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PREFÁCIO 
 

Ao olhar menos atento dos potenciais interessados pelo tema - atividade física no 

âmbito das doenças respiratórias crónicas- o título deste manual poderia induzir os 

leitores a pensar de que se trataria de mais um, entre muitos que felizmente existem e 

se têm publicado acerca deste assunto. Porém, este manual não é mais um! Porque se 

dirige a um grupo de indivíduos com uma doença respiratória crónica, com 

características clínicas bem específicas, a doença intersticial pulmonar (ILD). 

A ILD engloba um conjunto diverso e altamente incapacitante de condições, com 

distintas causas, mas com consequências fisiopatológicas semelhantes, e que se 

caracteriza pela evolução para a fibrose pulmonar e consequente insuficiência 

respiratória. Pessoas com ILD frequentemente experimentam dispneia no esforço, o que 

limita sua capacidade de realizar atividades diárias, com impacto marcado na sua 

qualidade de vida.  

Os tratamentos disponíveis têm- se mostrado em grande parte ineficazes, e mesmo em 

grandes centros, a abordagem terapêutica foca-se no tratamento farmacológico e no 

tratamento da insuficiência respiratória com recurso à oxigenoterapia, por vezes com 

necessidade de elevados fluxos. 

Na última década muito se tem escrito sobre o papel da reabilitação respiratória no 

tratamento destes doentes, havendo evidência de que esta intervenção é crucial na 

melhoria da capacidade de exercício, na redução da dispneia e na melhoria da qualidade 

de vida, admitindo-se atualmente que as pessoas com ILD que fazem reabilitação 

respiratória, têm benefício comparável ao observado nas pessoas com doença pulmonar 

obstrutiva crónica (DPOC). 

A baixa acessibilidade aos programas de reabilitação respiratória, bem como 

constrangimentos de vária ordem na gestão da sua doença crónica, que pelas suas 

características determina uma redução da tolerância ao exercício e baixos níveis de 

atividade física, necessitava de uma resposta prática, simples e eficaz. 

E é isso o que este Manual nos propõe, um “programa efetuado no domicílio, ajustado 

às rotinas diárias e com o envolvimento dos cuidadores”, de forma a motivar e tornar 

estas pessoas fisicamente mais ativas e menos sedentárias.  

Este Manual é sem dúvida, para doentes, cuidadores e profissionais de saúde, pela sua 

qualidade técnica, pormenor e clareza de exposição, um instrumento de autocuidado e 

de trabalho fantástico, que seguramente os passará a acompanhar. 

Paula Simão 

Assistente Graduada Senior de Pneumologia 

Diretora do Serviço de Pneumologia da ULSMatosinhos 

Coordenadora Nacional da Iniciativa GOLD 

Adjunta da Coordenadora do PNDR da DGS   
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INTRODUÇÃO 

 

O manual foi desenvolvido no âmbito do projeto “iLiFE: programa de atividade física 

no domicílio de pessoas com doença pulmonar intersticial avançada”, com o objetivo de 

promover a atividade física nas rotinas diárias no domicílio das pessoas com doença 

respiratória crónica. Dirige-se a profissionais de saúde, às próprias pessoas com doença 

respiratória crónica e às suas pessoas significativas, tendo sido desenvolvido e testado 

em pessoas com doença pulmonar intersticial.  

Neste manual pode obter informação sobre: 

 Doenças respiratórias crónicas; 

 Atividade física; 

 O projeto iLiFE; 

 Um conjunto de atividades físicas para realizar no domicílio. 
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DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÓNICAS 

As doenças respiratórias crónicas são a principal causa de morte e 

incapacidade a nível mundial (Forum of International Respiratory Societies, 2017; 

Gibson et al., 2013). Atualmente, estão entre as doenças não transmissíveis mais 

comuns, afetando aproximadamente 545 milhões de pessoas em todo o mundo 

(Soriano et al., 2020), e estima-se que este número continue a crescer 

exponencialmente (Forum of International Respiratory Societies, 2017). As doenças 

respiratórias crónicas caracterizam-se por alterações irreversíveis da estrutura e/ou 

função do sistema cardiorrespiratório (Gibson et al., 2013; Soriano et al., 2020). A 

doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), a asma e as doenças pulmonares do 

interstício (por exemplo, fibrose pulmonar idiopática, pneumonite de hipersensibilidade 

crónica, sarcoidose) são as mais comuns (Gibson et al., 2013; Soriano et al., 2020). As 

pessoas com doença respiratória crónica frequentemente experienciam sintomas 

incapacitantes, tais como, dispneia (falta de ar), fadiga (cansaço), tosse, expetoração, 

ansiedade e/ou depressão, o que limita as suas atividades do dia-a-dia e tolerância ao 

esforço, diminuindo a sua qualidade de vida, bem como a das suas pessoas significativas 

(Bloem et al., 2020; Dowman et al., 2021; Faisal et al., 2016; Garner et al., 2015; Lahaije 

et al., 2010; Maurer et al., 2008; Miravitlles et al., 2014; Nakken et al., 2015; Ryerson et 

al., 2010; Shah et al., 2018; Spruit et al., 2017; Vogiatzis & Zakynthinos, 2012; Wacker et 

al., 2016; Yohannes, 2020), e representando também um elevado impacto nos sistemas 

sociais e económicos (Gibson et al., 2013).  
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ATIVIDADE FÍSICA 
 

A atividade física é uma intervenção custo-efetiva, definida como “qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta num gasto 

energético” (Caspersen et al., 1985), que além de englobar o exercício e o desporto, 

inclui também atividades básicas e funcionais do dia-a-dia, como o cuidado pessoal, o 

trabalho doméstico ou as ocupações/hobbies.  

A atividade física tem inúmeros benefícios em pessoas com doença 

respiratória crónica (Coultas et al., 2018; World Health Organization Europe, 

2007): 

 

Considerações 

Durante a prática de atividade física devem ser tidas em conta algumas considerações, 

de forma a garantir a segurança do participante. É muito importante que o participante 

não sinta dor, nem desconforto em nenhuma das atividades planeadas. Assim, é 

normal que durante a atividade física o participante sinta: 

 Falta de ar leve a moderada, 

 Suor, 

 Fadiga ou formigueiro nas pernas, 

 Dor ou desconforto muscular/articular. 
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Porém, existem alguns sintomas que a pessoa não deve sentir durante a atividade física. 

Assim, deve interromper a atividade física se apresentar pelo menos um 

dos seguintes sinais e sintomas:  

 

Dor ou aperto no peito 

Dor intensa nas articulações ou nos músculos 

Tonturas 

Palpitações cardíacas 

Dores de cabeça 

Cãibras nas pernas ou pés 

Pieira excessiva 

Falta de ar excessiva 

 

Para manter a segurança durante a atividade física, o participante deve: 

 Questionar o profissional de saúde sempre que tiver algum dos 

sintomas anteriormente descritos ou alguma dúvida sobre como se 

realiza uma atividade física; 

 Progredir nas atividades físicas ao seu ritmo e de acordo com a proposta, parecer 

e feedback do profissional de saúde; 

 Ganhar a confiança em novas atividades, realizando-as primeiro em locais que 

conhece. Não deve, portanto, experimentar novas atividades físicas em locais 

desconhecidos! 

 Sentir-se sempre confiante enquanto realiza as atividades físicas; 

 Controlar a respiração durante as atividades físicas. Assim, quando realiza uma 

atividade de maior esforço deve expirar e não reter o ar; 

 Tentar manter uma postura correta durante a realização das atividades físicas. 

Oxigénio durante a atividade física 

Se atualmente o participante faz oxigenoterapia de longa duração, necessita de usar o 

oxigénio durante a atividade física. O/a médico/a que acompanha o participante deve 

prescrever o fluxo de oxigénio a usar durante a atividade física, que deve ser diferente 

do usado em repouso. Articulação com o fisioterapeuta, ou outro profissional envolvido 
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no programa de atividade física poderá ser importante de forma a melhor personalizar 

a prescrição às necessidades de cada pessoa. O/a participante não deve ajustar o 

oxigénio sem conversar com o médico que o/a acompanha.  

Se atualmente o/a participante não faz oxigenoterapia de longa duração, poderá ter de 

usar oxigénio em situações específicas, como por exemplo, durante as atividades físicas 

de maior esforço. O/A participante deverá aconselhar-se com o/a fisioterapeuta ou 

outro profissional de saúde envolvido no programa de atividade física, bem como com 

o/a médico/a que o/a acompanha sobre a eventual necessidade de utilizar oxigénio 

durante atividades físicas. 

Classificação e monitorização da atividade 

física 

 

 

 

De acordo com a classificação do gasto energético, qualquer comportamento que se 

caracterize por um baixo gasto energético (≤1.5 METs) enquanto está numa posição 

sentada, reclinada ou deitada, fora do período de sono (p.e., ver televisão, ler, passar 

tempo no computador) é considerado um comportamento sedentário 

(Tremblay et al., 2017). 

De acordo com a mesma classificação, a atividade física pode ser dividida em 

atividades ligeiras, moderadas ou vigorosas (Ainsworth et al., 2011; 

Caspersen et al., 1985): 

A intensidade da atividade física é expressa em equivalentes metabólicos (METs), em 

que 1 MET (1 MET= 3.5mL O2·kg-1·min−1) corresponde à estimativa do gasto 

energético em repouso (Ainsworth et al., 2011). 
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A Organização Mundial de Saúde, recomenda que para se ser fisicamente ativo, adultos 

e pessoas idosas com doenças crónicas devem realizar (World Health Organization, 

2020): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligeira

• 1.6-2.9 METs

Moderada

• 3-5.9 METs

• Aumento dos 
batimentos cardíacos 
e/ou respiração.

Vigorosa

• ≥6 METs

• Grande aumento dos 
batimentos cardíacos 
e/ou respiração, que 
o faz suar ou ficar 
ofegante.

Atividade física moderada 

Pelo menos,  
150-300 

minutos/semana 
OU 

Atividade física vigorosa 

Pelo menos,  
75-150 

minutos/semana 

E 

Treino de força muscular 

Pelo menos,  
2 dias/semana 

Treino de equilíbrio 

Pelo menos,  
3 dias/semana 



13 
 

Para saber se a intensidade da atividade física é 

suficiente, pode utilizar a Escala de Borg 

modificada (Borg, 1998), que permite classificar a 

sua sensação de falta de ar e de cansaço durante as 

atividades físicas. Assim, durante a atividade física, a 

sua sensação de falta de ar e de cansaço, nesta escala, 

devem situar-se entre os níveis (Reed & Pipe, 2016): 

 1 e 3 para uma intensidade ligeira 

 4 a 6 para uma intensidade moderada 

 7 e 9 para uma intensidade vigorosa 

 

Para monitorizar a intensidade da atividade física poderá ainda utilizar o Talk Test 

(Persinger et al., 2004; Reed & Pipe, 2016), o qual utiliza a conversa para perceber qual 

a intensidade de atividade física que está a praticar, ou seja: 

 

 

Recomendações para diminuir o sedentarismo 

e ser fisicamente ativo 

Uma vez que o comportamento sedentário aumenta o risco de mortalidade e de 

aparecimento de novas doenças (World Health Organization, 2020), uma das 

recomendações importantes é evitar estar longos períodos na posição de sentado. 

• Será capaz de manter uma conversaLigeira

• Será capaz de manter uma conversa, mas com ligeiro 
aumento da frequência cardíaca e respiratória

Moderada

• Não será capaz de dizer mais do que algumas 
palavras sem fazer uma pausa para respirar

Vigorosa
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Existem algumas estratégias que pode implementar no seu dia-a-dia para ser menos 

sedentário, tais como: 

 

Fazer pausas curtas de 3 a 5 minutos a cada 20-30 minutos 

sentado/a 

 

Levantar-se e movimentar-se enquanto fala ao telemóvel 

 

Levantar-se e movimentar-se nos intervalos, quando vê televisão 

Colocar o comando da televisão a uma distância que o/a obrigue a 

levantar-se sempre que o quiser utilizar 

 

Fazer uma caminhada em família ao final de jantar 

 

Quando lê um livro, levantar-se e mover-se de 6 em 6 páginas 

 

Substituir os passeios de carro ao domingo, por caminhadas 

 

Subir as escadas em vez de ir pelo elevador 

 

Caminhar pelo centro comercial 

 

Sair do autocarro algumas paragens antes ou estacionar o carro 

mais longe do destino 

 

Outra forma de controlar a atividade física e assim promover um estilo de vida 

fisicamente ativo, é através no número de passos diário. A interpretação da 

contagem deve ser feita da seguinte forma (Tudor-Locke & Bassett, 2004): 
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Para se ser fisicamente ativo deve realizar-se, pelo menos, 7500 passos/dia ou 100 

passos/minuto, ou seja, 3000 passos em 30 minutos (Tudor-Locke et al., 2018). Pode 

contar o seu número de passos usando um pedómetro ou através de aplicações móveis. 

Pode encontrar alguns exemplos de estratégias para aumentar a atividade física ligeira, 

moderada e/ou vigorosa nas tarefas do dia-a-dia, nas tabelas 1, 2 e 3 seguintes: 

  

Sedentário
≤5000 
passos/dia

Pouco ativo
5000-7499 
passos/dia

Suficientemente 
ativo
7500-9999 
passos/dia

Ativo
10000-12500 
passos/dia

Muito ativo
≥12500 
passos/dia
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Tabela 1 - Exemplos de estratégias para aumentar a atividade física ligeira (1.6-2.9 METs) 

Ligeira 

Atividades METs 

Sentado, a mexer os pés 1.8 

De pé, a desenhar, escrever ou pintar 1.8 

De pé, a falar pessoalmente, ao telefone, ou por mensagem de 
texto 

1.8 

Passar a roupa a ferro 1.8 

Lavar a louça, em pé 1.8 

Tarefas de esforço leve, em pé (p.e., mudar uma lâmpada) 2.0 

Cozinhar ou preparar a comida, de pé ou sentado 2.0 

Lavar a roupa, dobrar ou pendurar roupas, colocar as roupas 
na máquina, arrumar a roupa, lavar a roupa manualmente, 
que implique estar parado 

2.0 

De pé, a falar e comer ou apenas comer 2.0 

Caminhar pela casa a uma velocidade baixa (~3km/h) 2.0 

De pé, tomar banho, limpar-se ou fazer a higiene pessoal (p.e., 
lavar as mãos, fazer a barba, lavar os dentes, maquilhar) 

2.0 

De pé, com a criança ao colo 2.0 

Plantar, transplantar 2.0 

Sentado, a brincar com uma criança 2.2 

De pé, a preparar-se para ir para a cama 2.3 

Varrer, lentamente 2.3 

Limpar o pó dos móveis 2.3 

Ir às compras, com ou sem carrinho de compra, parado ou a 
caminhar 

2.3 

De pé, pentear o cabelo 2.5 

Servir a comida, pôr a mesa, com caminhada implícita ou parado 2.5 

Regar as plantas 2.5 

De pé, a brincar com os animais 2.8 

Múltiplas tarefas domésticas ao mesmo tempo 2.8 
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Tabela 2 - Exemplos de estratégias para aumentar a atividade física moderada (3-5.9 METs) 

Moderada 

Atividades METs 

De pé, cuidar da criança (p.e., vestir, banho, higiene, 
alimentar, pegar na criança ocasionalmente) 

3.0 

Passear o cão, a caminhar 3.0 

Brincar com o animal, a caminhar ou correr 3.0 

Arrumar ou deitar fora utensílios domésticos, com 
caminhada implícita 

3.0 

Limpar ou lavar as janelas 3.2 

Atividades na cozinha (p.e., cozinhar, lavar os pratos, 
arrumar) 

3.3 

Fazer a cama, mudar os lençóis 3.3 

Varrer carpetes ou o chão, a um ritmo moderado 3.3 

Aspirar o chão 3.3 

Ir ao quintal escolher flores ou vegetais para apanhar 3.3 

Transportar madeira 3.3 

Descer escadas 3.5 

Múltiplas tarefas domésticas ao mesmo tempo de esforço 
moderado 

3.5 

Limpar a garagem, lavar o carro 3.5 

Esfregar a banheira, ritmo lento 3.5 

De pé, dar banho ao cão 3.5 

Cortar a relva ou desbastar o jardim 3.5 

Apanhar fruta das árvores, apanhar outros frutos/vegetais 3.5 

Caminhar a um ritmo moderado (100 passos/minuto (Tudor-
Locke et al., 2019; Tudor-Locke et al., 2018)) 

3.5 

Subir e descer escadas a um ritmo lento a moderado 4.0 

Dançar a um ritmo moderado 5.5 

Mover o mobiliário, utensílios domésticos, caixas de 
transporte 

5.8 

Brincar com a criança, a caminhar ou correr 5.8 

 



18 
 

Tabela 3 - Exemplos de estratégias para aumentar a atividade física vigorosa (≥6 METs) 

Vigorosa 

Atividades METs 

Caminhar para trás (120 passos/minuto (Tudor-Locke et al., 
2018)) 

6.0 

Subir colinas 6.3 

Jogar jogos que impliquem movimento (p.e., Just Dance) 7.2 

Carregar mercearias pelas escadas 7.5 

Ciclismo, geral 7.5 

Dança a um ritmo acelerado 7.8 

Marcha no lugar, a um ritmo acelerado 8.0 

Caminhada a um passo acelerado (>110 passos/minuto 
(Tudor-Locke et al., 2018)) com inclinação 6-15% 

8.0 

Carregar utensílios para o andar de cima 8.3 

Subir escadas a um ritmo acelerado 8.8 

Mover itens domésticos para o andar de cima, carregar 
caixas ou móveis 

9.0 

Step (treino aeróbio), com degrau 15-20 cm 9.5 

 

Podem ainda ser encontradas mais atividades, com os respetivos METs, em 

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/Activity-Categories. 

