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Oxigenoterapia e sua relação com os 
atendimentos de fisioterapeutas 

cardiorrespiratórios

Prof. Ms. Erikson Custódio Alcântara
eriksonalcantara@hotmail.com

Considerações Gerais

• O oxigênio é um velho conhecido e 
importante para a vida

• Sua descoberta se deu em 1774 por 
Joseph Priestley

• Na natureza temos 21% de oxigênio
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Conceito

A oxigenoterapia consiste em oferecer 
oxigênio sob uma pressão maior que a 

encontrada no meio ambiente

Alves, et al., 2004.

Da fisiologia a prática clínica 

Curva de dissociação da hemoglobina
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Considerações Importantes sobre a 
Clínica da Oxigenoterapia

Considerações Importantes sobre a Clínica da 
Oxigenoterapia

Manter a saturação de oxigênio em valores ≥ 
90% é a melhor alternativa, pois assim, há 

menos riscos de provocar efeitos deletéricos 
no sistema pulmonar

• Redução da CV
• Diminuição da população de surfactante

• Atelectasia de absorção
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Insp.

Exp.

Conventional HFV

Insp.    Exp.~~

Alvéolo em fase de colapsamento por 
excesso de oxigênio

Atelectasia por absorção

Agora muita 
atenção!
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DPOC

Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), ao longo de suas vidas, acabam passando por  

adaptação da hemoglobina à carboxihemoglobina e 
apresentam saturação de oxigênio abaixo de 90%.

Obrigar esses pacientes respirarem por longos 
períodos com altas frações de oxigênio, poderá caus ar 

desde depressão do centro respiratório até mesmo 
atelectasias de absorção.
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Pacientes com hipertensão pulmonar, 
devem ser mantidos sob 

oxigenoterapia durante os 
atendimentos fisioterapêuticos, já que 

a vasoconstrição e a hipertensão 
pulmonar aumentam a carga de 

trabalho do coração direito

Porque o fisioterapeuta respiratório 
deve “desembaraça” a oxigenoterapia

Quem prescreve oxigenoterapia?

O que é bom senso?

Existe respeito entre equipes com 
relação a oferta de oxigênio?
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Indicação da Oxigenoterapia

• Saturação de oxigênio ≤ 88%

• PaO2 ≤ 55 mmHg

• Evidências de cor pulmonale

• Durante atendimento fisioterapêutico (se necessário)

• Durante programa de reabilitação pulmonar (se 
necessário)

Contra-indicação da Oxigenoterapia

Não há um contra indicação para o uso de 
oxigenoterapia, já que, sua aplicação esta 

bem fundamentada na literatura

O que existe, são efeitos tóxicos e 
deletéricos do uso de oxigênio, que 

devemos ficar atentos
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Efeitos tóxicos e deletérios do oxigênio

Uso contínuo de prolongado de oxigênio

Aumenta a capacidade de produção de radicais livres

Como os radicais livres são subprodutos do metaboli smo 
celular o que vai acontecer são lesões pulmonares

Produzindo – destruição oxidativa do tecido pulmonar,  irritação
traqueobrônquica que atinge atividade ciliar 

A imagem radiológica de pacientes com uso prolongad o de oxi-
gênio aparecem com regiões basais infiltradas 

Depressão do SNC – elevando a PCO2 - hipercapnia

Como ofertar oxigênio?

O fisioterapeuta respiratório pode 
selecionar a melhor forma de administrar 
oxigênio aos pacientes que necessitam, 

segundo as indicações e discussões 
prévias com a equipe multiprofissional
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Ofertar oxigênio – baixo fluxo
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Cateter nasal

• Tubo plástico macio, flexível e descartável, em 
sua extremidade possui vários orifícios

• Deve ser colocado na cavidade nasal

• Depois de inserido deve ser fixado com 
esparadrapo na face

• Não esqueça de pelo menos a cada 8 horas 
retirar o cateter e verificar se há obstrução em 
sua extremidade
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Máscaras faciais
Alto fluxo de oxigênio

• Muito comum e semelhante as máscaras faciais 
de aerosol, porém estas são mais flexíveis e 
maleáveis por serem confeccionadas de um 

material diferenciado

• Este tipo de máscara é usado quando se deseja 
ofertar um fluxo de até 15 L/min de oxigênio

• Um detalhe importante é que quanto maior a 
mangueira “traquéia” , mais variável  é a entrega 

de gás para os alvéolos 

Ofertar oxigênio – alto fluxo
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Água de injeção ou soro 
fisiológico para 

umidificação
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Tubo “T” ou “Y”

• Este sistema é usado para pacientes que 
estejam intubados e/ou traqueostomizado

• Coloca-se uma peça em formato de “T” ou 
“Y” na extremidade do tubo orotraqueal ou 

da traqueostomia e instale: 
fluxometro de oxigênio + copo de 

umidificação + traquéia
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Sistema  Venturi

• É um sistema que fornece um fluxo elevado de 
gás com uma fração inspirada de oxigênio 

conhecida, porém constante.

• Vários dispositivos coloridos (adaptadores a 
jato) são ajustados entre a máscara e a fonte de 

oxigênio

• São esses dispositivos coloridos que permitem a 
passagem constante de oxigênio, assim 

estabelecida pelo fabricante

Ofertar Oxigênio – Alto Fluxo
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Considerações Finais

Sabemos que o uso da oxigenoterapia quando mal 
conduzido poderá provocar problemas diversos

O bom senso e a indicação de maneira intermitente d a 
oxigênoterapia, como suporte, pode gerar conforto e  

melhora na troca gasosa de pacientes que 
necessitam de atendimento com fisioterapia 

cardiorrespiratória

Não devemos considerar um erro abusivo deste 
recurso médico, se o benefício do atendimento 

fisioterapêutico for maior que o pequeno tempo de 
uso assistencial da oxigenoterapia 

Considerações Finais

O suporte de oxigênio poderá ser usado por 
fisioterapeutas cardiorrespiratórios, todas as 
vezes que haja necessidade de atendimento 

fisioterapêutico e o paciente apresentar 
SpO2 ≤ 88%

Essa escolha deve ser sempre que possível 
partilhada do médico responsável pelo 

paciente
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