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PLANO DE AULA 

• Conhecer os princípios fundamentais e algumas 
maneiras de proporcionar a oxigenação 
necessária para a vida: oxigenoterapia, aspiração das 
vias aéreas, nebulização...  

 
Especifico  
• Descrever a estrutura e a função dos sistemas respiratório e 

cardiovascular 

• Identificar os fatores que influenciam a oxigenação 

• Descrever os sinais que indicam a necessidade de oxigenação 

afetada 

• Identificar DE, NOC e as intervenções de enfermagem para 

promover a função respiratória... 

•    Descrever os meios utilizados para fornecer Oxigênio ao paciente 

 

Objetivos 



• Estratégia de ensino: exposição dialogada , com 
uso de multimídia.  

• Recursos materiais: data show,   
• Avaliação: observação da participação e 

interesse durante a exposição do conteúdo 
proposto, avaliação com questões do tema. 

Plano de aula 



Envolve os  sistemas: 

• musculoesquelético 

• Neurológico 

• Respiratório 

 

• Cardiovascular 

 

Função Respiratória 



Vias aéreas superiores: nariz, boca, faringe, laringe. 
 
Função: umedecer (revestimento úmido da mucosa), 
 aquecer (sangue que flui pelos vasos),  
 Filtrar (muco viscoso e cílios).  

Vias aéreas Inferiores: 
traquéia e Pulmões 



FISIOLOGIA DA RESPIRAÇÃO  

 VENTILAÇÃO: Movimento cíclico do ar para dentro e 

para fora dos pulmões.  

 

 Perfusão:  Capacidade do sistema cardiovascular para 

bombear sangue oxigenado aos tecidos e devolver o 

sangue venoso para os pulmões. 

  



FATORES QUE INFLUENCIAM A OXIGENAÇÃO 

 Ambiente (estresse, reações alérgicas, altitude e 

temperatura). 

 Fatores individuais. 

 Estilo de vida (exposição ocupacional, nutrição 

obesidade, atividade física, tabagismo e abuso de 

substâncias).  

 Estados fisiológicos. 



AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM 

 Fatores desencadeantes... 

Medicação Tabagismo 

Doenças cardiopulmonares 

Ocupação 

Subjetiva: 



• INSPEÇÃO: 

• PALPAÇÃO: 

• PERCUSÃO: 

• AUSCULTA: 

Métodos propedêuticos: 



AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM 

• Padrão respiratório do paciente; 

• Cor da pele e mucosas; 

• Comportamento; 

• Presença de dor, tosse, expectoração, sibilo 

ou ronco; 

• Estado físico geral; 

• Frequência, ritmo e profundidade da 

respiração 

OBJETIVA: 



AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM 

•uso de músculos acessórios, dilatação das narinas, 

distensão das veias cervicais; 

•cianose de lábios, lóbulo das orelhas, parte inferior 

da língua, leito ungueal; 

•Hemoptise; 

•inquietação, fadiga e ansiedade; 

•“Gráfico de sinais vitais”; 

•Comprometimento da função cerebral: 

Observar 



PROBLEMAS COMUNS: 

 

•Tosse: mecanismo pelo qual o organismo liberta o trato 

respiratório das irritações e obstrução das vias respiratórias 

mediante expiração explosiva; 

•Espirro: mecanismo confinado ao nariz; 

•Sibilo: indica que o ar nas vias aéreas passa através de luz 

estreita; 



PROBLEMAS COMUNS: 

 

• Soluço: contração espasmódica do diafragma, causada 

por irritação do sistema respiratório ou digestivo; 

 

• Expectoração: produzida pela maior quantidade de 

secreções nos pulmões; 

•Fadiga e fraqueza muscular: devido à inadequada 

oxigenação do tecido muscular → Vertigem, desmaio, ou 

distúrbios dos processos mentais por causa da 

inadequada oxigenação cerebral; 

•Dor torácica: causada por inflamação, compressão por 

tumores, excessiva atividade muscular na respiração ou 

traumatismos. 

