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apresentação

Seja você formado ou estudante, certamente sabe que a intubação é um 
dos momentos de maior estresse pra quem trabalha em emergência. Isso 
acontece devido a nossa formação que, na maioria das faculdades, não nos 
prepara completamente para
este momento.

Isto é um problema nacional. No @saladeparada recebo perguntas de 
médicos e estudantes de todo o Brasil. Sempre com as mesmas dúvidas e 
mesmas dores ao indicar, preparar e realizar uma intubação.

Durante a faculdade, por imaturidade e por falta de orientação adequada, 
ficamos ansiosos para pegar o laringoscópio e passar logo o tubo, mas não 
nos preocupamos com todo o cuidado que este paciente tem que ter antes, 
quais as drogas adequadas, qual a saturação adequada, quais os cuidados 
pós-intubação e etc. Isso faz com que achemos que a intubação é um 
procedimento que deve ser aprendido na orelhada, fazendo uma sedação 
com Fentanil e Midazolam, o que é muito errado, diga-se de passagem, e 
passando o tubo.

Este e-Book foi preparado de modo a ensinar, de modo inteiramente prático, 
como ter um olhar global sobre o paciente, olhando os pontos certos, 
tomando os cuidados certos e, assim, conseguindo fazer a intubação MESMO 
QUE VOCÊ SEJA TOTALMENTE INEXPERIENTE sobre o assunto ou esteja 
em um local com poucos recursos. A sequência de passos e o uso correto 
das drogas, que você aprenderá aqui, vai te dar segurança para conseguir 
fazer a intubação e, mesmo que não consiga, manterá o paciente seguro. 
Usar as drogas corretas faz com que, caso a intubação não seja conseguida, 
o paciente volte a respirar rapidamente.

Leia com atenção. Aqui você tirará todas as dúvidas mais comuns e, aprenderá
como se dá a sequência de passos e a intervir caso algo saia errado. Caso 
reste alguma dúvida, não deixe de me procurar no Instagram @saladeparada
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indicando a intubação

Antes de começar a falar sobre a intubação em si é preciso que aprendamos 
a identificar o paciente que precisará do procedimento. Talvez alguns achem 
que isso é fácil, mas nem sempre é.

Para sabermos quais as indicações de intubação, usamos o mnemônico 
“ABC”, onde cada letra representa uma indicação.

O primeiro grupo de pacientes que precisará passar pela intubação são 
aqueles que não conseguem proteger a via aérea. Aqui entram os pacientes 
com rebaixamento de nível de consciência. Atenção a uma coisa: muita 
gente acha que este grupo de pacientes é aquele que tem Glasgow menor 
ou igual a 8. Isso é uma coisa que foi estabelecida no para pacientes vítimas 
de trauma. Em pacientes clínicos, não é tão simples assim.

Várias vezes vamos receber pacientes em condições onde o Glasgow não é 
um bom parâmetro para definir se a via aérea está ou não protegida. Imagine, 
por exemplo, um paciente que já tem uma sequela e é afásico. É claro que 
este paciente vai ter uma pontuação mais baixa e não poderemos usar esta 
escala para indicar a intubação.

O que oriento que se faça é testar se o paciente consegue ou não proteger a 
via aérea. Para fazer isso, observe se o paciente consegue deglutir de modo 
eficaz e se não acumula saliva na cavidade oral. Se o paciente tem estas 
duas características é muito provável que sua via aérea esteja protegida. 
Ao passo que aquele que não deglute, e acumula saliva na boca não está 
protegendo sua via aérea.

Uma observação importante é que o reflexo de vômito não deve ser usado. 
Alguns livros antigos afirmavam que a presença de reflexo de vômito era um 
indicador de proteção de via aérea. Hoje sabemos que estimular o vômito 
pode aumentar a quantidade de broncoaspirações e aumentar a mortalidade, 
além de não dizer com precisão se o paciente protege ou não a via aérea.

A  -  A I R WAY
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O segundo grupo de pacientes são aqueles que não estão respirando
adequadamente. Este talvez seja o mais fácil de identificar. É muito claro os 
pacientes que estão com intenso desconforto respiratório ou hipossaturando.

Uma coisa importante é saber que não devemos nos assustar com o que 
está sendo mostrado nos monitores. Avalie o paciente e veja se faz sentido 
pensar em intubalo. Estou dizendo isso porque, por exemplo, pacientes com 
doença pulmonar obstrutiva crônica muitas vezes mantém saturação basal 
de 89% e não apresentam nenhum sinal de desconforto. Estes pacientes, 
inclusive, não têm indicação sequer de usar oxigênio.

O terceiro grupo de pacientes que serão intubados é também o mais difícil 
deles. Aqui entram os pacientes que tem o curso clínico desfavorável, ou 
seja, tem risco alto de deterioração clínica em pouco tempo ou passará por 
situações de risco. Vamos entender melhor isso.

Imagine que você está com um paciente que deu entrada com com um
traumatismo craniano. No momento inicial de sua avaliação estava consciente 
e orientado. Algum tempo depois, ao reavalia-lo, o paciente está com 
Glasgow 13. Passase mais algum tempo e o paciente rebaixa para Glasgow 
10. É muito claro que este paciente tem uma alteração neurológica, talvez 
um hematoma em expansão, com risco de rebaixamento grave e, portanto, 
deve ser intubado precocemente.

Outra situação que ilustra bem é a seguinte: imagine agora que você está de
plantão no SAMU e é chamado para transferir um paciente de uma cidade  
a outra. A história é que o paciente sofrera um acidente motociclístico. 
O paciente deu entrada no hospital com Glasgow 15, mas durante a sua 
avaliação o Glasgow era de 14. 

Veja só, o paciente perdeu um ponto no nível de consciência. Novamente, há 
risco de rebaixamento e intubar o paciente dentro da ambulância é sempre 
mais complicado que no hospital. Sendo assim, a conduta ideal é intubar, 
transferir o paciente com segurança e, se for o caso, extubar quando chegar 
ao hospital de destino.

Muitas vezes nós vamos ter que intubar pacientes que estão conscientes pelo 
risco de deterioração. Há uma máxima que diz que se você está intubando o 
paciente somente quando está muito grave é porque você perdeu o timming 
certo.

