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iretrizes de prática são recomendações desenvolvidas 

sistematicamente que auxiliam o médicos e pacientes  

a tomar decisões sobre o cuidado em saúde. Essas 

recomendações podem ser adotadas, modificadas ou 

rejeitadas de acordo com as necessidades e restrições 

clínicas e não pretendem substituir políticas institucionais 

locais. Além disso, as diretrizes práticas desenvolvidas pela 

Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) não 

pretendem ser padrões ou requisitos absolutos, e seu uso não 

pode garantir um desfecho específico. As diretrizes práticas 

estão sujeitas à revisão de acordo com a evolução dos 

conhecimentos médicos, da tecnologia e da prática. Elas 

fornecem recomendações básicas que são apoiadas por uma 

síntese e uma análise da literatura atual, opiniões de experts 

e médicos, comentários de fóruns abertos e dados de 

viabilidade clínica. 

Este documento é uma revisão das “Diretrizes Práticas 

para o manejo de vias aéreas difíceis: Um relatório da Força-

Tarefa da Sociedade Americana de Anestesiologia sobre o 

Manejo de Vias Aéreas Difíceis”, adotado pela ASA em 

2012 e publicado em 20131. 

ABSTRACT 

A Sociedade Americana de Anestesiologia; Associação Pan-Indiana de Via Aérea 

Difícil; Sociedade Europeia de Manejo de Vias Aéreas; Sociedade Europeia de 

Anestesiologia e Cuidado Intensivo; Grupo de Aprendizado, Ensino e Investigação 

de Vias Aéreas Difíceis; Sociedade de Manejo de Vias Aéreas; Sociedade de 

Anestesia Ambulatorial; Sociedade de Anestesia de Cabeça e Pescoço; e a 

Sociedade de Anestesiologia em Trauma apresentam o relatório atualizado das 

Diretrizes Práticas para o Manejo de Vias Aéreas Difíceis.  

(Anesthesiology 2022; 136:31–81) 

 

QUADRO DE DESTAQUES 

Estas diretrizes atualizadas: 
• Substituem as “Diretrizes Práticas para o Manejo de Vias Aéreas 

Difíceis: Um Relatório da Força-Tarefa da Sociedade Americana de 

Anestesiologia sobre o Manejo de Vias Aéreas Difíceis”, adotado pela 

Sociedade Americana de Anestesiologia em 2012 e publicado em 

20131. 

• Aborda especificamente o manejo de vias aéreas difíceis. As diretrizes 

não abordam a educação, treinamento, ou certificações requeridas 

para médicos que fornecem anestesia e manejo de vias aéreas. 

• Diferem das diretrizes anteriores em relação a terem sido 

desenvolvidas por uma força-tarefa internacional de anestesiologistas 

representando diversas organizações de anestesiologia, vias aéreas e 

outras organizações médicas. 

• Fornecem novas evidências obtidas na literatura científica recente, 

assim como de achados de novas pesquisas de consultores experts, 

membros da Sociedade Americana de Anestesiologia e de 10 

organizações participantes. 

• Fornecem considerações para o desenvolvimento de uma estratégia 

de manejo de via aérea difícil, incluindo considerações para o manejo 

de vias aéreas com o paciente acordado. 

• Atualiza equipamentos para o manejo padrão e avançado da via aérea 

difícil. 

• Recomenda administração suplementar de oxigênio antes de iniciar e 

durante o manejo da via aérea difícil, incluindo o processo de 

extubação. 

• Oferece alternativas não invasivas e invasivas para o manejo da via 

aérea difícil. 

• Enfatiza a atenção à passagem do tempo e a limitação do número de 

tentativas com diferentes dispositivos e técnicas durante o manejo da 

via aérea difícil. 

• Fornece recomendações mais robustas para a extubação da via aérea 

difícil. 

• Fornece novos algoritmos e infográficos para o manejo adulto e 

pediátrico da via aérea difícil. 
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Metodologia 
Definição de Vias Aéreas Difíceis 

 
Para estas diretrizes práticas, uma via aérea difícil inclui a 

situação clínica em que uma dificuldade ou falha antecipada ou 

imprevista é vivenciada por um médico treinado em cuidado 

com anestesia, incluindo, mas não limitado a uma ou mais de 

uma das seguintes situações: ventilação de máscara facial, 

laringoscopia, ventilação usando um dispositivo supraglótico, 

intubação traqueal, extubação ou via aérea invasiva. Essas 

situações são definidas em mais detalhes a seguir. 

Ventilação por Máscara Facial Difícil. Não é possível fornecer 

ventilação adequada (p. ex., confirmada pela detecção de 

dióxido de carbono exalado ao final da expiração) por causa de 

um ou mais de um dos seguintes problemas: vedação 

inadequada da máscara, vazamento excessivo de gás ou 

resistência excessiva ao ingresso ou egresso de gás. 

Laringoscopia Difícil. Não é possível visualizar nenhuma 

porção das pregas vocais depois de várias tentativas de 

laringoscopia. 

Ventilação com dispositivo Supraglótico Difícil. Não é 

possível fornecer ventilação adequada por causa de um ou mais 

de um dos seguintes problemas: posicionamento difícil do 

dispositivo supraglótico, posicionamento do dispositivo 

supraglótico demandando múltiplas tentativas, vedação 

inadequada do dispositivo supraglótico, vazamento excessivo de 

gás ou resistência excessiva ao ingresso ou egresso de gás. 

Intubação Traqueal Difícil ou Fracassada. Intubação 

traqueal que demanda múltiplas tentativas ou fracassa depois de 

múltiplas tentativas. 

Extubação Traqueal Difícil ou Fracassada. A perda de 

permeabilidade de vias aéreas e de ventilação adequada depois 

da remoção de um tubo traqueal ou de um dispositivo 

supraglótico em um paciente com via aérea difícil conhecida ou 

suspeita (p. ex., uma extubação “em risco”). 

Via Aérea Invasiva Difícil ou Fracassada. Características ou 

anormalidades anatômicas que reduzem ou impedem a 

probabilidades de posicionar com sucesso uma via aérea na 

traqueia através do acesso pela frente do pescoço. 

Ventilação Inadequada. Indicadores de ventilação inadequada 

incluem dióxido de carbono exalado ausente ou inadequado, 

movimento de tórax ausente ou inadequado, sons de respiração 

ausentes ou inadequados, sinais auscultatórios de obstrução 

severa, cianose, dilatação ou entrada de ar gástrico, saturação de 

oxigênio em queda ou inadequada, fluxo de gás exalado ausente 

ou inadequado de acordo com a espirometria, anormalidades 

anatômicas de pulmão detectadas por ultrassom de pulmão e 

mudanças hemodinâmicas associadas com hipoxemia ou 

hipercapnia (p.ex., hipertensão, taquicardia, bradicardia, 

arritmia). Sintomas clínicos adicionais podem incluir estado 

mental alterado ou sonolência. 

 

Objetivos das Diretrizes 
Os objetivos destas diretrizes são guiar o manejo de pacientes 

com vias aéreas difíceis, otimizar o sucesso da primeira tentativa 

de manejo da via aérea, melhorar a segurança do paciente 

durante o manejo de vias aéreas e minimizar/evitar eventos 

adversos. Os principais efeitos adversos associados as vias aéreas 

difíceis incluem (mas não estão limitados a) morte, lesão cerebral, 

parada cardiorrespiratória, trauma de vias aéreas e dano aos dentes. 

A escolha apropriada de medicações e técnicas para os cuidados de 

anestesia e manejo das vias aéreas depende da experiência, do 

treinamento e da preferência individual do médico, de requisitos ou 

restrições impostas por problemas médicos associados do paciente, 

tipo de procedimento e ambiente onde o manejo das vias aéreas 

ocorre. A escolha de agentes, técnicas e dispositivos pode ser 

limitada por regulações ou estatutos federais, estaduais ou 

municipais. 

 

Enfoque 
Estas diretrizes focam especificamente o manejo de vias aéreas 

difíceis encontradas em ventilação por máscara facial, intubação 

traqueal ou posicionamento de um dispositivo supraglótico durante 

procedimentos que requerem anestesia geral, sedação profunda, 

sedação moderada ou anestesia local ou manejo de via aérea eletivo 

sem procedimento. Os procedimentos incluem procedimentos 

diagnósticos, eletivos e de emergência, assim como acesso invasivo 

de vias aéreas. O manejo das vias aéreas durante a reanimação 

cardiopulmonar não é abordado nestas diretrizes. As diretrizes são 

direcionadas para pacientes adultos e pediátricos que com vias 

aéreas difíceis antecipadas ou imprevistas, pacientes obstétricos, 

pacientes de tratamento intensivo (UTI) e pacientes criticamente 

doentes. As diretrizes não abordam pacientes com risco de aspiração 

sem vias aéreas anatomicamente difíceis, pacientes em que vias 

aéreas difíceis não são encontradas ou vias aéreas fisiologicamente 

difíceis que não são anatomicamente difíceis. ‡ 

 Estas diretrizes não abordam educação, treinamento ou os 

requisitos de certificação para médicos que fornecem anestesia e 

manejo de vias aéreas. Alguns aspectos das diretrizes podem ser 

relevantes para outros contextos clínicos. As diretrizes não 

representam uma consideração exaustiva de todas as manifestações 

de vias aéreas difíceis ou todas as abordagens possíveis para o 

manejo de vias aéreas. 

 

Aplicação 
Estas diretrizes são destinadas aos anestesiologistas e todos os outros 

indivíduos que realizam cuidados em anestesia ou manejo de vias 

aéreas. As diretrizes foram planejadas para serem aplicadas em todo 

manejo de vias aéreas e cuidados em anestesia realizados em 

contextos hospitalares (p. ex., perioperatório, salas não destinadas à 

operação, departamento de emergência, e contextos de cuidado 

crítico) e ambulatoriais (p. ex., centros de cirurgia ambulatorial, 

cirurgias em consultório, e centros especializados que realizam 

procedimentos de via aérea invasiva). Estão excluídos os contextos 

pré-hospitalares e indivíduos que não fornecem cuidados em 

anestesia ou realizam manejo de vias aéreas. Estas diretrizes também 

são destinadas a servir como recurso para outros médicos e pessoal 

envolvido no cuidado com pacientes com vias aéreas difíceis, 



Diretrizes Práticas para o Manejo de Vias Aéreas Difíceis 

Practice Guidelines Anesthesiology 2022; 136:31–81 33  
Copyright © 2021, the American Society of Anesthesiologists. All Rights Reserved. Unauthorized reproduction of this article is prohibited. 

 

 

incluso aqueles envolvidos no desenvolvimento de políticas 

locais. 

 

Membros da Força-Tarefa 
Em 2019, o Comitê de Padronização e Parâmetros de Prática da 

ASA pediu que as diretrizes fossem atualizadas. Essa 

atualização é uma revisão desenvolvida por uma força-tarefa 

indicada pela ASA composta de 15 membros, incluindo 

médicos anestesiologistas tanto de clínica privada quando 

acadêmicos dos Estados Unidos, Índia, Irlanda, Itália e Suíça; 

um consultor metodologista independente; e um metodologista 

membro da ASA. Documentos de conflito de interesse 

relacionados a interesses financeiros atuais ou potenciais e 

outros interesses pertinentes às diretrizes práticas foram 

divulgados por todos os membros da força-tarefa e gerenciados. 

§ 

 

Processos e Avaliação de Evidências 
Estas diretrizes atualizadas foram desenvolvidas por meio de um 

processo de seis etapas. Primeiro, um consenso foi alcançado em 

relação aos critérios de evidência. Em segundo lugar, foi 

conduzida uma pesquisa abrangente na literatura por um 

bibliotecário independente para identificar citações relevantes 

aos critérios de evidência. Em terceiro, artigos originais 

publicados em periódicos revisados por pares e relevantes para 

o manejo de vias aéreas difíceis foram avaliados e adicionados 

à literatura incluída na última atualização. Em quarto, 

consultores com expertise ou interesse no manejo de vias aéreas 

difíceis e que tivessem atuado ou trabalhado em vários contextos 

(p. ex., clínica privada e acadêmica) foram convidados a 

participar de pesquisas de opinião, abordando a adequação, 

completude e a viabilidade da implementação das 

recomendações do manuscrito e também para revisar e comentar 

sobre um esboço das diretrizes. Em quinto, foram solicitadas 

opiniões adicionais de amostras aleatórias de membros ativos da 

ASA e das organizações participantes. Em sexto, foi utilizada 

toda informação disponível para construir consenso e finalizar 

as Diretrizes. Um resumo de recomendações é fornecido no 

apêndice 1. A preparação destas diretrizes atualizadas seguiu um 

rigoroso processo metodológico, descrito em mais detalhes no 

apêndice 2 e em outras publicações relacionadas2-5. 

