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Resumo 

Introdução: A oxigenoterapia está constantemente presente em todos os âmbitos do 

cuidado. Compete a equipe de enfermagem, como responsável pelo 

acompanhamento integral do paciente, os cuidados e o manuseio dos diversos 

dispositivos usados nas terapias. Em vista da demanda do uso da oxigenoterapia e 

da relevância do papel da enfermagem, o presente artigo tem como objetivo levantar 

os principais cuidados de enfermagem para os diferentes dispositivos utilizados pelo 

paciente submetido à oxigenoterapia. 

Objetivos: Apresentar os principais cuidados de enfermagem na oxigenoterapia. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio de seis fases: 

elaboração da pergunta científica, busca do tema na literatura, coleta de dados, 

análise crítica dos estudos selecionados, discussão dos resultados e apresentação 

da revisão. 

Resultados preliminares: A seleção dos artigos foi concluída até o momento com 

seis artigos científicos que foram categorizados em critérios de uso para 

oxigenoterapia, diagnóstico de enfermagem e intervenções de enfermagem. Este 

estudo tem como princípio assegurar uma sistematização da assistência de 

enfermagem baseada em evidências para promover uma intervenção de 

enfermagem segura e eficaz. 

Descritores: oxigenoterapia; enfermagem. 

1. Introdução 

A oxigenoterapia é definida como oferta de oxigênio acima da concentração 

encontrada no ambiente. De acordo com a American Association for Respiratory 

Care (AARC), as indicações básicas de oxigenoterapia são: 

• Pressão arterial parcial de O2 (PaO2) < 60 mmHg ou Saturação O2 < 90 % (em ar 

ambiente);  

• Saturação de O2 (SaO2) < 88% durante a deambulação, exercício ou sono em 

portadores de doenças cardiorrespiratórias;  

• Infarto agudo do miocárdio (IAM); 

• Intoxicação por gases (monóxido de carbono);  

• Envenenamento por cianeto. 

Em vista que a grande maioria dos pacientes que passam pelo serviço 

hospitalar utiliza alguma das modalidades de suporte ventilatório e é papel da 



enfermagem o acompanhamento e orientação quanto ao uso correto dessa terapia, 

esse estudo visa orientar e mostrar os cuidados de enfermagem a esses pacientes. 

2. Objetivos  

- Apresentar os principais cuidados de enfermagem na oxigenoterapia. 

3. Metodologia 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura caracterizada por reunir e 

sintetizar de maneira organizada os resultados de pesquisas sobre um determinado 

tema, possibilitando assim uma análise crítica e ampla da literatura por meio de seis 

fases, sendo elas, a elaboração da pergunta científica, busca do tema na literatura, 

coleta de dados, análise crítica dos estudos selecionados, discussão dos resultados 

e apresentação da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

O levantamento dos artigos científicos foi realizado nas seguintes bases de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e bases de dados da Scientific Electronic Library 

Online (SCIELO) e do Centro de Literatura Latino-americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (LILACS), com os seguintes descritores: 

“oxigenoterapia / enfermagem” e “oxigenoterapia / cuidados de enfermagem”, 

considerando os textos no idioma português, no período de 2008 a 2018.  

Foram excluídos artigos relacionados ao uso de dispositivos invasivos ou mecânicos 

utilizados para oxigenoterapia e a oxigenoterapia hiperbárica. 

 

4. Desenvolvimento 

A seleção dos artigos foi concluída até o momento com seis artigos científicos 

selecionados de acordo com o critério de inclusão.  

 

Quadro 1. Artigos levantados nas bases de dados.  

Título do Artigo Periódico  Considerações 

O papel do enfermeiro na 

oxigenoterapia: revisão narrativa da 

literatura 

J. Health Biol Sci. 

2018; 6(2):176-

181. 

Revisão de literatura papel 

do enfermeiro na 

oxigenoterapia 

Cânulas Nasais de Alto Fluxo: Uma 

Alternativa de Oxigenoterapia na 

Insuficiência Respiratória Aguda 

Medicina Interna. 

2018; 2(2): 123-

133. 

Cânulas nasais de alto 

fluxo. 

Intervenções de enfermagem para o 

diagnóstico padrão respiratório 

ineficaz em idosos 

Rev. Enferm. 

UERJ. 2013; 

21(esp.2):754-759. 

Diagnóstico de 

enfermagem: padrão 

respiratório ineficaz 

Diagnósticos e intervenções de Rev. Eletr. Enf. Intervenções de 



enfermagem em vítimas de trauma 

durante atendimento pré-hospitalar 

utilizando a CIPE® 

2013;15(1):34-43. enfermagem 

O que todo intensivista deve saber 

sobre oxigenoterapia nasal de alto 

fluxo em pacientes críticos 

Rev. Bras.Ter. 

Intensivista. 2017; 

29(4):399-403. 

Cateter nasal de alto fluxo 

Administração de  oxigênio por cânula 

nasal de alto fujo (OAF) 

Medicina Infantil. 

2017; 24(4): 340-

343. 

Cateter nasal de alto fluxo 

em crianças 

 

5. Resultados preliminares 

Os artigos científicos selecionados forma categorizados em: critérios de uso 

para oxigenoterapia, diagnóstico de enfermagem e intervenções de enfermagem 

para pacientes com oxigenoterapia. Este estudo tem como princípio assegurar uma 

sistematização da assistência de enfermagem baseada em evidências para 

promover intervenções de enfermagem segura e eficaz. 
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