B  -  B R E AT H I N G

C  -  C L I N I C A L  C O U R S E
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intubação de sequência rápida

Todo este e-Book foi produzido de modo que você tenha a intubação como 
um procedimento de segurança para o paciente e não um procedimento 
de extrema urgência para pacientes muito graves. Muitas vezes a intubação 
serve para prevenir que o paciente chegue a situações extremas.

Agora sim, vamos começar a ver como fazemos a intubação propriamente 
dita. A maioria dos livros fala em uma sequência de sete passos até a 
intubação. São os chamados “sete Ps” da intubação.

Embora a maioria dos livros fale nesta sequência de sete passos, não 
recomendo que você fique tentando decorar e seguir cegamente estes 
passos. A medida que você ler este e-Book, ficará mais familiarizado com o 
tema e estes passos se tornarão muito naturais.

1. PREPARAÇÃO

2. PRÉ-OXIGENAÇÃO

3. PRÉ-TRATAMENTO

4. PARALISIA COM SEDAÇÃO

5. PASSAGEM DO TUBO

6. PROVA (CONFIRMAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO TUBO)

7. PÓS-INTUBAÇÃO (CUIDADOS AO PACIENTE INTUBADO)
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A primeira etapa da intubação é a preparação. Ela deve começar antes 
mesmo do paciente chegar até nós. Já trabalhei em hospitais de pequeno 
porte e conheço bem as dificuldades. Sugiro que sempre que chegue ao 
hospital verifique quais os instrumentos que você tem disponível, quais as 
drogas e o quão sua equipe está familiarizada com a intubação. Se alguém 
tivesse me dado este conselho, eu não teria passado por tantos problemas 
quando era recém formado.

Verifique o laringoscópio, cheque se as pilhas estão funcionando, veja se 
você tem tubos de tamanhos adequados para adultos e crianças, se tem 
fio guia no hospital, dispositivo bolsa-válvula-máscara (AMBU) e etc. Saber 
estas informações vai te deixar mais a vontade para fazer a intubação ou até 
não fazer por falta de recursos.

Depois do paciente chegar, já sabendo o material que temos disponíveis, 
vamos começar a intubação de fato. A primeira coisa que recomendo, é 
fazer uma boa anamnese e verificar os sinais vitais. Parece uma dica boba, 
mas já vi muitos médicos se perdendo e cometendo erros graves por ter 
pulado esta etapa. Você vai precisar de informações para definir quais os 
passos que teremos que seguir e quais as melhores drogas para o caso.

Imagine o seguinte caso: Você está de plantão e recebe um paciente com 
50 anos, que tem insuficiência renal dialítica e vem há dois dias evoluindo 
com febre e queda do estado geral. Deu entrada na sala de emergência 
desorientado, Glasgow 5, saturando 80% e com pressão de 70 x 40 mmHg.

Vamos usa-lo de base para aprender como prosseguir a intubação. A primeira
coisa que sempre recomento é que você estabilize o paciente o máximo 
possível antes de iniciar. Quanto mais estável eles estiver, mais segura será a 
sua intubação. Uma coisa é intubarmos um paciente com pressão de 130 x 
80 mmHg e outra coisa é intubar este paciente citado acima com hipotensão. 
O risco de uma queda ainda maior na pressão é muito alto caso você não 
estabilize-o primeiro.

Então vamos começar tentando elevar a pressão dele. Esta estabilização vai
depender do caso que está atendendo. Se for um jovem, por exemplo, vítima 
de um politrauma que perdeu muito sangue, a conduta será expandirmos 
com soro. No nosso paciente a insuficiência renal limita um pouco o uso de 
volume, então vamos ter que começar com calma e, se não houver resposta, 
iniciar uma droga vasoativa. 

P R E PA R A Ç Ã O
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Verificamos que o paciente estava bastante desidratado, sem edemas e com
ausculta pulmonar limpa. Então vamos infundir inicialmente 500 ml de soro 
fisiológico. Depois disso, sua pressão manteve-se a mesma. Prescrevemos 
mais 500 ml de soro e novamente a pressão não alterou, mas o paciente 
começou a apresentar sinais de congestão com o surgimento de estertores 
em bases pulmonares.

Se depois destes passos o paciente estivesse estável, já poderíamos começar 
a intubação em si, mas neste caso, vamos ter que prescrever uma droga 
vasoativa, que geralmente é a Noradrenalina. Existem muitas formas de 
prepara-la, a que eu uso é a seguinte: a ampola de Noradrenalina tem 4 ml. 
Eu diluo 4 ampolas em 234 ml de soro. Isso vai dar um volume total de 250 
ml. Então começamos a correr em bomba de infusão a uma vazão de 5 ml/h 
e aumentamos de 5 em 5 a cada cinco minutos. Por exemplo, iniciamos a 5 
ml/h. Depois de 5 minutos, a pressão estava em 80 x 40 mmHg. Então
aumentamos para 10 ml/h. Passados mais 5 minutos, a pressão estava em 
90 x 60 mmHg. Aumentamos então para 15 ml/h. Após mais 5 minutos, a 
pressão chega a 120 x 80 mmHg.

Esta dica é importante porque vejo muita gente retardando o início ou o 
aumento da dose da Noradrenalina, e isso é muito deletério para o paciente. 
Quando mais tempo houver hipotensão, maior será a mortalidade. 

Dica: Parece uma coisa simples mas ainda há muita gente que comete o
erro de achar que o paciente instável é aquele que tem hipotensão. Muitas 
vezes, em fases iniciais, o paciente não estará hipotenso, mas terá sinais de 
que é preciso estabiliza-lo antes da intubação. Vou citar alguns exemplos. 
O primeiro é o que chamamos de pressão pinçada, que é quando a pressão 
diastólica é muito próxima da sistólica. Pressões de 120 x 100 mmHg ou 
130 x 110 mmHg são exemplos. O médico desavisado acha que esta pressão 
está normal, mas são pacientes que devem ser melhor estabilizados 
hemodinamicamente. Outro exemplo é o paciente que tem pressão normal, 
mas tem tempo de enchimento capilar prolongado. Uma coisa que aparece
nestes pacientes e que pode servir de dica é que a frequência cardíaca está 
mais alta que a pressão arterial sistólica. Por exemplo, a pressão está 120 x 
80 mmHg e a frequência cardíaca está 130 bpm. Isso também mostra que 
o paciente está em sofrimento hemodinâmico. Em ambos os casos, avalie a 
possibilidade de infundir volume e/ou drogas vasoativas.