 Os critérios de inclusão da literatura incluíram testes 

randomizados controlados, estudos comparativos prospectivos 

prospectivos não randomizados (p. ex., quase-experimentais, 

coorte), estudos comparativos retrospectivos, (p. ex., caso-

controle), estudos observacionais (p. ex., correlacionais ou 

estatísticas descritivas) e estudos de caso ou séries de casos de 

periódicos revisados por pares. Os critérios de exclusão da 

literatura incluíram: (1) pacientes ou médicos descritos no 

 

§Informações adicionais de conflito de interesse estão localizadas 

depois do apêndice 2 deste documento. 

∥Todas as meta-análises são conduzidas pelo grupo de metodologia da 

ASA. Meta-análises de outras fontes foram revisadas, mas não incluídas 
como evidência neste documento. Um mínimo de cinco testes 
randomizados controlados independentes (p. ex., suficiente para um 
modelo de efeitos aleatórios) é requerido para meta-análises. 

 

 

 estudo que foram especificamente excluídos ou não identificados 

por critérios de evidência nos modelos de evidência; (2) 

intervenções não identificadas ou especificamente excluídas no 

modelo de evidência; (3) estudos sem dados de resultados ou com 

dados insuficientes, ou com relato de resultados que não são 

relevantes para o modelo de evidência; (4) artigos sem data original, 

incluindo artigos de revisão, cartas descritivas ou editoriais; (5) 

revisões sistemáticas, dados secundários meta-análises// ou outros 

artigos sem dados originais; (6) resumos, cartas ou artigos não 

publicados em periódicos revisados por pares; (7) estudos fora das 

datas de pesquisa designadas; (8) dados duplicados apresentados em 

um artigo de revisão diferente; ou (9) publicações recolhidas. 

 Dentro do texto destas diretrizes, classificações de literatura são 

relatadas para cada intervenção da seguinte forma: Categoria A, 

nível 1, meta-análises de testes randomizados controlados; 

Categoria A, nível 2, múltiplos testes randomizados controlados; 

Categoria A, nível 3, um único teste randomizado controlado; 

Categoria B, nível 1, estudos não randomizados com comparações 

entre grupos; Categoria B nível 2, estudos não randomizados com 

achados de associação; Categoria B, nível 3, estudos não 

randomizados com achados descritivos; e Categoria B. nível 4, 

séries de casos ou estudos de caso. Resultados estatisticamente 

significativos (P < 0.01) são designados como benéficos (B) ou 

nocivos (N) ao paciente; achados que não são estatisticamente 

significativos são designados como equivocados (E).# Quando 

disponível, evidências Categoria A têm precedência em relação a 

evidências Categoria B para qualquer resultado particular. A falta de 

evidência científica suficiente na literatura é relatada no texto das 

diretrizes como “evidência insuficiente”.** Opiniões em relação à 

qualidade científica dos estudos ou opiniões classificando a força 

das recomendações não são relatadas neste documento. 

 Achados de pesquisa dos consultores experts apontados pela 

força-tarefa e das amostras de membros da ASA e das organizações 

participantes†† são relatados no apêndice 2. As respostas da 

pesquisa para cada recomendação são relatadas usando uma escalas 

de cinco pontos baseada nos valores de mediana de concordo 

plenamente até discordo plenamente. 

 

Diretrizes 
Processos e Avaliação de Evidências 
 

Tópicos de avaliação de vias aéreas incluem (1) avaliação de risco 

para prever uma via aérea difícil ou risco de aspiração e (2) exame 

de vias aéreas (leito e avançado). A avaliação de risco inclui a 

avaliação de informações obtidas no histórico ou registro médico do 

paciente, incluindo informações demográficas, condições clínicas, 

testes diagnósticos e entrevistas ou questionários com o  
 

 

#A bibliografia completa usada para desenvolver essa consultoria 
atualizada, organizada alfabeticamente por autor, está disponível 
como Conteúdo Suplementar Digital 1, 
http://links.lww.com/ALN/C694. 

**Uma descrição mais detalhada da definição de evidência 
insuficiente está descrita no apêndice 2. 

insufficient evidence is described in appendix 2. 

††Veja o apêndice 2 para tabelas relatando os achados da pesquisa.  

http://links.lww.com/ALN/C694
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paciente/família. Uma avaliação de vias aéreas busca identificar 

a presença de patologias ou anomalias anatômicas nas vias 

aéreas superiores. As questões abordados nestas diretrizes 

incluem: (1) mensuração de traços faciais e maxilares, (2) 

mensurações e referências anatômicas, (3) exames de imagem 

com ultrassom ou laringoscopia/broncoscopia virtual, (4) 

impressão 3D e (5) endoscopia em leito. 

Achados na Literatura. As características demográficas e 

pessoais de pacientes avaliados para predição de vias aéreas 

difíceis incluíram idade, sexo, índice de massa corporal, peso e 

altura. As características clínicas avaliadas incluíram histórico 

de intubação difícil, anatomia distorcida de vias aéreas, roncos, 

apneia obstrutiva do sono, diabetes mellitus ou achados de testes 

diagnósticos (p. ex., radiografia, tomografia computadorizada), 

entrevistas com o paciente e questionários. A mensuração de 

características faciais e maxilares incluiu abertura oral, 

prognatismo, mobilidade de cabeça e pescoço, incisivos 

superiores proeminentes, presença de barba e um teste de 

mordida de lábio superior. Mensurações anatômicas incluíram 

os escores de Mallampati e Mallampati modificado, distância 

tireo-mentoniana, distância esterno-mentoniana, distância 

interincisiva, circunferência de pescoço, razão entre 

circunferência de pescoço e distância tireo-mentoniana, razão da 

altura da distância tireo-mentoniana, distância hioide-

mentoniana e razão da distância hioide-mentoniana. 

Mensurações obtidas por ultrassom incluíram distância pele-

hioide, volume lingual e distância pele-epiglote.  

Estudos observacionais relataram achados demográficos 

comparativos para pacientes com vias aéreas difíceis versus 

pacientes sem vias aéreas difíceis, assim como valores de 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor 

preditivo negativo e acurácia para laringoscopia difícil, uso de 

dispositivo supraglótico e intubação traqueal. Achados para tais 

características em pacientes demonstraram alta variabilidade 

preditiva e comparativa, com valores de sensibilidade, 

especificidade e significância variando de baixos a muito altos 

em todas as mensurações de pacientes (evidência Categoria B2-

E)6-70. Nenhuma característica isolada foi identificada como 

sendo mais preditiva do que outras, e as medidas multivariadas 

nos estudos destinadas a predizer vias aéreas difíceis foram 

poucas e muito diversas para determinar-se um conjunto comum 

de preditores. 

Estudos de casos identificaram laringoscopia difícil ou 

intubação difícil ocorrendo em pacientes com uma variedade de 

estados patológicos adquiridos ou congênitos (p. ex., espondilite 

anquilosante, osteoartrite degenerativa, Treacher-Collins, 

Klippel-Feil, Síndrome de Down, mucopolissacaridose e massas 

de vias aéreas) (evidência Categoria B4-H)71-122. 

Estudos observacionais relataram achados comparativos para 

características faciais e maxilares e mensurações anatômicas 

para pacientes com vias aéreas difíceis versus pacientes sem vias 

aéreas difíceis, assim como valores de sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo 

e acurácia para laringoscopia e intubação difíceis. Achados de 

características faciais e maxilares7–11,13,14,18,27,33,38–40,42,43,45–47,49,51–

54,57,58,64,68,123–159, mensurações anatômicas7–11,13–15,18,22,23,27–30,33,35,37–

40,45–47,49,51–54,57,58,60,64,65,68,70,123–132,134–154,156,158–203 e mensurações 

anatômicas por ultrassom69,139,162,170,194,196,203–213 demonstraram ter 

alta variabilidade preditiva e comparativa, com valores de 

sensibilidade, especificidade e significância variando de baixos a 

muito altos entre todas as mensurações de pacientes (evidência 

Categoria B2-E). Nenhuma característica isolada foi identificada 

como sendo consistentemente mais preditiva do que outras, e as 

medidas multivariadas nos estudos destinadas a predizer vias aéreas 

difíceis foram poucas e muito diversas para determinar-se um 

conjunto comum de preditores. 

Um estudo de coorte prospectivo relatou melhoria na visualização 

da laringe (durante protusão de língua) quando a endoscopia 

transnasal foi adicionada à avaliação pré-operatória no leito 

(evidência Categoria B2-B)214, e um estudo observacional 

utilizando exame endoscópio pré-operatório como uma ferramenta 

de avaliação de vias aéreas adicional relatou que os planos de 

manejo de vias aéreas foram revisados em 26% dos pacientes com 

base nos resultados desse exame (evidência Categoria B3-B)215. 

Estudos observacionais e estudos de casos indicaram que pesquisas 

de radiografia e tomografia computadorizada identificaram 

características anatômicas como desvios de laringe, anormalidades 

cervicais, fraturas e abcessos que podem sugerir uma potencial via 

aérea difícil (evidência Categoria B3-B e B4-B)90,216-219. Estudos 

observacionais indicaram que questionários a pacientes podem 

identificar pacientes em risco de ventilação ou intubação difícil 

(evidência Categoria B3-B)163,220,221. A literatura é insuficiente para 

avaliar o p valor preditivo de laringoscopia/broncoscopia virtual ou 

de impressões 3D. 

Achados de Pesquisa. Os consultores e membros das 

organizações participantes concordam plenamente com a 

recomendação de garantir que a avaliação de risco de via aérea seja 

realizada pela pessoa responsável pelo manejo, sempre que possível 

antes do início do cuidado na anestesia ou do manejo de vias aéreas 

e com a recomendação de que se conduza um exame 

físico/especifico das vias aéreas antes do início dos cuidados ou 

procedimentos. 

Recomendações para Avaliação de Vias Aéreas 

• Antes de iniciar os cuidados em anestesia ou o manejo de vias 

aéreas, garanta que a avaliação de risco de vias aéreas seja 

realizada pela(s) pessoa(s) responsável(is) pelo manejo de vias 

aéreas sempre que possível para identificar fatores do 

paciente, médicos, cirúrgicos, ambientais e anestésicos (p. ex., 

risco de aspiração) que possam indicar uma potencial via aérea 

difícil. 

o Quando disponível nos registros médicos do paciente, 

avaliar informações demográficas, condições clínicas, 

achados de testes diagnósticos, entrevistas com 

paciente/família e respostas de questionários. 

o Avalie múltiplas características demográficas e clínicas 

para determinar o potencial risco de eventos de vias aéreas 

difíceis ou aspiração 

• Antes de iniciar os cuidados em anestesia ou o manejo de vias 

aéreas, conduza um exame físico de vias aéreas para 

identificar características físicas que possam indicar o 

potencial risco para vias aéreas difíceis. 
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o O exame físico pode incluir uma avaliação de 

características faciais‡‡ e de medidas e referências 

anatômicas. §§ 

o Avaliações adicionais para caracterizar a 

probabilidade ou natureza da dificuldade de via aérea 

antecipada podem incluir endoscopia em leito, 

laringoscopia/broncoscopia virtual ou impressões 

3D.// // 

• Avalie múltiplas características de vias aéreas para 

determinar o potencial risco de um paciente ter vias aéreas 

difíceis ou aspiração. 

 

Preparação para o Manejo de Vias Aéreas Difíceis 
Tópicos relacionados a intervenções destinadas à preparação 

para o manejo de vias aéreas difíceis incluem (1) a 

disponibilidade de equipamentos para manejo de vias aéreas (p. 

ex., itens para anestesiar locais, unidade de armazenamento 

portátil, carrinho para o manejo de vias aéreas difíceis); (2) 

informar o paciente que apresenta via aérea difícil conhecida ou 

suspeita; (3) pré-oxigenação; (4) posicionamento do paciente; 

(5) administração de sedativo; (6) anestesia local; (7) oxigênio 

suplementar durante o manejo de vias aéreas difíceis; (8) 

monitoramento do paciente; e (9) fatores humanos.## 

Achados na Literatura. Apesar da necessidade de acesso 

imediato a equipamentos de manejo de vias aéreas difíceis ser 

uma prática bem aceita, a literatura é insuficiente para avaliar 

diretamente os resultados relacionados com a disponibilidade de 

tais equipamentos. Além disso, a literatura é insuficiente para 

avaliar os resultados relacionados com informar o paciente que 

tem vias aéreas difíceis conhecidas ou suspeitas, pré-

oxigenação, administração de sedativos ou anestesia local, ou 

com o monitoramento do paciente. Um estudo randomizado 

controlado que comparou as posições de rampa e olfativa relatou 

achados equívocos (P > 0.01) para a visualização laringoscópica 

e sucesso na intubação (evidência Categoria A3-E)222. Um 

estudo não randomizado comparando a posição olfativa com 

cabeça e pescoços levantados acima da posição olfativa relatou 

melhora na visualização da laringe com a posição levantada 

(evidência Categoria A-2 B)223. 

