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RESUMO

Introdução: A utilização de oxigênio (o2) de suporte é um recurso terapêutico comumente utilizado em pacientes graves, porém assim como
usada para cura, se utilizado de maneira excessiva, pode acarretar riscos a vida. A oferta em demasia chega a acometer 50% dos pacientes nas
Unidades de terapia intensiva. A observação de indicadores para controle do o2 ofertado é crucial para diminuição da hiperoxemia em pacientes
críticos, logo diminuindo a mortalidade dos mesmos nas Unidades de terapia intensiva como demonstrado em estudos diversos. Objetivo:
Apresentar os indicadores de controle de O2 ofertado para evitar a hiperoxemia. Método: Estudo de caráter Observacional Comparativo de
dados, com base no caderno de monitoramento dos fisioterapeutas de um Hospital Público de Referência na Amazônia. Como critério de
inclusão foram aceitos todos os valores referentes aos pacientes internados na UTI em uso, sendo considerados para hiperoxemia os valores
acima de 10% da PaO2 recomendado para idade. Foram excluídos do estudo os valores referentes aos pacientes internados na enfermaria,
DPOC, respirando espontaneamente em ar ambiente ou com FiO2 à 21%, nebulização com O2 sem critério de indicação, hipoxemia por shunt
ou espaço morto. Resultados e Discussão: O estudo mostrou a importância da utilização controlada de O2 em pacientes nas unidades de terapia
intensiva, apresentando como principais resultados uma diminuição do consumo médio de oxigênio ofertado, pela queda da média mantida em
uso de Fio2, assim como o declínio no índice de hiperoxemia dos valores analisados. A presença do fisioterapeuta 24h na unidade de terapia
intensiva é de extrema importância para diminuição do consumo de oxigênio, assim como a do Fisioterapeuta Diarista, pois o mesmo com
sua avaliação identifica a necessidade de implementação de rotinas e normas de controle, mantendo a educação continuada frente à conduta
planejada para cada caso, sendo neste, frente ao uso de 02 para cada aplicação terapêutica. Tais dados sugerem que o fisioterapeuta pode gerar
uma diminuição no índice de mortalidade de pacientes com hiperoxemia e proporcionar uma economia nos gastos hospitalares. Conclusão:
Este estudo mostrou que este indicador trouxe benefícios à rotina, porém há necessidade de melhor entendimento e uso do o2, com objetivo de
maior qualificação na assistência ao paciente. Podemos sugerir a inclusão do fisioterapeuta diarista, pois o mesmo preserva a assistência segura
ao paciente, minimiza erros de conduta, busca melhorias no atendimento e realiza educação continuada.
Palavras-chave: Hiperoxemia, oxigenoterapia, efeitos deletérios do uso de O2.
ABSTRACT
Introduction: The use of support oxygen (o2) is a therapeutic resource commonly used in critically ill patients, but as well as used for cure, if
used excessively, can be life-threatening. Over-supply reaches 50% of patients in intensive care units. Observation of indicators for the control
of o2 offered is crucial for reducing hyperoxemia in critically ill patients, thus decreasing their mortality in intensive care units as shown in
several studies. Objective: To present O2 control indicators offered to prevent hyperoxemia. Method: A comparative observational study of
data, based on the physiotherapists’ monitoring notebook of a public reference hospital in the Amazon. As inclusion criteria were accepted
all values referring to patients admitted to the ICU in use, being considered for hyperoxemia values above 10% of the recommended PaO2
for age. Values referring to patients admitted to the ward, COPD, breathing spontaneously in room air or with 21% FiO2, nebulization with
O2 without indication criteria, shunt hypoxemia or dead space were excluded from the study. Results and Discussion: The study showed the
importance of controlled use of O2 in patients in intensive care units, presenting as main results a decrease in the average oxygen uptake, due to
the decrease in the average maintained in the use of Fio2, as well as the decline in the use of oxygen. hyperoxemia index of the analyzed values.
The presence of the physiotherapist 24h in the intensive care unit is extremely important to reduce oxygen consumption, as well as the Diarist
Physiotherapist, because the same with its assessment identifies the need to implement routines and control standards, maintaining continuing
education compared to the planned conduct for each case, being in this, the use of 02 for each therapeutic application. These data suggest
that the physiotherapist may lead to a decrease in the mortality rate of patients with hyperoxemia and provide savings in hospital expenses.
Conclusion: This study showed that this indicator has brought benefits to the routine, but there is a need for better understanding and use of
o2, with the aim of better qualification in patient care. We may suggest the inclusion of the daily physical therapist, as it preserves safe patient
care, minimizes misconduct, seeks improvements in care and provides continuing education.
Keywords: Hyperoxemia, oxygen therapy, deleterious effects of O2 use.
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INTRODUÇÃO