Muito bem, agora temos o material preparado e o paciente com uma pressão 
boa, vamos começar a intubação. Como eu disse antes, não fique muito 
apegado a decorar os sete “Ps”. Vamos entender a lógica para que fique 
tudo bastante natural.
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Quando o paciente receber as drogas, logicamente ele ficará paralisado e 
parará de respirar. Então, é preciso criar uma reserva de oxigênio de modo 
que ele tolere este período de apnéia. Sendo assim, vamos começar ofertando 
oxigênio com o AMBU. O objetivo é deixar o paciente com uma saturação 
maior que 94%. Nós sempre vamos evitar ao máximo que o paciente sature 
a baixo de 90%. Isto, assim como hipotensão, também aumenta mortalidade.

Enquanto você estiver laringoscopando o paciente, levará alguns segundos 
ou minutos até que passe o tubo, então esta saturação a cima de 94% 
nos dará uma margem para que a saturação não caia a baixo de 90%. 
Geralmente, o que a literatura recomenda é que ofertemos oxigênio a 100% 
com o AMBU durante 3 minutos. Para que a fração de oxigênio chegue a 
100%, é importante que o AMBU tenha um reservatório e esteja ligado a 
uma fonte de oxigênio a 15 litros. Outra observação importante é que basta 
acoplar a máscara do AMBU ao paciente, sem a necessidade de fazer pressão 
positiva, isto é, “apertar” o AMBU. Quando você faz pressão positiva grande 
parte do ar acaba indo para o estômago aumentando a chance de vômitos 
e broncoaspiração.

Na grande maioria das vezes ofertar o oxigênio com o AMBU é suficiente 
para que o paciente sature 100% ou muito próximo disso. E então, logo que 
a saturação estiver adequada, vamos começar a infundir as drogas. Somente 
naqueles casos onde a saturação não foi a cima de 94% espontaneamente 
é que vamos fazer pressão positiva com o AMBU, até que saturação esteja 
adequada.

Vamos rever nosso caso. Temos um paciente renal dialítico, que deu entrada 
com história de febre e queda do estado geral há dois dias. Estava com 
pressão de 70 x 40 mmHg que não respondeu ao volume e estabilizou 
após chegarmos a uma dose de 15 ml/h de Noradrenalina. Saturava 80% 
e começamos a ofertar oxigênio com o AMBU e agora, após três minutos, 
satura 100%.

Depois destas etapas, vamos começar a infusão das drogas. A primeira que
vamos usar é o Fentanil. O Fentanil é um analgésico opióide que tem a função 
de reduzir a resposta simpática das vias aéreas, evitando picos pressóricos 
durante a intubação. Vamos entender isso.

A nossa via aérea é muito enervada pelo sistema nervoso simpático. Durante 
a manipulação com a passagem do tubo acontece uma descarga simpática 
intensa que eleva a pressão do paciente. Então vamos usar o Fentanil 
para tirar esta resposta quando este aumento de pressão for deletéria ao 

P R É - OX I G E N A Ç Ã O

P R É -T R ATA M E N T O
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paciente, ou seja, basicamente em pacientes muito hipertensos com doenças 
cardiovasculares como dissecção de aorta, AVC, infarto e etc.

Em casos que fogem a estas situações nós não usaremos o pré-tratamento 
com Fentanil. Mais uma vez, vamos entender a lógica da coisa. O paciente 
vai receber o sedativo e um relaxante muscular e, via de regra, isso causa 
uma certa hipotensão. Esta resposta simpática pela manipulação da via 
aérea, causando elevação da pressão, acaba sendo um fator protetor para 
o paciente. Então seja muito criterioso sobre quais pacientes receberão o 
Fentanil. Vários médicos experientes usam muito pouco o Fentanil. Só use 
naqueles que realmente estão hipertensos.

Um alerta importante é nunca usar o Fentanil em pacientes sépticos, como 
o nosso exemplo. Há vários estudos mostrando aumento de mortalidade 
quando usamos. Então nosso paciente não tem indicação de usar o Fentanil. 

Mas quando há indicação, como usamos?

O Fentanil vem em ampolas de 2 e 10 ml, sempre da concentração de 50 
mcg/ml. A dose recomendada é de 1 a 3 mcg/kg. Para facilitar, vou deixar 
aqui o volume de Fentanil para os pesos mais comuns:

EM PACIENTES DE 60 KG, USE 3,5 ML

EM PACIENTES DE 70 KG, USE 4 ML

EM PACIENTES DE 80 KG, 4,5 ML

Dica: Para ficar mais fácil de calcular basta multiplicar o peso do paciente
por 0,06. Esta fórmula vai te dar uma dose bem aproximada. Por exemplo, 
para um adulto
de 70 kg:

70 X 0,06 = 4,2 ML DE FENTANIL

Agora fica fácil saber quando e qual a dose do Fentanil que vamos usar. 
Durante o preparo e infusão, vamos ter que tomar alguns cuidados. O 
Fentanil não precisa ser diluído, mas é importante que a infusão seja lenta. 
Então use uma seringa de 5 ml e infunda em cerca de dois minutos. Quando 
se administra o Fentanil muito rápido há risco de causar rigidez muscular 
importante, sobretudo nos músculos respiratórios. Isso pode fazer o paciente 
entrar em fadiga e hipossaturar antes de ser intubado. 
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Além disso, após infundir o Fentanil, teremos que esperar cerca de três 
minutos antes de fazer a sedação. Este tempo é importante para que o 
Fentanil faça  seu efeito e diminua a resposta adrenérgica da via aérea.

Muito bem! Agora temos o paciente estabilizado hemodinamicamente, 
préoxigenamos até que sua saturação estivesse pelo menos 94% (nosso 
paciente ficou em 100%), não usamos Fentanil já que não há indicação e, 
agora, vamos começar a infusão das drogas hipnóticas.

A sequência é usar um sedativo hipnótico e, logo em seguida, um relaxante
muscular. Aqui no Brasil, temos quatro principais sedativos disponíveis. 
Etomidato, Cetamina, Propofol e Midazolam. Vamos apreender sobre a 
indicação de cada um deles e como usar.

