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 Indicação 
N.º de horas 

que deve fazer 

Quem 
pode 

iniciar/ 
modificar 

Quem 
pode 

renovar 
prescrição 

Período 
máximo de 
prescrição 

Fonte de O2 Interface 

De curta 
duração 

Hipoxémia 
transitória 

desencadeada por 
situações agudas 

se: 

PaO2 ≤ 55 mmHg; 
OU 

PaO2 entre 55-60 
mmHg, se na 

presença de cor 
pulmonale crónico 
ou hipertensão da 
artéria pulmonar 
e/ou poliglobulia 

(Htc > 55%) 

Pelo menos 
15h incluindo 

o período 
nocturno (de 
preferência 

>18h) 

CSP / 
hospital 

Não há 
renovação 

180 diasa 

≤ 8L/min - concentrador 
convencionalb ou O2 gasoso 

óculos, máscara ou 
traqueostomia 

≥8L/min - O2 gasoso 
máscara facial ou 

traqueostomia 

Longa 
duração 
(OLD)c 

Em período estável 
(>3 meses após 
agudização) se: 

hospital 
CSP / 

hospital 
180 dias 

< 4L/min - concentrador 
convencional 

óculos nasais ou 
traqueostomia 

4-8L/min - concentrador 
convencionalb ou O2 líquido 

óculos, máscara ou 
traqueostomia 

9-15L/min - O2 líquido 
máscara facial ou 

traqueostomia 

De 
deambulação 

Doentes com deambulação diária 
comprovada com critérios de OLD OU 

normoxémicos em repouso que, na prova 
de marcha de 6 minutos, apresentem  

SpO2 < 88% ou uma redução de 4% para 
valores inferiores a 90%, que é corrigida 

pela administração de O2 

Quando 
deambula 

hospital hospital 180 dias 

≤ 3L/min – concentrador 
portátil ou O2 líquido 

Se tolera fluxo 
descontinuo: óculos 

nasais 
Se não tolera fluxo 

descontinuo: 
óculos, máscara ou 

traqueostomia 

4-15L/min – concentrador 
portátild ou O2 líquido (se 
não tolera fluxo desconti-
nuo tem de ser O2 líquido) 

Adjuvante de 
ventiloterapia 

Doentes sob ventilação não invasiva (VNI) 
com persistência de hipoxémia nocturna 

após optimização da ventiloterapia 

Enquanto faz 
ventiloterapia 

hospital 
CSP / 

hospital 
180 dias 

≤ 8L/min - concentrador 
convencional ou O2 gasoso Interface do VNI 

9-15L/min - O2 gasoso 

Paliativa 
Para alívio sintomático nos utentes em 

contexto paliativo. 
Não necessita de avaliação gasimétrica 

Variável 
(aceitável em 

regime de 
SOS) 

CSP / 
hospital 

CSP / 
hospital 

30 dias 

≤ 8L/min - concentrador 
convencional ou O2 gasoso 

óculos, máscara ou 
traqueostomia 

9-15L/min - O2 gasoso 
máscara facial ou 

traqueostomia 
 
 



 
 
NOTAS: 
a Após 90 dias é necessária reavaliação gasimétrica em repouso e ar ambiente (30 min sem O2) – ou mantém critérios ou suspende-se oxigenoterapia 
b As NOC de oxigenoterapia indicam que para débitos iguais ou superiores a 4l/min não devemos usar concentrados convencional. No entanto, existem já concentradores 
convencionais que permitem débitos até 8-10l/min. 
c Se tem deambulação comprovada deve ser adicionada prescrição de oxigenoterapia de deambulação. A OLD não está indicada para alívio de dispneia em pessoas 
normoxémicas. 
d Existem Concentradores Portatéis que permitem settings correspondentes a fluxos descontínuos até aproxima 6l/min 
 
Abreviaturas:  
CSP – cuidados de saúde primários; O2 – oxigénio; OLD – oxigénio de longa duração; PaO2 – pressão parcial de oxigénio no sangue periférico; VNI – ventilação não invasiva. 
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