em situações clínicas agudas e crônicas.3

A utilização de o2 de suporte é um recurso

de oxigênio suplementar conforme indicações

terapêutico comumente utilizada em pacientes
graves, porém assim como usado para cura,
vários estudos recentes demonstraram que o uso
indiscriminado e sem critério de indicação para a
utilização deste gás trazem consigo uma série de
complicações sistêmicas e injurias pulmonares,
comumente se utilizado de maneira excessiva,
podendo até mesmo acarretar em risco de vida.
A oferta em demasia chega a acometer
mais de 50% dos pacientes nas Unidades de
Terapia Intensiva (UTI). O uso do o2 como
1

terapia é de importante benefício aos pacientes
com hipóxia tecidual no qual a pressão parcial
de oxigênio encontra-se reduzida. O objetivo da
oxigenoterapia é elevar a Pao2 (pressão arterial
parcial de oxigênio no sangue) e a Sao2 (saturação
de oxiemoglobina arterial), aumentando dessa
maneira a CaO2 (conteúdo do oxigênio arterial)
e permitindo assim a liberação de oxigênio
adequado. ²
O conceito de utilizar o O2 de maneira
terapêutica vem desde 1920 e desde então, tem
melhorado o tratamento de pacientes com
diversas patologias que levam à insuficiência
respiratória (aguda ou crônica), do tipo I (quando
a Pao2 é menor que 60 mmhg) e Tipo II (quando
Paco2 for maior ou igual a 45 mmhg). ²
A

oxigenoterapia

consiste

na

administração de oxigênio numa concentração
superior à encontrada na atmosfera em ar
ambiente, com intuito de corrigir e atenuar
deficiências de oxigênio (hipóxia), sendo aplicado

Se faz importante respeitar a prescrição
bem definidas e dosimetria. A utilização requer
o conhecimento da equipe multiprofissional pelo
modo de administração de O2, tempo da terapia e
monitorização do mesmo. Sabe-se que o oxigênio
similar a qualquer outro fármaco, quando mal
utilizado, pode gerar efeitos deletérios aos
doentes.²
A hiperóxia, alta concentração de oxigênio
no sangue por uso prolongado, gera vários tipos
de eventos nocivos ao corpo, como, fibrose
intersticial, atelectasia por absorção, impacto da
diminuição do surfactante, traqueobronquite,
lesão histopatológica e alvéolos com infiltrados
neutrófilo.
O aumento da PaO2 contribui para
lesão pulmonar associada a ventilação mecânica,
da mesma forma, gera um declínio do fluxo
sanguíneo coronariano, diminuição do débito
cardíaco e desregulação do consumo de oxigênio
no miocárdio¹,4. Visando seus efeitos adversos
é de fundamental importância a conscientização
e utilização minuciosa do oxigênio suplementar
para minimizar os danos da oxigenoterapia.
Com

objetivo

de

viabilizar

meios

possíveis de evitar ou simplesmente minimizar os
efeitos deletérios da Hiperoxemia, foi realizado a
observação e apresentação dos dados coletados
pelos Fisioterapeutas desta UTI, anotados no
caderno de monitoramento e passagem de
plantão, antes e após a conduta adotada por estes
profissionais (orientações de uso do o2), para
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controle e indicação da oxigenoterapia de alto e

conhecimento sobre o conteúdo deste estudo,

baixo fluxo e/ou associados a VMI.

para que não houvessem interferências ou

Este presente estudo buscou apresentar os

nenhum tipo de influência na pesquisa, os valores

indicadores de controle de O2 destes profissionais

observados e coletados foram realizados sem o

para evitar a hiperoxemia diante de um protocolo

conhecimento destes profissionais, tendo apenas

estabelecido pela equipe fisioterapêutica de um
hospital público referência na Amazônia.

o aval e consentimento da coordenação de
Fisioterapia do Hospital.
Após finalizada a primeira etapa, os

MÉTODOS

profissionais

Este estudo foi de caráter Observacional

presencial com duração de uma semana, de forma

e Comparativo de dados, não tendo acesso e

individualizada, ministrado pelo Fisioterapeuta

não utilizando dados pessoais dos indivíduos

Diarista, frente ao uso e os critérios que foram

envolvidos (profissionais de saúde e pacientes).

adotados a partir dali para o uso indicador de o2.