 

Apesar dos benefícios da atividade física em pessoas com doença respiratória crónica, 

sabe-se que estas pessoas são muito inativas e sedentárias e, num estado mais avançado 

da doença, passam a maior parte do seu tempo em casa e aderem pouco às 

intervenções, o que piora a sua qualidade de vida, intensifica o seu declínio clínico e 

aumenta a sua dependência de outros (Albarrati et al., 2020; Root et al., 2017; Shah et 

al., 2018; Wickerson et al., 2013). 

O iLiFE, um programa de atividade física no domicílio, ajustado às rotinas diárias e 

com o envolvimento dos cuidadores, surge assim como uma motivação para tornar 

estas pessoas fisicamente mais ativas e menos sedentárias (Clemson et al., 2012). Este 

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/Activity-Categories
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programa contempla duas componentes: as atividades físicas e a educação e o apoio 

psicossocial; e tem como objetivo geral a promoção de atividade física no domicílio de 

pessoas com doença respiratória crónica. Especificamente, visa: 

 Consciencializar a pessoa com doença respiratória crónica sobre a importância e 

benefícios da atividade física (Direção-Geral de Saúde, 2016; World Health 

Organization, 2019); 

 Manter/aumentar os níveis de atividade física de pessoas com doença 

respiratória crónica (Direção-Geral de Saúde, 2016; World Health Organization, 

2019); 

 Diminuir o tempo de sedentarismo da pessoa com doença respiratória crónica 

(Direção-Geral de Saúde, 2016; World Health Organization, 2019); 

 Melhorar a capacidade da pessoa com doença respiratória crónica para realizar 

atividades da vida diária (Coultas et al., 2018); 

 Educar a pessoa com doença respiratória crónica sobre a sua saúde pulmonar, e 

capacitá-la e às suas pessoas significativas com estratégias para controlar os 

sintomas, de forma a gerir melhor a doença (Holland et al., 2019; Spruit et al., 

2013); 

 Consciencializar a pessoa com doença respiratória crónica e as suas pessoas 

significativas sobre a importância da adoção de estilos de vida saudáveis como 

forma de gestão da doença, redução do número de hospitalizações e, 

consequentemente, dos custos económicos relativos à doença respiratória 

crónica (Ambrosino & Bertella, 2018; Spruit et al., 2013). 

Destinatários 

O programa de atividade física proposto destina-se a pessoas adultas com doença 

respiratória crónica, em fase estável da doença, ou seja, sem hospitalizações no último 

mês ou exacerbação, nem alteração da medicação (Collard et al., 2016; Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease, 2021). Não se recomenda a integração de pessoas 

que apresentem sinais de comprometimento cognitivo significativo ou tenham doença 

cardiovascular, neurológica ou musculosquelética significativa, que limite a sua 

participação, na forma como o programa é proposto neste manual. 
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Espaço físico 

As atividades físicas propostas deverão ser integradas nas tarefas do dia-a-dia (p.e., nas 

tarefas domésticas, no jardim, na ida às compras), por isso podem ocorrer em qualquer 

espaço físico do domicílio da pessoa com doença respiratória crónica ou no espaço 

envolvente (p.e., quintal, jardim, bairro/vizinhança), e devem ser adaptadas de 

acordo com o espaço disponível. A componente educativa e de apoio psicossocial 

deve ser conduzida num ambiente adequado, de forma a estimular a participação e 

interação do participante e das suas pessoas significativas. É importante, para ambas as 

componentes do iLiFE, manter as condições necessárias para a sua realização, 

nomeadamente, comodidade, tranquilidade e luminosidade. 

Recursos materiais  

De uma forma geral, para a avaliação da pessoa com doença respiratória crónica, 

recomenda-se a utilização do seguinte material: protocolo de recolha de dados, escalas 

e questionários de avaliação, caneta, balança, fita métrica, cronómetro, oxímetro, 

termómetro e esfigmomanómetro (ou medidor de tensão arterial automático). 

Para a realização das atividades físicas recomenda-se a presença do seguinte 

material: folha de monitorização (Tabela 4), esfigmomanómetro (ou medidor de tensão 

arterial automático), oxímetro, cronómetro e escala de Borg modificada (Borg, 1998). 

Eventualmente, poderá ainda ser utilizado o material disponível no domicílio das 

pessoas como, por exemplo, pacotes de arroz, vassoura e/ou livros.  

Para as sessões educativas e de apoio psicossocial, sugere-se ainda a preparação 

e distribuição de folhetos informativos ao longo das sessões, uma vez que permitem 

organizar a informação mais relevante de modo a ser revista mais tarde pelos 

participantes. Podem ser encontradas propostas para estes folhetos no final deste 

manual, na secção “Componente educativa e de apoio psicossocial”. 

Devido à pandemia COVID-19, e em eventuais futuras pandemias, o profissional de 

saúde deve ainda utilizar equipamento de proteção individual (i.e., máscara, touca, 

luvas, bata e, proteção de calçado ou calçado de utilização exclusiva para o domicílio 
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das pessoas), bem como desinfetar todo o material usado, durante os momentos de 

avaliação e intervenção, tal como recomendado pela Direção Geral de Saúde (DGS). 
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Tabela 4 - Folha de monitorização individual das sessões de atividade física presenciais 

Monitorização individual das sessões de AF presenciais 
FC treino: [          –          ] bpm          EBM treino: D/F [4-6] 

Informação relevante: ______________________________________________________________________ 
Medidas ___ semana ___ semana ___ semana 

 Sessão ___   ___/___/___ Sessão ___   ___/___/___ Sessão ___   ___/___/___ 

R
ep

o
u

so
 

Temp (ºC) __________ __________ __________ 

TA (mmHg) _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

SpO2 (%)/FC 
(bpm) 

_____/_____ _____/_____ _____/_____ 

D/F (EBM) _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

Glicémia 
(mg/dL)* 

__________ __________ __________ 

A
ti

vi
d

ad
e 

fí
si

ca
 

 

Ligeira 
 

_____   _____  _____  

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

 
 

 
 

 
 

Moderada 

_____  _____  _____  

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

 
 

 
 

 

Vigorosa 

_____  _____  _____  

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

___________________________ 
____/____      ___/___/___ 

R
ep

o
u

so
 

TA (mmHg) _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

SpO2 (%)/FC 
(bpm) 

_____/_____ _____/_____ _____/_____ 

D/F (EBM) _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

Glicémia 
(mg/dL)* 

__________ __________ __________ 

Notas    

Legenda: AF, atividade física; bpm, batimentos por minuto; D, dispneia; EBM, escala de Borg modificada; F, fadiga; FC, frequência cardíaca; min, minutes; SpO2, 
saturação periférica de oxigénio; TA, tensão arterial; *Se aplicável 

N
o

m
e 

d
o

 p
ar

ti
ci

p
an

te
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Recursos humanos 

O iLiFE deve ser realizado por um profissional de saúde com formação específica na 

área da atividade física, como por exemplo, um fisioterapeuta. Poderá ser benéfico a 

presença de outros profissionais, com o objetivo de auxiliar as sessões de educação e 

apoio psicossocial, de acordo com as necessidades específicas da pessoa com doença 

respiratória crónica e das suas pessoas significativas. 

Avaliações 

A avaliação multidimensional da pessoa com doença respiratória crónica deve realizar-

se imediatamente antes e após o programa de atividade física. Esta avaliação, embora 

possa ser ligeiramente modificada em função das necessidades dos participantes e dos 

profissionais de saúde, normalmente integra o registo de dados sociodemográficos, 

antropométricos, história clínica, atividade física, equilíbrio, força muscular, capacidade 

funcional, tolerância ao esforço, impacto da doença no dia-a-dia, atividades de vida 

diária, sintomas (p.e., escala de Borg modificada e escala modificada British Medical 

research council [mMRC] para a dispneia) (Borg, 1998; Gries et al., 2013; Pais-Ribeiro et 

al., 2007; Papiris et al., 2005; Webster et al., 2003), qualidade de vida relacionada com 

a saúde (Swigris et al., 2017) e, autopercepção do desempenho ocupacional (Dedding 

et al., 2004). 

Duração 

As atividades físicas deverão ser integradas nas tarefas do dia-a-dia, por isso, não é 

necessário definir um momento ou hora apenas para a atividade física. A pessoa deve 

também ser incentivada a diminuir o tempo em que está sentada ou deitada. Desta 

forma, é importante que o profissional de saúde ajude a encontrar oportunidades nas 

tarefas do dia-a-dia para realizar a atividade física de forma segura. 

Importa salientar que este manual foi desenvolvido e testado num programa de 

atividade física no domicílio de pessoas com doença pulmonar intersticial, com uma 

duração total de 12 semanas e com a seguinte estrutura (Figura 1): 

 Semanas 1-4: 2 sessões/semana presenciais e 1 telefonema semanal; 

 Semana 5 - sessão 13: entrega do manual; 

 Semanas 5-8: 2 sessões/semana presenciais e 1 telefonema semanal; 
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 Semanas 9-11: 1 sessão/semana presencial e 1 telefonema semanal; 

 Semana 12: 2 telefonemas. 

 
Figura 1 – Estrutura do programa de atividade física no domicílio de pessoas com doença pulmonar intersticial (iLiFE) 

Cada sessão tem a duração aproximada de 60 minutos. Caso opte por seguir esta 

estrutura do programa, poderá encontrar na tabela 5, uma proposta de registo das 

presenças dos participantes.  

Sugere-se que as sessões educativas e de apoio psicossocial sejam constituídas por 6 

sessões de 60-90 minutos, de forma a permitir a consolidação de conhecimentos e 

discussão.(Sousa et al., 2007) Propostas para temas podem ser encontradas no final 

deste manual, na secção “Componente educativa e de apoio psicossocial”. 

Planificação das sessões 

As sessões devem ser planeadas e ajustadas a cada pessoa, tendo por base a definição 

dos objetivos diários. A tabela 6 apresenta uma proposta de planificação detalhada para 

cada sessão de atividade física durante as 12 semanas de intervenção. 
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Tabela 5 - Registo de presenças dos participantes 

Identificação/nome do participante: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Legenda: S, sessão; , sessões presenciais; , chamadas telefónicas. 

Notas:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

S1 

__/__/___ 

 
______________ 

S2 

__/__/___ 

 
______________ 

S3 

__/__/___ 

 
______________ 

S4 

__/__/___ 

 
______________ 

S5 

__/__/___ 

 
______________ 

S6 

__/__/___ 

 
______________ 

S7 

__/__/___ 

 
______________ 

S8 

__/__/___ 

 
______________ 

S9 

__/__/___ 

 
______________ 

S10 

__/__/___ 

 
______________ 

S11 

__/__/___ 

 
______________ 

S12 

__/__/___ 

 
______________ 

S13 

__/__/___ 

 
______________ 

S14 

__/__/___ 

 
______________ 

S15 

__/__/___ 

 
______________ 

S16 

__/__/___ 

 
______________ 

S17 

__/__/___ 

 
______________ 

S18 

__/__/___ 

 
______________ 

S19 

__/__/___ 

 
______________ 

S20 

__/__/___ 

 
______________ 

S21 

__/__/___ 

 
______________ 

S22 

__/__/___ 

 
______________ 

S23 

__/__/___ 

 
______________ 

S24 

__/__/___ 

 
______________ 

S25 

__/__/___ 

 
______________ 

S26 

__/__/___ 

 
______________ 

S27 

__/__/___ 

 
______________ 

S28 

__/__/___ 

 
______________ 

S29 

__/__/___ 

 
______________ 

S30 

__/__/___ 

 
______________ 

S31 

__/__/___ 

 
______________ 

S32 

__/__/___ 

 
______________ 
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Tabela 6 - Resumo do programa de atividade física 

 

  Componente 
 1ª semana  

1ª sessão 2ª sessão 3ª sessão 

Atividade 

física 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira  

2ª semana 

4ª sessão 5ª sessão 6ª sessão 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira  

3ª semana 

7ª sessão 8ª sessão 9ª sessão 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira  

4ª semana 

10ª sessão 11ª sessão 12ª sessão 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Componente 
5ª semana 

13ª sessão 14ª sessão 15ª sessão 

Atividade 

física 

 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira  

6ª semana 

16ª sessão 17ª sessão 18ª sessão 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira  

7ª semana 

19ª sessão 20ª sessão 21ª sessão 
Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira  

8ª semana 

22ª sessão 23ª sessão 24ª sessão 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF 

moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira  
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Notas: As atividades físicas devem ser selecionadas de acordo com a intensidade, i.e., ligeira, moderada e vigorosa e baseadas nas preferências dos indivíduos. Adicionalmente, as atividades 

físicas devem ser integradas nas atividades diárias das pessoas e realizadas a intensidade moderada, i.e., entre os valores 4-6 na escala de Borg Modificada, e entre 60-80% da frequência 

cardíaca máxima, estabelecida de acordo com a idade de cada participante. As atividades devem focar-se nos domínios que necessitam de mais treino, de acordo com a avaliação inicial. 

Componente 
9ª semana Notas 

25ª sessão 26ª sessão  

Atividade física 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

 

10ª semana 

27ª sessão 28ª sessão 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

 

11ª semana 

29ª sessão 30ª sessão 

Início – 5’ de AF ligeira 

Decorrer da sessão – Pelo menos, 30’ de AF moderada 

Fim – 5’ de AF ligeira 

 

12ª semana 

31ª sessão 32ª sessão 
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Seguidamente, será apresentada uma proposta de atividades que o/a participante 

poderá realizar no interior (ao longo do dia), exterior de casa e/ou na comunidade. 

Porém, sempre que tiver dúvidas, o/a participante poderá entrar em contacto com o/a 

profissional de saúde que o/a acompanha. Cada atividade tem imagens ilustrativas 

associadas e um texto de orientação. No entanto, é importante salientar que este 

manual é geral e, portanto, cada participante deverá ter as atividades ajustadas à sua 

capacidade de desempenho e com uma progressão específica para cada atividade, dada 

pelo/a seu/sua profissional de saúde. 
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ATIVIDADES NO INTERIOR DE CASA 

 

De manhã 
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Interior de casa 
Manhã 

 
 
 

INCLINAÇÃO LATERAL DA 

CERVICAL 
METs1  

Sentado na beira da 

cama, com o tronco 

alinhado e os ombros 

relaxados. Inclinar a cabeça 

para um lado, isto é, realizar 

inclinação lateral da cervical, 

sem sentir dor (apenas um leve 

desconforto). Não rodar a 

cervical, nem elevar o ombro. 

Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar 

o movimento. Expirar 

enquanto realiza a inclinação. 

Inspirar novamente enquanto 

retorna à posição inicial. 

Expirar quando realiza o 

movimento no sentido oposto. 

 

Como progredir? 

1. Aumentar o nº de 

repetições. 

2. Realizar a atividade na 

posição de pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

1.8 
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Interior de casa 
Manhã 

 
 
 

FLEXÃO /EXTENSÃO DA 

CERVICAL 
METs  

Sentado na beira da 

cama, com o tronco 

alinhado e os ombros 

relaxados. Levar o queixo ao 

peito, isto é, realizar flexão 

da cervical, sem sentir dor 

(apenas um leve 

desconforto). Não rodar a 

cervical, nem elevar os 

ombros. Mover a cabeça 

para cima, isto é, realizar 

extensão da cervical. 

 

Inspirar antes de 

iniciar o movimento. 

Expirar enquanto realiza a 

flexão. Inspirar novamente 

enquanto retorna à posição 

inicial. Expirar quando realiza 

a extensão da cervical. 

 

Como progredir? 

1. Aumentar o nº de 

repetições.  

2. Realizar a atividade na 

posição de pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

1.8 
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Interior de casa 
Manhã 

 
 

ROTAÇÃO DOS OMBROS METs  

Sentado, com o tronco 

alinhado e os ombros 

relaxados. Realizar rotação 

anterior (para a frente) dos 

ombros. Realizar rotação 

posterior (para trás) dos ombros.  

 

Normal 

 

 

 

 

Como progredir? 

1. Aumentar o nº de repetições.  

2. Realizar a atividade com os 

membros superiores afastados à 

altura dos ombros (a 90º de 

abdução). 

3. Realizar a atividade em pé. 

4. Realizar a atividade em pé e 

com os membros superiores 

afastados à altura dos ombros (a 

90º de abdução). 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

1.8 

 

 

 

1.8 

1.8 
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Interior de casa 
Manhã 

 

 

FLEXÃO/EXTENSÃO DOS 

MEMBROS SUPERIORES 
METS  

Sentado, com o tronco 

alinhado e os ombros 

relaxados. Elevar pela frente, 

isto é, realizar flexão, dos 

membros superiores. Retornar à 

posição inicial. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza a flexão. 

Inspirar novamente enquanto 

retorna à posição inicial. 

 

Como progredir? 

1. Aumentar o nº de 

repetições. 

2. Realizar a atividade em pé, 

enquanto arruma mercearias de 

0.5kg-1kg. 

3. Realizar a atividade em pé, 

enquanto varre o chão.  

4. Realizar a atividade em pé, 

enquanto arruma mercearias 

>1Kg.  

5. Realizar a atividade em pé, 

enquanto arruma mercearias 

>2Kg. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

2.0 

 

2.3-3.8 
 

3.3 

 

5.0 
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Interior de casa 
Manhã 

 

 

ABDUÇÃO DOS MEMBROS 

SUPERIORES 
METS  

Sentado, com o tronco 

alinhado e os ombros 

relaxados. Elevar os membros 

superiores lateralmente, 

realizando abdução dos mesmos. 

Retornar à posição inicial.  

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza a abdução. 

Inspirar novamente enquanto 

retorna à posição inicial.  

 

 

Como progredir?  

1. Aumentar o nº de repetições. 

2. Realizar a atividade em pé, 

enquanto arruma mercearias de 

0.5kg-1kg). 

3. Realizar a atividade em pé, com 

os braços afastados à altura dos 

ombros, isto é, abdução dos 

membros superiores e com um 

peso de 1Kg em cada mão. 

4. Enquanto faz um agachamento. 

5. Enquanto faz um lunge. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

2.0-3.3 

 

 

3.3 

 

 

 

3.3 

3.3 
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Interior de casa 
Manhã 

 

 

ROTAÇÃO DOS PUNHOS METS  

Sentado, com o tronco 

alinhado e os cotovelos 

fletidos. Entrelaçar os dedos 

das mãos em frente ao peito. 

Realizar rotação dos punhos 

para a direita. Realizar 

rotação dos punhos para a 

esquerda. 

 

Normal  

 

 

Como progredir? 

1. Aumentar o nº de 

repetições. 

2. Combinar a atividade 

com rotação do tornozelo. 

3. Realizar a atividade em 

pé. 

4. Realizar a atividade em 

pé, combinada com rotação 

do tornozelo. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

1.8 

 

1.8 

 

1.8 
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Interior de casa 
Manhã 

 

 

INCLINAÇÃO LATERAL DO 

TRONCO 
METS 

 

Sentado, com o tronco e 

cervical alinhados e os 

membros superiores em 

extensão (i.e., ao longo do 

corpo). Realizar inclinação do 

tronco. Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar 

o movimento. Expirar 

enquanto realiza o movimento. 

Inspirar ao retornar à posição 

inicial. 

 

Como progredir?  

1. Aumentar o nº de 

repetições. 

2. Realizar o movimento com 

os braços cruzados ao peito. 

3. Realizar a atividade em pé. 

4. Realizar a atividade em pé, 

enquanto varre a cozinha. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

1.8 

 

1.8 

2.3-3.3 
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Interior de casa 
Manhã 

 

 

ROTAÇÃO DO TRONCO METS  

Sentado, com o tronco e 

cervical alinhados e os 

membros superiores em 

ligeira abdução. Realizar 

rotação do tronco. Alternar 

de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar 

o movimento. Expirar 

enquanto realiza o 

movimento. Inspirar ao 

retornar à posição inicial. 

 

Como progredir? 

1. Aumentar o nº de 

repetições. 

2. Realizar a atividade em 

pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

1.8 
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Interior de casa 
Manhã 

 

 

DORSIFLEXÃO DA 

TIBIOTÁRSICA/FLEXÃO 

PLANTAR 

METS 

 

Sentado, elevar os pés 

para cima e para baixo, 

realizando dorsiflexão da 

tibiotársica e flexão plantar. 

 

Normal. 

 

 

 

Como progredir?  

1. Aumentar o nº de 

repetições. 

2. Realizar a atividade em 

pé.  

3. Realizar a atividade em 

pé, com apenas uma perna 

apoiada. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

2.0 

2.0 
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De tarde  
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

FLEXÕES NA PAREDE METS  

De pé, com os pés ligeiramente 

afastados da parede, coloque 

as duas mãos na parede, ao nível 

dos ombros. Realizar flexões na 

parede. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o movimento. 

Inspirar ao retornar à posição 

inicial. 

 

Como progredir?  

1. Aumentar o nº de repetições. 

2. Afastar mais os pés da parede. 

3. Realizar o movimento com os 

pés em pontas dos pés. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 

2.0 

2.5 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

REMADA ALTA METS  

De pé, com os braços ao 

longo do corpo. Com as 

palmas das mãos viradas para 

baixo, segurar uma garrafa de 0.5L 

em cada mão. Levar ambas as mãos 

até à altura dos ombros, abrindo os 

cotovelos para o lado. Levar as 

mãos à posição inicial. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o movimento. 

Inspirar ao retornar à posição 

inicial. 

 

Como progredir?  

1. Aumentar o nº de repetições. 

2. Fazer a atividade com um peso 

de 1Kg em cada mão. 

3. Efetuar um agachamento 

enquanto realiza a atividade. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 

3.3 

 

3.3 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

MOVIMENTAR O PESO DO CORPO PARA 

FRENTE/TRÁS 
METS  

De pé, com uma mão apoiada na 

parede, pés ligeiramente afastados e 

braços ao longo do corpo. Realizar flexão 

do tronco, transferindo o peso do corpo 

para a zona anterior dos pés. 

 

Normal 

 

 

Como progredir? 

1. Realizar o movimento sem a mão 

apoiada na parede. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

FLEXÃO DA ANCA METS  

Sentado, com a cervical 

e tronco alinhados. 

Elevar as ancas, realizando 

flexão das mesmas, 

alternadamente, a um ritmo 

moderado. 

 

Inspirar antes de iniciar 

o movimento. Expirar 

enquanto realiza o 

movimento. Inspirar ao 

retornar à posição inicial. 

 

Como progredir?  

1. Realizar o movimento 

sentado, a um ritmo 

acelerado. 

2. Realizar o movimento em 

pé, com as 2 mãos apoiadas. 

3. Realizar o movimento em 

pé, com 1 mão apoiada. 

4. Realizar o movimento 

sem apoio, a um ritmo 

moderado. 

5. Realizar o movimento 

sem apoio, a um ritmo 

acelerado. 

6. Realizar flexão da anca, 

lateralmente. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

2.0 

 

2.0 

 

2.0 

 

 

2.5 

 

 

2.5 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

FLEXÃO DO JOELHO METS  

Em pé, com o tronco 

alinhado e ambas as mãos 

apoiadas. Dobrar o joelho para 

trás, isto é, realizar flexão do 

mesmo. Manter a posição por 

15-20 segundos. Alternar de 

joelho.  

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o movimento. 

Respirar normalmente 

enquanto mantém a posição. 

 

Como progredir? 

1. Realizar flexão dos joelhos, 

alternadamente, a um ritmo 

moderado ou acelerado, sem 

manter a posição. 

2. Realizar o movimento 

apenas com o apoio de 1 mão. 

3. Realizar flexão dos joelhos, 

alternadamente, a um ritmo 

moderado ou acelerado, sem 

manter a posição e com apoio 

de 1 mão. 

4. Realizar o movimento sem 

apoio, a um ritmo moderado ou 

acelerado. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 

 

 

 

2.0 

 

2.0 

 

 

 

 

2.0-2.5 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 

ABDUÇÃO DO MEMBRO 

INFERIOR 
METS  

Sentado, com a cervical e 

tronco alinhados. Realizar 

abdução das ancas, 

alternadamente. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o 

movimento. Inspirar quando 

retorna à posição inicial. 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade em 

pé, com ou sem apoio das 

mãos, mantendo a posição 

por 15-20 segundos. 

2. Realizar a atividade em 

pé, com ou sem apoio das 

mãos, a um ritmo moderado 

ou acelerado. 

3. Em pé, elevar o membro 

superior e anca do mesmo 

lado, simultaneamente. Se o 

participante conseguir, ter 

um peso até 0.5Kg na mão. 

Alternar de lado. 

4. Em pé, realizar abdução 

do membro superior e do 

membro inferior opostos, 

simultaneamente. Se o 

participante conseguir, 

adicionar um peso até 0.5Kg 

na mão. Alternar de lado. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

1.8-2.0 

 

 

2.0 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

EXTENSÃO DO MEMBRO 

INFERIOR 
METS  

Em pé, com o tronco 

alinhado e ambas as 

mãos apoiadas. Direcionar 

um membro inferior para 

trás, ou seja, realizar 

extensão da anca. Manter a 

posição por 15-20 segundos. 

Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o 

movimento. Respirar 

normalmente enquanto 

mantém a posição. 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade 

apenas com o apoio de 1 mão 

ou sem apoio. 

2. Realizar a atividade, 

alternadamente, a um ritmo 

moderado ou acelerado, sem 

manter a posição. 

3. Direcionar um membro 

inferior para trás, isto é, 

extensão de um membro 

inferior e fletir o membro 

superior do lado oposto, 

simultaneamente. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

1.8-2.0 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

EXTENSÃO DO JOELHO METS  

Sentado, com a cervical 

e tronco alinhados. 

Esticar os joelhos, realizando 

extensão dos mesmos, 

alternadamente. 

 

Inspirar antes de iniciar 

o movimento. Expirar 

enquanto realiza o 

movimento. Inspirar ao 

retornar à posição inicial. 

 

Como progredir? 

1. Realizar extensão de 

ambos os joelhos em 

simultâneo, com um peso nas 

pernas (p.e., um pacote de 

arroz). 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

AGACHAMENTOS METS  

Em pé, com os pés 

ligeiramente afastados 

e ambas as mãos apoiadas. 

Com a coluna reta, realizar 

um agachamento. Retornar à 

posição inicial. 

 

Inspirar antes de 

iniciar o movimento. 

Expirar enquanto realiza o 

agachamento. Inspirar ao 

retornar à posição inicial. 

 

Como progredir?  

1. Realizar o agachamento 

apenas com o apoio de 1 mão 

ou sem apoio. 

2. Realizar o agachamento 

com pesos nas mãos, por 

exemplo a arrumar pacotes 

de arroz (0.5 Kg). 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0-2.3 

 

2.5 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

BASE DE SUSTENTAÇÃO 

REDUZIDA 

METS  

Em pé, com os pés 

unidos e ambas as mãos 

apoiadas. Manter a posição. 

 

Normal. 

 

 

 

 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade 

apenas com o apoio de 1 mão 

ou sem apoio. 

2. A fazer atividades de vida 

diária (p.e., escovar o cabelo). 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

2.3 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

UM PÉ À FRENTE DO OUTRO METS  

Em pé, com um pé à 

frente do outro ambas 

as mãos apoiadas. Manter a 

posição. 

 

Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade 

apenas com o apoio de 1 mão 

ou sem apoio. 

2. A fazer atividades de vida 

diária (p.e., escovar o cabelo). 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

2.3 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

SENTAR E LEVANTAR METS  

Sentado numa cadeira, 

com as duas mãos 

apoiadas, levantar e sentar o 

maior número de vezes 

possível. 

 

Normal. 

 

 

 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade 

apenas com o apoio de 1 

mão. 

2. Realizar a atividade com 

os braços ao longo do corpo, 

lentamente ou a um ritmo 

rápido. 

3. Realizar a atividade com 

os braços ao longo do corpo, 

e pesos nas mãos (p.e., um 

pacote de arroz em cada), a 

um ritmo lento ou rápido. 

4. Realizar a atividade com 

os braços cruzados ao peito, a 

um ritmo lento ou rápido. 

2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

 

 

3.5-8.0 

 

 

 

3.5-8.0 

 

 

 

 

3.5-8.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

CAMINHAR DE LADO METS  

Em pé, num local 

espaçoso e com as 

duas mãos apoiadas, 

afastar um membro 

inferior lateralmente, 

colocando o pé no chão. 

Depois, juntar o outro 

membro inferior e assim 

sucessivamente.  

 

Normal. 

 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade 

com apenas apoio de 

apenas 1 mão ou sem 

apoio. 

2. Realizar a atividade a 

cruzar os pés. 

3. Realizar a atividade 

combinada com um 

agachamento, realizando 

com os membros 

inferiores afastados, pelo 

menos, à largura dos 

ombros. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 

 

 

 

2.0 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

CAMINHAR A LEVANTAR OS 

JOELHOS 

METS  

Em pé, num local 

espaçoso e com uma 

mão apoiada, levantar os 

joelhos para a frente, 

realizando flexão da anca e 

joelho, enquanto caminha. 

 

Normal. 

 

 

 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade sem 

apoio das mãos. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

CAMINHAR COM UM PÉ À 

FRENTE DO OUTRO 
METS 

 

Em pé, num local espaçoso 

e com uma mão apoiada, 

caminhar com um pé à frente do 

outro. 

 

Normal. 

 

 

 

 

 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade sem 

apoio das mãos. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

CAMINHAR EM BICOS DOS PÉS METS  

Em pé, num local espaçoso e 

com uma mão apoiada, 

caminhar em bicos dos pés. 

 

Normal. 

 

 

 

 

 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade sem apoio 

das mãos. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

CAMINHAR EM CALCANHARES METS  

Em pé, num local espaçoso e 

com uma mão apoiada, 

caminhar nos calcanhares. 

 

Normal. 

 

 

 

 

 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade sem apoio 

das mãos. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

MARCHA NO LUGAR METS  

Em pé, num local 

espaçoso, marchar no 

lugar. 

 

Normal. 

 

 

 

Como progredir? 