Achados de Pesquisa. Os consultores e membros das 

organizações participantes concordam plenamente com as 

recomendações de que se garanta que um indivíduo treinado 

  

 

‡‡Exemplos de características faciais incluem abertura oral, prognatismo, 
mobilidade de cabeça e pescoço, incisivos superiores proeminentes, presença de 
barba e o teste de mordida do lábio superior. 

§§Exemplos de mensurações anatômicas incluem os escores de Mallampati e 
Mallampati modificado, distância tireo-mentoniana, distância esterno-mentoniana, 
distância interincisiva, circunferência de pescoço, razão entre circunferência de 
pescoço e distância tireo-mentoniana, razão da altura da distância tireo-mentoniana, 
distância hioide-mentoniana e razão da distância hioide-mentoniana. Mensurações 
obtidas por ultrassom incluíram distância pele-hioide, volume lingual e distância 
pele-epiglote. 

// //Além da avaliação de vias aéreas, impressões 3D podem ser um meio útil de 
testar métodos para a inserção de dispositivos ou para o treinamento médico. 

##Fatores humanos são geralmente considerados parte da preparação de vias aéreas, 
assim como do manejo e dos cuidados de vias aéreas pós-ventilação (veja a tabela 3 
para informações adicionais sobre fatores humanos). 

 

 

esteja presente ou imediatamente disponível para auxiliar com o 

manejo de vias aéreas caso uma via aérea difícil seja conhecida ou 

suspeita; informar o paciente ou responsável acerca dos riscos 

especiais e procedimentos pertinentes ao manejo de vias aéreas 

difíceis; e administrar oxigênio antes de iniciar o manejo de vias 

aéreas difíceis e fornecer oxigênio suplementar durante todo o  

processo de manejo de vias aéreas difíceis, incluindo a extubação. 

Recomendações para Preparação para o Manejo de Vias 

Aéreas Difíceis 

• Garanta que o equipamento de manejo de vias aéreas esteja 

disponível na sala.*** 

• Garanta que uma unidade de armazenamento portátil que 

contenha equipamento especializado para o manejo de vias 

aéreas difíceis esteja imediatamente disponível. ††† 

• Se há suspeita ou conhecimento de via aérea difícil: 

o Garanta que um indivíduo treinado esteja presente ou 

imediatamente disponível para auxiliar no manejo de 

vias aéreas quando possível. 

o Informe o paciente ou o responsável sobre os riscos 

especiais e procedimentos pertinentes ao manejo de vias 

aéreas difíceis. 

o Posicione o paciente adequadamente, administre 

oxigênio suplementar antes de iniciar o manejo de vias 

aéreas difíceis‡‡‡ e continue a fornecer oxigênio 

suplementar sempre que possível durante todo o 

processo de manejo de vias aéreas difíceis, incluindo a 

extubação.§§§ 

• Garanta que, pelo menos, o monitoramento de acordo com os 

Padrões ASA para Monitoramento Básico de Anestesia sejam 

seguidos antes, durante e depois do manejo de vias aéreas de 

todos os pacientes.// // // 

 

Manejo de Vias Aéreas Difíceis Antecipadas 
O manejo de uma via aérea difícil antecipada consiste em 

intervenções abordando intubação traqueal acordada, intubação 

traqueal com anestesia ou ambas, intubação sem sedação e com 

anestesia. 

Achados na Literatura para Intubação Traqueal Acordada. 

Estudos com achados observacionais relataram intubações 

acordadas bem-sucedidas em 88 a 100% dos pacientes com vias 

aéreas difíceis antecipadas (evidência Categoria B3-B)224-227. 

Estudos de casos sobre intubação acordada (p. ex., intubação 

traqueal às cegas, intubação por meio de dispositivos supraglóticos, 

intubação guiada opticamente) também observaram sucesso com 

pacientes com vias aéreas difíceis 

antecipadas (evidência Categoria B4-B)228-230. 

 
***Veja a tabela 1 para exemplos de equipamentos de vias aéreas apropriados. 

†††Veja a tabela 2 para exemplos de equipamentos especializados para uma unidade de armazenamento 

portátil. 

‡‡‡Pacientes não cooperativos ou pediátricos podem impedir oportunidades de administração de 

oxigênio. 

§§§Oportunidades para a administração suplementar de oxigênio incluem (mas não são limitadas a) 

fornecimento de oxigênio por cânula nasal, máscara facial ou insuflação supraglótica. 

// // //Essa recomendação não exclui políticas locais ou institucionais que demandam monitoramento 

mais rigoroso. 
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Achados na Literatura para Intubação Traqueal com 

Anestesia. A literatura é insuficiente para avaliar o benefício ou 

prejuízo das seguintes intervenções: uso de pressão cricoide (p. 

ex., manobra de Sellick), ventilação com máscara limitada por 

pressão versus ablação de ventilação espontânea, manutenção de 

ventilação espontânea versus ablação de ventilação espontânea, 

administração de bloqueio neuromuscular para melhorar a 

ventilação com máscara ou rocurônio com sugammadex versus 

suxametônio ou succinilcolina para o manejo de vias aéreas em 

pacientes com vias aéreas difíceis antecipadas. 

Achados na Literatura tanto para Intubação Traqueal 

Acordada quanto com Anestesia. Intervenções abordadas 

para pacientes com vias aéreas difíceis antecipadas recebendo 

manejo de vias aéreas tanto com técnica de paciente acordado 

como com anestesia incluem (1) manobras de vias aéreas, (2) 

dispositivos não invasivos de manejo de vias aéreas, (3) 

combinação de técnicas, (4) intervenções invasivas de manejo 

de vias aéreas e (5) oxigenação por membrana extracorporal 

(ECMO). 

Manobras de Vias Aéreas. Dois estudos de caso indicaram 

que o uso da manobra BURP na laringe resultou na intubação 

bem-sucedida de pacientes com vias aéreas difíceis (evidência 

Categoria B4-B)231,232. Um estudo de caso observou intubações 

bem-sucedidas usando a manipulação externa da cricoide depois 

de falha na intubação direta (evidência Categoria B4-B)233. 

Dispositivos não invasivos. Dispositivos não invasivos para o 

manejo de vias aéreas de pacientes com vias aéreas difíceis 

antecipadas incluem lâminas laringoscópicas rígidas de design e 

tamanhos alternativos; acessórios (p. ex., guias introdutoras, 

bougies, estiletes e tubos traqueais alternativos); 

videolaringoscópicos; endoscópio flexível para intubação; 

dispositivos supraglóticos; estiletes óticos ou iluminados; e 

broncoscópios rígidos. A literatura é insuficiente para avaliar 

quais dispositivos são mais efetivos quando utilizados após a 

falha na intubação, assim como também não foi suficiente para 

avaliar a ordem de dispositivos mais efetiva para ser usada na 

tentativa de intubação de uma via aérea difícil antecipada. 

 Lâminas laringoscópicas rígidas de design e tamanhos 

alternativos. Um estudo randomizado controlado comparando 

laringoscópios de McCoy com laringoscópios padrão não 

relatou diferenças na visão laringoscópica, mas foram 

observadas tentativas mais rápidas e menor número de 

manobras de intubação para atingir uma intubação bem-

sucedida com o laringoscópio de McCoy (evidência Categoria 

A3-B)234. Estudos de casos sobre falha mecânica e deslocamento 

aritenoide foram encontrados com lâminas de McCoy 

(evidência Categoria B4-H)237-239. 

 Acessórios (p. ex., guias introdutoras, bougies, estiletes, 

tubos traqueais alternativos, estiletes de intubação ou 

tubos trocadores). Estudos observacionais relataram sucesso 

na intubação de 87 a 100% dos pacientes (evidência Categoria 

B3-B)240-242 e estudos de caso observaram sucesso na intubação 

com bougies e estiletes (evidência Categoria B4-B). 

 Videolaringoscópios. Meta-análises de estudos 

randomizados controlados comparando laringoscopia assistida 

por vídeo com laringoscopia direta relataram melhoria na 

visualização da laringe, uma maior frequência de intubações bem-

sucedidas, uma maior frequência de sucesso na primeira tentativa e 

menor número de manobras de intubação com a laringoscopia 

assistida por vídeo (evidência Categoria A1-B)249-259; achados 

relativos ao tempo para intubação foram equívocos (evidência 

Categoria A1-E)250,253-255,258-261###. Estudos randomizados 

controlados comparando laringoscopia assistida por vídeo com 

laringoscopia acordada com um endoscópio flexível de intubação 

relataram achados equívocos para visualização da laringe, tempo de 

visualização, sucesso na primeira tentativa de intubação, e tempo 

para a intubação (evidência Categoria A2-E)262-265. Estudos 

randomizados controlados comparando videolaringoscópios 

guiados por tubo com os não guiados relataram achados equívocos 

acerca de visualização da laringe, intubação na primeira tentativa, 

tempo para intubação e número de manobras de intubação 

necessárias (evidência Categoria A3-E)256,266. Estudos 

randomizados controlados relataram achados equívocos para 

visualização laringoscópica, sucesso da intubação, intubação bem-

sucedida na primeira tentativa e tempo para intubação quando 

comparados videolaringoscópios hiper-angulados com não 

angulados (lâmina padrão) para vias aéreas difíceis antecipadas 

(evidência Categoria A2-E)257,259. 

 Estudos observacionais indicaram taxas de sucesso na intubação 

com videolaringoscópios variando de 85 a 100% dos pacientes267-275 

e taxas de intubação bem-sucedida na primeira tentativa variando de 

51 a 100%267,269,271-275 (evidência Categoria B3-B). Estudos de casos 

observaram sucesso de intubação com videolaringoscopia com uma 

ampla gama de condições de vias aéreas difíceis (evidência 

Categoria B4-B)160,276-297. Resultados adversos que podem ocorrer 

incluem irritação na garganta, laringoespasmos e lesões nos lábios, 

dentes e nas mucosas (evidência Categoria B4-H)278,298. 

 Endoscópios flexíveis de intubação. Um estudo comparativo 

não randomizado comparando intubação com broncoscópio flexível 

versus laringoscopia direta relatou achados equívocos para 

intubações complicadas (evidência Categoria B2-E)299. Estudos 

com achados observacionais para endoscópios flexíveis de 

intubação indicaram taxas de sucesso variando de 78 a 100% 

(evidência Categoria B3-B)224-227,300-303. Estudos de casos também 

observaram intubações bem-sucedidas com endoscópios flexíveis 

de intubação (evidência Categoria B4-B)304-356. 

 Dispositivos supraglóticos. Estudos observacionais indicaram 

inserções de dispositivos supraglóticos e intubações bem-sucedidas 

variando de 65 a 100% dos pacientes com vias aéreas difíceis 

antecipadas (evidência Categoria B3-B)357-367. Três estudos 

observacionais relataram dessaturação de oxigênio em 1,8 a 3,3% 

dos pacientes após o posicionamento do dispositivo supraglótico 

(evidência Categoria B3-H)362,363,368. Estudos de casos observaram 

ventilação e intubação bem-sucedidas com diversos tipos de 

dispositivos supraglóticos (evidência Categoria B4-B)369-413. 

Estudos randomizados controlados comparando intubação com 

endoscópio flexível através de dispositivos supraglóticos versus 

apenas endoscópios flexíveis de intubação relataram uma maior 

frequência de sucesso na primeira tentativa de intubação com a via 

aérea através do supraglótico (evidência Categoria A2-B)414-417; os  
_________________________________________________________ 

###Veja o apêndice 2 para detalhes das meta-análises. 
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achados foram equívocos para intubações bem-sucedidas em 

geral e para o tempo para intubação (evidência Categoria A2-

E)415-417. Um estudo randomizado controlado comparando 

dispositivos supraglóticos de segunda geração com dispositivos 

supraglóticos de primeira geração relatou tempo mais rápido 

para intubação com os de segunda geração (evidência Categoria 

A2-B)418. Estudos randomizados controlados relataram achados 

equívocos para intubações bem-sucedidas em geral (evidência 

Categoria A2-E)418,419. 