Estes dados foram observados com base nas

Com término do treinamento, o período

anotações do caderno de monitoramento dos

experimental contou com suporte de todos os

fisioterapeutas desta UTI, otimizada com a

fisioterapeutas inclusos na rotina semanal deste

assistência integral, monitoramento e vigilância

setor, fixos, foguistas, diarista e coordenação.

24 horas, além da implementação do papel do

Com total conhecimento sobre os critérios do

Fisioterapeuta Diarista no fluxo de rotina deste

uso do o2.

receberam

um

treinamento

Como critério de inclusão para o estudo

setor.
Foram coletados os indicadores de

foram aceitos todos os valores referentes aos

controle de o2 do caderno de monitoramento

pacientes internados na UTI em oxigenoterapia

das gasometrias arteriais da UTI 2, unidade com

(Ventilação mecânica, Macronebulização e cateter

perfil de admissão de indivíduos neuro-críticos

nasal), sendo considerados para hiperoxemia os

e politraumatizados, entre os dias 20/05/2019 a

valores acima de 10% da PaO2 recomendado

26/05/2019 (semana sem utilização do protocolo

para idade, e foram excluídos valores referentes

de orientação) e 03/06/2019 a 09/06/2018

a pacientes internados na enfermaria, DPOC,

(semana com utilização do protocolo Hospitalar

respirando espontaneamente em ar ambiente

para controle da hiperoxemia), sendo este já

ou com FiO2 à 21%, nebulização com O2 sem

aplicado de forma regular e anterior a este estudo.

critério de indicação, hipoxemia por shunt ou

Durante o período controle, nenhum
profissional da assistência da UTI 2 havia

espaço morto.
A equipe hospitalar realiza a coleta
controle de exames laboratoriais de forma
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determinada e rotineiramente, como o exame

O2) para controle e estabilidade de queda de

e coleta da gasometria arterial, comumente

saturação súbita. Neste caso excluir outras causas

diariamente, exceto em casos específicos, onde os

de hipoxemia, como shunt e perfusão baixa;

fisioterapeutas já treinados e cientes dos primeiros

•

Orientar equipe multiprofissional

dados coletados da primeira semana, realizaram

a não realizar coleta de gasometria arterial se o

a conduta de controle de oxigênio, monitorando

paciente estiver no momento em nebulização

dia após dia e anotando os novos dados.

com o2;

Após uma semana foi realizada uma

•

Orientar equipe multiprofissional

nova coleta comparativa, revelando o protocolo

a retornar após o término da nebulização para o

utilizado pelo hospital, sugerido pela equipe de

fluxo de o2 anterior a terapia;

Fisioterapia, que consistem em:
•

Pacientes sob oxigenoterapia em

geral, VMI, MNC, CN;
•

•

Serão

considerados

em

hiperoxemia os pacientes que assim estiverem
com valor de 10% acima do recomendado de

Em pacientes em ventilação

acordo com a Pao2 idade. Uma vez que poderá

mecânica (VM): FiO2 de admissão Max 40% ou

haver vieses entre programação de horários das

FiO2 suficiente para manter spo2 entre 92 a 95%;

coletas de sangue arterial em virtude da terapia de

•

Pacientes em com Fio2 < ou

= 23% realizar stop de O2 pelo menos 1 vez a

o2;
•

Pacientes

em

uso

de

cada plantão, se SPO2 mantiver entre 92 a 95%

vasopressores periféricos com vazão maior que

manter;

5 ml/h ou doses concentradas, com tempo de
•

Pacientes em macronebulização e

uso superior a 48 horas, levar em consideração

cateter nasal: Fluxo de O2 suficiente para manter

valor de normalidade com da Pao2 idade e não

SPO2 entre 92 a 95%;

spo2, a não ser em causas de dessaturação súbita

•

Quando fluxo de O2 for < ou =

3L/min, realizar stop de oxigenoterapia uma vez

associada à piora clínica.
Para

a

apresentação

observacional

a cada plantão, se a Spo2 mantiver maior que 92%

e comparação dos dados deste protocolo

em ar ambiente manter fora da oxigenoterapia;

hospitalar, foi utilizado o Microsoft Office Excel

•

Utilizar oxímetro de pulso no

lado contra-lateral a braçadeira de PA;
•

Evitar nebulização com O2 sem

critério de indicação;
•

2016 para comparação e ilustração de dados e
tabelas. Utilizou-se a base de dados CIELO para
buscar embasamento cientifico para os achados
deste estudo.