1. Aumentar o tempo em 

marcha. 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

CAMINHAR, PASSAR POR 

CIMA DE UM OBJETO E 

AGACHAR PARA O APANHAR 

METS 

 

Apoiar as mãos numa 

superfície estável (p.e., 

mesa ou bancada da 

cozinha). Levantar anca e 

joelho, realizando flexão dos 

mesmos, para passar por 

cima do objeto de forma 

segura e controlada, em vez 

de o contornar. Voltar e 

realizar agachamento para 

apanhar o objeto. 

 

Normal enquanto 

caminha. Expirar 

enquanto realiza o 

agachamento. Inspirar 

enquanto se levanta. 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade a 

passar por cima do objeto 

de lado. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

CAMINHAR E MUDAR DE 

DIREÇÃO 
METS 

 

Apoiar uma mão numa 

parede. Caminhar em 

frente normalmente. Virar 

lentamente. Continuar a 

caminhar na outra direção. 

 

 

Normal. 

 

 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade a 

caminhar de costas. 

2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

NAS ESCADAS METS  

Com uma mão apoiada, 

subir escadas, a um 

ritmo lento. 

 

Normal. 

 

 

 

 

 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade sem 

apoio das mãos. 

2. Realizar a atividade a 

carregar mercearia. 

3. Realizar a atividade a um 

ritmo rápido. 

4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 

 

7.5 

 

8.8 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

BRINCAR COM OS FILHOS/NETOS METS  

Sentado, a brincar com os 

filhos/netos. 

 

Normal. 

 

 

 

 

 

 

Como progredir? 

1. Brincar em pé. 

2. Caminhar ou correr. 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

3.5 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

DANÇAR METS  

Dançar é sempre uma boa 

opção, sozinho ou 

acompanhado. Para além de ser 

uma atividade física divertida faz 

bem à saúde e aumenta a 

tolerância ao esforço. Se é a 

primeira vez, começar por fazer 

a um ritmo lento (p.e., foxtrot, 

tango). 

 

 

Normal. 

 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade mais 

vezes e durante mais tempo. 

2. A um ritmo rápido. 

3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 

 

5.5-7.8 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 
 

ANDAR DE BICICLETA METS  

Andar de bicicleta é 

sempre uma boa opção, 

sozinho ou acompanhado. 

Para além de ser uma 

atividade física divertida faz 

bem à saúde e aumenta a 

tolerância ao esforço. Se é a 

primeira vez, começar por 

fazer ao ritmo normal. 

 

Normal. 

 

 

Como progredir?  

1. Realizar a atividade mais 

vezes e durante mais 

tempo. 

2. A um ritmo rápido 

(>15km/h). 

3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 

 

 

5.8-7.5 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 

CAMINHAR PARA ARRUMAR A 

ROUPA 
METS 

 

Caminhar para arrumar 

as roupas no armário. 

 

 

Normal. 

2.3 

 
 

CAMINHAR, TRANSPORTANDO 

MERCEARIA 

METS  

Caminhar, transportando 

um livro, mercearia de 

0.5 Kg em cada mão ou de 1 Kg 

cruzado ao peito. 

 

Normal. 

2.5 

 
 

CALÇAR OS SAPATOS METS  

Sentado, calçar os 

sapatos antes de sair de 

casa. 

 

Normal. 

2.5 
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Interior de casa 
 

Tarde 
 

PÔR A TOALHA DE MESA METS  

Fazer um pequeno 

agachamento, enquanto 

coloca a toalha de mesa. 

 

Normal. 

2.5 

 
 

CAMINHAR PELA COZINHA METS  

Caminhar pela cozinha 

enquanto cozinha, pôr a 

mesa e/ou levantar os pratos da 

mesa. 

 

Normal. 

2.5  

 

JOGAR METS  

Jogar um jogo que envolva 

movimento, como por 

exemplo, na Wii, é sempre uma 

boa opção. Para além de ser uma 

atividade física divertida faz bem 

à saúde e aumenta a tolerância 

ao esforço. 

 

Normal. 

7.2 
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De noite  
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DA 

CERVICAL 
METS  

Sentado, com o tronco 

alinhado. Inclinar a 

cabeça para um lado, isto é, 

realizar inclinação lateral da 

cervical. Manter a posição 

durante 15-20 segundos. 

Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de 

iniciar o movimento. 

Expirar enquanto realiza o 

alongamento. Respirar 

normalmente durante a 

posição. 

 

Como progredir?  

1. Manter a posição durante 

mais tempo. 

2. Realizar a atividade em 

pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

2.0 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DO OMBRO METS  

Sentado, com o tronco 

alinhado. Levar um membro 

superior em direção ao ombro 

oposto, isto é, realizar adução 

horizontal do membro superior. 

Colocar a mão oposta no cotovelo 

do membro superior em adução, 

fazendo uma ligeira pressão, para 

auxiliar a adução horizontal. 

Manter a posição durante 15-20 

segundos. Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o alongamento. 

Respirar normalmente durante a 

posição. 

 

Como progredir?  

1. Manter a posição durante mais 

tempo. 

2. Realizar a atividade em pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

2.0 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DO TRICÍPETE METS  

Sentado, com o tronco 

alinhado. Elevar um membro 

superior e fletir o cotovelo, isto é, 

realizar flexão do ombro e 

cotovelo, de forma a colocar a mão 

do mesmo lado atrás da cabeça. 

Com a outra mão no cotovelo, 

auxiliar o alongamento. Manter a 

posição durante 15-20 segundos. 

Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o alongamento. 

Respirar normalmente durante a 

posição. 

 

Como progredir?  

1. Manter a posição durante mais 

tempo. 

2. Realizar a atividade em pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

2.0 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DOS FLEXORES DO PUNHO METS  

Sentado, com o tronco alinhado. Elevar o 

membro superior pela frente à altura do 

ombro com a palma da mão virada para trás, 

isto é, realizar flexão do membro superior, com 

o punho em extensão. Auxiliar o alongamento 

com a mão oposta na palma/dedos da mão. 

Manter a posição durante 15-20 segundos. 

Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar o movimento. 

Expirar enquanto realiza o alongamento. 

Respirar normalmente durante a posição. 

 

 

Como progredir?  

1. Manter a posição durante mais tempo. 

2. Realizar a atividade em pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

2.0 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DOS EXTENSORES DO 

PUNHO 
METS  

Sentado, com o tronco alinhado. Elevar o 

membro superior pela frente à altura do 

ombro com o dorso da mão virado para trás, 

isto é, realizar flexão do membro superior com 

flexão do punho. Auxiliar o alongamento dando 

uma ligeira pressão adicional, com a mão do 

outro membro superior no dorso/dedos da 

mão. Manter a posição durante 15-20 

segundos. Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar o movimento. 

Expirar enquanto realiza o alongamento. 

Respirar normalmente durante a posição. 

 

Como progredir? 

1. Manter a posição durante mais tempo. 

2. Realizar a atividade em pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

2.0 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DOS FLEXORES 

LATERAIS DO TRONCO 
METS  

Sentado, com o tronco e 

cervical alinhados, um 

membro superior longo do corpo, 

i.e., em extensão e o outro em 

flexão (i.e., elevado). Realizar 

inclinação do tronco para o lado. 

Manter a posição durante 15-20 

segundos Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o movimento. 

Respirar normalmente enquanto 

mantém a posição. 

 

Como progredir?  

1. Manter a posição durante 

mais tempo. 

2. Realizar a atividade em pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

2.0 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DOS MEMBROS 

SUPERIORES 
METS 

 

Sentado, com o tronco alinhado. 

Entrelaçar os dedos das mãos em 

frente ao peito e elevar os membros 

superiores à altura dos ombros, i.e., 

realizar flexão dos mesmos. Manter a 

atividade durante 15-20 segundos. 

Retornar à posição inicial. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar enquanto 

realiza o alongamento. Respirar 

normalmente durante a posição. 

 

Como progredir? 

1. Manter a posição mais tempo. 

2. Realizar a atividade em pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

2.0 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DO TÓRAX METS  

Sentado, com a cervical e 

o tronco alinhados. Com 

as mãos rodadas para fora, i. é, 

em rotação externa, apoiá-las 

nas ancas, concretamente, nas 

cristas ilíacas. Realizar adução 

dos membros superiores. 

Manter a atividade durante 15-

20 segundos. Retornar à posição 

inicial. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar 

enquanto realiza o 

alongamento. Respirar 

normalmente durante a 

posição. 

 

Como progredir? 

1. Manter a posição mais 

tempo. 

2. Realizar a atividade em pé. 

3. Realizar a atividade em pé, 

com apenas um membro 

superior, com apoio da 

parede. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

1.8 

1.8 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DO QUADRICÍPETE METS  

Sentado, na ponta de uma cadeira 

estável e robusta. Realizar extensão 

de uma anca, de forma a que o joelho 

aponte para o chão. Manter a posição 15-

20 segundos. 

 

Inspirar antes de iniciar o 

movimento. Expirar enquanto 

realiza o alongamento. Respirar 

normalmente durante a posição. 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade em pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 
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Interior de casa 
 
 

Noite 
 

ALONGAMENTO DA CADEIA 

POSTERIOR 
METS 

 

Sentado no extremo 

de uma cadeira 

estável e robusta. Esticar um 

membro inferior à frente, i. é, 

realizar extensão do joelho. 

Realizar flexão do tronco, 

tentando chegar o mais longe 

que conseguir com a mão 

desse lado, mantendo 

sempre o joelho esticado, 

i.e., em extensão. Manter a 

posição 15-20 segundos. 

Alternar de lado. 

 

Inspirar antes de 

iniciar o movimento. 

Expirar enquanto realiza o 

alongamento. Respirar 

normalmente durante a 

posição. 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade em 

pé, com as mãos 

apoiadas, por exemplo, 

numa janela. 

2. Realizar a atividade em 

pé, sem apoio, com o pé 

apoiado numa parede. 

3. Realizar a atividade em 

pé, sem apoio, elevando 

os dedos do pé. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

2.0 

 

 

2.0 
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ATIVIDADES NO EXTERIOR DE CASA 
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Exterior de casa 

 
 

ARRANJAR FLORES EM VASOS METS  

Sentado numa cadeira, arranjar 

flores em vasos. 

 

Normal. 

 

 

Como progredir? 

1. Realizar a atividade na posição de 

pé. 

2. Enquanto arranja as flores, 

caminhar até ao jardim para as 

apanhar. 

1.8 

 

 

 

 

 

 

2.0 

 

3.3 
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Exterior de casa 
 
 

CAMINHAR À VOLTA DA 

CASA/NO JARDIM 

METS  

Caminhar ao seu passo 

normal, à volta de casa 

ou no jardim. 

 

Normal. 

 

 

 

 

 

Como progredir? 

1. Levar o cotovelo ao joelho 

oposto, enquanto 

caminha. 

2. Combinado com lunges. 

3. De costas a um ritmo 

rápido (~5.6 km/h). 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

2.5 

6.0 
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Exterior de casa 
 
 

AGACHAR METS  

Manter o agachamento 

enquanto faz a 

jardinagem. 

 

 

Normal. 

4.0 

 
 

 

APANHAR FRUTA METS  

Apanhar fruta das 

árvores. 

 

Normal. 

3.5 
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ATIVIDADES NA RUA 
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Na rua 
 
 

 

  

COM O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO METS  

Sentado, a cuidar do animal 

de estimação. 

 

Normal. 

 

 

 

 

Como progredir? 

1. A brincar, esforço ligeiro. 

2. A brincar, em pé. 

3. A caminhar ou correr. 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

2.8 

3.0-5.0 
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Na rua 
 
 

 

CAMINHAR METS EXEMPLO 

Caminhar na rua, num 

terreno estável, a um 

passo normal (~4.5km/h). 

 

 

Normal. 

 

 

Omo progredir? 

1.  Caminhar a um passo 

rápido, num terreno 

inclinado (6-15%). 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 
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COMPONENTE EDUCATIVA E DE APOIO PSICOSSOCIAL 

 
A componente educativa e de apoio psicossocial deverá ocorrer em sessões individuais 

e presenciais através de: 

 Conversas/coaching com os participantes e pessoas significativas;  

 Explicação e entrega de folhetos: 

Um conjunto de temas educacionais para pessoas com doença pulmonar intersticial foi 

previamente identificado na literatura (Tabela 7) (Holland et al., 2019). Contudo, estes 

temas devem responder às necessidades específicas dos participantes e, nesse sentido, 

poderão ser necessários ajustes aos tópicos sugeridos. 

 

Tabela 7 -  Sugestão de temas a abordar das sessões educativas e de apoio psicossocial 

Temas chave: 

 Doenças pulmonares intersticiais 

 Gestão dos sintomas – falta de ar e tosse 

 Gestão dos sintomas – fadiga 

 Atividade física 

 Oxigenoterapia 

 Stress, ansiedade, depressão e pânico 

 
Temas facultativos: 

 Sono 

 Nutrição 

 Recursos na comunidade 

 Plano de cuidados avançados 

 Medicação 

 Equilíbrio e quedas 

 COVID-19 

 

A tabela 8 apresenta uma proposta de planificação detalhada para cada sessão 

educativa e de apoio psicossocial durante as 12 semanas de intervenção. 
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Tabela 8 – Estrutura das sessões educativas e de apoio psicossocial 

 

Componente 
1ª semana 

1ª sessão 2ª sessão 3ª sessão 

Educação e apoio 

psicossocial 

- Apresentação do programa individual. 

- Estabelecimento conjunto de objetivos de curta-

duração. 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 1ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

2ª semana 

4ª sessão 5ª sessão 6ª sessão 
- Esclarecimento de dúvidas sobre a 2ª sessão. 

- Entrega do folheto “Doenças pulmonares 

intersticiais”. 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 4ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

3ª semana 

7ª sessão 8ª sessão 9ª sessão 
- Esclarecimento de dúvidas sobre a 5ª sessão; 

- Entrega do folheto “Gestão dos sintomas – 

dispneia e tosse”. 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 7ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

4ª semana 

10ª sessão 11ª sessão 12ª sessão 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 8ª sessão. 

- Entrega do folheto “Gestão dos sintomas – 

fadiga”. 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 10ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

5ª semana 

13ª sessão 14ª sessão 15ª sessão 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 10ª sessão. 

- Entrega do manual e do folheto “Atividade 

Física”. 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 13ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

6ª semana 

16ª sessão 17ª sessão 18ª sessão 

-  Esclarecimento de dúvidas sobre a 14ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas sobre a 15ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes.  
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Nota: A componente educativa e de apoio psicossocial deverá ocorrer nas sessões individuais através de conversas com os participantes e entrega de folhetos. Os temas 
abordados devem suprir as necessidades específicas dos participantes. 
 

Componente 
7ª semana 

19ª sessão 20ª sessão 21ª sessão 

Educação e apoio 

psicossocial 

-  Esclarecimento de dúvidas sobre a 17ª sessão. 

- Entrega do folheto “Oxigénio”. 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 19ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

8ª semana 

22ª sessão 23ª sessão 24ª sessão 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 20ª sessão. -  Esclarecimento de dúvidas sobre a 22ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

9ª semana Notes 

25ª sessão 26ª sessão  

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 23ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

10ª semana 

27ª sessão 28ª sessão 

- Esclarecimento de dúvidas sobre a 25ª sessão. 

- Entrega do folheto “Stress, ansiedade, 

depressão e pânico”. 

- Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

11ª semana 

29ª sessão 30ª sessão 

-  Esclarecimento de dúvidas sobre a 27ª sessão. - Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

12ª semana 

31ª sessão 32ª sessão 

- Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 

- Esclarecimento de dúvidas e monitorização da 

motivação/evolução dos participantes. 
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Em seguida, apresenta-se de forma detalhada uma proposta de abordagem que o 

profissional de saúde pode usar em cada sessão educacional e de apoio psicossocial 

deste programa. 
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SESSÃO 1: DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS 

1. Objetivos e apresentação da sessão 

Esta sessão visa introduzir o participante e suas pessoas significativas às sessões 

educativas e de apoio psicossocial e familiarizar o participante para as alterações 

patofisiológicas no pulmão na presença de doença pulmonar intersticial, os tipos de 

doença pulmonar intersticial, como é feito o diagnóstico e como gerir a doença. 