 Estiletes óticos ou iluminados. Um estudo randomizado 

controlado comparando intubação com Estilete Iluminado 

versus intubação às cegas para pacientes com vias aéreas difíceis 

antecipadas relatou uma frequência significativamente maior de 

intubações bem-sucedidas e tempos de intubação mais curtos 

com Estilete Iluminado (evidência Categoria A3-B)420. Dois 

estudos randomizados controlados relataram menor tempo de 

intubação quando se compara estiletes iluminados com 

laringoscopia direta (evidência Categoria A2-B); os achados 

foram equívocos para intubações bem-sucedidas e sucesso na 

primeira tentativa (evidência Categoria A2-E)255,421. Estudos 

randomizados controlados comparando estiletes iluminados 

com broncoscópios flexíveis relataram menor tempo de 

intubação com estiletes iluminados (evidência Categoria A3-

B)422,423. 

 Estudos observacionais relataram intubações bem-sucedidas 

variando de 84,9 a 100% dos pacientes com vias aéreas difíceis 

antecipadas quando estiletes iluminados foram usados 

(evidência Categoria B3-B)424-428. Estudos de caso observaram 

intubações bem-sucedidas com estiletes iluminados e óticos 

(evidência Categoria B4-B)429-437. 

 Broncoscópios rígidos. A literatura é insuficiente para 

avaliar os benefícios ou prejuízos do broncoscópio rígido para 

pacientes com vias aéreas difíceis antecipadas. 

 Combinação de técnicas. Exemplos de combinação de 

técnicas incluem: (1) laringoscopia direta ou por vídeo 

combinada com estilete ótico/de vídeo, endoscópio flexível de 

intubação, cateter de trocador de vias aéreas, intubação 

retrógrada com fio guia ou de via aérea supraglótica e (2) via 

aérea supraglótica combinada com estilete ótico/de vídeo ou 

endoscópio flexível de intubação (com ou sem o cateter guia 

pelo canal de trabalho). Um estudo randomizado controlado 

comparando estilete iluminado combinada com laringoscopia 

direta versus apenas estilete iluminado para intubação relatou 

resultados equívocos relativos a intubações bem-sucedidas, 

sucesso na primeira tentativa, tempo para intubação, e número 

de tentativas de intubação (evidência Categoria A3-E)438. Um 

estudo randomizado controlado comparando 

videolaringoscopia combinada com broncoscópio flexível 

relatou uma maior taxa de sucesso na primeira tentativa com a 

técnica combinada do que com apenas a videolaringoscopia 

(evidência Categoria A3-E)439. 

 Estudos observacionais indicaram intubações bem-sucedidas 

com a combinação de técnicas variando de 80 a 90%440-445 e 

taxas de sucesso na primeira tentativa variando de 50 a 100% 

dos pacientes com vias aéreas difíceis antecipadas440-442,446 

(evidência Categoria B3-B). Estudos de casos também 

observaram intubações bem-sucedidas com diversas 

combinações de técnicas (evidência Categoria B4-B)447-468. 

 Intervenções invasivas. Intervenções invasivas nas vias aéreas 

para o manejo de vias aéreas difíceis antecipadas incluem intubação 

retrógrada com fio guia, cricotireoidostomia /traqueostomia 

percutânea ou cirúrgica na região frontal do pescoço e ECMO. 

Estudos de caso observaram intubações bem-sucedidas quando a 

intubação retrógrada guiada por fio foi realizada em pacientes com 

vias aéreas difíceis antecipadas (evidência Categoria B4-B)469-473. 

Um estudo de caso observou uma traqueostomia percutânea bem-

sucedida em um paciente com via aérea difícil antecipada como 

alternativa após uma traqueostomia cirúrgica malsucedida 

(evidência Categoria B3-B)474. A literatura é insuficiente para 

avaliar cricotireoidostomia/traqueostomia e ECMO para pacientes 

com vias aéreas difíceis antecipadas. 

Achados de Pesquisa para o Manejo de Vias Aéreas Difíceis 

Antecipadas. Os consultores e membros das organizações 

participantes concordam plenamente com a recomendação de 

identificar uma estratégia para (1) intubação acordada, (2) pacientes 

que podem ser adequadamente ventilados, mas são difíceis de 

intubar e (3) abordagens alternativas para a falha no manejo de vias 

aéreas. Os consultores concordam plenamente e membros das 

organizações concordam ou concordam plenamente com as 

recomendações para realizar intubação acordada, quando 

apropriado, se o paciente tem suspeita de intubação difícil e 

ventilação difícil (máscara facial/supraglótico) é antecipada; realizar 

intubação acordada, quando apropriado, quando o paciente tem 

suspeita de intubação difícil e o risco aumentado de aspiração é 

antecipado; e realizar intubação acordada, quando o paciente tem 

suspeita de intubação difícil e é provavelmente incapaz de tolerar 

um episódio breve de apneia. As consultores e membros das 

organizações participantes concordam plenamente com a 

recomendação para realizar intubação acordada, quando apropriado, 

se o paciente tem suspeita de intubação difícil e problemas com o 

resgate invasivo da via aérea são antecipados. 

Os consultores e membros das organizações participantes 

concordam plenamente com a recomendação para identificar uma 

sequência preferencial de dispositivos não invasivos para serem 

usados se uma abordagem não invasiva for selecionada. Os 

consultores concordam plenamente e os membros das organizações 

participantes concordam ou concordam plenamente que, se uma 

dificuldade for encontrada com as técnicas individuais, uma 

combinação de técnicas pode ser realizada. Os consultores e 

membros das organizações participantes concordam plenamente 

com a recomendação para prestar atenção à passagem do tempo, ao 

número de tentativas e à saturação de oxigênio. Os consultores 

concordam plenamente e os membros das organizações 

participantes concordam ou concordam plenamente com a 

recomendação para fornecer e testar a ventilação por máscara entre 

as tentativas. Os consultores e membros das organizações 

participantes concordam plenamente com as recomendações para 

limitar o número de tentativas de intubação traqueal ou de 

posicionamento de um dispositivo supraglótico para evitar 

potenciais lesões e complicações; identificar uma intervenção 

preferencial se for selecionada uma abordagem invasiva eletiva para 

a via aérea; garantir que, sempre que possível , o acesso invasivo das 

vias aéreas seja realizado por um indivíduo treinado em técnicas 

invasivas de vias aéreas; e identificar uma intervenção invasiva 
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alternativa se a abordagem invasiva selecionada falhar ou não 

for viável. 

Recomendações para Manejo de Vias Aéreas Difíceis 

Antecipadas 

• Tenha uma estratégia pré-formulada para o manejo da via 

aérea difícil antecipada. 

o Essa estratégia irá depender, em parte, da cirurgia 

programada, da condição do paciente, 

cooperação/consentimento do paciente e das 

técnicas e preferências do anestesiologista. 

o Identifique uma estratégia para: (1) intubação 

acordada, (2) pacientes que podem ser 

adequadamente ventilados, mas são difíceis de 

intubar, (3) pacientes que não podem ser ventilados 

ou intubados e (4) dificuldades com o resgate de uma 

via aérea invasiva de emergência. 

o Quando apropriado, realize intubação acordada se o 

paciente tem suspeita de intubação difícil e um ou 

mais de um dos seguintes critérios se aplicam: (1) 

ventilação difícil (máscara facial/supraglótico), (2) 

risco de aspiração aumentado, (3) paciente 

provavelmente incapaz de tolerar um episódio breve 

de apneia ou (4) são esperadas dificuldades com o 

resgate invasivo de vias aéreas de emergência.**** 

o Pacientes não cooperativos ou pediátricos podem 

restringir as opções para manejo de vias aéreas 

difíceis, especialmente em opções que envolvem 

intubação acordada. O manejo de vias aéreas em 

pacientes não cooperativos ou pediátricos pode 

demandar uma abordagem (p ex., tentativas de 

intubação depois da indução de anestesia geral) que 

poderia não ser considerada inicialmente em um 

paciente cooperativo. 

o Siga com o manejo da via aérea depois da indução 

de anestesia geral quando os benefícios são 

considerados maiores que os riscos. 

o Tanto para intubação acordada quanto para com 

anestesia geral, manobras de vias aéreas podem ser 

utilizadas para facilitar a intubação. 

o Antes de tentar a intubação da via aérea difícil 

antecipada, determine o benefício de uma 

abordagem não invasiva versus invasiva do manejo 

de vias aéreas. 

▪ Se uma estratégia não invasiva for selecionada, 
identifique uma sequência preferencial de 
dispositivos não invasivos para usar no manejo 
de vias aéreas.†††† 

__________________________________________________ 
****Qualquer fator isolado (p. ex., avaliação de dificuldade com intubação ou 
ventilação, risco aumentado de aspiração ou dessaturação) pode ter 
importância clínica suficiente para justificar intubação acordada. 
††††Dispositivos não invasivos incluem lâminas laringoscópicas rígidas de 
design e tamanhos alternativos (com adequada ventilação por máscara facial 
depois da indução) acessórios (p. ex., introdutores, bougies, estiletes, tubos 
traqueais alternativos e dispositivos supraglóticos), videolaringoscopia/ 
assistida por vídeo, endoscópios flexíveis de intubação, dispositivos 
supraglóticos, estiletes iluminados ou óticos, laringoscópios óticos 
alternativos e broncoscópios rígidos. 

 

• Se dificuldades com técnicas individuais forem 
encontradas, uma combinação de técnicas pode 
ser usada.‡‡‡‡ 

• Esteja atento à passagem do tempo, ao número 
de tentativas e à saturação de oxigênio. 

• Forneça e teste a ventilação por máscara após 
cada tentativa, quando viável. 

• Limite o número de tentativas de intubação 
traqueal ou de posicionamento de supraglóticos 
para evitar potenciais lesões e complicações. 

▪ Se uma estratégia invasiva para vias aéreas for 
selecionada, identifique uma intervenção 
preferencial.§§§§ 
• Garanta que a via aérea invasiva seja realizada 

por um indivíduo treinado em técnicas invasivas 
de vias aérea, sempre que possível. 

◦ Inicie ECMO quando/se apropriado e 
disponível. 

 

Manejo de Vias Aéreas Difíceis de Não Antecipadas e de 

Emergência 
 

O manejo de vias aéreas de uma via aérea difícil não antecipada ou 

de emergência consiste em intervenções abordando (1) chamar 

ajuda, (2) otimização da oxigenação, (3) uso de ajuda cognitiva, (4) 

dispositivos de manejo não invasivo de vias aéreas, (5) combinação 

de técnicas, (6) intervenções invasivas de manejo de vias aéreas e 

(7) ECMO. 

Achados na Literatura. A literatura é insuficiente para avaliar 

resultados em pacientes associados com o acesso imediato a 

equipamentos de suporte ao manejo de vias aéreas ou com chamar 

ajuda, apesar da necessidade dessas intervenções ser óbvia. A 

literatura também não é suficiente para avaliar resultados em 

pacientes com vias aéreas difíceis associados ao uso de ajuda visual, 

cognitiva ou algoritmo para vias aéreas difíceis de emergência ou 

não antecipadas. 

 Estudos de casos observaram sucesso em ventilação de 

emergência via tubos trocadores usados na assistência expiratória 

após múltiplas tentativas mal sucedidas(evidência Categoria B4-

B)475,476. Dispositivos para o manejo não invasivo de vias aéreas de 

pacientes com vias aéreas difíceis não antecipadas ou de emergência 

incluem lâminas laringoscópicas rígidas de designs e tamanhos 

alternativos; acessórios (p. ex., introdutores, bougies, estiletes e 

tubos traqueais alternativos); videolaringoscópios; endoscópios 

flexíveis de intubação; dispositivos  supraglóticos (vias aéreas 

supraglóticas); estiletes iluminados ou óticos; e broncoscópios  

_____________________________________________________ 
‡‡‡‡Técnicas de combinação incluem, mas não estão limitadas a, (1) 
laringoscopia direta ou por vídeo combinada com estilete ótico/de vídeo, 
endoscópio de intubação flexível, cateter de troca de vias aéreas, fio guia em 
posição retrógrada ou posicionamento de via aérea supraglótica e (2) via aérea 
supraglótica combinada com estilete ótico/de vídeo ou endoscópio de intubação 
flexível (com ou sem o cateter guia vazio) ou fio guia de posicionamento 
retrógrado. 

