
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis 

Departamento de Integração Assistencial 
 

Serviço de Oxigenoterapia e Ventilação Domiciliar 

 

    Com o crescente movimento de descentralização do SUS, 

Florianópolis assumiu desde 2007 a gerência e monitoramento dos 
usuários de oxigênio e ou ventilação domiciliar, até então sob total 

responsabilidade da esfera estadual. Este é um breve resumo das 
diretrizes do Serviço de Oxigenoterapia e Ventilação Domiciliar 

elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina 
(SES), acrescido das particularidades de nosso Município. O 

documento completo encontra-se disponível no site 
http://www.saude.sc.gov.br/, no link Média e Alta Complexidade, 

Oxigenoterapia e Ventilação Domiciliar. 
O Serviço de Oxigenoterapia e Ventilação Domiciliar (SOVD) 

pertence ao Setor de Serviços Especiais da SES. É disponibilizado a 

todos os pacientes advindos tanto do Sistema Público de Saúde como 
do privado, portadores de distintas doenças crônico-degenerativas 

que evoluem gradualmente para a insuficiência respiratória e que 
necessitem de O2 comum, BIPAP e CPAP. 

    A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis faz a 
interface entre os usuários da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 

a Coordenadoria de Serviços Descentralizados da Grande 
Florianópolis, e esta, com o Setor de Serviços Especiais/SOVD (SES), 

que defere ou indefere as solicitações.  
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Fluxo do Serviço de Oxigenoterapia e Ventilação 
Domiciliar 
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Procedimentos para inclusão de um novo processo no Serviço 

de Oxigenoterapia e Ventilação Domiciliar (SOVD): 
 

 A solicitação de oxigenoterapia e ventilação domiciliar pode vir 

de qualquer serviço de assistência médica, independente de 
nível de atenção (primária, secundária ou terciária), seja 

público ou privado. 
 

 O solicitante ou familiar deve comparecer ao Centro de Saúde 
(CS) de sua localidade com a seguinte documentação:  

 
 OXIGENOTERAPIA:  

 
1. Ficha de Solicitação Médica original (preenchimento completo, 

obrigatório CID 10, médico preenche a partir do resultado dos 
exames, ficha tem validade de 1 mês) 

2. Cópia do CPF; 
3. Cópia do RG (se menor de 18 anos além do documento da 

criança/adolescente enviar cópia da carteira de identidade do 

responsável); 
4. Cópia do Comprovante de Residência (preferencialmente conta 

de luz); 
5. Cópia do Cartão de Agendamento e Cartão Nacional do SUS;  

6. Cópia legível do Exame de Gasometria Arterial sem o uso de 
oxigênio (válido por 1 mês); 

 
 Após a entrega desta documentação completa, o CS preenche e 

anexa a Ficha de Cadastro, onde devem constar dados 
pessoais e da residência do paciente e do Centro de Saúde res 

 
 GASOMETRIA ARTERIAL (G.A.): O agendamento do exame 

de gasometria arterial deve ser feito via SISREG Estadual em 
vaga em tela para o Hospital Universitário – HU, conforme 

segue: 



 
 
Na ausência de vaga em tela deve-se encaminhar o pedido 

médico, CNS e RG por e-mail ao SOD: oxisur@saude.sc.gov.br. 
O SOD agendará o exame de gasometria e devolverá ao Centro 

de Saúde com dia e local de realização. 
 

 Obs: Pacientes pediátricos: Relatório médico detalhado com 
a descrição de medição de saturação por oximetria de pulso 

<90%, com paciente estável e durante tentativa de retirada de 
oxigênio OU durante monitorização da saturação por 6-12 

horas, nos variados níveis de atividade, incluindo sono e 

alimentação (saturação baixa-< 90% -em 95% do período de 
monitorização) e condições familiares para receber e manter os 

equipamentos e o paciente em casa; 
 

 Pedidos de oxigênio portátil devem ser enviados através da 
ficha de solicitação médica original, informando o motivo da 

necessidade, desde que já exista processo de oxigênio 
estacionário válido/com a renovação em dia.  

 
 

 CPAP ou BIPAP (para casos de apneia do sono): mesma 
documentação da oxigenoterapia, substituindo o exame de G.A. 

pela cópia do exame completo de Polissonografia 
(polissonografia basal e polissonografia com titulação da 

pressão). A solicitação desse exame é feita via SISREG 

Estadual, inserir como Consulta em polissonografia com 
CPAP. 