MIDAZOLAM:

É sem dúvida a mais conhecida, mais disponível, mais usada e a pior droga
indutora. Você não leu errado. O Midazolam é a pior droga indutora disponível 
no mercado. A terceira edição do guia prático para o manejo da via aérea na 
emergência orienta a não usarmos o Midazolam na intubação de sequência 
rápida. Mas como no Brasil ainda é a droga mais disponível, vamos aprender 
a usa-la. O Midazolam vem em ampolas na apresentação de 5 mg/ml. Existe 
ampolas de 3, 5 e 10 ml e a dose é de 0,3 mg/kg. DICA: 

EM PACIENTES DE 60 KGS, USE 3,5 ML

EM PACIENTES DE 70 KGS, USE 4 ML

EM PACIENTES DE 80 KGS, USE 4,5 ML

Se estiver na dúvida, erre a dose para menos. O Midazolam causa muita 
depressão cardiorrespiratória e doses mais altas podem complicar. Quando 
você não tem uma boa estimativa do peso, a dose de 3 ml, ou seja, uma 
ampola, consegue fazer uma indução adequada. Como eu disse, a literatura 
não indica usarmos o Midazolam. Então não há uma situação específica onde 
ele será a melhor opção. Use-o somente quando não tiver outras drogas 
disponíveis ou o paciente tiver contraindicações às outras.

S E DA Ç Ã O  E  PA R A L I S I A
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ETOMIDATO:
O Etomidato é de longe a melhor e mais segura droga usada na intubação. 
É bem indicada para a maior parte dos pacientes, tem uma excelente 
estabilidade cardiovascular, inicio rápido do efeito e uma meia vida bem 
curta, o que faz com que o paciente rapidamente retorne a respirar caso 
você não consiga intubar. Apesar de todas estas qualidades, ainda é pouco 
encontrado nos hospitais pequenos do Brasil. Ele está indicado para quase 
todos os pacientes, na dose de 0,3 mg/kg. A ampola tem 10 ml, com uma 
concentração de 2 mg/ml. Em termos práticos a dose é:

EM PACIENTES DE 60 KGS, USE 9 ML

EM PACIENTES DE 70 KGS, USE 10 ML

EM PACIENTES DE 80 KGS, USE 12 ML

Em caso de dúvida, use uma ampola de 10 ml.

Uma das coisas que é bastante discutida a respeito do Etomidato, é o seu
bloqueio reversível na enzima 11-beta-hidroxilase, que diminui os níveis 
séricos de aldosterona e cortisol. Em termos práticos, este efeito não tem 
tanta importância para a maioria dos casos. Atente aos casos de pacientes 
sépticos que cursaram, após o uso do Etomidato, com choque e tiveram 
que usar drogas vasoativas. É de bom tom que estes pacientes recebam 
corticóide para ajudar a reverter o choque. Dilua 200 mg de hidrocortisona 
(dois frascos de 100 mg) em 100 ml de soro fisiológico e corra a solução em 
24 horas. Caso não tenha disponível bomba de infusão na sua unidade, use 
a dose de 100 mg (um frasco) de 8/8 horas.

CETAMINA:
A Cetamina tem sido usada como primeira escolha em muitos serviços devido 
uma característica em especial. Ela causa liberação de catecolaminas, o que 
evita hipotensão e causa broncodilatação. Pacientes hipotensos, chocados 
e com broncoespasmo tem grande vantagem usando a Cetamina.

Existe apresentação em ampolas de 2 ml e frascos de 10 ml, ambos na 
apresentação de 50 mg/ml. A dose usual é de 1,5 ml/kg.
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EM PACIENTES DE 60 KGS, USE 1,8 ML

EM PACIENTES DE 70 KGS, USE 2 ML

EM PACIENTES DE 80 KGS, USE 2,2 ML

Devido a sua característica de manter e até elevar a pressão arterial, há 
bastante
segurança na administração da Cetamina. Em caso de dúvida na dose, use 
uma ampola de 2 ml. Será o suficiente para a indução.

Também devido a liberação de catecolaminas, a Cetamina deve ser evitada 
em
pacientes cardiopatas ou aqueles onde a hipertensão pode ser prejudicial, 
como por exemplo, dissecção de aorta ou AVC com hipertensão grave.

PROPOFOL:
Talvez você nunca tenha acesso ao Propofol na sua unidade de emergência. 
A grande maioria dos hospitais reservam seu uso ao centro cirúrgico. Existem 
algumas vantagens no seu uso, como boa atividade anticonvulsiva, diminuição 
da resistência das vias aéreas, rápido efeito e meia vida curta. Seu grande 
problema é o risco de hipotensão grave. Existem poucas situações onde 
o Propofol é superior às outras drogas. Em especial, reserve seu uso para 
pacientes jovens asmáticos. Esse tipo de paciente geralmente apresenta-se 
hipertenso, devido ao estresse da hipóxia e com o broncoespasmo típico da 
doença. Com o Propofol, ataca-se estas duas frentes, melhorando a abertura 
dos brônquios e reduzindo a pressão.

O Propofol apresenta-se em ampolas de 10 e 20 ml e em frascos de maior 
volume para uso em sedação contínua. A concentração das ampolas é de 10 
mg/ml e a dose recomendada de 1,5 mg/kg.

EM PACIENTES DE 60 KGS, USE 9 ML

EM PACIENTES DE 70 KGS, USE 10 ML

EM PACIENTES DE 80 KGS, USE 12 ML
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Agora que já temos como escolher a melhor opção dentre as drogas indutoras,
vamos aprender como manusear o relaxante muscular. Lembre-se que a 
sequência é infundir o hipnótico e logo em seguida o relaxante muscular. O 
protótipo, de longe mais usada em todos os casos, é a Succinilcolina.

SUCCINILCOLINA:
É um relaxante muscular do tipo despolarizante. Apresenta-se na forma de 
pó, em frasco-ampolas de 100 mg. A dose é de 1,5 mg/kg. Para usar, dilua um 
frasco em 10 ml de água destilada e administre:

EM PACIENTES DE 60 KGS, USE 9 ML

EM PACIENTES DE 70 KGS, USE 10 ML

EM PACIENTES DE 80 KGS, USE 11 ML

Mais uma vez, em caso de dúvida, um frasco causa o efeito desejado na 
maioria dos pacientes.

