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TODAS AS INFORMAÇÕES DESSA APRESENTAÇÃO FORAM 
RETIRADAS DO PROTOCOLO DE MANEJO DE VIA AÉREA 

ELEBORADO PELO COM COMITÊ SAERN/COOPANEST-RN DE 
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 NO INTUITO DE 

PADRONIZAR A CONDUTA NO MANEJO DE VIA AÉREA, 
ADAPTANDO OS PROTOCOLOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

À REALIDADE DE NOSSO ESTADO.



Material disponível em:

www.saern.org.br

www.coopanestrn.com.br

@saern.anestesia



Plano de aula

• Ambiente

• Membros da equipe

• Equipamentos

• Pré-oxigenação

• Indução em sequência rápida e atrasada

• Intubação

• Cuidados pós-intubação

• Extubação



Ambiente

• Sala com pressão negativa.

• Sala isolada com antessala.

• Desligar ar condicionado durante a manipulação da via aérea.

• Equipe reduzida.

• Divisão entre ambiente contaminado e limpo.





Equipamentos de proteção individual

RETIRAR TODOS OS ADORNOS



Equipamentos

• Preparar todos equipamentos fora da sala.

• Laringoscópio convencional com lâminas nos 3 e 4 testadas.

• Videolaringoscópio com lâminas convencionais e para via aérea
difícil.

• Tubo orotraqueal e fio guia.
• Se intubação prolongada, usar TOT com aspiração subglótica (se disponível).

• Seringa de 10 mL (insuflar o balonete).

• Seringa de 20 mL
• Retirar borracha da seringa e utilizar para ocluir o tubo.
• Perfurar com agulha 12 estéril para passagem do fio guia.





Equipamentos

• Pinça forte Kelly ou Kosher (para pinçar o tubo após IOT).

• Bougie ou guia introdutor de tubo (fio guia).

• Cânulas orofaríngeas (Guedel) de diversos tamanhos.

• Máscara laríngea de segunda geração.

• Filtro hidrofóbico de alta eficiência
• Preferência por filtro tipo HEPA (High-Efficiency Particulate Air).

• Proteção viral e bacteriana acima de 99,99%.

• Dois filtros (se possível).



Equipamentos

• Coxins (subescapular/suboccipital)

• Aspirador e sondas de aspiração.
• Sistema de aspirador fechado

• Capnógrafo (adaptar ao filtro respiratório).

• Kit de cricotireoidostomia.

• Cobrir superfícies com plástico (aparelho de anestesia).

• Caixa de acrílico (se disponível).



Coxins



Coxins



Barreira mecânica



Barreira mecânica - “Aerosol Box”









Pré-oxigenação

• Posicionamento da cama em proclive a 45° e utilização de coxins para
posição olfativa.

• Pré-oxigenação por 5 minutos com fluxo de oxigênio de 1L/min a
cada 10 Kg para garantir FiO2±100%. Quanto maior o fluxo, maior o
risco de aerossolização.

• Usar máscara facial com vedação adequada e bem acoplada ao rosto
do paciente.

• O filtro deve ser inserido entre a máscara e traqueia do ventilador
(preferencialmente) ou dispositivo bolsa-válvula-máscara.
• Um segundo filtro deve ser colocado no ramo expiratório do aparelho





Posicionamento dos filtros 



Pré-oxigenação

• Contraindicados circuitos abertos (ex: Baraka).

• O capnógrafo tipo mainstream deve ser colocado após o
filtro.

• O capnógrafo sidestream pode ser utilizado somente com
filtro, devendo ser trocado a cada uso, uma vez que há
aspiração de gases do circuito.

• Forma de onda triangular (ao invés de retangular) ou baixos
valores na capnografia indicam vazamento pela máscara
facial (risco de aerossolização).



Capnógrafos

mainstream sidestream



Capnografia



INDUÇÃO EM SEQUÊNCIA RÁPIDA

• Fentanil (50 a 100 mcg) ou sufentanil (10 a 20 mcg) em baixas
doses para evitar ocorrência de tosse. Pode-se considerar não
administrar opioide.

• Lidocaína para reduzir reflexos de via aérea. Não borrifar
lidocaína spray na via aérea.

• Hipnótico a depender do perfil do paciente
• Ressalva quanto ao etomidato e possível supressão adrenal.
• Ressalva quanto à cetamina e estados de depleção catecolaminérgica

(choque).

• Uso do bloqueador neuromuscular (succinilcolina ou rocurônio) é
mandatório.