2. Conteúdo e material 

Conteúdo Duração (min.) 
Apresentação 5 
Informação sobre as doenças pulmonares intersticiais 30 
Impacto da doença pulmonar intersticiais na vida pessoal e 
familiar 

20 

Tarefa 5 
Material 
Folhas brancas e canetas 

 

3. Descrição da sessão 
3.1. Apresentação 

Nos primeiros 5 minutos, o facilitador explica brevemente a organização das sessões, 

que constituem a componente educativa e de apoio psicossocial do programa iLiFE. 

Pode realçar-se que se tratam de sessões estruturadas, com temas previamente 

definidos, baseados na avaliação inicial do doente e de acordo com as suas necessidades 

e que, de uma forma sintética, visam fornecer ferramentas instrumentais e emocionais 

para facilitar a adaptação do participante e pessoas significativas à doença e promover 

o bem-estar e a qualidade de vida de todos.  

De seguida, é realizada a descrição geral da sessão, onde o facilitador menciona que será 

fornecida alguma informação sobre as doenças pulmonares intersticiais. Deve referir-se 

ainda que será abordado o impacto da doença na vida pessoal e familiar bem como qual 

o plano de ação na doença. Por fim, deve ser indicado que no final de cada sessão será 

destinada uma tarefa para ser realizada em casa. 
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3.2. Informação sobre as doenças pulmonares 

intersticiais 

O facilitador expõe alguma informação sucinta sobre as doenças pulmonares 

intersticiais e cria um ambiente propício a que o participante coloque questões e 

esclareça as dúvidas em relação à sua doença. Esta discussão deve durar, no máximo, 

30 minutos e abordar alguns tópicos como a informação sobre a anatomia e função 

pulmonar, etiologia, tipos, fatores de risco e sintomas das doenças pulmonares 

intersticiais; diagnóstico e plano de ação (Ver folheto “Doenças pulmonares 

intersticiais” deste manual). 

 

3.3. Impacto da doença pulmonar intersticial na vida 

pessoal e familiar 

O facilitador procura, em seguida, conversar sobre o impacto da doença pulmonar 

intersticial na vida pessoal e pessoas significativas do participante.  

Durante 5 minutos, o facilitador explica que a doença pulmonar intersticial pode ter um 

grande impacto no funcionamento e bem-estar da pessoa e suas pessoas significativas. 

As consequências específicas destas doenças, como a dificuldade em respirar, o 

cansaço, a tosse e a dificuldade na realização das atividades de vida diária requerem 

profundas alterações no estilo de vida da pessoa e das suas pessoas significativas. Além 

disso, com o evoluir da doença, para graus mais avançados, acresce a dependência 

noutros e a tendência para o isolamento social, surgindo geralmente sentimentos de 

culpa e estigmatização. Devem ainda ser abordadas as emoções positivas (p.e., apoio 

familiar) e negativas (p.e., ansiedade e stress) que emergem da doença não só para a 

pessoa com doença pulmonar intersticial, como também para as suas pessoas 

significativas. 

Por fim, solicita-se ao participante que, nos restantes 15 minutos, identifique aspetos 

negativos e positivos na sequência do diagnóstico da sua doença respiratória crónica. 

Esta atividade destina-se a abordar a forma como a pessoa com doença respiratória 

crónica e as suas pessoas significativas “acolheram” a doença e se ajustaram à mesma, 

desenvolvendo-se a partir da partilha de histórias que tenham marcado a vida de cada 

participante. 

4. Tarefa 1 
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Na última parte da sessão, durante 5 minutos, é pedido ao participante que reflita sobre 

a informação que foi facultada na componente educativa e que traga dúvidas e 

preocupações para a sessão seguinte. 
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SESSÃO 2: GESTÃO DOS SINTOMAS – DISPNEIA E TOSSE 

1. Objetivos e apresentação da sessão 

Esta sessão pretende ajudar o participante e as suas pessoas significativas a prevenir e 

a gerir eficazmente os sintomas respiratórios, nomeadamente, a dispneia e a tosse, 

resultantes das doenças pulmonares intersticiais.  

2. Conteúdo e material 

Conteúdo Duração (min.) 
Discussão da tarefa 1 5 
Gestão dos sintomas respiratórios -dispneia e tosse 50 
Tarefa 5 
Material 
Folhas brancas e canetas 

 

3. Descrição da sessão 
3.1. Discussão da tarefa 1 

O facilitador explora, nos primeiros 5 minutos, a realização da tarefa solicitada na sessão 

anterior, para esclarecimento de eventuais dúvidas e preocupações que possam ter 

surgido acerca do tema da sessão 1. 

3.2. Gestão dos sintomas respiratórios – dispneia e tosse 

O facilitador começa por perguntar ao participante, durante 5 minutos, quais os 

principais sintomas respiratórios sentidos no dia-a-dia. Seguidamente, explica que nesta 

sessão apenas serão abordados a dispneia e a tosse, contudo, caso o participante 

experiencie outros, serão abordados noutra sessão. Por conseguinte, o facilitador 

expõe, durante 20 minutos, alguma informação geral sobre a falta de ar e a tosse, 

concretamente, definições, etiologia e causas. Adicionalmente, nos 25 minutos 

seguintes, através de uma componente prática e dinâmica, permitindo ao participante 

consolidar os conhecimentos, o facilitador dá a conhecer as técnicas de controlo 

respiratório, de higiene brônquica e/ou supressão da tosse, dependendo se o 

participante apresenta tosse com expetoração ou crónica, respetivamente (Ver folheto 

“Gestão dos sintomas – falta de ar e tosse” deste manual). 

 

4.  Tarefa 2 
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A tarefa desta sessão consiste em pedir ao participante que reflita sobre as várias 

técnicas de respiração que foram ensinadas e as treine. Para além disso, deverá tentar 

aplicar diferentes posições de alívio da dispneia sempre que necessário, tentando 

perceber qual a posição que lhe proporciona maior alívio e conforto. 

  



 

94 
iLiFE: a home-based physical activity programme for patients with advanced interstitial lung diseases (SFRH/BD/148741/2019)  

SESSÃO 3: GESTÃO DOS SINTOMAS – FADIGA 

1. Objetivos e apresentação da sessão 

Esta sessão pretende ajudar o participante e as suas pessoas significativas a prevenir e 

a gerir eficazmente os sintomas respiratórios, nomeadamente, a fadiga, resultantes das 

doenças pulmonares intersticiais.  

2. Conteúdo e material 

Conteúdo Duração (min.) 
Discussão da tarefa 2 5 
Gestão dos sintomas respiratórios -fadiga 50 
Tarefa 5 
Material 
Folhas brancas e canetas 

 

3. Descrição da sessão 
3.1. Discussão da tarefa 2 

O facilitador explora, nos primeiros 5 minutos, a realização da tarefa solicitada na sessão 

anterior, para esclarecimento de eventuais dúvidas e preocupações que possam ter 

surgido acerca do tema da sessão 2. 

3.2. Gestão dos sintomas respiratórios – fadiga 

O facilitador começa por perguntar ao participante, durante 5 minutos, quais os 

principais sintomas respiratórios sentidos no dia-a-dia. Seguidamente, explica que nesta 

sessão apenas será abordada a fadiga. Por conseguinte, o facilitador expõe, durante 20 

minutos, alguma informação geral sobre a fadiga, concretamente, definição, etiologia e 

causas. Adicionalmente, nos 25 minutos seguintes, através de uma componente prática 

e dinâmica, o facilitador dá a conhecer as técnicas de conservação de energia, 

permitindo assim ao participante consolidar os conhecimentos (Ver folheto “Gestão dos 

sintomas – fadiga” deste manual). 

 

4.  Tarefa 3 

A tarefa desta sessão consiste em pedir ao participante que reflita sobre as várias 

técnicas de conservação de energia que foram ensinadas e as treine.   
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SESSÃO 4: ATIVIDADE FÍSICA 

1. Objetivos e apresentação da sessão 

Esta sessão tem como objetivo abordar a importância da atividade física na promoção 

da saúde em geral e, em particular, nas pessoas com doença pulmonar intersticial. 

2. Conteúdo e material 

Conteúdo Duração (min.) 
Discussão da tarefa 3 5 
Atividade física 50 
Tarefa 5 
Material 
Folhas brancas e canetas 

 

3. Descrição da sessão 
3.1. Discussão da tarefa 3 

O facilitador explora a realização da tarefa solicitada na sessão anterior, para 

esclarecimento de eventuais dúvidas e preocupações que possam ter surgido acerca do 

tema da sessão 3. 

3.2. Atividade física 

Nos 5 minutos seguintes, pergunta ao participante o que é, e se costuma realizar 

atividade física. Seguidamente, durante 45 minutos, o facilitador deve reforçar que a 

prática de atividade física é essencial para o bem-estar físico e mental de qualquer 

pessoa e, mesmo que realizada em pequenas quantidades: reduz a dispneia, aumenta a 

força muscular, melhora a capacidade funcional, previne o risco de quedas e melhora a 

qualidade de vida. Acresce ainda que a prática regular de atividade física está associada 

à redução de comorbilidades, como por exemplo, doenças cardiovasculares, obesidade, 

hipertensão, osteoporose e diabetes. Assim, qualquer pessoa, com ou sem doença 

respiratória crónica, deve realizar atividade física. O facilitador deve ainda esclarecer a 

diferença entre atividade física e exercício físico, isto é, a atividade física consiste em 

“qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta num 

gasto energético” (Caspersen et al., 1985); que além de englobar o exercício físico e o 

desporto, inclui também atividades básicas e funcionais do dia-a-dia, como o cuidado 

pessoal, o trabalho doméstico ou as ocupações/hobbies. Deve incentivar-se os 
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participantes a reservar no mínimo 30 minutos diários para realizar exercício físico e/ou 

atividades físicas. Durante a realização do/a exercício/atividade física, deve conjugar-se 

as técnicas de controlo respiratório previamente abordadas, de forma a diminuir os 

sintomas respiratórios experienciados. 

Após este enquadramento, o facilitador entrega o manual de atividade física ao 

participante. 

 

4.  Tarefa 4 

A tarefa desta sessão consiste em pedir ao participante que reflita sobre a atividade 

física, que consulte o manual e as atividades incluídas, de forma a iniciar/manter a 

prática de atividade física domiciliária. 
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SESSÃO 5: OXIGENOTERAPIA 

1. Objetivos e apresentação da sessão 

Esta sessão visa facultar informação sobre a oxigenoterapia e a sua importância, 

técnicas de administração e conselhos gerais sobre a sua utilização para manter a vida 

quotidiana o mais próximo da normalidade, para as pessoas com doença pulmonar 

intersticial. 

2. Conteúdo e material 

Conteúdo Duração (min.) 
Discussão da tarefa 4 5 
Oxigenoterapia 50 
Tarefa 5 
Material 
Folhas brancas e canetas 

 

3. Descrição da sessão 
3.1. Discussão da tarefa 4 

O facilitador explora a realização da tarefa solicitada na sessão anterior, para 

esclarecimento de eventuais dúvidas e preocupações que possam ter surgido acerca do 

tema da sessão 4. 

3.2. Oxigenoterapia 

Nos primeiros 5 minutos, o facilitador começa por perguntar ao participante o que sabe 

sobre oxigenoterapia. Seguidamente, durante 20 minutos, deve reforçar que a 

oxigenoterapia é considerada um fármaco e é essencial na gestão da doença, abordando 

as indicações e benefícios da oxigenoterapia de longa duração. Podem ainda 

demonstrar-se, durante 25 minutos, alguns sistemas de fornecimento de oxigénio e 

exemplificar a correta utilização dos mesmos, descrevendo as principais precauções no 

seu manuseamento. Caso o participante realize oxigenoterapia, deve utilizar-se o seu 

equipamento como exemplo e esclarecer-se eventuais dúvidas que o participante 

tenha. Uma vez que esta terapia se encontra frequentemente associada a um grau mais 

severo da doença pulmonar intersticial e a um grande estigma social, o facilitador deve 

ainda desmistificar determinadas crenças, como por exemplo, a impossibilidade de 

viajar com oxigénio. Todas as saídas, pequenas saídas (como ir ao supermercado) ou 
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viagens longas (como visitar um país estrangeiro), são seguras caso a pessoa tome as 

devidas precauções (Ver folheto “Oxigenoterapia” deste manual). 

 

4. Tarefa 5 

Na última parte da sessão é pedido ao participante que reflita sobre a informação que 

foi facultada na componente educativa e que traga dúvidas e preocupações para a 

sessão seguinte.  
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SESSÃO 6: STRESS, ANSIEDADE, DEPRESSÃO E PÂNICO 

1. Objetivos e apresentação da sessão 

Esta sessão tem como objetivo ajudar a pessoa com doença pulmonar intersticial e suas 

pessoas significativas a lidar com as emoções e situações decorrentes da doença e que 

causam ansiedade  

2. Conteúdo e material 

Conteúdo Duração (min.) 
Discussão da tarefa 5 5 
Stress, ansiedade, depressão e pânico 25 
Relaxamento 15 
Tarefa 5 
Material 
Folhas brancas e canetas, música relaxante e colunas 

 
3. Descrição da sessão 

3.1. Discussão da tarefa 5 

Nos primeiros 5 minutos, o facilitador explora a realização da tarefa solicitada na sessão 

anterior, para esclarecimento de eventuais dúvidas e preocupações que possam ter 

surgido acerca do tema da sessão 5. 

3.2. Stress, ansiedade, depressão e pânico 

Esta componente visa ajudar as pessoas com doença pulmonar intersticial e/ou as suas 

pessoas significativas a identificar os fatores de stress e compreender as suas próprias 

reações, no sentido de desenvolverem estratégias para lidar com as emoções e 

situações stressantes. No caso da pessoa com doença pulmonar intersticial, esta pode 

desenvolver stress ou sintomas de ansiedade, pânico e/ou depressão devido aos 

sintomas da doença, nomeadamente a dispneia. A pessoa com doença pulmonar 

intersticial e/ou pessoas significativas deve(m) compreender o ciclo vicioso de dispneia-

ansiedade e identificar estratégias para o quebrar. 

Assim, durante 25 minutos, o facilitador começa por perguntar ao participante se sabe 

o que é o stress, ansiedade, pânico e depressão e se já alguma vez experienciou algum 

destes sintomas. Em caso afirmativo, o facilitador deve inquirir em que situações 

surgiram estes sintomas e como o participante lidou com a situação. Seguidamente, o 
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facilitador explica, de forma simples, o que é o stress e as suas possíveis causas, pedindo 

ao participante para refletir acerca das repercussões do stress na sua vida (não só no 

contexto da doença, mas também em outros contextos). É importante transmitir que a 

experiência de stress é normal e em doses moderadas pode ser útil e adaptativo. No 

entanto, quando em demasia, o stress pode despertar ou mesmo aumentar a dispneia 

na pessoa com DRC. No que diz respeito às pessoas significativas, o surgimento da 

doença pode elevar os seus níveis de stress e daí a necessidade de encorajá-las a 

identificar e partilhar estratégias de coping eficazes. Uma das estratégias de coping que 

se tem mostrado eficaz é o relaxamento. Todos os participantes devem ser, por isso, 

capazes de compreender os benefícios das técnicas de relaxamento e recorrer às 

mesmas, sempre que possível (Ver folheto “Stress, ansiedade, pânico e depressão” 

deste manual). 

Nos 15 minutos seguintes, o facilitador promove um momento de relaxamento com o 

participante e pessoas significativas (Tabela 9). 

Tabela 9 – Descrição da atividade de relaxamento 

Relaxamento cognitivo 

Duração 15 minutos 

Objetivo Aprender a entrar em contacto com os próprios estados emotivos 

Instruções 1. O facilitador coloca uma música relaxante e convida o participante a 

procurar uma posição confortável. Os olhos podem estar fechados caso 

os participantes se sintam confortáveis. 