 
 BIPAP para doenças neuromusculares e doenças 

torácicas restritivas: mesma documentação. O exame de 
G.A. pode ser substituído pela polissonografia ou espirometria 
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(cópias) (GA ou polissonografia ou espirometria). Deverão vir 

com justificativa do médico solicitante (declaração 
médica com a descrição da história clínica do paciente).  

 

 BIPAP para pacientes com sinais de hipoventilação 
noturna: mesma documentação. O exame de G.A. deve vir 

complementado com a polissonografia basal e com titulação e 
espirometria (G.A. e polissonografia completa e espirometria). 

Deverão vir com justificativa do médico solicitante 
(declaração médica com a descrição da história clínica do 

paciente).  
 

 Uma vez correta e completa a documentação, o Centro de 
Saúde deve escanear (formato pdf) e enviar a documentação 

completa em um arquivo único com o nome do paciente por e-
mail:  oxigenoterapia.sms.pmf@gmail.com (vide 

CIC1/SMS/DAS/GIA/DIA/2020 anexa). 
 

 

 O DIA/Oxigenoterapia e Ventilação Domiciliar recebe a 
documentação, anexa a cópia do Termo de Responsabilidade 

assinado pelo Secretário Municipal da Saúde e encaminha para 
a Coordenadoria de Serviços Descentralizados da Grande 

Florianópolis. De lá é encaminhado para o CCR, onde é avaliado 
pelo pneumologista responsável, que defere ou indefere os 

processos e também determina os prazos de renovação dos 
processos (de 30 à 365 dias). 

 
 

 
 

Procedimentos para renovação do processo de Oxigenoterapia 
e Ventilação Domiciliar: 

 

 O2 Domiciliar: nova G. A (cópia, validade de um mês), 
ficha de Solicitação Médica original (validade de um mês) 

e Ficha de Cadastro atualizada. 
 

• CPAP ou BIPAP (para casos de apneia do sono): 
ficha de solicitação do médico original (validade de um mês), 

exame de polissonografia basal com titulação (pode ser a 
cópia da anterior, realizada em qualquer data), ficha de 

cadastro atualizada. 
 

• BIPAP doenças neuromusculares e doenças 
torácicas restritivas): ficha de solicitação do médico 

original (validade de um mês), declaração médica com 
descrição da história clínica atual do paciente, exame de 
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gasometria arterial (validade de um mês) ou polissonografia 

(pode ser a cópia da anterior, realizada em qualquer data) 
ou espirometria (também cópia, sem validade) e ficha de 

cadastro atualizada. 

 
•   BIPAP para pacientes com sinais de hipoventilação 

noturna: ficha de solicitação do médico original (validade de 
um mês), declaração médica com descrição da história 

clínica do paciente, exame de gasometria arterial (validade 
de um mês) e polissonografia (pode ser a cópia da anterior, 

realizada em qualquer data) e espirometria (também cópia, 
sem validade) e ficha de cadastro atualizada. 

 
O encaminhamento da documentação e demais procedimentos são os 

mesmos do cadastramento.  
 

 
Relatórios Mensais: 

 

 Têm o objetivo de monitorar a evolução clínica dos usuários 
dependentes de O2 e ventilação domiciliar pela Equipe de Saúde 

da Família e facilitar o controle e avaliação pela SES; 
 É um compromisso assumido pela Secretaria Municipal de 

Saúde com a SES, e condição para que seja mantido o 
fornecimento deste serviço ao Município; 

 Os C.S. devem enviar mensalmente os relatórios de visita 
domiciliar escaneados em formato pdf por e-mail: 

oxigenoterapia.sms.pmf@gmail.com ; 

 De posse de todos os relatórios o DIA/ Oxigenoterapia e 
Ventilação Domiciliar encaminha os mesmos à Coordenadoria 

de Serviços Descentralizados da Grande Florianópolis (SES). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE VISITA DOMICILIAR MENSAL (ESF) 
 
SECRETARIA  DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL N.º ________ 
MUNICÍPIO: __________________________________________________   DATA DA VISITA: _____/_____/_____ 

 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
 
NOME: ______________________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO ATUAL: ___________________________________________________________________________ 
TELEFONE CONTATO ATUALIZADO: _____________________________________________________________ 
 