 



DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

Os diagnósticos de enfermagem são basicamente de 

origem  cardiovascular ou pulmonar. 

  

Cada diagnóstico de enfermagem deve ser baseado 

em sinais e sintomas e incluir a etiologia relacionada.  



DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM 

NOC – Prevenção da aspiração Ineficaz. 

Metas: O individuo não apresentará aspiração. 

 Indicadores  

- Demostrar tosse eficaz, 

- Demostrar aumento da troca de ar nos pulmões, 

- NIC  

- Aspiração de VIAS AÉREAS  

- Controle de VIAS AÉREA 

- Estimulação a TOSSE 

NANDA - Desobstrução ineficaz de vias aéreas 



OXIGENOTERAPIA 

Consiste na administração de oxigênio com a 

finalidade terapêutica. 

 

•O oxigênio é essencial para metabolizar os 

nutrientes e produzir energia. 

   



 

A PROMOÇÃO E A MANUTENÇÃO DA 

OXIGENAÇÃO 

 Promoção da expansão pulmonar 

 Mobilização de secreções 

 Manutenção de via aérea permeável 

 Oxigenoterapia  



MANUTENÇÃO OU PROMOÇÃO DA 

EXPANSÃO PULMONAR 

 Mudança de posição 

 

 Espirometria de incentivo 

 

 Fisioterapia respiratória:  

  • percussão torácica,  

• vibração 

• drenagem postural 

 



ESPIROMETRIA DE INCENTIVO 

 

Fonte - Potter; Perry (2011) 



PERCUSSÃO TORÁCICA 

Fisioterapia respiratória: 

Fonte - Potter; Perry (2011) 



 

Bilateral 
Lobo superior D-segmento 

posterior 

Segmentos apicais, lobo 

superior D - segmento 

anterior 

 

Lobo superior esquerdo- segmento 

posterior 

 

Lobo superior esquerdo 

segmento anterior 

 

 

Lobo médio D - segmento anterior 

 

Drenagem Postural 



DRENAGEM POSTURAL 

Lobo médio D 
segmento posterior 

Ambos os lobos inferiores 
segmento posterior 

Lobo inferior  D 

segmento posterior 
Lobo 

inferior D 

segmento 

lateral 

Ambos os lobos inferiores 

segmentos anteriores Lobo inferior E 

segmento lateral 



MOBILIZAÇÃO DAS SECREÇÕES PULMONARES 

 Hidratação (1.000 a 2000ml/dia) se não houver contra 

indicação 

 Umidificação (processo de adicionamento de água ao 

gás) 

 nebulização (processo de adicionamento de umidade 

ou medicações ao ar inspirado pela mistura de 

partículas de tamanhos variados)  



NEBULIZAÇÃO 
 

 O nebulizador utiliza o princípio do aerosol, para manter 

em suspensão um nº máximo de gotículas para ser 

inaladas  (transforma uma solução liquida em partículas 

de aerossóis que são inaladas). 

 Objetivos: 

- Melhorar a respiração 

- Facilitar a tosse espontânea 

- Facilitar a eliminação de secreção para que  possa ser 

analisada (coleta de escarro) 

 



INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO 

Finalidade: 
 umidificar o ar inspirado 

 oferecer aporte de o2 

 fluidificar secreções 

 administrar medicamentos 

. 

  Fluxômetros 

            

Nebulizador e 

extensão Kit de inalação 



MANUTENÇÃO DA PERMEABILIDADE DA VIA AÉREA 

        Estimulo da tosse 

       Técnicas de aspiração:  

•Aspiração orofaríngea e 
nasofaríngea 

•Aspiração da via aérea 
artificial (tubo endotraqueal 
nasotraqueal, ou cânula de 
taqueostomia) 

 

 

      Eventos da tosse:  Inalação profunda,  

  fechamento da glote, a ativa contração  

  dos músculos expiratórios e a abertura  

da glote. 