2. O facilitador lê em voz calma e suave o seguinte texto: “Sinta-se 

confortável e feche os olhos. Imagine-se numa montanha… sinta o calor… 

a relva que pisa é macia e suave…. O sol está a brilhar… e veja a sua luz 

a atravessar os ramos das árvores…e a aquecer a sua pele! Possivelmente 

consegue sentir a frescura do cheiro das árvores e flores… ouça o chilrear 

dos pássaros… como é tão agradável... Imagine que está a dar um 

passeio por essa montanha… encontra uma queda de água, com um 

grande lago… a luz do sol brilha nesse lago… experimente tocar nessa 

água… fica surpreendido por essa água estar quente e agradável.”  

3. O facilitador concede ao participante 3 minutos para se 

consciencializar novamente do seu corpo e ambiente que o rodeia. De 

seguida convida-o a sair, muito calmamente, do estado de relaxamento: 

“Mas está na altura de regressar. Observa novamente a queda de água, 

caminha pela montanha a ouvir o chilrear dos pássaros e a sentir o cheiro 
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das árvores, das flores e do sol que lhe aquece a pele. Chega à relva inicial 

macia onde iniciou a sua jornada e lentamente vai sentir os seus pés a 

tocarem no chão… o seu corpo encostado na cadeira…. Inspire lenta e 

profundamente, renovando o seu corpo com energia... expire o ar 

lentamente, libertando todo o stress. Quando estiver preparado pode 

abrir os olhos..” 

4. Seguidamente, o participante verbaliza as sensações experienciadas 

e que dificuldades encontrou. Isto favorece o reconhecimento dos 

próprios estados emotivos e a tomada de consciência dos mesmos. 

 

5. Tarefa 6 

 
A tarefa desta sessão consiste em o participante encontrar uma atividade que lhe 

proporcione um momento de relaxamento. É de realçar que pode ser realizada uma 

atividade do dia a dia (p.e., jardinagem) ou uma técnica de relaxamento, como a 

exemplificada na sessão, desde que a pessoa sinta que a atividade lhe proporciona bem-

estar. Além disso, é ainda importante mencionar que o relaxamento pode ser realizado 

em qualquer lugar. 
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Como se processa a respiração? 

O sistema respiratório tem a função de transportar o oxigénio dos pulmões para a 

corrente sanguínea. O ar é transportado das vias aéreas superiores (nariz, boca, faringe, 

laringe e traqueia) até às vias áreas inferiores. A traqueia conduz o ar que respiramos 

até aos 2 brônquios principais (esquerdo e direito), os quais se subdividem 

sucessivamente até originarem os bronquíolos e por fim os alvéolos (Fig. 1). É nos 

alvéolos que as trocas gasosas vão ocorrer, nomeadamente a passagem do oxigénio dos 

pulmões em direção à corrente sanguínea, e do dióxido de carbono da corrente 

sanguínea para os pulmões. A respiração divide-se em duas fases, a inspiração (entrada 

de ar) e a expiração (saída do ar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que são as doenças pulmonares intersticiais? 

As doenças pulmonares intersticiais caracterizam-se por uma inflamação generalizada 

das paredes dos alvéolos, que se desenvolve e perdura ao longo do tempo, dificultando 

a passagem do oxigénio para a corrente sanguínea. 

Traqueia 

Brônquio 

Alvéolo 

Figura 1 – Estrutura do pulmão 
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Quais são os fatores de risco das doenças pulmonares 

intersticiais? 

Os fatores de risco das doenças respiratórias crónicas podem variar com o tipo de 

doença. Os fatores genéticos, tornam as pessoas mais suscetíveis à doença, e sabe-se 

que nas doenças pulmonares intersticiais, estão presentes por exemplo, na fibrose 

pulmonar idiopática e na sarcoidose (Gibson et al., 2013). 

Os fatores ambientais, incluem exposição a metais, madeiras, pós dos fenos, pombos ou 

aves em gaiolas, produtos químicos e poeiras no local de trabalho (por exemplo, pó da 

 Existem mais de 300 doenças de doenças pulmonares intersticiais, sendo as mais 

comuns (Gibson et al., 2013; Vij & Strek, 2013): 

o Fibrose pulmonar idiopática; 

o Pneumonite de hipersensibilidade crónica; 

o Sarcoidose; 

o Doenças pulmonares intersticiais relacionadas com o tecido conectivo (por 

exemplo, associadas a esclerose sistémica, artrite reumatoide, síndrome de 

Sjogren); 

o Doenças pulmonares intersticiais associadas com a exposição a poeiras 

(por exemplo, asbestose, silicose). 

 Estima-se que na Europa, a prevalência das doenças pulmonares intersticiais varie 

entre 17 a 98 casos por cada 100 000 habitantes (Duchemann et al., 2017; 

Karakatsani et al., 2009; Santos, 2018). 

 Na generalidade, as doenças pulmonares intersticiais são mais comuns em pessoas 

idosas, à exceção da sarcoidose que é mais comum em pessoas mais jovens 

(Gibson et al., 2013). 

 A fibrose pulmonar idiopática e a pneumonite de hipersensibilidade crónica são 

mais comuns em homens (Gibson et al., 2013). 

 A sarcoidose e as doenças pulmonares intersticiais relacionadas com o tecido 

conectivo são mais frequentes em mulheres (Gibson et al., 2013). 
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sílica, pó de carvão e amianto), contribuem para o aumento da prevalência e gravidade 

das doenças pulmonares intersticiais, como a fibrose pulmonar idiopática, pneumonite 

de hipersensibilidade crónica, sarcoidose e as doenças pulmonares intersticiais 

associadas com a exposição a poeiras (Gibson et al., 2013). Adicionalmente, a presença 

de doenças autoimunes (por exemplo, lúpus eritematoso sistémico, artrite reumatoide) 

é outro dos fatores de risco frequentemente associado às doenças pulmonares 

intersticiais, principalmente as do tecido conectivo. Por fim, os hábitos tabágicos, o 

refluxo gastroesofágico e alguns tipos de medicamentos (como por exemplo, a 

amiodarona e metotrexato) são também fatores de risco das doenças pulmonares 

intersticiais (Gibson et al., 2013). Apenas 35% (aproximadamente, 1 em cada 3 casos) 

das doenças pulmonares intersticiais têm uma causa conhecida. 

Como se manifestam as doenças pulmonares intersticiais? 

Os sinais e sintomas podem ser diferentes de pessoa para pessoa, e entre as diferentes 

doenças. Habitualmente, as pessoas com doenças pulmonares intersticiais podem ter 

um ou mais dos seguintes sinais e/ou sintomas (Gibson et al., 2013; Yohannes, 2020): 

 Falta de ar; 

 Tosse persistente (geralmente seca, i.e., sem produção de expetoração); 

 Cansaço; 

 Dedos em “baqueta de tambor” (Fig. 2) ou inchados; 

 Mãos, pés e lábios com coloração azul ou roxa;  

 Ansiedade; 

 Capacidade reduzida para fazer exercício. 

 

Figura 2 - Dedos em "baqueta de tambor" 
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Como é feito o diagnóstico? 

O médico faz o diagnóstico das doenças pulmonares intersticiais baseado nos sinais e 

sintomas, história clínica e familiar, exposição a fatores de risco e através dos resultados 

de alguns dos seguintes testes (Meyer, 2014; Raghu et al., 2018): 

 Provas funcionais respiratórias 

o Indolores e medem a quantidade de ar que a pessoa é capaz de expirar e 

a rapidez com que o faz, depois de ter inspirado na totalidade 

o Informam acerca da severidade e evolução da doença 

 Testes sanguíneos 

o Utilizados no diagnóstico diferencial, ou seja, para despistar outras 

doenças 

o Úteis para perceber o tipo de doença pulmonar intersticial 

 Tomografia axial computorizada (TAC) 

o Rápido e indolor, fornece imagens claras sobre o interior dos pulmões 

o Informa acerca do tipo e severidade da doença 

 Broncoscopia 

o Teste invasivo, que consiste na introdução através do nariz ou boca da 

pessoa um pequeno tubo flexível com uma câmara na ponta 

o Permite a visualização das vias áreas em tempo real 

o Durante este procedimento, podem ser recolhidas amostras de fluído ou 

tecido pulmonar 

 Biópsia pulmonar cirúrgica 

o Procedimento invasivo e utilizado para estabelecer diagnóstico, quando 

não foi possível fazê-lo nos testes anteriormente descritos 

Perante o diagnóstico de doença pulmonar intersticial, o 

que posso fazer? 

 Obter o máximo de informação acerca da doença: 

 Reduzir a exposição a fatores de risco; 

 Aderir aos tratamentos farmacológico e não-farmacológico; 

 Prevenir e controlar os sintomas; 
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 Manter um estilo de vida saudável (por exemplo, praticar atividade física, manter 

uma alimentação saudável, dormir bem e implementar estratégias de gestão de 

stress); 

 Praticar atividades que o/a façam sentir bem emocionalmente. 
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O que são a falta de ar e a tosse? 

A falta de ar e a tosse são dos principais sintomas experienciados pelas pessoas com 

doenças pulmonares intersticiais (Birring et al., 2018; Schaeffer et al., 2018). 

A falta de ar é uma sensação de dificuldade em respirar. A maneira como as pessoas 

sentem e descrevem a sua falta de ar varia muito, mas algumas descrições mais comuns 

são o esforço para respirar, aperto no peito ou “fome de ar” (Laviolette & Laveneziana, 

2014). Em fases iniciais, as pessoas com doença pulmonar intersticial sentem falta de ar 

sobretudo quando se esforçam fisicamente, mas com o evoluir da doença, pode ocorrer 

em atividades mais simples, como caminhar, tomar banho, falar, ou até mesmo em 

repouso (Ryerson et al., 2010). 

A tosse é um importante mecanismo de defesa que ajuda a manter os pulmões livres de 

substâncias prejudiciais. Contudo, algumas pessoas podem também ter tosse quando 

estão em contacto com estímulos aparentemente não prejudiciais, como mudanças de 

temperatura ou perfumes (Garner et al., 2015; Morice et al., 2007). 

A tosse pode ser classificada de acordo com a sua duração em (Irwin et al., 2018): 

 Espontânea; 

 Aguda: até 3 semanas; 

 Subaguda: de 3 a 8 semanas; 

 Crónica: duração superior a 8 semanas. 

Além disso, a tosse pode também ser diferenciada de acordo com a produção de 

expetoração em: 

 Tosse produtiva: permite remover a expetoração, comida ou líquido das vias 

respiratórias, de modo a permitir-lhe respirar normalmente. 

 Tosse não produtiva: ausência de expetoração. Pode ser causada pela sensação 

de “garganta seca” ou de “irritação na garganta”, que não se altera com a tosse. 

Porque tenho falta de ar e/ou tosse? 

A falta de ar ocorre quando o cérebro necessita de mais oxigénio e energia do que o 

corpo consegue produzir (Schaeffer et al., 2018). 
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A tosse acontece quando um corpo estranho (por exemplo, excesso de expetoração, 

alimentos ou líquidos) invade a garganta e as vias aéreas por inalação ou aspiração. 

Contudo, também pode acontecer em resposta a estímulos não perigosos em pessoas 

com síndrome de hipersensibilidade da tosse. 

Os recetores da tosse localizados na garganta e nos pulmões são ativados e enviam 

sinais ao cérebro, que por sua vez envia sinais aos músculos expiratórios, provocando a 

tosse (Garner et al., 2015). A tosse processa-se em 3 fases (Fig. 1): 1) inspiração 

profunda; 2) pausa ligeira; e, 3) expiração forçada (Morice et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fases da tosse 

Quais são as causas da falta de ar e tosse? 

A falta de ar pode acontecer por vários motivos (Ryerson et al., 2010): 

 Diminuição da capacidade respiratória; 

 Diminuição das trocas gasosas, ou seja, da passagem do oxigénio dos pulmões 

para a corrente sanguínea; 

 Diminuição da tolerância a esforços; 

 Ansiedade e/ou depressão; 

 Alteração nos padrões do sono; 

 Presença de outras doenças, como a obesidade, asma ou doença pulmonar 

obstrutiva crónica. 

1 2

1 
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As causas da tosse em pessoas com doença pulmonar intersticial ainda não estão bem 

conhecidas, contudo algumas razões incluem (Garner et al., 2015): 

 Fatores genéticos; 

 Aumento da inflamação das vias aéreas; 

 Aumento dos recetores da tosse nas vias áreas; 

 Diminuição da imunidade pulmonar, ou seja, da capacidade do organismo se 

defender de corpos estranhos, como por exemplo, vírus e bactérias; 

 Alteração do formato das vias áreas; 

 Refluxo gastroesofágico; 

 Infeções respiratórias; 

 Alguns tipos de medicamentos específicos para a hipertensão arterial ou 

insuficiência cardíaca (inibidores da enzima conversora de angiotensina); 

 Síndrome de hipersensibilidade da tosse. 

Como posso controlar a falta de ar e a tosse? 

Para melhor controlar a falta de ar e a tosse é muito importante que diminua/controle 

a exposição aos fatores de risco. No caso da exposição a temperaturas extremas, 

perfumes/fragâncias ou fumos deve cobrir a boca e o nariz com um lenço e, se possível, 

evitar a exposição. Beber muita água (pelo menos, 8 copos por dia), de forma a manter-

se hidratado, irá ajudá-lo a controlar a secura da garganta e também a reduzir a 

viscosidade da expetoração. Existem também técnicas respiratórias que podem ajudá-

lo a controlar estes sintomas. 

Técnicas de controlo respiratório 

As técnicas de controlo respiratório podem ajudá-lo a conseguir uma respiração eficaz 

e a aliviar os sintomas de falta de ar e tosse. Estas técnicas englobam o controlo 

respiratório, a respiração diafragmática e as posições de alívio de falta de ar (Kenn et 

al., 2013). 

 Controlo respiratório 

O controlo respiratório é uma das formas mais fáceis de controlar a falta de ar, e pode 

ser usada quando sentir falta de ar e/ou a realizar atividades que exigem algum esforço, 

como carregar um peso ou subir escadas. 
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Como realizar? 

 

1. Relaxe os músculos do pescoço e dos ombros 

 

2. Inspire lentamente pelo nariz contando até 2 e 
mantendo a boca fechada;  

 

 

3. Expire lentamente através da boca contando até 4; 

 

4. Repita 3 vezes 

Adaptado de (Marques et al., 2016) 
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 Respiração Diafragmática 

A respiração diafragmática, também designada por respiração abdominal, permite uma 

melhor dinâmica e eficácia da respiração e previne futuras infeções das vias aéreas. 

Pode realizá-la quanto está sentado ou deitado. 

Como realizar? 

 

1. Coloque uma mão no peito e outra na barriga; 

 

2. Inspire pelo nariz e sinta com a mão o movimento da 

barriga a encher. A mão que está no peito não deve 

mexer; 

 

3. Expire pela boca e sinta com a mão o movimento da 

barriga a esvaziar.  

 

4. Repita 3 vezes 

Adaptado de (Marques et al., 2016) 
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 Posições de alívio de falta de ar 

As posições de alívio de falta de ar são posições confortáveis que ajudam a relaxar o 

peito e os braços e facilitam a respiração. Todas estas posições exigem uma postura 

ereta, que permitam que os pulmões se expandam e inspirem o máximo de ar possível 

e, portanto, que a sensação de falta de ar diminua. 

Exemplo de posições: 

 

Posição 1: 

 Sente-se com uma postura ereta numa cadeira 

firme; 

 Relaxe os músculos do pescoço, ombros e mãos. 

 
Posição 2: 

 De lado na cama, coloque almofadas por baixo da 

cabeça e dos ombros, assegurando-se que o pescoço 

fica bem apoiado; 

 Dobre ligeiramente as ancas e joelhos. 

 

O que fazer num ataque forte de falta de ar? 
 