EQUIPAMENTOS EM USO 

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (    ) 
(litros por minuto e horas por dia) 

VENTILAÇÃO ASSISTIDA (    ) 

1. Quantidade Prescrita pelo médico do SOD (Guia de Autorização de 
Serviço – GAS):  
_____ L/min                               _____horas/dia 

1. Tipo: 
CPAP(    )  BIPAP(    )  BIPAP SYNCRONY (    ) 

2. Quantidade utilizada pelo paciente:  
_____ L/min                               _____horas/dia 

2. Quantidade utilizada pelo paciente:  
_____horas/24h                             _____noites/semana                

 
CONDIÇÕES CLÍNICAS DO PACIENTE 

1. Qual a doença de base do paciente? 
(  ) DPOC (  ) ASMA (  ) DOENÇA INTERSTICIAL (  ) CARDIOPATIAS 
(  ) OUTRAS: ___________________________________________________________ 

2. O paciente foi internado nos últimos 30 dias? 
SIM (    )           NÃO (    ) 

Se sim: 
Quantos dias? _____ 
Motivo: ________________________________________________________________ 

3. Quais as condições de saúde do paciente? 
(Está estável? Apresentou melhora do cansaço? Está 
adaptado ao equipamento?) 

- TRAQUEOSTOMIA: (  ) SIM   (  ) NÃO 
- SINTOMAS / QUEIXAS 
(  ) ERUCTAÇÃO MATINAL   (  ) CEFALÉIA  (  ) OLHOS SECOS   
(  ) ESPIRROS FREQUENTES (  ) CONGESTÃO NASAL  (  ) RINORRÉIA   
(  ) OUTROS: ___________________________________________________________ 

4. Medicações para DOENÇA PULMONAR em uso? 
 

O paciente utiliza corretamente as medicações? 
SIM (    )           NÃO (    ) 

(  ) SALBUTAMOL SPRAY (Aerolin) 
(  ) BROMETO DE IPRATRÓPIO SPRAY (Atrovent) 
(  ) BECLOMETASONA (MIFLAZONA) 
(  ) FORMOTEROL+BUDESONIDA ( Alenia/ Foraseq/ Symbicort) 
(  ) FORMOTEROL+BECLOMETASONA (Fostair) 
(  ) SALMETEROL+FLUTICASONA ( Seretide) 
(  ) BROMETO DE TIOTRÓPIO RESPIMAT (Spiriva) 
(  ) CLORIDRATO DE OLODATEROL RESPIMAT (Striverdi) 
(  ) VILANTEROL+FLUTICASONA (Relvar) 
(  ) BROMETO DE GLICOPIRRONIO (Seebri) 
(  ) OUTRAS____________________________________________________________ 

5. O paciente é tabagista? 
(  ) ATIVO  
(  ) EX-TABAGISTA  
(  ) NUNCA FUMOU  
Já foi encaminhado ao Programa de Controle do 
Tabagismo? _____ Recusou-se? _____ 

6. O paciente usa o equipamento conforme prescrição médica? 
(  ) Sim                                                      (  ) Menos tempo do que prescrito     
(  ) Apenas nas crises de falta de ar         (  ) Não usa 
 
7. O paciente usa o aparelho toda a noite? 

SIM (    )           NÃO (    ) 

 
CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO  

1. Mantém condições mínimas de higiene no local de instalação do 
equipamento? 

SIM (    )           NÃO (    ) 

2. O equipamento fornecido está em bom estado, aparentemente? 
SIM (    )           NÃO (    ) 

Se não, qual o problema detectado? 
________________________________________________________ 

  
DEMANDAS DO PACIENTE E FAMILIARES 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
ORIENTAÇÕES DADAS AO PACIENTE: 

(  ) Rever com médico assistente suspensão de O2 domiciliar 
(  ) Rever com médico assistente fluxo adequado O2 domiciliar (titulação) 
(  ) Melhorar cuidados com aparelho 
(  ) Cessação tabagismo 
(  ) Avaliar ajuste no tratamento medicamentoso da doença pulmonar 
(  ) Outras: __________________________________________________ 

(  ) Rever com médico assistente suspensão do CPAP/BIPAP 
(  ) Rever com médico assistente  ajustes na pressão 
(  ) Melhorar cuidados com  aparelho 
(  ) Rever com medico assistente ajustes na máscara 
(  ) Cuidados traqueostomia 
(  ) Outras: ___________________________________________ 