 



ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 

Aspiração Orofaríngea 

Fonte - Potter; Perry (2011) 



 

ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO 

 

Consiste em retirar a secreção por meio de uma sonda 

ligada a um aparelho de sucção. 

 

 Boca, narinas 

 

 Traquéia 

 

 

 A frequência da aspiração é determinada pela 

inspeção e ausculta pulmonar (o escarro surge como 

uma resposta a um distúrbio patológico) 

       Técnica limpa 

Técnica estéril 

 



OXIGENOTERAPIA 

 

Finalidades: prevenir ou aliviar a hipóxia 

 

   O oxigênio: 

 Deve ser considerado como um medicamento e 

utilizado apenas quando indicado. 

 É caro e possui perigosos efeitos colaterais 

 A concentração deve ser continuamente monitorizada. 

 Verificar a prescrição médica  

 



SINAIS COMUNS DE OXIGENAÇÃO 

INADEQUADA 

 inquietação  

 respiração rápida e curta 

 FC rápida 

 hipertensão 

 necessidade de sentar-se para respirar, 

 abertura das asas do nariz,  

 uso da musculatura acessória 

 confusão, coma,  

 cianose da pele, dos lábios e da base das unhas 



 

 

TIPOS DE SISTEMAS PARA A 

ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 

    Os sistemas são classificados de acordo com a  

 

  Concentração e fluxo do oxigênio:  

 

   

 

   Baixo fluxo: 

   Alto fluxo:Máscara de “venturi” 

 

 

 

 

    

 

-Cânula nasal dupla(óculos) 

-Cateter nasal 

-Nebulização contínua 

-Incubadora... 

 

 



Cânula Nasal 

Fonte - Potter; Perry (2011) 



MÁSCARA VENTURI 

Fonte - Potter; Perry 

(2011) 
Kit Máscara Venturi 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG6qL8o8bPAhWLGJAKHR2GCG0QjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cpaps.com.br%2Fkit-mascara-venturi-hsiner&psig=AFQjCNEvqlInMIhSVQT3BzODBekKAoBFVw&ust=1475846804857894


INCUBADORA 

Fonte: http://forum.jogos.uol.com.br/_t_1059411 



Fonte - 

http://saudedoadultoenfermagem.blogspot.com.br/2012/11/jogo-

online-oxigenoterapia.html 



                                                 São sinais de agravamento:  

 
 

• Diminuição da frequência respiratória com ritmo respiratório irregular,  

 

  

 

• Diminuição dos sinais de “luta” com presença de sudorese,  

 • Palidez,  

 • Taquicardia  

 • Alterações da consciência, desde agitação ou sonolência até o coma.  

 

  A oxímetria  de  pulso  é  método não invasivo e útil 

para o monitoramento do cliente em oxigenoterapia.  
 

 

 
 



                    COLETA DE ESCARRO 

 Consiste da amostra de muco  

 

 proveniente da profundidade do brônquio e não 

de saliva. 

 Finalidade: 

 Identificar microorganismos específicos, sua 

resistência e sensibilidade a medicamentos;  

 identificar a presença do bacilo da TB 

 identificar câncer de pulmão pelo tipo celular 

(citologia). 



 
RESPONSABILIDADE DA ENFERMAGEM NA 

COLETA DE ESCARRO 

 Orientar o paciente para escarrar dentro do 

recipiente, sem deixar escorrer pela borda  

externa, e com o mínimo de saliva. 

  O muco deve ser proveniente da profundidade 

dos brônquio. 

 Identificar o recipiente e encaminhar ao laboratório 

com a requisição, com a data e hora que foi 

colhido. 

 Registrar a coloração, a consistência, a 

quantidade e o odor do escarro. 
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 Aspiração de vias aéreas superiores https://youtu.be/bDfDvhCeYAU 

 

''Se o que importa é ser feliz, jamais seremos felizes gastando nossa vitalidade e nossas energias com coisas e com pessoas que não merecem um pingo de nossa aten
 

 

https://youtu.be/bDfDvhCeYAU
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1951888928370981&av=100006496771357