Evitar como primeira opção

a hiperóxia (FiO2 100% ou fluxo aberto de
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RESULTADOS

ocasionar diminuição no número de mortalidade

DISCUSSÃO
A tabela 1 mostra que a utilização
controlada de O2 resulta em uma diminuição
do consumo médio de Fio2, consequentemente
diminuindo o consumo de o2, podendo

por hiperoxemia e também diminuir gastos com
gases medicinais.
Notam-se que os dados da tabela no grupo
controle, um valor superior a metade dos pacientes
lotados na uti faziam uso de O2 suplementar, assim
como a grande maioria em suporte apresentava
um PaO2 acima da média alvo.
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Após a implementação do controle e

pois à medida que se diminui os desperdícios,

redução de O2 hospitalar acompanhados por

conquistam-se

fisioterapeutas 24 horas e Fisioterapeuta Diarista,

financeira da instituição, principalmente través

todos os grupos conseguiram alcançar a zona

da formação de uma consciência coletiva na

alvo ideal ao ponto que não seja nocivo à saúde

utilização correta dos insumos disponíveis.7

frente ao uso de oxigenoterapia.
ou

prolongado

segurança

e

longevidade

Em 12/08/1998 a portaria do Ministério

Wilkins em 2009 relata que o uso
inadequado

a

de

oxigênio

da Saúde n. 3432, assegurou que UTI’s com
nível terciário devem contar com assistência

causa efeitos deletérios, ou seja, o tempo e

fisioterapêutica

em

período

integral,

por

concentração de O2 e administração inadequada

reduzirem o período de hospitalização, assim

comprometem o sistema nervoso central,

como, as complicações do quadro clinico,

respiratório (hipercapnia) e cardiovascular.

consequentemente, os custos hospitalares.9

Wilkins comenta ainda que a oferta de

A ASSOBRAFIR (Associação Brasileira

FiO2 maior de 60% por mais de 48 horas ou igual

de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia

a 100% por 12 horas geram toxicidade pulmonar,

em Terapia Intensiva) diz que todo paciente

atelectasia por absorção, redução do surfactante

crítico deve ser avaliado em todos os turnos e nas

pulmonar, diminuição da relação ventilação

intercorrências clínicas pelas equipes médica, de

perfusão (V/Q).5

enfermagem e de fisioterapia, com registro legível

No ar atmosférico há grande presença

e assinado em prontuário.10

de oxigênio, contudo, no mercado da saúde este

Em detrimento do exposto, conforme a

gás é de um valor de alto custo. Anualmente

alta complexidade dos procedimentos realizados

os hospitais têm altíssimos gastos na compra

atualmente pela Fisioterapia em Terapia Intensiva,

e manutenção de uso deste gás, devido ao alto

grande número de intercorrências clínicas e

consumo.6 Em média o valor unitário da aquisição

admissões que ocorrem durante o período

em Nm3 de oxigênio líquido é equivalente a R$

de 24 horas, evidências científicas existentes,

2,29. Entretanto, podendo variar de R$ 1,85/

comprovam a melhora dos indicadores clínicos

Nm3 a R$ 11,00/Nm3.6 7

e financeiros.11

Deve-se considerar um novo modelo
de gestão, com a interligação da equipe
multidisciplinar

e

administrativa

em

suas

diferentes áreas do saber, que visam a eficiência,
racionalização dos gastos e economia dos custos.8
Um importante fator gerencial é a capacitação,

CONCLUSÃO
Os resultados desse artigo mostram
a necessidade de mais estudos para melhor
entendimento e uso de O2, assim como
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futuramente a implementação de rotina como
a substituição do uso de o2 com o fluxo de ar
comprimido em nebulizações indicadas ao
seu fim terapêutico, com objetivo de maior
qualificação na assistência ao paciente, podendo
levar a uma diminuição nos números de casos de
hiperoxemia, favorecendo assim, e ratificando
as pesquisadas recentes frente ao impacto na
mortalidade e também uma economia com gases
medicinais.
As orientações frente ao uso de o2
nesta pesquisa foram evidentes, mostrando
a necessidade e inclusão de um profissional
encarregado em identificar eventos adversos,
e propondo soluções viáveis e principalmente
possíveis a cada realidade.
Desta forma faz-se necessário não só o
fisioterapeuta 24h em todas as unidades de terapia
intensiva ou em setores que alocam indivíduos sob
uso de oxigenoterapia, mas também a inclusão do
fisioterapeuta diarista, pois o mesmo preserva a
assistência segura ao paciente, minimiza erros
de conduta, busca melhorias no atendimento e
realiza educação continuada.
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