§§§§Intervenções invasivas podem incluir, mas não estão limitadas a uma das 
seguintes técnicas: cricotireoidostomia (p. ex., bisturi-bougie-tubo), 
cricotireoidostomia por agulha com um dispositivo regulado por pressão, 
cricotireoidostomia com cânula grossa ou traqueostomia cirúrgica, intubação 
retrógrada guiada por fio e traqueostomia percutânea. 

 

rígidos. 
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A literatura é insuficiente para avaliar resultados associados com 

lâminas laringoscópicas rígidas de design e tamanhos 

alternativos para pacientes com vias aéreas difíceis não 

antecipadas ou de emergência. Achados observacionais de um 

estudo randomizado relataram uma taxa de sucesso na primeira 

tentativa de intubação para vias aéreas difíceis de 96% com 

bougies e 82% com estiletes e tubos traqueais em um 

departamento de emergência (evidência Categoria B3-B)477. 

Estudos de casos observaram intubações bem-sucedidas com 

bougies, introdutores e estiletes para pacientes com vias aéreas 

difíceis não antecipadas ou de emergência (evidência Categoria 

B4-B)114,478-485. 

 Estudos não randomizados comparando videolaringoscópios 

com laringoscopia direta relataram achados equívocos para o 

sucesso de intubações com vias aéreas difíceis em 

departamentos de emergência (evidência Categoria B1-

E)6,486,487. Estudos observacionais indicaram taxas de sucesso de 

intubação guiada por videolaringoscópio depois de falha na 

intubação variando de 92 a 100% para vias aéreas difíceis não 

antecipadas e de emergência (evidência Categoria B4-B)488-491. 

Estudos de casos também observaram intubações bem-

sucedidas com videolaringoscópios em vias aéreas difíceis não 

antecipadas e de emergência (evidência Categoria B4-B)160,492-

496. Um estudo retrospectivo observacional relatou uma taxa de 

sucesso com broncoscopia flexível de 78% para resgate de 

intubação depois de falha na laringoscopia direta (evidência 

Categoria B3-B)488. Estudos de casos de broncoscopia flexível 

ou intubação nasotraqueal por fibra óptica observaram 

intubações de resgate bem-sucedidas para vias aéreas difíceis 

não antecipadas e de emergência (evidência Categoria B4-B)497-

503. 

 Um estudo observacional retrospectivo relatou uma taxa de 

sucesso em intubações de resgate de 78%, e outro estudo 

observacional relatou uma taxe de sucesso de 94,1% em 

ventilações de resgate com o posicionamento supraglóticos 

(evidência Categoria B3-B))488,504. Estudos de casos também 

observaram intubações e ventilações de resgate bem-sucedidas 

usando vias aéreas supraglóticas para vias aéreas difíceis não 

antecipadas ou de emergência (evidência Categoria B4-B)505-521. 

 Um estudo observacional retrospectivo relatou uma taxa de 

sucesso com estilete luminoso de 77% para resgate de intubação 

depois de falha da laringoscopia direta (evidência Categoria B3-

B)488. Estudos de caso observaram intubações bem-sucedidas 

com estiletes iluminados depois de falha da laringoscopia direta 

para vias aéreas de emergência (evidência Categoria B4-

B)522,523. Um estudo de caso observou intubação bem-sucedida 

com um broncoscópio rígido em um caso de obstrução de via 

aérea de emergência (evidência Categoria B4-B)524. 

 Um estudo observacional relatou intubações bem-sucedidas 

em 97,7%, com sucesso na primeira tentativa de 86,4% e 

ventilação bem-sucedida em 100% de pacientes com vias aéreas 

difíceis não antecipadas usando uma combinação de dispositivo 

supraglótico e estilete luminoso (evidência Categoria B3-B)525. 

Estudos de casos também observaram sucesso na intubação para 

pacientes com vias aéreas não antecipadas e de emergência 

quando foram usadas combinações de técnicas (evidência 

Categoria B4-B)526-536. A literatura é insuficiente para avaliar 

quais dos dispositivos acima são mais eficientes quando utilizados 

primeiro após falha da intubação e não é suficiente para avaliar a 

ordem mais eficiente de dispositivos a ser utilizada para tentativa de 

intubação em uma via aérea difícil não antecipada ou de emergência. 

 Intervenções invasivas de manejo de vias aéreas para o manejo de 

vias aéreas difíceis não antecipadas e de emergência incluem 

intubação retrógrada guiada por fio, 

cricotireoidostomia/traqueostomia cirúrgica ou percutânea na região 

frontal do pescoço, cricotireoidostomia/traqueostomia acordada, 

ventilação a jato e ECMO. Um artigo relatou intubação bem-

sucedida em dois pacientes usando técnica de intubação retrógrada 

guiada por fio depois de falha da intubação por via aérea 

supraglótica (evidência Categoria B4-B)537. Achados 

observacionais de um estudo randomizado controlado comparando 

traqueostomia percutânea dilatacional com cricotireoidostomia 

percutânea relatou taxas de procedimento bem-sucedido de 97,6 e 

95,3% (evidência Categoria B3-B)538, e estudos de casos também 

observaram sucesso com procedimentos percutâneos (evidência 

Categoria B4-B)539-544. 

 Um estudo observacional retrospectivo relatou restauração de 

níveis de saturação de oxigênio acima de 90% quando utilizada 

ventilação a jato transtraqueal de resgate (evidência Categoria B3-

B)545, e estudos de casos observaram melhora nos níveis de 

saturação de oxigênio com oxigenação a jato supraglótica em 

situações de “não é possível intubar, não é possível ventilar” 

(evidência Categoria B4-B)546,547. Estudos de casos observaram 

saturações de oxigênio de 72 a 100% com o uso de ECMO para vias 

aéreas difíceis antes de tentativas de intubação para procedimentos 

de emergência (evidência Categoria B4-B)548-550. 

Achados de Pesquisa para o Manejo de Vias Aéreas Difíceis 

Não Antecipadas e de Emergência. Os consultores e membros 

de organizações participantes concordam plenamente com as 

recomendações para determinar o benefício de acordar e/ou 

restaurar a respiração espontânea quando se encontra uma via aérea 

difícil não antecipada; determinar o benefício de uma abordagem 

não invasiva versus invasiva para o manejo de vias aéreas; e 

identificar uma sequência preferencial de dispositivos não invasivos 

a ser utilizada se uma abordagem não invasiva for selecionada. 

 Os consultores concordam plenamente e os membros de 

organizações participantes concordam ou concordam plenamente 

que, se for encontrada dificuldade com técnicas individuais, uma 

combinação de técnicas pode ser realizada. Os consultores e 

membros de organizações participantes concordam plenamente com 

as recomendações de estar atento à passagem do tempo, ao número 

de tentativas e à saturação de oxigênio; fornecer e testar ventilação 

por máscara entre as tentativas; limitar o número de tentativas de 

intubação traqueal ou de posicionamento de supraglóticos para 

evitar potenciais lesões e complicações; identificar uma intervenção 

preferencial caso uma abordagem invasiva de via aérea seja 

necessária (p. ex., não é possível intubar, não é possível ventilar); 

garantir que a via aérea invasiva seja realizada por um indivíduo 

treinado em técnicas invasivas de vias aéreas sempre que possível; 

garantir que a via aérea invasiva seja realizada o mais rápido 

possível; e identificar uma intervenção invasiva alternativa caso a 

abordagem selecionada falhe ou não seja viável. 

Recomendações para Manejo de Vias Aéreas Difíceis Não 

Antecipadas ou de Emergência 
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• Chame ajuda. 

• Otimize a oxigenação. // // // // 

• Quando apropriado, consultar um algoritmo#### e/ou ajuda 

cognitiva. 

• Quando encontrar uma via aérea difícil não antecipada: 

o Determine o benefício de acordar e/ou restaurar a 

respiração espontânea. 

o Determine o benefício de uma abordagem não invasiva 

versus invasiva para o manejo de vias aéreas. 

o Caso uma abordagem não invasiva for selecionada, 

identifique uma sequência preferencial de dispositivos 

não invasivos a ser usada no manejo de vias aéreas.**** 

▪ Caso encontre dificuldade com técnicas individuais, 
uma combinação de técnicas pode ser realizada. 

▪ Esteja atento à passagem do tempo, ao número de 

tentativas e à saturação de oxigênio. 

▪ Forneça e teste a ventilação por máscara depois de 

casa tentativa, quando viável. 

▪ Limite o número de tentativas de intubação traqueal 

ou de posicionamento de supraglóticos para evitar 

potenciais lesões e complicações. 

• Caso seja necessária uma abordagem invasiva (p. ex., não é 

possível intubar, não é possível ventilar), identifique uma 

intervenção preferencial. ††††† 

o Garanta que a via aérea invasiva seja realizada por um 

indivíduo treinado em técnicas invasivas de vias aéreas, 

sempre que possível. 

o Garanta que a via aérea invasiva seja realizada o mais 

rápido possível. 

o Caso a abordagem invasiva selecionada falhe ou não 

seja viável, identifique uma intervenção invasiva 

alternativa. 

▪ Inicie ECMO quando/se apropriado. 

 

Confirmação de Intubação Traqueal 
Achados na Literatura. Estudos com achados observacionais 
indicaram que a capnografia ou o monitoramento de dióxido de 
carbono exalado ao final da expiração confirma a intubação 
traqueal em 88,5 a 100% dos pacientes com vias aéreas difíceis 
(evidência Categoria B3-B)551,552. Estudos de casos também 
observaram confirmação com capnografia (evidência Categoria 
B4-B)354,553. A literatura é insuficiente para avaliar se a  

______________________________________________ 
// // // //Exemplos incluem oxigênio nasal de alto fluxo durante os esforços de 
assegurar um tubo. 
####Veja as figuras 1 a 4 para exemplos de algoritmos ou ajudas cognitivas. 
*****Dispositivos não invasivos incluem lâminas laringoscópicas rígidas de 
design e tamanhos alternativos (com ventilação por máscara facial adequada 
depois da indução), acessórios (p. ex., introdutores, bougies, estiletes, tubos 
traqueais alternativos e dispositivos supraglóticos), 
videolaringoscopia/laringoscopia assistida por vídeo, endoscópios flexíveis 
de intubação, dispositivos supraglóticos, estiletes óticos iluminados, 
laringoscópios óticos alternativos e broncoscópios rígidos. 
†††††Intervenções invasivas podem incluir cricotireoidostomia cirúrgica (p. 
ex., técnica bisturi-bougie), traqueostomia cirúrgica, cricotireoidostomia por 
agulha com ventilação regulada por pressão (p. ex., ventilação a jato 
transtraqueal ou outras técnicas reguladas por pressão) e cricotireoidostomia 
com cânula grossa (incluindo técnicas de Seldinger guiadas). 

 

visualização (qualquer técnica), broncoscopia flexível, 

ultrassonografia ou radiografias podem ser efetivas na confirmação 

de intubação traqueal apropriada. 

Achados de Pesquisa. Os consultores e membros de organizações 

participantes concordam plenamente com a recomendação para 

confirmar a intubação traqueal usando capnografia ou o 

monitoramento de dióxido de carbono exalado ao final da expiração. 

Os consultores concordam plenamente e os membros das 

organizações participantes concordam ou concordam plenamente 

com a recomendação de que, quando houver incerteza acerca da 

localização do tubo traqueal, deverá ser removido e tentar ventilação 

ou usar técnicas adicionais para confirmar o posicionamento do 

tubo. 

Recomendações para Confirmação de Intubação Traqueal 

• Confirme a intubação traqueal usando capnografia ou 

monitoramento de dióxido de carbono exalado ao final da 

expiração. 

• Quando houver incerteza acerca da localização do tubo traqueal, 

deverá ser removido e tentar ventilação ou usar técnicas 

adicionais para confirmar o posicionamento do tubo. ‡‡‡‡ 

 

Extubação de Vias Aéreas Difíceis 
Uma estratégia de extubação inclui intervenções que podem ser 

utilizadas para facilitar o manejo de vias aéreas associado com a 

extubação de uma via aérea difícil. Os tópicos de intervenção de 

extubação abordados nestas diretrizes incluem: (1) avaliação da 

prontidão do paciente para extubação, (2) a presença de um 

indivíduo treinado para auxiliar na extubação, (3) seleção do 

momento e local apropriados para a extubação, (4) planejamento 

para uma possível reintubação, (5) traqueostomia eletiva, (6) 

extubação ou remoção de um dispositivo supraglótico com o 

paciente acordado, (7) oxigênio suplementar durante o processo de 

extubação e (8) extubação com um cateter de trocador ou com um 

dispositivo supraglótico. A força-tarefa considera o conceito de 

estratégia de extubação como uma extensão lógica da estratégia de 

intubação. 