 
REGISTRO DA VISITA 
 
 
 

__________________________ __________________________________ ________________________________ 

Assinatura do paciente ou 
cuidador 

Assinatura e carimbo do 
técnico que realizou a visita 

Assinatura e carimbo do 
médico responsável (PSF ou 

SMS) 
 
 

  

 



         

 

 



 

 

 



 

 



 
 

 

Prezados,  

Encaminhamos em anexo a atualização das diretrizes de oxigenoterapia e ventilação 

domiciliar, bem como as novas fichas de solicitação médica, ficha de cadastro e relatório de 

visita mensal. Informamos que a partir de 01/02/2020, todos os processos deverão ser 

encaminhados com todos os documentos atualizados.  

Assim sendo, salientamos que o preenchimento COMPLETO da ficha de solicitação 

deve incluir: 

 

1. Diagnóstico e o Código Internacional de Doenças (CID 10); 

2. Os resultados da gasometria arterial legível (dos últimos 30 dias), contendo: identificação do 

paciente, data, identificação e assinatura do responsável pela realização do exame; ou outro 

exame específico; 

3. Fluxo de oxigênio e número de horas por dia a ser usado. 

Obs: Nos pacientes que preencham os requisitos necessários para oxigenoterapia contínua, 

após uma internação por exacerbação, uma nova avaliação da indicação deverá ser realizada 

após 60 a 90 dias, visto que eles podem apresentar hipoxemia significativa prolongada, mas 

transitória. 

4. Ficha de solicitação do médico assistente com todos os campos de informações de 

identificação do paciente e de informações técnicas preenchidos, além de data (dos últimos 30 

dias) e identificação do médico/especialista (carimbo legível com nome, especialidade, CRM e 

assinatura). Essa ficha será periodicamente revisada e, conforme necessidade do serviço, 

alterada. A versão mais atual estará sempre disponível na internet, na página do SOVD 

(http://www.saude.sc.gov.br/?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=199). 

 

CIC 1/SMS/DAS/GIA/DIA/2020 

DE: Departamento de Integração Assistencial DATA: 17/01/2020 

PARA: DAS, GAE, GAP, DS, CS 

ASSUNTO: ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES SOVD, NOVAS FICHAS DE SOLICITAÇÃO 
MÉDICA, FICHA DE CADASTRO, TERMO DE RESPONSABILIDADE DA SMS E 
RELATÓRIO DE VISITA MENSAL 

DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

GERENCIA DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL 

DEPARTAMENTO DE INTEGRAÇÃO ASSISTENCIAL 

http://www.saude.sc.gov.br/?option=com_content&view=article&id=239&Itemid=199


Lembrando que para a solicitação de oxigenoterapia e ventilação domiciliar junto à 

Secretaria de Estado da Saúde, todos os processos deverão ser encaminhados por via digital 

(formato PDF) ao e-mail que segue, ou seja, não serão aceitos mais processos encaminhados 

via malote (processos físicos). 

Assim sendo, orientamos: 

1º Passo: receber os documentos (cópias) do paciente no Centro de Saúde; 

 

2º Passo: Conferir se constam todos os documentos necessários para abertura de processo 

(documentos pessoais: RG, CPF, CNS, comprovante de residência, ficha de solicitação médica, 

ficha de cadastro do paciente, exames, demais documentos se houver).  

3º Passo: Digitalizar* os documentos em um arquivo, formato PDF, nomeado com o nome do 

paciente conforme segue (1 arquivo por paciente): 

 Documentos Pessoais (RG, CPF, CNS, comprovante de residência); 

 Ficha de cadastro do paciente; 

 Ficha de solicitação médica; 

 Exames; 

 Demais documentos se houver.  

4º Passo: encaminhar por e-mail o processo do paciente individualmente com todos os anexos 

para oxigenoterapia.sms.pmf@gmail.com.  Colocar no assunto do e-mail o nome do paciente.  

*sugere-se uso de aplicativo de scanner (ex. camscanner) nos celulares das equipes de saúde 

da família. 

*as equipes de saúde que tiverem dificuldade em scannear os documentos, favor solicitar auxilio 

do Distrito Sanitário de sua referência. 

 

Estamos à disposição para mais esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
 
 
Thaise Alana Goronzi 
Chefe do Departamento de Integração Assistencial 
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