Pessoa com doença pulmonar intersticial 

1. Pare e encontre uma posição confortável de alívio de falta de ar; 

2. Relaxe os músculos dos ombros e do pescoço; 

3. Inicie o controlo respiratório. Se não for possível a inspiração pelo nariz, realize pela 

boca; 

4. Abrande a respiração, demore mais tempo a expirar do que a inspirar; 

5. Continue a expirar lenta e normalmente. Tente inspirar pelo nariz; 

6. Mantenha a respiração, pelo menos, durante 5 minutos.  
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Familiar 

1. Procure falar lentamente e transmitir calma; 

2. Ajude a pessoa a concentrar-se na respiração; 

3. Relembre-a a adotar uma postura de alívio da falta de ar; 

4. Esteja atento aos sintomas e ao seu agravamento; 

5. Caso necessário, contacte a linha SNS 24.  

 

Higiene brônquica 

Se a sua tosse for produtiva, ou seja, se sentir o peito com expetoração ou o “peito 

cheio”, deverá realizar técnicas de higiene brônquica. Estas técnicas ajudam a mover a 

expetoração para as zonas superiores do tórax e facilitam a sua expulsão (Bott et al., 

2009). 

Porque é importante realizar estas técnicas? 

A expetoração, quando é espessa e viscosa, bloqueia as vias respiratórias, tornando a 

respiração mais difícil. Além disso, a acumulação de expetoração nos pulmões pode 

causar infeções respiratórias. 

Que técnicas de higiene brônquica devo fazer? 

 Ciclo Ativo das Técnicas de Respiração (Bott et al., 2009) 

Este ciclo alterna as inspirações profundas que ajudam a mover a expetoração das vias 

respiratórias mais pequenas para as maiores, com as técnicas de tosse/huffing que 

facilitam a sua expulsão e o controlo respiratório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlo 
respiratório

Inspirações 
profundas

Controlo 
respiratório

Huffing

Tosse
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Como realizar o Ciclo Ativo das Técnicas de Respiração?  

 

1.Controlo Respiratório 

 Procure realizar a respiração 
diafragmática durante esta fase 

 Realize o exercício durante 5 a 20 
segundos 

 

2.Inspirações profundas 

 Realize uma inspiração profunda pelo 
nariz 

 No final da inspiração profunda, faça uma 
pausa de 3 a 5 segundos, se conseguir 

 De seguida, expire de forma relaxada 

 Repita 3 ou 4 vezes 

 

3.Controlo Respiratório 

 Volte ao controlo respiratório durante 5 a 
10 segundos. 

 

4.Huffing 

 Sentado numa cadeira, incline o tronco 

ligeiramente para a frente 

 Inspire profundamente pelo nariz 

 Expire de forma rápida e forte, mantendo 

sempre a boca em forma de O, 

imaginando que pretende embaciar um 

espelho 

 Faça esta técnica 1 ou 2 vezes 
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5.Tosse 

 Sentado numa cadeira, incline o tronco 

ligeiramente para a frente 

 Realize uma inspiração profunda pelo 

nariz 

 Tussa 3 a 5 vezes inclinando-se para a 

frente e comprimindo o abdómen (pode 

usar uma almofada, abraçando-a) 

 Deite fora a expetoração para um lenço de 

papel 

 Faça uma pausa e repita 2 vezes, se 
necessário 

 

6. Controlo Respiratório 

 Volte ao Controlo Respiratório durante 5 
a 10 segundos 

Adaptado de (Marques et al., 2016) 

Em que devo posição estar? 

Estas técnicas devem ser realizadas preferencialmente na posição de sentado. Caso não 

se sinta confortável, pode tentar realizá-las deitado com uma almofada nas costas ou 

deitado de lado. 

Quantas vezes devo realizar o ciclo? 

O ciclo deve ser repetido quantas vezes forem necessárias até se sentir livre de 

expetoração ou ter de parar por estar muito cansado. Se estiver cansado, deve 

descansar e voltar a tentar quando se sentir preparado. Normalmente, realizam-se entre 

3 a 5 ciclos. 
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Que cuidados devo ter? 

 Quando realizar qualquer uma destas técnicas, certifique-se que está sozinho; 

 Escolha um espaço amplo e com o mínimo de objetos à volta; 

 Higienize sempre as mãos antes e depois da realização das técnicas; 

 Se conseguir libertar expetoração, coloque-a num lenço de papel limpo e descartável 

(de utilização única). Depois, coloque o lenço de papel num saco e no final das 

técnicas, feche-o e coloque-o no lixo doméstico; 

 No fim, desinfete o espaço à sua volta. 

Técnicas de supressão da tosse 

Se a sua tosse não for produtiva, ou seja, não libertar expetoração, deve realizar técnicas 

de supressão da tosse. Estas técnicas ajudam a controlar a vontade de tossir 

(Chamberlain et al., 2013). 

Como realizar? 

Sempre que surgir a vontade de tossir, deve nesse momento tentar evitar esse reflexo. 

Existem várias técnicas que podem ajudá-lo. Pode escolher a que melhor funciona para 

si. É muito importante que as pratique regularmente e que as use sempre que tiver 

vontade de tossir ou para interromper um ataque de tosse.  

Exemplo de técnicas: 

 

Beba goles de água 

 

Engula a saliva com força 
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Sugue um rebuçado 
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O que é a fadiga? 

A fadiga é um dos principais sintomas que pessoas com doenças pulmonares intersticiais 

experienciam (Bloem et al., 2020; Kahlmann et al., 2020; Swigris et al., 2018). 

Geralmente, caracteriza-se por um elevado cansaço, mal-estar físico, ou falta de 

energia, que não melhora após o repouso ou o sono, e que pode afetar a capacidade de 

realizar atividades de vida diária e a qualidade de vida destas pessoas (Kahlmann et al., 

2020; Swigris et al., 2018). 

Quais são as causas da fadiga? 

As causas da fadiga em pessoas com doença pulmonar intersticial ainda não estão bem 

conhecidas, contudo algumas razões podem incluir (Kahlmann et al., 2020): 

 Fatores genéticos; 

 Falta de suporte/apoio social; 

 Ansiedade e/ou depressão; 

 Alterações cognitivas; 

 Inatividade física; 

 Consumo excessivo de café ou álcool; 

 Efeitos secundários de alguns tipos de medicamentos (por exemplo, 

corticosteroides); 

 Baixa qualidade de sono; 

 Apneia obstrutiva do sono; 

 Diabetes; 

 Alterações na tiroide; 

 Anemia; 

 Deficiência de ferro; 

 Baixos níveis de cortisol; 

 Inflamação; 

 Falta de ar; 

 Tosse; 

 Dor. 
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Como posso controlar a fadiga? 

Nas doenças pulmonares intersticiais, os pulmões são menos eficientes para responder 

às necessidades de oxigénio de todo o organismo. Assim, pode sentir-se mais cansado 

quando realiza atividades normais do dia-a-dia. As técnicas de conservação de energia 

são técnicas que o podem ajudar a realizar estas atividades com menor esforço (Assayag 

et al., 2018). 

Técnicas de conservação de energia 

Como posso conservar energia? 

1. Estabeleça prioridades 

 

 Distinga entre aquilo que tem mesmo de fazer e 

aquilo que gostaria de fazer; 

 Elimine as atividades que podem ser dispensadas. 

2. Faça um plano 

 

 Faça uma lista de objetivos para o seu dia, 

estabelecendo metas realistas; 

 Realize as tarefas que consomem mais energia no 

período do dia em que se sente com mais energia 

(normalmente é no período da manhã); 

 Divida os trabalhos em tarefas mais pequenas; 

 Alterne as tarefas pesadas com outras mais leves; 

 Planeie períodos de repouso. 

Exemplo: 
- Para fazer uma cama, faça um lado de cada vez; 
Inspire profundamente e expire lentamente, enquanto 
endireita a roupa da cama; 
- Sente-se e descanse um 
pouco e depois vá para o 
outro lado da cama e faça 
o mesmo. 
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3. Coordene a respiração com as atividades 

 

 Não sustenha a respiração durantes as atividades 

mais pesadas, pois reduz a quantidade de sangue 

disponível para o coração, pulmões e corpo; 

 Use o controlo respiratório, expirando no 

momento de esforço. 

Exemplos: 

- Para se levantar de uma cadeira: inspire 

profundamente antes de iniciar e expire lentamente 

com os lábios semicerrados enquanto se levanta; 

- Para levantar um peso: inspire profundamente e 

levante o peso enquanto expira lentamente com os 

lábios semicerrados. 

Quando sentir falta de ar use também as posições de 

alívio da falta de ar. 

4. Posicionamento 

 

 Uma das formas mais fáceis de conservar energia 

é usar corretamente o corpo; 

 Reduza os movimentos de tentar chegar, alcançar 

ou baixar-se, pois são os que causam maior falta 

de ar e cansaço; 

Exemplos: 

- Trabalhe em bancadas que estão à altura da 

cintura; 

- Guarde os objetos que usa mais frequentemente 

em gavetas ou prateleiras que estão entre o nível da 

cintura e o dos ombros; 

- Para calçar as meias e apertar os cordões coloque 

os pés sobre os joelhos. 

 

 Para transportar um peso mantenha-o próximo 

do corpo. 

Exemplo: 
- Se tiver que carregar um objeto, faça um 
agachamento com as pernas, evitando dobrar a 
coluna. As mãos devem primeiro agarrar o peso, 
depois mantenha os cotovelos e o peso o mais 
próximo possível do seu tronco e levante-se usando as 
pernas. 
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 Realize o máximo de atividades possíveis sentado, 
pois gasta menos energia do que em pé e é uma 
posição mais favorável à respiração, como: 

o Passar a ferro; 
o Lavar a louça; 
o Tomar banho; 
o Fazer jardinagem; 
o Cortar vegetais. 
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Atividade física e exercício 

Os termos “atividade física” e “exercício” 

são muitas vezes confundidos. Contudo, o 

exercício físico é apenas uma das 

componentes da atividade física. 

A atividade física é “qualquer movimento do 

corpo que resulta em dispêndio de energia” 

e pode envolver um conjunto de atividades desportivas, ocupacionais, atividades 

domésticas, entre outras (Caspersen et al., 1985). 

O exercício físico consiste em atividade física realizada de forma planeada, 

estruturada e que envolve movimentos repetitivos, com o objetivo de manter a 

condição física (Caspersen et al., 1985), tal como os exercícios domiciliários 

fornecidos pelo(a) seu(sua) fisioterapeuta. 

Quais os benefícios da atividade física? 

 Controlar a falta de ar; 

 Melhorar a força muscular de todo o corpo; 

 Melhorar o equilíbrio e a tolerância ao esforço; 

 Tornar o coração mais forte e saudável; 

 Controlar melhor a ansiedade e o stress; 

 Melhorar a função cognitiva; 

 Dormir melhor. 

Adaptado de (Lee et al., 2012) 

Com que duração e frequência se deve praticar atividade física? 

Para ser fisicamente ativo, deve efetuar no mínimo 30 minutos de atividade física 

moderada, durante 5 dias por semana, ou 25 minutos de atividade física vigorosa, 

3 dias por semana (Hartman et al., 2014). 
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Como saber se a intensidade da atividade física é suficiente? 

A Escala de Borg Modificada permite classificar a sua sensação de falta de ar e o 

seu cansaço durante a atividade física. Durante a atividade física, a sua sensação 

de falta de ar e de cansaço devem situar-se entre o nível 4 a 6 da Escala de Borg 

Modificada (Spruit et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de (Borg, 1998) 

Como saber se a atividade física é moderada ou vigorosa? 

A atividade física moderada é aquela que produz um aumento da frequência 

cardíaca e/ou respiração (Nelson et al., 2007) (por exemplo, cortar a relva, 

transportar cargas leves, ou caminhar – figura 1). Durante estas atividades deve 

ser capaz de conversar apesar de sentir um ligeiro aumento da frequência 

cardíaca e/ou respiração.  
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A atividade física vigorosa é aquela que produz um grande aumento da 

frequência cardíaca e/ou respiração (Nelson et al., 2007), que o faz suar ou ficar 

ofegante (por exemplo, correr, levantar grandes pesos, cavar, ou andar de 

bicicleta a um ritmo rápido – figura 2). Durante estas atividades deve ser capaz 

de responder a alguém rapidamente, mas não de manter uma conversa.  

 

Existem outras formas de monitorizar a minha Atividade física? 

Sim, existem outras formas de monitorizar a sua atividade física. Por exemplo 

através da sua frequência cardíaca, seguindo as orientações do profissional de 

saúde. Através do esforço percebido na Escala de Borg modificada, mantendo-a 

entre 4 e 6.  

Mas, pode ainda monitorizar a sua atividade física escolhendo atividades 

que impliquem um gasto energético entre 3 e 6 equivalentes 

metabólicos (METs) para atividade física moderada, e mais do que 6 METs para 

atividade física vigorosa. Deve depois realizar estas atividades de acordo com a 

frequência de duração referidas anteriormente. Uma lista bastante alargada 

Figura 1 - Exemplos de atividade física moderada. 

Figura 2 - Exemplos de atividade física vigorosa. 
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destas atividades encontra-se disponível online no compêndio de atividades 

físicas: 

 

Pode também monitorizar a sua atividade física contando o número de passos 

que realiza durante o dia: deverá realizar pelo menos 7500 passos por dia, sendo 

que, o ideal será atingir, no mínimo os 10.000 passos (Tudor-Locke et al., 2011), 

como pode observar no seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

Como contabilizo o número de passos? 

Pode contar o número de passos que realiza num 

dia através de um pedómetro. O pedómetro é um 

aparelho simples que lhe permite estabelecer 

objetivos e controlar a sua progressão.  

Pode ainda monitorizar o número de passos por minuto. Num minuto deve dar 

pelo menos 100, ou seja, 3000 passos em 30 minutos (Reed & Pipe, 2016; Tudor-

Locke et al., 2012). 

O que é normal sentir durante a atividade física? 

 Falta de ar leve a moderada; 

 Suor; 

 Fadiga ou formigueiro nas pernas; 

 Dor muscular, desconforto muscular ou articular. 

Sedentário 
Pouco 

ativo 

Suficientemente 

ativo 
Ativo 

Altamente 

ativo 

     

 5000 7499 9999 12500  

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/

Activity-Categories. 
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Se durante a atividade física não sentir nenhum destes sintomas, então a 

intensidade do esforço pode estar a ser insuficiente! 

O que NÃO é normal sentir durante a atividade física? 

• Dor ou aperto no peito; 

• Dor intensa nas articulações ou nos músculos;  

• Tonturas; 

• Palpitações cardíacas;  

• Dores de cabeça; 

• Cãibras nas pernas ou pés; 

• Pieira excessiva; 

• Falta de ar excessiva. 

Se, durante a atividade física, tiver um ou mais destes sintomas pare a atividade 

temporariamente e fale com o profissional de saúde que o está a acompanhar.  

Devo usar oxigénio durante a atividade física? 

Se atualmente faz oxigenoterapia, necessita de usar oxigénio durante a atividade 

física. 

O seu médico deve prescrever o fluxo de oxigénio a usar durante a atividade 

física. Este fluxo deve ser diferente do usado em repouso. Não ajuste o oxigénio 

sem conversar com o seu médico! 

Se não faz oxigenoterapia, pode ter de receber oxigénio em situações específicas 

como por exemplo durante a reabilitação respiratória. O seu médico poderá 

aconselhá-lo. 
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Oxigenoterapia 

O que é a oxigenoterapia? 

A oxigenoterapia consiste na administração de oxigénio em concentrações 

superiores às encontradas à do ar ambiente (21%), através de um sistema 

externo de oxigénio (George, 2015). 

Na doença pulmonar intersticial, os pulmões podem não conseguir fornecer ao corpo 

todo o oxigénio necessário, o que pode causar (Johannson et al., 2017): 

 Fadiga, especialmente durante a prática de atividade física; 

 Problemas de memória e concentração; 

 Alterações do sono; 

 Pernas inchadas; 

 Mãos, pés e/ou lábios de coloração azul ou roxa; 

 Presença ou agravamento de doença cardíaca;  

 Capacidade reduzida para fazer esforços; 

 Diminuição da qualidade de vida. 

O objetivo da oxigenoterapia é, portanto, manter os níveis adequados de oxigénio no 

sangue (George, 2015; Johannson et al., 2017). Quando indicado permite viver melhor, 

fazer mais atividades e viver mais tempo (Johannson et al., 2017). 