Achados na Literatura. Um estudo observacional retrospectivo 

comparando pacientes extubados com sucesso com pacientes que 

tiveram falha na extubação observou diferenças na duração da 

intubação; condições associadas à extubação malsucedida incluíram 

granulações na via aérea e estenose supraglótica  

(evidência Categoria B1-H)554. Um estudo observacional relatou 

que extubações por fases e reintubações com um cateter trocador da 

marca Cook tiveram sucesso em 92% dos pacientes com intubação 

difícil conhecida ou presumida (evidência Categoria B3-B)555. 

Outro estudo observacional relatou deslocamento inadvertido do fio 

guia do cateter Cook no esôfago, tosse não tolerável, ânsia de vômito 

ou salivação com o uso de um cateter trocador da Cook (evidência 

Categoria B3-H)556. Um estudo de caso observou uma extubação 

bem-sucedida com um cateter de troca trocador (evidência 

Categoria B3-B)557. Outro estudo de caso observou a migração para 

o esôfago de um cateter trocador durante a extubação de um paciente 

com via aérea difícil (evidência Categoria B3-H)558. A literatura é  

_____________________________________________________ 

‡‡‡‡Técnicas adicionais incluem, mas não estão limitadas a visualização 

(qualquer técnica), broncoscopia flexível, ultrassonografia ou radiografia. 
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insuficiente para avaliar os benefícios da presença de um 

indivíduo treinado para auxiliar na extubação, da seleção de 

momento e local apropriados para a extubação, extubação ou 

remoção de um supraglótico com o paciente acordado, oxigênio 

suplementar, planejamento para uma possível reintubação e 

traqueostomia eletiva para pacientes com vias aéreas difíceis. 

Achados de Pesquisa. Os consultores e membros de 

organizações participantes concordam plenamente com as 

recomendações para ter-se uma estratégia pré-formulada para 

extubação e subsequente manejo de vias aéreas, garantir que um 

indivíduo treinado esteja presente para auxiliar na extubação e 

selecionar um momento e um local apropriados para a 

extubação, quando possível. Os consultores concordam 

plenamente e os membros das organizações participantes 

concordam ou concordam plenamente com as recomendações 

para avaliar os méritos clínicos relativos e a viabilidades do uso 

em curto prazo de um cateter de trocador e/ou um dispositivo 

supraglótico que podem servir como guia para reintubação 

rápida e avaliar os riscos e benefícios de uma traqueostomia 

cirúrgica eletiva antes de tentar a extubação. Os consultores e 

membros de organizações participantes concordam plenamente 

com as recomendações de avaliar os riscos e benefícios da 

extubação acordada versus extubação antes do retorno à 

consciência e avaliar as condições clínicas que podem produzir 

impactos negativos na ventilação depois que o paciente for 

extubado. 

Recomendações para Extubação de Vias Aéreas Difíceis 

• Tenha uma estratégia pré-formulada para extubação e 

subsequente manejo de vias aéreas. 

o Essa estratégia dependerá, em parte, da 

cirurgia/procedimento, de outras circunstâncias 

perioperatórias, da condição do paciente e das 

habilidades e preferências do médico 

• Avalie a prontidão do pacienta para extubação. 

• Garanta que um indivíduo treinado esteja presente para 

auxiliar na extubação, quando possível. 

• Selecione um momento e local apropriados para a 

extubação, quando possível. 

• Avalie as condições clínicas relativas e a viabilidade do uso 

em curto prazo de um cateter de trocador e/ou um 

dispositivo supraglótico que sirva como guia para 

reintubação rápida.§§§§§ 

o Minimize o uso de cateter trocador em pacientes 

pediátricos. 

• Antes de tentar a extubação, avalie os riscos e benefícios de 

uma traqueostomia cirúrgica eletiva. 

• Quando viável, use oxigênio suplementar durante o 

processo de extubação. 

• Avalie os riscos e benefícios de extubação acordada versus 

extubação antes do retorno à consciência. 

• Avalie os fatores clínicos que podem produzir impactos 

adversos na ventilação depois que o paciente for extubado. 

 
__________________________________________________________ 

§§§§§Essas intervenções são consideradas técnicas avançadas. 

 

Cuidados de Acompanhamento 

Cuidados de acompanhamento incluem os tópicos de: (1) cuidados 

pós-extubação (p. ex., esteroides, epinefrina racêmica), (2) 

aconselhamento pós-extubação (p. ex., informar e aconselhar o 

paciente ou responsável sobre a ocorrência e potenciais 

complicações associadas à via aérea difícil), (3) documentação da 

via aérea difícil e do manejo no prontuário médico e para o paciente 

e (4) registro com um serviço de notificação de via aérea difícil. 

Achados na Literatura. A literatura é insuficiente para avaliar os 

benefícios de esteroides ou epinefrina pós-extubação, 

aconselhamento, documentação no prontuário médico, ou registro 

com um serviço de notificação de via aérea difícil. Um estudo de 

caso de um paciente com via aérea difícil que foi acordado depois 

de falha na intubação indicou que os registros de intubações difíceis 

prévias estavam indisponíveis (evidência Categoria B4-H)559. 

Achados de Pesquisa. Os consultores e membros de organizações 

participantes concordam plenamente com a recomendação de 

informar o paciente (ou responsável) sobre a dificuldade de via aérea 

que foi encontrada para fornecer ao paciente (ou responsável) com 

informações para guiar e facilitar o fornecimento de cuidados 

futuros e de documentar a presença e natureza da dificuldade de via 

aérea no prontuário médico para guiar e facilitar o fornecimento de 

cuidados futuros. 

Recomendações para Cuidados de Acompanhamento. 

• Use esteroides e/ou epinefrina racêmica pós-extubação quando 

apropriado. 

• Informe o paciente ou responsável sobre a dificuldade 

encontrada na via aérea e fornecer ao paciente (ou responsável) 

um relatório que possa  guiar e facilitar  cuidados futuros. 

o A informação passada pode incluir (mas não está limitada a) 

a presença de uma via aérea difícil, as razões aparentes para 

a dificuldade, como a intubação foi realizada e implicações 

para cuidados futuros. 

• Documente a presença e natureza da dificuldade de via aérea no 

prontuário médico para guiar e facilitar o fornecimento de 

cuidados futuros.// // // // // 

• Instrua o paciente a registrar com um serviço de notificação de 

emergência quando apropriado e viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
// // // // //Aspectos da documentação incluem, mas não estão limitados a, (1) 

uma descrição das dificuldades encontradas na via aérea, distinguindo entre 

dificuldade encontradas na ventilação com máscara facial ou via aérea 

supraglótica e dificuldades encontradas na intubação traqueal e (2) uma 

descrição das diversas técnicas de manejo de vias aéreas utilizadas, indicando 

até que ponto as técnicas desempenharam um papel benéfico ou prejudicial 

no manejo da via aérea difícil.  
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Apêndice 1: Resumo das Recomendações 
 

Recomendações para Avaliação de Vias Aéreas 

• Antes de iniciar os cuidados em anestesia ou no manejo 

das vias aéreas garanta, sempre que possível, que a 

avaliação de risco de vias aéreas seja realizada pela(s) 

pessoa(s) destinada(s) ao manejo das vias aéreas para 

identificar fatores do paciente, médicos, cirúrgicos, 

ambientais e anestésicos (p. ex., risco de aspiração) que 

possam indicar um potencial caso de via aérea difícil. 

o Quando disponível nos registros médicos do paciente, 

avaliar informações demográficas, condições clínicas, 

achados de testes diagnósticos, entrevistas com 

paciente/família e respostas de questionários. 

o Avalie múltiplas características demográficas e 

clínicas para determinar o potencial risco de o paciente 

evoluir com vias aéreas difíceis ou aspiração 

• Antes de iniciar os cuidados em anestesia ou no manejo de 

vias aéreas, conduza um exame físico das vias aéreas para 

identificar características físicas que possam indicar o 

potencial caso de via aérea difícil. 

o O exame físico pode incluir uma avaliação de 

características faciais##### e de medidas e 

referências anatômicas.****** 

o Avaliações adicionais para caracterizar a 

probabilidade ou natureza da dificuldade de via aérea 

antecipada podem incluir endoscopia em leito, 

laringoscopia/broncoscopia virtual ou impressões 3D. 

†††††† 

• Avalie múltiplas características das vias aéreas para 

determinar o potencial risco de um paciente evoluir com 

vias aéreas difíceis ou aspiração. 

 

Recomendações para Preparação para o Manejo de 

Vias Aéreas Difíceis 

• Garanta que o equipamento de manejo de vias aéreas 

esteja disponível na sala. ‡‡‡‡‡‡ 

• Garanta que uma unidade de armazenamento portátil que 

contenha equipamento especializado para o manejo de 

vias aéreas difíceis esteja imediatamente disponível. 

§§§§§§ 

__________________________________________________ 
#####Exemplos de características faciais incluem abertura oral, 
prognatismo, mobilidade de cabeça e pescoço, incisivos superiores 
proeminentes, presença de barba e o teste de mordida do lábio superior. 

******Exemplos de mensurações anatômicas incluem os escores de 
Mallampati e Mallampati modificado, distância tireo-mentoniana, 
distância esterno-mentoniana, distância interincisiva, circunferência de 
pescoço, razão entre circunferência de pescoço e distância tireo-
mentoniana, razão da altura da distância tireo-mentoniana, distância hio-
mentoniana e razão da distância hio-mentoniana. Mensurações obtidas 
por ultrassom incluíram distância pele-hioide, volume lingual e distância 
pele-epiglote. 

††††††Além da avaliação de vias aéreas, impressões 3D podem ser um 
meio útil de testar métodos para a inserção de dispositivos ou para o 
treinamento médico. 

‡‡‡‡‡‡Veja a tabela 1 para exemplos de equipamentos de vias aéreas 
apropriados. 

 

• Se há suspeita ou conhecimento de via aérea difícil: 

o Garanta que um indivíduo treinado esteja presente ou 

imediatamente disponível para auxiliar no manejo de 

vias aéreas, quando possível. 

o Informe o paciente ou o responsável sobre os riscos 

especiais e sobre os procedimentos pertinentes ao 

manejo de vias aéreas difíceis. 

o Posicione o paciente adequadamente, administre 

oxigênio suplementar antes de iniciar o manejo de vias 

aéreas difíceis,// // // // // // e continue a fornecer oxigênio 

suplementar sempre que possível durante todo o 

processo de manejo de vias aéreas difíceis, incluindo a 

extubação.###### 

• Garanta que, pelo menos, os Padrões Básicos da ASA para 

Monitoramento de Anestesia, sejam seguidos antes, durante e 

depois do manejo de vias aéreas em todos os 

pacientes.******* 

 

Recomendações para Manejo de Vias Aéreas Difíceis 

Antecipadas 

• Tenha uma estratégia pré-formulada para o manejo da via 

aérea difícil antecipada. 

o Essa estratégia irá depender, em parte, da cirurgia 

programada, da condição do paciente, 

cooperação/consentimento do paciente e das técnicas e 

preferências do anestesiologista. 

o Identifique uma estratégia para: (1) intubação acordada, 

(2) pacientes que podem ser adequadamente ventilados, 

mas são difíceis de intubar, (3) pacientes que não podem 

ser ventilados ou intubados e (4) dificuldades com o 

resgate de vias aéreas invasivo de emergência. 

o Quando apropriado, realize intubação acordada se o 

paciente tem suspeita de intubação difícil e um ou mais 

de um dos seguintes critérios se aplicam: (1) ventilação 

difícil (máscara facial/via aérea supraglótica), (2) risco 

de aspiração aumentado, (3) paciente provavelmente 

incapaz de tolerar um episódio breve de apneia ou (4) 

são esperadas dificuldades com o resgate de vias aéreas 

invasivo de emergência. ††††††† 

o Pacientes não cooperativos ou pediátricos podem 

restringir as opções para manejo de vias aéreas difíceis, 

especialmente em opções que envolvem intubação 

acordada. O manejo de vias aéreas em pacientes não  

 

__________________________________________________ 

§§§§§§Veja a tabela 2 para exemplos de equipamentos especializados para 
uma unidade de armazenamento portátil. 

∥∥∥∥∥∥Pacientes não cooperativos ou pediátricos podem impedir 

oportunidades de administração de oxigênio. 

######Oportunidades para a administração suplementar de oxigênio incluem 

(mas não são limitadas a) fornecimento de oxigênio por cânula nasal, máscara 

facial ou insuflação supraglótica. 