A característica despolarizante da Succinilcolina faz com que, cerca de 45 
segundos após a infusão, o paciente apresente fasciculações. Mantenha a 
máscara do AMBU no paciente até que ele pare totalmente de fascicular. 
Somente depois disso é que dever ser tentado a intubação. Também pelo 
fato de ser uma droga despolarizante, um dos efeitos mais importantes 
da Succinilcolina é o aumento dos níveis séricos de potássio. Em estudos, 
mostrou-se que esta elevação raramente ultrapassa 1,5 meqs, nada que tenha 
grandes repercussões. Fique atento aos pacientes que já tem hipercalemia 
ou risco de cursar com isso. Ela também deve ser evitada em pacientes com 
doenças musculares degenerativas, AVCs com mais de 72 horas, sepse de 
foco abdominal, história de hipertermia maligna e queimaduras extensas 
com mais de cinco dias (esta última, também pelo risco de hipercalemia).

RELAXANTES NÃO DESPOLARIZANTES:
Nas situações onde não poderemos usar a Succinilcolina, por haver alguma 
de suas contraindicações, vamos usar uma agente não despolarizante. Temos 
disponível no Brasil principalmente Pancurônio e Rocurônio. O Pancurônio 
vem em ampolas de 4 mg/2 ml. A dose recomendada é de 0,08 mg/kg. Na 
prática fazemos o seguinte: 
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PANCURÔNIO: 

EM PACIENTES DE 60 KGS, USE 2,4 ML

EM PACIENTES DE 70 KGS, USE 2,8 ML

EM PACIENTES DE 80 KGS, USE 3 ML

O Rocurônio vem em ampolas de 50 mg/5 ml. A dose recomendada é de 0,6 
mg/kg. Na prática, fica assim: 
Rocurônio:

EM PACIENTES DE 60 KGS, USE 3,6 ML

EM PACIENTES DE 70 KGS, USE 4,2 ML

EM PACIENTES DE 80 KGS, USE 4,8 ML

Tanto o Pancurônio quanto o Rocurônio não precisam de diluição para ser 
administrados. Uma observação importante é que quando usarmos um 
relaxante não despolarizante o paciente não fascicula. A dica é observar a 
respiração do paciente. Quando o relaxante fizer efeito, ele parará totalmente 
de respirar. Outra coisa importante é que os relaxantes não despolarizantes 
demoram mais tempo para fazer efeito que a Succinilcolina.

Para facilitar o procedimento, é importante que o paciente esteja bem 
posicionado. Coloque-o em decúbito dorsal na maca e use um coxim de 
cerca de 6 centímetros na região occipital. Vários colegas colocam o coxim, 
erroneamente, no dorso do paciente. Isto pode dificultar a visualização da 
via aérea. Esta imagem mostra como deve ser o posicionamento

P O S I C I O N A M E N T O  D O  PA C I E N T E
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Isso é uma coisa bastante prática. Vou tentar passar algumas dicas para que 
no momento seja mais fácil a visualização da via aérea e a passagem do 
tubo. Veja esta imagem:

Veja que o correto, a imagem C, é introduzir o laringoscópio da direita para a
esquerda. Todas as lâminas do laringoscópio têm uma forma de modo que a 
língua seja deslocada para a esquerda. Segure o laringoscópio sempre com 
a mão esquerda e, aqui, a dica prática é que você não deixe nenhuma parte 
da língua do paciente à direita da lâmina. Assim fica mais fácil a visualização. 
Outra coisa que podemos ver nesta imagem, é a forma como devemos 
segurar no cabo do laringoscópio. Lembre de segura-lo na parte de baixo, 
o mais próximo possível da lâmina. Desse modo você fará menos força na 
hora de intubar.

Depois de introduzir a lâmina, você deve progredir até que a ponta da lâmina
esteja posicionada na valécula:

L A R I N G O S C O P I A  E 
P O S I C I O N A M E N T O  D O  T U B O
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O ideal é que a lâmina esteja na posição C. Você deve conseguir ver bem a
epiglote e as cordas vocais. Só tente passar o tubo quando estiver vendo 
bem a via aérea e as cordas vocais. Tentando passar sem essa visualização 
com certeza o tubo irá para o estômago. Enquanto estiver tentando 
posicionar o laringoscópio fique de olho na saturação. Lembre do que foi 
dito anteriormente, você pré-oxigenou o paciente por cerca de três minutos, 
mantendo a saturação maior que 94% para que agora tenha tempo de 
posicionar o laringoscópio e passar o tubo antes que o paciente hipossature. 
Se antes da passagem do tubo o paciente começar a saturar menos que 
90%, fique tranquilo. Pare, volte a colocar a máscara do Ambu e aguarde até 
que a saturação volte a ficar a a cima de 94% antes de tentar novamente. 
Nesse momento, depois que ele já tiver recebido as medicações, ele estará 
em apneia. Então você terá que ventilar o paciente para que a saturação 
volte a subir. 

Quando estiver com a lâmina posicionada, visualizando bem as cordas 
vocais, com a mão direita passe o tubo. Mais uma dica: Depois que ver as 
cordas vocais, não retire mais os olhos delas. Estenda o braço e peça a 
algum auxiliar que te entregue o tubo. E então você faz a passagem.

Depois que passar o tubo, insufle o cuff e ausculte o paciente. Sempre 
comece auscultando o estômago, posicionando o estetoscópio da região 
epigástrica do paciente. É preciso antes de tudo saber se o tubo está de fato 
na via aérea. Depois, siga a ordem: base de pulmão direito, base de pulmão 
esquerdo, ápice de pulmão direito e ápice de pulmão esquerdo.

Esse procedimento que descrevi até agora é a rotina que resolverá a grande
maioria dos casos. Mas existem situações que esse protocolo terá que 
ser alterado a depender da gravidade ou de intercorrências que forem 

C O N F I R M A N D O  O 
P O S I C I O N A M E N T O  D O  T U B O
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acontecendo durante a intubação. Vamos entender isto agora. Algumas 
vezes recebemos pacientes em situação tão grave, que não há tempo para o 
preparo e infusão das drogas. São pacientes que estão na iminência de uma 
parada cardiorrespiratória e que precisam de uma via aérea avançada o 
quanto antes. Chamamos esta condição de via aérea imediata.

Quando um paciente chega na iminência de uma parada cardiorrespiratória, 
devese proceder a intubação o mais rápido possível. Veja este fluxograma:

via aérea imediata
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Vamos discutir com profundidade este fluxograma.
O primeiro passo é ofertar oxigênio com AMBU até que o material de 
intubação esteja preparado e você faça o procedimento. Nestes casos, 
iremos ventilar com pressão positiva até que o material chegue. Aqui, a 
intensão é a mesma do protocolo normal, mantendo a saturação maior que 
90%, preferencialmente mantendo maior que 94%. 