INDUÇÃO EM SEQUÊNCIA ATRASADA

• Indicada em situações em que não é possível realizar pré-oxigenação 
adequada
• Pacientes agitados

• Cetamina em dose dissociativa 
• Iniciar com 1 mg/kg IV com dose subsequente de 0,5 mg/kg se necessário.

• Infusão lenta (30-60 segundos) para evitar apneia (transitória).

• 4-6 mg/kg intra-muscular. 

Meralman et al. Alternatives to Rapid Sequence Intubation: Contemporary Airway Management with Ketamine. Western Journal of Emergency Medicine 
2019;20:3. 
Weingart et al. Delayed Sequence Intubation: A Prospective Observational Study. Ann Emerg Med. 2015 Apr;65(4):349-55



Weingart et al. Delayed Sequence 
Intubation: A Prospective 
Observational Study. Ann Emerg Med. 
2015 Apr;65(4):349-55



INTUBAÇÃO

• Deve ser realizada pelo profissional mais experiente da
equipe. Não deve ser designada a médicos em treinamento
ou estagiários.

• Deve-se evitar ventilação com pressão positiva sob máscara
durante a indução em sequência rápida, porém, se houver
necessidade de ventilar, ventilar a quatro mãos.

• A preferência é que a primeira tentativa já seja feita
utilizando videolaringoscópio, se o profissional tiver
familiaridade/treinamento com o equipamento. Caso
contrário, optar por laringoscópio convencional.



INTUBAÇÃO 

• Usar sempre o guia introdutor para moldar o tubo traqueal



Se dessaturação 
após indução, 

ventilar a quatro 
mãos

Se dessaturação, 
ventilar a quatro 

mãos





INTUBAÇÃO

• Considerando que o profissional mais experiente realizou a
primeira tentativa em condições ótimas (indução anestésica
com bloqueador neuromuscular em doses adequadas,
posicionamento adequado e uso de videolaringoscópio), não
se recomenda múltiplas tentativas de intubação, caso não
haja aprimoramento da técnica ou uso de novos dispositivos.



INTUBAÇÃO

• Dispositivos supraglóticos (preferencialmente máscaras
laríngeas de segunda geração) devem ser considerados como
resgate na falha de intubação, uma vez que produzem menos
aerossolização do que a ventilação sob máscara com pressão
positiva.

• Se não houver correção da hipoxemia com as medidas já
citadas, está indicado a via aérea cirúrgica
(cricotireoidostomia cirúrgica).



INTUBAÇÃO

• Devido ao alto potencial de contaminação, não é
recomendado realizar a fibroscopia eletiva ou intubação
acordado.

• Máscaras laríngeas de intubação
• Risco de aerossolização.

• Sem recomendação na literatura até o momento.



CUIDADOS PÓS-INTUBAÇÃO

• Clampear o tubo com pinça até o acoplamento do ventilador.

• Não é recomendado ausculta pulmonar rotineira após
intubação nesse cenário. Confirmar a intubação pela curva
de capnografia e pela expansão do tórax bilateral.

• Retirar um par de luvas e envolver lâmina do laringoscópio.

• Colocar todo material utilizado em dois sacos fechados.

• Desparamentação cuidadosa, seguindo o passo a passo.







EXTUBAÇÃO

• Utilizar os mesmos EPIs preconizados para intubação.

• Antiemético profilático.

• Evitar tosse e agitação
• Dexmedetomidina 0,4 mcg/kg/h

• Remifentanil 1 – 4 ng/ml de alvo

• Lidocaína 1,0 – 1,5 mg/kg

• Alfentanil 15 mcg/kg

Meng L et al. Intubation and ventilation amid the COVID-19 outbreak. Wuhan’s Experience. Anesthesiology 2020 



EXTUBAÇÃO

• Utilizar caixa acrílica ou campo 
impermeável para evitar 
dispersão de aerossóis durante 
tosse.

• Aspirar TOT em sistema fechado 
(se disponível).

• Aspirar cavidade oral antes da 
superficialização do plano 
anestésico para evitar tosse.



Extubação



EXTUBAÇÃO

• Realizar recuperação em sala operatória ao invés da sala 
recuperação pós-anestésica.

• Evitar VNI pós-extubação ou cateter nasal de alto fluxo.

• Não é necessário trocar a cal sodada e higienizar o canister
se tiver utilizado filtro (HEPA) no ramo expiratório do 
aparelho de anestesia. 



OBRIGADO!

www.saern.org.br

www.coopanestrn.com.br

@saern.anestesia

wallaceandrino@yahoo.com.br
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