*******Essa recomendação não exclui políticas locais ou institucionais que 

demandam monitoramento mais rigoroso. 

†††††††Qualquer fator isolado (p. ex., avaliação de dificuldade com intubação ou 

ventilação, risco aumentado de aspiração ou dessaturação) pode ter importância 

clínica suficiente para justificar intubação acordada. 
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cooperativos ou pediátricos pode demandar uma 

abordagem (p ex., tentativas de intubação depois da 

indução de anestesia geral) que poderia não ser 

consideradas primeira escolha em um paciente 

cooperativo. 

o Siga com o manejo da via aérea depois da indução 

de anestesia geral quando os benefícios são 

considerados maiores que os riscos. 

o Tanto para intubação acordada quanto para com 

anestesia, manobras de vias aéreas podem ser 

utilizadas para facilitar a intubação. 

o Antes de tentar a intubação da via aérea difícil 

antecipada, determine o benefício de uma 

abordagem não invasiva versus invasiva do manejo 

de vias aéreas. 

▪ Se uma estratégia não invasiva for selecionada, 
identifique uma sequência preferencial de 
dispositivos não invasivos para usar no manejo 
de vias aéreas. ‡‡‡‡‡‡‡ 
• Se dificuldades com técnicas individuais 

forem encontradas, uma combinação de 
técnicas pode ser usada.§§§§§§§ 

• Esteja atento à passagem do tempo, ao 
número de tentativas e à saturação de 
oxigênio. 

• Forneça e teste a ventilação por máscara 
após cada tentativa, quando viável. 

• Limite o número de tentativas de intubação 
traqueal ou posicionamento de supraglóticos 
para evitar potenciais lesões e complicações. 

▪ Se uma estratégia invasiva para vias aéreas for 
selecionada, identifique uma intervenção 
preferencial. // // // // // // // 
• Garanta que a via aérea invasiva seja 

realizada por um indivíduo treinado em 
técnicas invasivas de vias aérea, sempre que 
possível. 

◦ Inicie ECMO quando/se apropriado e 
disponível. 

 

__________________________________________________ 
‡‡‡‡‡‡‡Dispositivos não invasivos incluem lâminas laringoscópicas rígidas 

de design e tamanhos alternativos (com adequada ventilação por máscara 
facial depois da indução) acessórios (p. ex., introdutores, bougies, estiletes, 
tubos traqueais alternativos e supraglóticos), videolaringoscopia/ assistida 
por vídeo, endoscópios de intubação flexíveis, dispositivos de via aérea 
supraglótica, estiletes iluminados ou óticos, laringoscópios óticos alternativos 
e broncoscópios rígidos. 

§§§§§§§Técnicas de combinação incluem, mas não estão limitadas a, (1) 
laringoscopia direta ou por vídeo combinada com estilete ótico/de vídeo, 
endoscópio flexível de intubação, cateter trocador de vias aéreas, fio guia em 
posição retrógrada ou posicionamento de dispositivo supraglótico e (2) via 
aérea supraglótica combinada com estilete ótico/de vídeo ou endoscópio 
flexível de intubação (com ou sem o cateter guia pelo canal de trabalho) ou 
fio guia de posicionamento retrógrado. 

∥∥∥∥∥∥∥Intervenções invasivas podem incluir, mas não estão 

limitadas a uma das seguintes técnicas: cricotireoidostomia (p. ex., bisturi-
bougie-tubo), cricotireoidostomia por agulha com um dispositivo regulado 
por pressão, cricotireoidostomia com cânula grossa ou traqueostomia 
cirúrgica, intubação retrógrada guiada por fio e traqueostomia percutânea. 
 

Recomendações para Manejo de Vias Aéreas Difíceis Não 

Antecipadas ou de Emergência 

• Chame ajuda. 

• Otimize a oxigenação.####### 

• Quando apropriado, consultar um algoritmo******** e/ou 

ajuda cognitiva. 

• Quando encontrar uma via aérea difícil não antecipada: 

o Determine o benefício de acordar e/ou restaurar a respiração 

espontânea. 

o Determine o benefício de uma abordagem não invasiva 

versus invasiva para o manejo de vias aéreas. 

o Caso uma abordagem não invasiva for selecionada, 

identifique uma sequência preferencial de dispositivos não 

invasivos a ser usada no manejo de vias aéreas. †††††††† 

▪ Caso encontre dificuldade com técnicas individuais, uma 
combinação de técnicas pode ser realizada. 

▪ Esteja atento à passagem do tempo, ao número de 

tentativas e à saturação de oxigênio. 

▪ Forneça e teste a ventilação por máscara depois de cada 

tentativa, quando viável. 

▪ Limite o número de tentativas de intubação traqueal ou de 

posicionamento de dispositivo supraglótico para evitar 

potenciais lesões e complicações. 

• Caso seja necessária uma abordagem invasiva (p. ex., não é 

possível intubar, não é possível ventilar), identifique uma 

intervenção preferencial. ‡‡‡‡‡‡‡‡ 

o Garanta que a via aérea invasiva seja realizada por um 

indivíduo treinado em técnicas invasivas de vias aéreas, 

sempre que possível. 

o Garanta que a via aérea invasiva seja realizada o mais rápido 

possível. 

o Caso a abordagem invasiva selecionada falhe ou não seja 

viável, identifique uma intervenção invasiva alternativa. 

▪ Inicie ECMO quando/se apropriado. 

 
Recomendações para Confirmação de Intubação Traqueal 

• Confirme a intubação traqueal usando capnografia ou 

monitoramento de dióxido de carbono exalado ao final da 

expiração. 

• Quando houver incerteza acerca da localização do tubo traqueal, 

determine se irá removê-lo e tentar ventilação ou usar técnicas 

adicionais para confirmar o posicionamento do tubo.§§§§§§§§ 

_____________________________________________________ 
#######Exemplos incluem oxigênio nasal de alta vazão durante os esforços de 
assegurar um tubo. 
********Veja as figuras 1 a 4 para exemplos de algoritmos ou ajudas cognitivas. 
††††††††Dispositivos não invasivos incluem lâminas laringoscópicas rígidas de 
design e tamanhos alternativos (com ventilação por máscara facial adequada 
depois da indução), acessórios (p. ex., introdutores, bougies, estiletes, tubos 
traqueais alternativos e vias aéreas supraglóticas), 
videolaringoscopia/laringoscopia assistida por vídeo, endoscópios de intubação 
flexíveis, dispositivos supraglóticos, estiletes óticos iluminados, laringoscópios 
óticos alternativos e broncoscópios rígidos. 
‡‡‡‡‡‡‡‡Intervenções invasivas podem incluir cricotireoidostomia cirúrgica (p. 
ex., técnica bisturi-bougie), traqueostomia cirúrgica, cricotireoidostomia por 
agulha com ventilação regulada por pressão (p. ex., ventilação a jato transtraqueal 
ou outras técnicas reguladas por pressão) e cricotireoidostomia com cânula grossa 
(incluindo técnicas de Seldinger guiadas). 
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Recomendações para Extubação de Vias Aéreas Difíceis 

• Tenha uma estratégia pré-formulada para extubação e 

subsequente manejo de vias aéreas. 

o Essa estratégia dependerá, em parte, da 

cirurgia/procedimento, de outras circunstâncias 

perioperatórias, da condição do paciente e das 

habilidades e preferências do médico 

• Avalie as condições do paciente favoráveis para extubação. 

• Garanta que um indivíduo treinado esteja presente para 

auxiliar na extubação, quando possível. 

• Selecione um momento e local apropriados para a 

extubação, quando possível. 

• Avalie as condições clínicas relativas e a viabilidade do uso 

em curto prazo de um cateter trocador de via aérea e/ou um 

dispositivo supraglótico que sirva como guia para 

reintubação rápida. ∥∥∥∥∥∥∥∥ 

o Minimize o uso de cateter trocador de via aérea com 

pacientes pediátricos. 

• Antes de tentar a extubação, avalie os riscos e benefícios de 

uma traqueostomia cirúrgica eletiva. 

• Quando viável, use oxigênio suplementar durante o 

processo de extubação. 

• Avalie os riscos e benefícios de extubação acordada versus 

extubação antes do retorno à consciência. 

• Avalie os fatores clínicos que podem produzir impactos 

negativos na ventilação depois que o paciente for extubado. 
 

Recomendações para Cuidados de Acompanhamento. 

• Use esteroides e/ou epinefrina racêmica pós-extubação 

quando apropriado. 

• Informe o paciente ou responsável sobre a dificuldade de via 

aérea encontrada para fornecer ao paciente (ou responsável) 

um relatório para guiar e facilitar cuidados futuros. 

o A informação passada pode incluir (mas não está 

limitada a) a presença de uma via aérea difícil, as razões 

aparentes que causaram esta dificuldade, como a 

intubação foi realizada e implicações para cuidados 

futuros. 

• Documente a presença e natureza da dificuldade de via aérea 

no prontuário médico para guiar e facilitar eventuais 

cuidados futuros. ######## 

• Instrua o paciente a se registrar em um serviço de notificação 

de emergência quando apropriado e viável. 
 
 
_________________________________________________________ 
§§§§§§§§Técnicas adicionais incluem, mas não estão limitadas a 
visualização (qualquer técnica), broncoscopia flexível, ultrassonografia ou 
radiografia. 

∥∥∥∥∥∥∥∥Essas intervenções são consideradas técnicas 

avançadas. 
########Aspectos da documentação incluem, mas não estão limitados 
a, (1) uma descrição das dificuldades de via aérea encontradas, 
distinguindo entre dificuldade encontradas na ventilação com máscara 
facial ou via aérea supraglótica e dificuldades encontradas na intubação 
traqueal e (2) uma descrição das diversas técnicas de manejo de vias 
aéreas utilizadas, indicando até que ponto as técnicas desempenharam um 
papel benéfico ou prejudicial no manejo da via aérea difícil. 
 
 

Apêndice 2: Métodos e Análises 
 

Para estas diretrizes atualizadas, foi conduzida uma revisão e busca 

sistemática da literatura revisada por pares e publicada, com os 

achados científicos resumidos e relatados abaixo e no documento. 

Também foram avaliadas a análise de questões conceituais, 

praticabilidade e viabilidade das recomendações das diretrizes, com 

dados de opinião coletados em pesquisas e outras fontes. A revisão 

sistemática da literatura baseou-se em ligações de evidência ou 

declarações referentes a relações potenciais entre intervenções e 

resultados associados com o manejo de vias aéreas difíceis. O 

modelo de evidência abaixo guiou a pesquisa, fornecendo 

informações de inclusão e exclusão em relação aos pacientes, 

procedimentos, contextos de prática, fornecedores, às intervenções 

clínicas e aos resultados. Os dados de opinião foram obtidos em 

pesquisas baseadas nas recomendações propostas a partir dos 

achados na literatura (veja, abaixo, “Evidência baseada em 

consenso”). 

 Depois da revisão de toda as informações de evidências, a força-

tarefa alocou cada recomendação em uma das três categorias: (1) 

fornece intervenção ou tratamento, (2) fornece ao paciente a 

intervenção ou tratamento baseados nas circunstâncias do caso e no 

julgamento clínico do médico ou (3) não fornece intervenção ou 

tratamento. A política do Comitê ASA de Padrões e Parâmetros de 

Prática é atualizar as diretrizes práticas a cada 5 anos. O Comitê 

ASA de Padrões e Parâmetros de Prática revisa todas as diretrizes 

práticas no encontro anual da ASA e determina cronogramas de 

atualização e revisão. 