Logo que a saturação estiver adequada, faça a intubação sem a infusão 
de drogas. Não há tempo a perder. Existem alguns pacientes que nesse 
momento apresentam rigidez e fica difícil abrir a boca para a introdução do 
laringoscópio e visualização da via aérea. Quando isso acontece, podemos 
usar um relaxante muscular, no caso a Succinilcolina, para facilitar. Atenção, 
aqui a dose de Succinilcolina é maior. Fazemos 2 mg/kg. Isso acontece devido 
a baixa perfusão destes pacientes e dificuldade na droga ser distribuída 
pelo corpo.

Entenda uma coisa, quando não conseguimos intubar um paciente após três
tentativas, independente de ser ou não via aérea imediata, ou não 
conseguimos manter uma saturação maior que 90%, chamamos isso de via 
aérea falha.

O protocolo de via aérea falha distribui-se entre aqueles pacientes que não
conseguimos ventilar, mantendo uma saturação maior que 90%, e aqueles 
que conseguimos oxigenar, mas não conseguimos intubar. O fluxograma 
de via aérea falha é um pouco complexo. Quando nós não conseguimos 
oxigenar o paciente, o protocolo diz para seguirmos imediatamente para 
uma cricotireotomia. Quando não conseguimos intubar, podemos usar 
dispositivos que ajudem, como videolaringoscópio, e, se ainda assim não for 
possível, também está indicada a cricotireotomia. Como estamos levando
em consideração que estamos sem muito suporte e não sabemos 
confeccionar uma via aérea cirúrgica, vamos usar a máscara laríngea em 
ambas as situações.

O uso da máscara laríngea te salva em ambas as situações, mas vamos antes 
ver como se faz para oxigenar adequadamente o paciente antes de afirmar 
que é uma via aérea falha.

A primeira coisa é ter uma máscara adequada para o paciente. Ela precisa 
ser grande o suficiente para cobrir todo o nariz e boca, mas não tão grande 

via aérea falha
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a ponto de deixar escapar o ar.
Veja na figura a baixo o jeito correto de acoplar e segurar a máscara. Perceba 
na figura abaixo que o médico, além de pressionar a máscara contra a face 
do paciente, também usa o terceiro e quarto dedo para elevar a mandíbula. 
Essa manobra eleva a base da língua e facilita a passagem de ar.

Se a máscara ainda estiver tendo escape, você pode pedir ajudar de um 
auxiliar e usar a ventilação a duas mãos, onde uma pessoa acopla a máscara 
com as duas mãos e uma segunda pessoa ventila.

Agora você vai conseguir oxigenar o paciente. Se ainda assim não subir a
saturação, você ainda tem uma carta na manga. Coloque uma cânula de 
guedel e ventile por cima da guedel. A guedel vai deixar a via aérea ainda 
mais aberta e facilitar o fluxo de ar. Mas lembre que a cânula de guedel só 
pode ser usada em pacientes que estão totalmente rebaixados, pelo risco 
de desencadear vômito e, consequentemente, broncoaspiração. 

Agora, com o paciente saturando bem, você pode seguir a intubação em 
sequência rápida normalmente, usando as medicações. Caso realmente 
não seja possível oxigenar o paciente a cima de 90%, usaremos a máscara 
laríngea. Também vamos usar a máscara laríngea naqueles pacientes que, 
mesmo saturando bem, não conseguimos intubar com sucesso após três 
tentativas. 

Na verdade a máscara laríngea pode ser usada em várias outras situações, 
não só quando for uma via aérea falha. Você pode usa-la quando precisar de 
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uma via aérea imediata, quando não tem experiência com intubação…enfim, 
são várias possibilidades. Passar uma máscara laríngea é muito simples.

Esta é a máscara laríngea tradicional, chamada de clássica. Existem variações
com algumas pequenas mudanças, mas nada que vá mudar a forma como 
manusea-la.

Segure a máscara como mostra a figura 10.15, semelhante a forma como se
segura uma caneta e, como mostra a figura 10.16, introduza até o máximo 
que conseguir. Quando sentir que a máscara foi até seu limite, insufle o 
balonete. Para facilitar a progressão da máscara, você pode passar xilocaína 
ou qualquer outro lubrificante nas costas da máscara. É importante que 
quando for insuflar o balonete, você solte a máscara. Ela deve estar livre 
para se acomodar conforme o balonete for sendo insuflado.



20

Pronto! É simples assim, agora é só ventilar o paciente e testar a ventilação
auscultando o tórax. Uma última coisa importante é que a máscara seja do 
tamanho adequado ao peso do paciente, mas não precisa se preocupar, 
na própria máscara vem impresso o número e o peso ideal para uso. Mas 
cuidado, existem situação onde a máscara laríngea não poderá ser usada. As
principais contraindicações para o uso da máscara laríngea são:

1. PACIENTES CONSCIENTES

2. LESÕES ABRASIVAS EM CAVIDADE ORAL

3. OBSTRUÇÃO DE VIAS AÉREAS

4. DOENÇA ESOFÁGICA CONHECIDA

Estes casos são bem dramáticos mas, felizmente, bem raros. São casos onde 
a saída será usar a cricotireotomia.

Então veja só, vamos fazer uma breve revisão para ficar mais claro que você 
entender como pensamos na hora da intubação.

Imagine que você indicou a intubação de um paciente. Fez todo o preparo e 
vai começar a pré-oxigenar. Se durante a pré-oxigenação não conseguirmos 
manter uma saturação maior que 90%, não podemos sedar este paciente 
pelo risco alto de hipossaturação grave, então vamos usar a máscara laríngea. 
Caso o paciente esteja consciente ou tenha alguma outra contraindicação à 
máscara laríngea, deve-se fazer uma cricotireotomia.

Agora imagine o seguinte. Você indicou a intubação, fez todo o preparo, a 
préoxigenação foi feita de modo adequado, o paciente foi sedado, mas você 
não conseguiu
fazer a intubação mesmo após algumas tentativas. Caso você tenha algum 
equipamento avançado, como um videolaringoscópio, por exemplo, pode 
usa-lo. Mas, como sei que isso não é disponível, o que usamos é a máscara 
laríngea. E, caso haja alguma contraindicação, a indicação é de cricotireotomia.