Como sei se necessito de oxigenoterapia? 

O seu médico faz a avaliação da necessidade de oxigenoterapia através dos resultados 

dos seguintes testes (George, 2015; Jacobs et al., 2020; Khor et al., 2019): 

 Oximetria 

o Consiste num equipamento com um sensor que se liga ao dedo ou orelha 

para medir a quantidade de oxigénio que circula no sangue. Esta medição 

chama-se saturação periférica de oxigénio (SpO2). Valores de SpO2 inferiores 

a 88% ou uma diminuição de 4% nos valores indicam baixo nível de oxigénio 

no sangue. 

o É um procedimento rápido e indolor. 

 Gasimetria arterial 

o Teste sanguíneo, mais preciso para avaliar a quantidade de oxigénio que 

circula no sangue. 
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 Teste de marcha dos 6 minutos 

o Mede a distância máxima percorrida, durante 6 minutos, num corredor de30 

metros. 

o Durante o teste é medida a SpO2. 

A prescrição de oxigenoterapia é realizada pelo seu médico e contém a forma de 

oxigenoterapia, o tipo de equipamento de oxigénio e o fluxo de oxigénio que deve 

receber em litros por minuto (L/min). 

Quais são as formas de realizar oxigenoterapia? 

De acordo com as necessidades de cada pessoa, existem diferentes formas de realizar 

oxigenoterapia (Jacobs et al., 2020): 

 Oxigenoterapia de deambulação: a pessoa realiza oxigenoterapia apenas 

durante o exercício ou atividades de vida diária. 

 Oxigenoterapia noturna: a pessoa realiza oxigenoterapia apenas durante o 

sono. 

 Oxigenoterapia de longa-duração: a pessoa realiza oxigenoterapia, no mínimo, 

15 horas por dia (incluindo as horas noturnas). 

Que tipos de oxigénio existem? 

Existem 3 tipos de equipamento de oxigenoterapia (Khor et al., 2019): 

1. Gás comprimido 

 

 O oxigénio é comprimido em cilindros que 

podem ter diferentes tamanhos; 

 Os cilindros devem ser substituídos quando 

estiverem quase vazios; 

 Os cilindros de maiores dimensões são, 

geralmente, muito pesados e não podem ser 

movidos facilmente; 

 Mantenha o cilindro afastado de qualquer 

fonte de calor ou de ignição; 

 Para sair de casa a pessoa pode usar um 

cilindro mais pequeno e transportá-lo dentro 

de uma mochila com rodas. 
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2. Líquido 

 

 O oxigénio líquido está armazenado em 

reservatórios fixos, no domicílio do doente, 

que permitem recarregar o equipamento 

portátil em casa; 

 Existem equipamentos de transporte de 

diferentes dimensões, que permitem que a 

pessoa se mova facilmente; 

 O equipamento só tem autonomia para 

algumas horas, dependendo do fluxo de 

oxigénio que a pessoa recebe, e portanto as 

saídas de casa devem ser planeadas. 

3. Concentrador 

 

 Este tipo de equipamento pode ser 

estacionário ou portátil; 

 Trata-se de uma máquina que retira o 

oxigénio do ar ambiente e que o armazena; 

 A máquina trabalha através da corrente 

elétrica ou por meio de bateria recarregável 

(no caso dos concentradores portáteis). 

 

De que forma o oxigénio pode ser administrado? 

O sistema de administração depende essencialmente da concentração de oxigénio que 

se pretende administrar, do padrão respiratório e ainda das características da pessoa, 

daí existirem diferentes acessórios (O'driscoll et al., 2017): 

 Cânula nasal 

o Pequeno tubo de plástico que está ligado 

à fonte de oxigénio (cilindros, 

concentradores); 

o Esse tubo repousa sobre as orelhas e 

termina com duas pequenas saliências que 

encaixam nas narinas; 
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o Permite à pessoa conversar, alimentar-se, etc., sem ter de interromper a 

terapia;  

o Discreta, confortável e direta, poupando oxigénio; 

o A cânula deve ser limpa todos os dias e mudada a cada 3-4 semanas; 

o Eficaz na administração de baixas concentrações de oxigénio (1-4 l/min). 

 

 Máscara facial 

o Encaixa sobre o nariz e a boca;  

o Útil quando há obstrução nasal ou quando se 

pretende administrar moderadas a altas 

concentrações de oxigénio; 

o Não é muito prática para realizar 

oxigenoterapia de longa duração e pode ser 

desconfortável; 

o Dificulta a fala e tem de ser removida para a pessoa poder comer e beber. 

Pode-se viajar com oxigénio? 

Todas as saídas, pequenas saídas (como ir ao supermercado) ou viagens 

longas (como visitar um país estrangeiro) são seguras, caso a pessoa tome 

as devidas precauções (Marques et al., 2016; O'driscoll et al., 2017). 

 Fale com o seu médico sobre a possibilidade de realizar viagens aéreas;  

 Evite voar durante um período de exacerbação;  

 Procure informar-se sobre as condições de assistência médica no local de destino; 

 Leve a sua medicação na mala de mão, pode ser necessária durante o voo. 

Convém, por medidas de segurança adotadas em alguns países, levar a receita 

médica consigo; 

 Informe-se acerca das políticas dos aeroportos de partida e de chegada, a fim de 

perceber os procedimentos, o transporte de depósitos de oxigénio, os controlos 

na alfândega, os controlos de segurança no aeroporto e a bordo do avião; 

 A utilização de oxigénio líquido não é permitida nas companhias aéreas 

comerciais e, geralmente os regulamentos não permitem que o paciente 

transporte o seu próprio depósito de oxigénio, sendo este geralmente fornecido 

pela própria companhia aérea;  

 A maioria das companhias aéreas exige que o paciente que precisa de oxigénio 

durante o voo estabeleça contato prévio (48 a 72 horas) para disponibilizar 
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oxigénio dentro do avião. Consulte o site da companhia aérea para perceber os 

regulamentos;   

 Procure informar-se sobre os fornecedores de oxigénio no local de destino.  

Precauções gerais 

 Não coloque a fonte de oxigénio junto de fontes de calor – cozinha, 

fornos, aquecedores, aparelhos elétricos; 

 Não deixe a fonte de oxigénio dentro do carro ao sol; 

 Não modifique o fluxo de oxigénio que lhe foi prescrito, pois pode causar danos 

ao seu organismo;   

 Mantenha os equipamentos e os seus acessórios em bom estado e substitua-os 

por novos quando necessário; 

 Mantenha sempre os orifícios nasais limpos e evite as erosões nasais. 
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O que são o stress, ansiedade, pânico e depressão? 

O stress, a ansiedade, o pânico e a depressão são sintomas muito comuns em pessoas 

com doença pulmonar intersticial e suas famílias (Lee et al., 2017; Smoller et al., 1996). 

O stress consiste em reações físicas e/ou psicológicas que a pessoa com doença 

pulmonar intersticial pode experienciar quando enfrenta fatores stressantes (Smoller et 

al., 1996). Perante estes fatores, a pessoa pode reagir de diferentes formas (Smoller et 

al., 1996): 

 Medo - reação normal perante o perigo 

 Ansiedade - reação que envolve constantemente preocupação e stress 

antecipado pelas coisas 

 Pânico – reação exagerada, irracional e repentina de medo ou ansiedade 

Por sua vez, a depressão é uma doença mental comum que afeta o estado de espírito, 

o pensamento e a vida diária das pessoas (American Psychiatric Association, 2013). 

Que fatores podem provocar o stress? 

 

 

Pessoais  Doença 

 Mudança na autoestima 

 Mudança no estado financeiro 

 Mudança nos hábitos (por exemplo, sono, nutrição, 

exercício, hábitos tabágicos) 

 Isolamento social 

Trabalho, atividades 

diárias ou ambiente 

 Mudança na capacidade para realizar atividades de vida 

diária 

 Perda de emprego, baixa ou reforma por invalidez 

 Mudança de casa 

Relações familiares 

ou sociais 

 Separação ou divórcio 

 Doença ou morte de cônjuge, familiar ou amigo 

 Conflitos com familiares ou amigos 
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Como respondemos a estes sintomas? 

Fisicamente 

 

- Batimentos do coração acelerados 

- Respiração acelerada 

- Músculos rígidos/tensos 

- Transpiração 

- Cansaço 

- Dores de cabeça 

- Dores de barriga 

- Perda ou ganho de peso 

Mental e 

emocionalmente 

 

- Dificuldade de concentração 

- Sentimento de pressão de tempo 

- Esquecimentos frequentes 

- Preocupação excessiva 

- Mau humor 

- Irritabilidade 

- Impaciência 

Comportamentos 

 
 

- Distúrbios de sono 

- Agressividade para com as pessoas e os objetos 

- Consumo excessivo de tabaco 

- Choro frequente 

Socialmente 

 
 

- Maus relacionamentos a nível social, familiar e 

profissional 

- Deterioração da comunicação familiar 

- Abandono da profissão 

- Isolamento social 

 

Ciclo vicioso falta de ar-ansiedade 

O principal sintoma das doenças pulmonares do interstício é a falta de ar. Este é um 

sintoma que pode causar ansiedade e até ataques de pânico. A ansiedade, por sua vez, 

acelera a respiração, o que agrava ainda mais a falta de ar, resultando em mais 

ansiedade (American Thoracic Society, 1999). Muitas pessoas com doença pulmonar 

intersticial, diminuem as suas atividades com medo de ter falta de ar (American Thoracic 
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Society, 1999). Este sentimento gera grande desconforto, podendo aumentar ainda mais 

a fadiga e a falta de ar (American Thoracic Society, 1999). Este ciclo é conhecido como o 

ciclo vicioso de falta de ar-ansiedade (American Thoracic Society, 1999) (figura 1). 

 

Figura 1 - Ciclo vicioso de falta de ar-ansiedade 

 

Como lidar com o stress, ansiedade, pânico e depressão? 

Reconheça, examine e investigue os seus medos 

Perceber o que deixa ansioso é o primeiro passo para controlar a sua reação. Não seja 

duro consigo próprio. Não pense que é fraco por ficar com medo (Ramos, 2005). 

Algumas crenças com que cresceu podem ser a causa dos seus medos. Questione-se se 

esses medos são baseados em coisas que realmente aconteceram ou em coisas que tem 

medo que aconteçam (Ramos, 2005). 

Permita-se cometer erros 

Para a maioria dos problemas, existe uma infinita possibilidade de soluções. Se uma não 

der certo, tente novamente, tentando uma outra abordagem, se necessário (Ramos, 

2005). 

Fale sobre os seus sentimentos 

Partilhar os seus sentimentos com alguém (e.g., com a sua família) pode ser 

reconfortante, pois ajuda a sentir que é compreendido e ao mesmo tempo ajuda os 

outros a compreenderem-no melhor (Ramos, 2005). 

 

Falta de ar

Ataques de 
ansiedade e 

pânico

Aumento da falta 
de ar e ansiedade

Redução da 
atividade, 

aumentando a 
fadiga
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Não se preocupe por antecipação 

Não tenha uma atitude pessimista perante o futuro, esperando sempre o pior, pois isso 

aumenta a sua ansiedade e stress. Tente focar-se no presente (Ramos, 2005). 

Realize atividades de lazer 

As atividades “absorvem” a tensão emocional, levando-o a sentir-se mais calmo e 

descontraído. Estas atividades podem incluir: realizar um passeio, ouvir música, dançar, 

ver um filme, entre outras, de acordo com os gostos e preferências de cada um (Ramos, 

2005). 

Realize técnicas de controlo respiratório 

As técnicas de controlo respiratório poderão ajudá-lo a respirar e a sentir-se melhor. 

Poderá ver estas técnicas no folheto “Gestão dos sintomas – falta de ar e tosse”. 

Pratique atividade física 

A prática de exercício físico pode ajudar a libertar a tensão muscular e a relaxar (Ramos, 

2005). 

Mantenha uma atitude positiva 

Uma atitude negativa pode bloquear a sua capacidade de pensar claramente e assim 

impedi-lo de encontrar soluções para os seus problemas (Ramos, 2005). 

Pratique relaxamento 

O relaxamento pode prevenir ou diminuir a tensão que experiencia quando está 

stressado, ajudando-o assim a controlar o seu estado emocional (Ramos, 2005). 

Como praticar relaxamento? 

Pode praticar relaxamento durante o seu tempo livre. Convém que o pratique num local 

tranquilo, sem interrupções e com pouca luminosidade (Marques et al., 2016). 

Seguidamente, serão apresentados alguns exemplos de relaxamento: 

Relaxamento muscular 

Esta técnica de relaxamento envolve contrair e relaxar vários músculos de forma 

ordenada (Payne & Donaghy, 2010). 

 Sente-se ou deite-se de uma forma confortável e 

de preferência com os olhos fechados;  

 Comece por contrair os músculos da face; 

 Mantenha a contração por 10 a 15 segundos;  
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 Deixe os músculos da face relaxar e foque-se nas sensações que acompanham 

este relaxamento. Sinta a diferença entre um músculo contraído e um músculo 

relaxado;  

 Experimente com todos os músculos do corpo, desde os pés à cabeça, até ter 

contraído e relaxado todo o seu corpo. 

Exemplos: 

 Empurre os ombros para trás e aguente essa posição durante 10 a 15 segundos. 

De seguida, relaxe os ombros e foque-se nas sensações que acompanham o 

relaxamento; 

 Empurre os cotovelos contra os braços da cadeira durante 10 a 15 segundos. 

De seguida, deixe os cotovelos relaxar e centre-se nas sensações que 

acompanham o relaxamento; 

 Cerre os punhos e, mantenha a contração durante 10 a 15 segundos. Deixe os 

músculos da mão relaxar e concentre-se nas sensações que acompanham este 

relaxamento; 

 Contraia os músculos abdominais, durante 10 a 15 segundos. Relaxe os 

músculos e centre-se nas sensações que acompanham o relaxamento; 

 Contraia os músculos da barriga das pernas e mantenha a contração durante 10 

a 15 segundos. De seguida, relaxe os músculos e foque-se nas sensações que 

acompanham o relaxamento. 

Relaxamento cognitivo 

No relaxamento cognitivo procura-se utilizar todos os sentidos, imaginando-se um 

cenário que desperta sensações positivas e que contribui para a diminuição da tensão e 

da ansiedade (Payne & Donaghy, 2010). 

 Sente-se ou deite-se de uma forma confortável; 

 Tente realizar a respiração diafragmática (ver folheto “Gestão dos sintomas – 

falta de ar e tosse”); 

 Feche os olhos e tente visualizar algo agradável, pode ser, por exemplo, uma 

praia ou o topo de uma montanha; 

 Imagine-se nesse local. O que vê? O que ouve? Que cheiro sente? 
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 Foque-se nessa imagem durante, aproximadamente, 10 minutos. 

 

Exemplo: 

Sinta-se confortável e feche os olhos. Imagine-se numa montanha… sinta o calor… a 

relva que pisa é macia e suave…. O sol está a brilhar… e veja a sua luz a atravessar os 

ramos das árvores…e a aquecer a sua pele! Possivelmente consegue sentir a frescura 

do cheiro das árvores e flores… ouça o chilrear dos pássaros… como é tão 

agradável... Imagine que está a dar um passeio por essa montanha… encontra uma 

queda de água, com um grande lago… a luz do sol brilha nesse lago… experimente 

tocar nessa água… fica surpreendido por essa água estar quente e agradável. Mas 

está na altura de regressar. Observa novamente a queda de água, caminha pela 

montanha a ouvir o chilrear dos pássaros e a sentir o cheiro das árvores, das flores 

e do sol que lhe aquece a pele. Chega à relva inicial macia onde iniciou a sua jornada 

e lentamente vai sentir os seus pés a tocarem no chão… o seu corpo encostado na 

cadeira…. Inspire lenta e profundamente, renovando o seu corpo com energia... 

expire o ar lentamente, libertando todo o stress. Quando estiver preparado pode 

abrir os olhos.  
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