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Introdução. A oxigenoterapia é uma terapêutica bastante utilizada em hospitais, com o intuito de facilitar o trabalho 
da respiração em pacientes portadores de insuficiência respiratória aguda e crônica. A administração desta pode ser 
realizada com vários equipamentos, que são divididos em sistemas de alto e baixo fluxo. O uso excessivo do suporte 
de oxigênio pode acarretar em alguns efeitos deletérios, afetando especialmente, o pulmão e sistema nervoso central, o 
nível de toxidade dependerá da quantidade de gás ofertada e do tempo de exposição ao mesmo. Dentro deste cenário, 
é de extrema importância, conhecer se a oxigenoterapia está sendo utilizada de forma correta e com critérios estabe-
lecidos, evitando assim, gastos desnecessários e prejuízos extras ao paciente. Objetivos. Verificar os critérios de 
utilização da Oxigenoterapia em pacientes hospitalizados. Método. Para tal, o trabalho foi submetido ao comitê de 
ética e obteve o parecer de número: 1.067.546. Foram trinta e quatro sujeitos no Hospital Escola Hélvio Alto, onde foi 
lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para cada participante de forma individual. Após assinatura 
do termo, coletamos dados no prontuário, informações essenciais para o estudo. Posterior o preenchimento da ficha de 
avaliação, observamos se o tipo de dispositivo e o fluxo de O2 utilizado pelo sujeito é o mesmo prescrito no prontuário, 
então, realizamos o exame físico, onde verificamos saturação periférica de O2 (SatO2) através da oximetria de pulso, 
com esse aparelho também verificaremos a frequência cardíaca do sujeito, em seguida verificaremos a frequência res-
piratória através de inspeção e aferimos a pressão arterial com o auxílio de um tensiômetro e um estetoscópio. Os da-
dos serão expressos em média, desvio padrão e/ou mediana a depender do tipo de distribuição, utilizaremos como nível 
de significância estatística um p < 0,05. Resultados. Foram recrutados 34 sujeitos, 20 estavam usando de forma 
incorreta e 14 estava fazendo uso adequado da oxigenoterapia. Falta de monitorização contínua, comunicação entre 
os profissionais e falta de material foram os motivos do uso inadequado. Conclusão. De acordo com os resultados 
colhidos até o momento, constatamos a má utilização do O2 no hospital, acarretando em desperdício de dinheiro para o 
hospital, uma vez que, o uso do mesmo exige um alto custo. Além do risco de lesões para o paciente, considerando que 
o uso abusivo e indiscriminado pode causar efeitos nocivos. Assim, a oxigenoterapia necessita de uma monitorização 
mais eficiente por parte dos hospitais, para que tais prejuízos sejam eliminados.
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