Uma dica importante. A esmagadora maioria das vezes, não vamos usar a
máscara laríngea por que o paciente está consciente. As outras contraindicações 
são relativamente difíceis na prática. Então, no segundo exemplo, quando 
não conseguimos intubar o paciente, via de regra poderemos usar a máscara 
laríngea por que você já sedou o paciente, então ele já estará inconsciente 
pelas drogas.
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 oxigenação apneica e intubação 
com o paciente acordado

Oxigenação apneica e intubação com o paciente acordado são duas 
técnicas com indicações bem específicas, mas que podem ajudar em alguns 
momentos. Vamos começar com a oxigenação apneica.

Você lembra que, antes de começar a sedar o paciente, nós ofertamos 
oxigênio para que a saturação permaneça a cima de 90%, preferencialmente 
maior que 94%. Isso vai nos dar tempo para que, durante a laringoscopia, o 
paciente não hipossature. Veja a imagem:

OX I G E N A Ç Ã O  A P N E I C A
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Este gráfico mostra o tempo que, em média, um paciente leva para hipossaturar 
depois que a máscara é retirada para a laringoscopia. Perceba que pacientes 
obesos ou pacientes que já estão em um estado de deterioração clínica mais 
avançado tendem a ter uma queda na saturação mais rápido. Para evitar 
essa queda brusca, você pode usar a oxigenação apneica.

Funciona da seguinte forma: Quando você começar a intubar um paciente e
perceber que a saturação caiu muito rápido para níveis menores que 90%, 
antes que você conseguisse visualizar a via aérea, volte a acoplar a máscara 
do Ambu e peça para colocarem um cateter nasal no paciente, ligado com 
uma vazão no máximo. Você então usará a máscara do Ambu por cima do 
cateter e, quando retirar a máscara para fazer a laringoscopia, deixe o cateter 
ligado. Dessa forma o paciente vai estar recebendo oxigênio pelo cateter 
mesmo durante a laringoscopia. Pode parecer pouco, mas esta manobra 
aumenta bastante o tempo antes que o paciente hipossature.

Durante todo o texto, você deve ter percebido que orientei a manter a 
saturação maior que 94% antes de tentar intubar e que chamamos de via 
aérea falha quando não conseguimos elevar a saturação a cima de 90%. Mas 
e quando a saturação fica entre estes dois marcos?

Algumas vezes, o paciente manterá uma saturação entre 90% e 94% e, 
mesmo com a oxigenação adequada você não conseguirá elevar a cima disso. 
Entenda, A oxigenação é feita antes da infusão das drogas, então o paciente 
estará respirando neste momento. Fazer a sedação nesse momento vai fazer 
com que ele pare de respirar e há um forte risco que a saturação caia sem 
que você consiga melhora-la com a ventilação., causando inclusive paradas 
cardiorrespiratórias algumas vezes. Já que você não conseguiu oxigenar 
bem anteriormente, é muito provável que também não consiga fazer
isso depois.

Então, precisamos fazer uma sedação leve, de modo que o paciente fique em 
uma zona onde mantém a respiração, mas relaxa a ponto de conseguirmos 
fazer a laringoscopia Nestes casos, não usamos Fentanil nem Succinilcolina. 
Apenas o sedativo. É bem simples de fazer isso e existem maneiras principais.

A forma mais disponível, é usando Midazolam. A dose padrão do Midazolam é 
de 0,3 mg/kg. Mas aqui, usa-se apenas metade disto, 0,15 mg/kg. Chamamos 
de dose dissociativa. Para que você não fique calculando dose na hora da 
intubação, vou dar uma dica prática. Infunda a dose de 1 ml de Midazolam 

I N T U B A Ç Ã O  C O M  O  PA C I E N T E 
A C O R DA D O
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e vá observando a resposta. Se perceber que o paciente ainda não relaxou 
o suficiente, use mais 1 ml. Vá repetindo a dose até que você consiga fazer 
a laringoscopia. Cuidado, existe alguns pacientes que demoram até que o 
Midazolam faça efeito. A literatura descreve casos onde a sedação demora 
até 30 minutos. Então vá com calma. Enquanto seu paciente estiver saturando 
mais que 90% não há pressa. Faça a primeira dose e vá conversando com 
ele, quando perceber que ele está sonolento, sem responder, você tenta a 
laringoscopia. Usando esta mesma técnica (infundindo 1 ml por vez até o 
efeito), você também pode usar a Quetamina.

Uma segunda maneira, é usando Quetamina e Propofol. Em uma seringa de 
10 ml, coloque 5 ml de Quetamina e 5 ml de Propofol. Da mesma maneira que 
o Midazolam, aplique doses de 1 ml por vez até o efeito desejado. 

Muitas vezes você pode usar esta técnica para a inspeção da via aérea. Se você 
ainda for inexperiente com intubação e tiver receito de sedar o paciente sem 
ter a certeza que conseguira intubar, use esta técnica. Mesmo que você não 
consiga intubar com o paciente sem estar totalmente relaxado, será possível 
avaliar se você consegue ou não ver a via aérea. E ai, se conseguir visualizar 
bem, usa a dose padrão de sedação e relaxante muscular. Se perceber que 
não vai conseguir intubar, não arrisque a sedar o paciente ou sede-o e use 
uma máscara laríngea, quando tiver disponível.

Um dos problemas que você também vai encontrar durante a intubação é 
o fato de precisar intubar pacientes que estão agitados e dificultam a pré-
oxigenação. Geralmente são pacientes que você indica a intubação por 
dificuldade na respiração. A hipoxemia pode deixar o paciente agitado, sendo 
difícil mantê-lo parado para préoxigenar.

Nestas situações, usaremos a sequência prolongada de intubação, que nada 
mais é que usar uma sedação leve, para acalmar o paciente e conseguir pré-
oxigena-lo adequadamente. A partir daí, o passo-a-passo segue exatamente 
igual. 

Geralmente, a droga mais indicada para isso é a Cetamina. Ela tem a 
característica de sedar o paciente, mas manter o drive ventilatório. A dose 
recomendada para este fim é de 1 mg/kg, um pouco mais baixa que a dose para 

sequência prolongada de 
intubação
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a indução que é de 1,5 mg/kg. Caso a dose de 1 mg/kg não seja suficiente 
para a sedação, uma dose adicional de 0,5 mg/kg pode ser tentada. 

Então, para ficar ainda mais claro, vamos ver o passo-a-passo em um paciente 
que usaremos a sequência prolongada. Imagine um paciente portador de 
doença pulmonar obstrutiva crônica, que deu entrada agitado, dispneico 
e saturando 70%. Mesmo após as tentativas iniciais, não houve melhora e 
foi indicada a intubação. Você preparou todo material mas, durante a pré-
oxigenação, o paciente não tolera e não deixa que você coloque a máscara 
no seu rosto. Ele já está saturando 70%, então não podemos infundir os 
sedativos e relaxantes musculares antes de elevar mais a saturação. Então 
vamos administrar uma dose baixa de Cetamina (1mg/kg) para acalma-lo e, 
então, conseguir fazer a pré-oxigenação.

Depois que a saturação estiver a cima de 94%, infundimos o sedativo e, em
seguida, o relaxante. Se você optar por usar a Cetamina, o paciente receberá 
duas doses da mesma droga. Uma dose mais baixa para fazer a pré-
oxigenação e, depois, uma segunda dose, associada ao relaxante muscular 
para fazer a intubação.

Logo após a intubação de sucesso, é um momento crítico onde o paciente 
deve ser bem observado. O que você vai fazer depende muito do diagnóstico, 
mas em termos gerais, acompanhe bem a frequência cardíaca, saturação e, 
principalmente, a pressão arterial. No início, aferir a pressão a cada dez ou 
quinze minutos é o ideal até que você tenha segurança que o paciente está 
estável. Também é importante fixar o tubo bem para que não corra o risco 
de extubar o paciente acidentalmente.

LEMBRE: A HIPOTENSÃO É BASTANTE DELETÉRIA. NÃO POSTERGUE 
O INÍCIO DA DROGA VASOATIVA QUANDO TIVER INDICAÇÃO.

Alguns exames também são importantes. Todo paciente intubado deve ter 
uma radiografia de tórax, gasometria, eletrocardiograma e eletrólitos. Os 
demais ficam a critério clínico dependendo do diagnóstico.

Uma pergunta que recebo bastante é sobre como faço a sedação contínua 
do paciente que foi intubado. Existem várias formas de fazermos isso. 
Respeitando a dose, você pode fazer o preparo como preferir.

cuidados pós intubação
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É importante que façamos analgesia e sedação. Pela disponibilidade, 
geralmente usamos o Fentanil para analgesia e o Midazolam para sedação. 
Vamos ver como usar o Fentanil.

Uso o Fentanil puro. Esvazio um frasco de soro, para usar de recipiente, e 
coloco 50 ml de Fentanil. E ai começo a uma vazão de 2 ml/h e vou ajustando 
por uma escala de dor chamada BPS (Behavioural Pain Scale). Esta escala 
analisa três pontos para nos dizer se o paciente está ou não com dor. Os 
pontos analisados são expressão facial, conforto ao ventilador mecânico e 
movimento de membros inferiores.

O paciente deve ter menos de 4 pontos. Qualquer pontuação maior ou igual 
a 4 já sugere dor e a vazão do Fentanil deve ser aumentada. Agora, vamos 
ver como usar o Midazolam. Mais uma vez, quero deixar claro que
existem várias formas de fazer isso. A que uso é a seguinte:

item descrição pontuação

Expressão facial
Parcialmente contraída (por exemplo: abaixamento palpebral)

Completamente contraída (olhos fechados)

Contorção facial

1

2

3

4

Movimento 
dos membros 

superiores

Sem movimento

Movimentação parcial

Movimentação completa com flexão dos dedos

Permanentemente contraídos

1

2

3

4

Conforto com 
o ventilador 

mecânico

Tolerante

Tosse, mas tolerante à ventilação mecânica a maior parte do 

tempo

Brigando com o ventilador

Sem controle da ventilação

1

2

3

4



26

pontos descrição

+4

 

+3

+2

+1

0

Agressivo, violento, perigoso

Muito agitado, conduta agressiva, remoção de tubos ou cateteres

Agitado, movimentos sem coordenação frequentes

Inquieto, ansioso, mas sem movimentos vigorosos ou agresivos

Alerta, calmo

Sonolento. Não se encontra totalmente alerta ma tem o despertar 

sustentado ao som da voz (>10seg)

Sedação moderada. Movimento ou abertura dos olhos ao som da voz, mas sem contato visual

Sedação profunda. Não responde ao som da voz, mas movimenta ou abre os olhos com 

estimulo físico

Incapaz de ser despertado. Não responde ao som da voz ou ao estímulo

-1

-2

-3

-4

Diluo 30 ml de Midazolam em 120 ml de soro fisiológico. A apresentação do
Midazolam deve ser de 5 mg/ml. Dessa forma, terei uma solução de 1 mg/
ml. E então começo a correr a 5 ml/h e ajusto a sedação pela escala de 
Richmond, conhecida popularmente como RASS.

Via de regra, o paciente deve ficar com um RASS entre 0 e -3. Não é ideal 
que o paciente fique em sedação profunda. Existe sim situações onde haverá 
esta indicação, mas geralmente não é isto que fazemos. Basta que o paciente 
fique consciente e tranquilo. 

Isto ajuda a monitorar melhor a função neurológica e diminui o tempo de
ventilação mecânica, o que, consequentemente, diminui o tempo de 
internação e complicações.

Para encerrar, vou deixar um exemplo de como prescrevemos o Fentanil e o
Midazolam aqui no nosso serviço:
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1. Fentanil (50 mcg/ml), 50 ml, puro, iniciar em bomba de infusão a 2 ml/h 
e ajustar conforme BPS

2. Midazolam (5 mg/ml), 30 ml + 120 ml de soro fisiológico, iniciar em 
bomba de infusão a 5 ml/h e ajustar conforme RASS

considerações finais

Com este e-book, espero que tenha ficado claro que, mesmo em situações 
com poucos recursos, é possível indicar e proceder uma intubação de modo 
seguro, reduzindo muito os riscos inerentes ao procedimento.

Agora que concluiu a leitura, você está mais preparado que a enorme 
maioria dos médicos a abordar a via aérea na emergência. Aproveite este 
conhecimento, dissemine-o e conte o @saladeparada sempre que precisar!
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