 

Modelo de Evidência 
Pacientes 

• Critérios de inclusão: 

o Pacientes com risco de ou com ventilação por máscara difícil 

o Pacientes com risco de ou com laringoscopia difícil (direta 

ou indireta)********* 

o Paciente com risco de ou com ventilação difícil por via aérea 

supraglótica 

o Pacientes com riscou de ou com intubação traqueal difícil/ 

sem sucesso 

o Pacientes com risco de ou com extubação difícil/sem 

sucesso 

o Pacientes com vias aéreas difíceis antecipadas 

o Pacientes adultos 

o Pacientes pediátricos incluindo bebês e recém-nascidos 

o Pacientes obstétricos 

o Pacientes de UTI/criticamente doentes 

• Critérios de exclusão: 

o Pacientes em que não foram encontradas vias aéreas difíceis 

o Vias aéreas difíceis fisiologicamente que não são 

anatomicamente difíceis††††††††† 
 
_________________________________________________________ 
*********Pacientes “com risco” refere-se a laringoscopias difíceis em que não 
é possível visualizar nenhuma porção das pregas vocais depois de múltiplas 
tentativas. 
†††††††††Incluem, mas não estão limitadas a hipoxemia, hipotensão, acidose 
metabólica severa, e insuficiência ventricular direita. 
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Procedimentos 

• Critérios de inclusão: 

o Procedimentos que demandam anestesia geral 

o Procedimentos que demandam sedação ou anestesia 

local 

o Manejo de vias aéreas eletivo/de emergência sem um 

procedimento 

o Procedimentos diagnósticos 

o Procedimentos eletivos 

o Procedimentos de emergência 

o Acesso invasivo de via aérea 

• Critérios de exclusão: 

o Manejo de via aérea durante reanimação 

cardiopulmonar 

 

Contextos de Prática 

• Critérios de inclusão: 

o Hospitalar 

▪ Contextos de cuidados perioperatórios 

▪ Contexto de salas de anestesia não destinadas à 
operação 

▪ Contexto de UTI/cuidados críticos 
o Centros de cirurgia ambulatorial 

o Procedimentos/anestesia em consultório 

o Contextos fora do hospital ou pré-hospitalares (p. ex., 

campo), incluídos apenas se há realização de via aérea 

invasiva 

• Critérios de exclusão: 

o Contextos fora do hospital ou pré-hospitalares (p. ex., 

campo), excluídos exceto se houver realização de via 

aérea invasiva 

 

Fornecedores 

• Critérios de inclusão: 

o Fornecedores de cuidados em anestesia 

• Critérios de exclusão: 

o Indivíduos que não realizam cuidados em anestesia e 

manejo de vias aéreas 

 

 

Intervenções 

• Avaliação da via aérea: 

o Predição de risco (para vias aéreas difíceis ou aspiração) 

▪ Condições demográficas (p. ex., idade, sexo) 

▪ Condições clínicas (p. ex., índice de massa corporal, 
via aérea difícil prévia, diabetes, obesidade) 

▪ Achados de exames diagnósticos (p. ex., radiografia, 
tomografia computadorizada, imagens de ressonância 
magnética, endoscopia de leito, ultrassom de leito) 

▪ Entrevista/questionários com o paciente (p. ex., 
MACOCHA, STOP-BANG) 

o Avaliação/exame de vias aéreas (em leito e avançados) 

quando há suspeita ou conhecimento de uma via aérea 

difícil 

▪ Avaliação de características faciais (p. ex., abertura 
oral, curva do nariz, curva do pescoço, razão entre 

distância da sobrancelha para o nariz para o queixo, barba 
completa) 

▪ Teste da mordida do lábio superior 

▪ Mensurações e referências anatômicas (p. ex., 
Mallampati/Mallampati modificado, circunferência do 
pescoço, mobilidade do pescoço (mudanças de raio do 
pescoço), prognatismo, medidas com régua ou dedo da 
distância tireo-mentoniana, esterno-mentoniana ou 
temporomandibular) 

• Medida individuais contidas em sistemas de escore de vias 

aéreas (p. ex., escore de risco de Wilson, escores de taxa de risco 

de via aérea simplificados, escore de El-Ganzouri) 

• Exames de imagem 

o Ultrassom 

o Laringoscopia/broncoscopia virtual (imagens de 

ressonância magnética/reconstrução por tomografia 

computadorizada) 

o Impressão 3D 

o Endoscopia em leito 

o Laringoscopia direta (p. ex., graus de Cormack-Lehane) 

o Broncoscopia 

o Nasofaringoscopia 

• Preparação para o manejo de vias aéreas difíceis 

o Disponibilidade de equipamentos para manejo de vias 

aéreas (p. ex., itens para anestesia local, unidade de 

armazenamento portátil, carrinho para o manejo de vias 

aéreas difíceis) 

o Disponibilidade de um indivíduo designado para fornecer 

ajuda quando uma via aérea difícil é encontrada (do modelo 

de evidência anterior) 

o Informar o paciente que tenha uma via aérea difícil suspeita 

ou conhecida 

o Pré-oxigenação‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

▪ Pré-oxigenação versus ar ambiente 

▪ 3 a 5 min de O2 (3 a 5 min em volume corrente, FIO2 = 1) 
versus 1 min (1 min em volume corrente, FIO2 = 1) 

▪ 3 a 5 min de O2 (3 a 5 min em volume corrente, FIO2 = 1) 
versus 4 a 12 respirações profundas na capacidade vital 
forçada em 1 min ou no menor atraso de tempo (FIO2 = 1) 

▪ 3 min de pré-oxigenação para alcançar uma concentração 
de oxigênio ao final da expiração de 0,90 ou mais (EtO2 
≥ 0.9) 

▪ Pré-oxigenação usando ventilação não invasiva (pressão 
de suporte com PEEP- pressão positiva ao final da 
expiração) 

o Posicionamento do paciente (p. ex., olfativa, sentado, 

extensão de cabeça/pescoço, laringoscopia com cabeça 

elevada, rampa) 

o Administração de sedativos versus hipnóticos 

o Anestesia local versus sem anestesia local 
 

_________________________________________________________ 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡Métodos de fornecimento de pré-oxigenação incluem 
fornecimento de oxigênio com cânula nasal, máscara facial (incluindo cânula 
nasal umidificada e pressão positiva contínua de via aérea) ou insuflação com 
uma via aérea supraglótica. 
§§§§§§§§§Métodos de oxigênio suplementar incluem fornecimento de 
oxigênio com cânula nasal, máscara facial (incluindo cânula nasal 
umidificada e pressão positiva contínua de via aérea) ou insuflação com uma 
via aérea supraglótica. 
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o Oxigênio suplementar durante o manejo de vias 

aéreas§§§§§§§§§ 

o Monitoramento do paciente (de acordo com os padrões da 

ASA) 

• Manejo de via aérea difícil antecipada 

o Intubação traqueal acordada (qualquer dispositivo) 

▪ Intubação acordada/intubação com sedação versus 
intubação depois de indução 

▪ Intubação acordada/intubação com sedação versus 
intubação com anestesia em pacientes com estomago cheio 

o Intubação traqueal com anestesia 

▪ Indução/Intubação de sequência rápida 

• Com versus sem pressão cricoide (manobra de Sellick) 

• Ventilação com máscara limitada por pressão versus abolir a 

ventilação espontânea 

▪ Manutenção de ventilação espontânea versus abolir a 
ventilação espontânea 

▪ Administração de bloqueador neuromuscular para melhorar 
a ventilação com máscara 

▪ Rocurônio com sugammadex versus suxametônio ou 
succinilcolina 

o Intubação acordada e com anestesia 

▪ Manobras de via aérea (p. ex., elevação do queixo e tração 
da mandíbula, manipulação externa da laringe, manobra 
BURP)  

o Dispositivos de manejo de vias aéreas 

▪ Lâminas laringoscópicas rígidas de design e tamanhos 
alternativos: com ventilação com máscara adequada após a 
indução (alternativas às lâminas padrão como Macintosh e 
Miller) 

▪ Acessórios – introdutores, bougies, estiletes, tubos traqueais 
alternativos 

▪ Videolaringoscopia/laringoscopia assistida por vídeo 

• Videolaringoscopia/laringoscopia assistida por vídeo versus 

laringoscopia com fibra óptica 

• Videolaringoscópios canulados versus não 

canulados∥∥∥∥∥∥∥∥∥ 

• Dispositivos hiper-angulados versus não angulados 

▪ Endoscópios flexíveis de intubação 

• Endoscópios flexíveis de intubação versus intubação traqueal ou 
nasotraqueal às cegas 

• Endoscópios flexíveis de intubação versus intubação 
laringoscópica rígida 

▪ Via aérea por um supraglótico 

• Via aérea supraglótica versus máscara facial para ventilação 

• Intubação através de um supraglótico versus sem um supraglótico 

• Técnicas de intubação com uma via aérea supraglótica 

▪ Intubação laringoscópica com uma via aérea supraglótica 
versus intubação às cegas com uma via aérea supraglótica 

▪ Intubação com endoscópio flexível com uma via aérea supra 
glótica versus intubação padrão laringoscópica com uma via  

▪ aérea supraglótica 
 

_________________________________________________________ 
∥∥∥∥∥∥∥∥∥Dispositivos canulados incluem os videolaringoscópios Airtraq, 
Kingvision e Pentax. Dispositivos não canulados incluem os 
videolaringoscópios Glidescope, MAC e McGrath. 
 

 
 
 

 

▪ Intubação ótica/guiada por imagem com uma via aérea 
supraglótica versus intubação padrão laringoscópica com 
uma via aérea supraglótica 

• Vias aéreas supraglóticas de segunda versus primeira geração 

▪ Estilete luminoso, estilete ótico 

• Estilete luminoso ou estilete ótico versus intubação às cegas 

• Estilete luminoso ou estilete ótico versus intubação 
laringoscópica 

▪ Broncoscópio rígido 

• Intubação com versus sem um dispositivo supraglótico 

• Técnicas de intubação com um dispositivo supraglótico 

• Intubação com um dispositivo supraglótico com sistema de 
vídeo versus intubação às cegas com um supraglótico 

• Intubação com endoscópio flexível introduzido em um 
dispositivo supraglótico versus Intubação com um dispositivo 
supraglótico com sistema de vídeo 

• Intubação ótica/guiada por imagem com uma via aérea 
supraglótica versus intubação padrão laringoscópica com uma 
via aérea supraglótica 
o Intervenções adicionais de manejo de vias aéreas (com falha 

antecipada de dispositivos de manejo de vias aéreas) 

▪ Intubação retrógrada guiada por fio 

▪ Via aérea invasiva 

• Cricotireoidostomia (percutânea) 

• Cricotireoidostomia (cirúrgica) 

• Traqueostomia/traqueotomia 

• Técnica bisturi-bougie ou técnica bisturi-bougie-tubo versus 
técnica agulha cânula 

• Cricotireoidostomia/traqueostomia sem/com sedação para via 
aérea invasiva 
o Combinação de técnicas######### 

• Manejo de via aérea difícil não antecipada e de emergência (p. 
ex., não é possível oxigenar ou ventilar) 
o Chamar ajuda 
o Maximizar oxigenação 

▪ Oxigênio nasal durante os esforços para assegurar um tubo 

▪ Assistência de ventilação expiratória 

▪ Oxigênio por cânula nasal de alta vazão/troca ventilatória 
por insuflação rápida umidificada transnasal 

o Uso de uma ajuda cognitiva 

o Dispositivos de manejo de vias aéreas 

▪ Broncoscópio rígido 

▪ Lâminas laringoscópicas rígidas de design e tamanhos 
alternativos: com a ventilação com máscara facial 
adequada depois da indução (alternativas às lâminas 
padrão com Macintosh e Miller 

▪ Estilete luminoso, estilete ótico 

• Estilete luminoso ou estilete ótico versus intubação às cegas 

• Estilete luminoso ou estilete ótico versus intubação 
laringoscópica 

▪ Endoscópios flexíveis de intubação  
• Intubação com endoscópio flexível versus intubação traqueal ou  

________________________________________________________ 
#########Combinações de técnicas incluem (1) laringoscopia direta com via aérea 
supraglótica, bougie, estilete ótico, endoscópio de intubação flexível, cateter de 
troca de via aérea ou intubação retrógrada; (2) videolaringoscópios com via aérea 
supraglótica  
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• nasotraqueal às cegas 

• Intubação com endoscópio flexível versus intubação 
laringoscópica rígida 

▪ Videolaringoscopia/Laringoscopia assistida por vídeo 
• Videolaringoscopia/Laringoscopia assistida por vídeo 

versus laringoscopia direta 

• Videolaringoscopia/Laringoscopia assistida por vídeo 
versus intubação com endoscópio flexível 

• Dispositivos hiper-angulados versus não angulados 

• Videolaringoscópios canulados versus não canulados 

• Laringoscópios óticos alternativos 

▪ Acessórios – introdutores, bougies, estiletes, tubos 
traqueais alternativos 

▪ Via aérea supraglótica 
• Via aérea supraglótica versus máscara facial para ventilação 

• Intubação com versus sem uma via aérea supraglótica 

• Técnicas de intubação com uma via aérea supraglótica 

▪ Intubação laringoscópica com uma via aérea 
supraglótica versus intubação às cegas com uma via 
aérea supraglótica 

▪ Intubação com endoscópio flexível com uma via aérea 
supraglótica versus intubação padrão laringoscópica 
com uma via aérea supraglótica 

▪ Intubação ótica/guiada por imagem com uma via 
aérea supraglótica versus intubação padrão 
laringoscópica com uma via aérea supraglótica 

• Via aérea supraglótica de segunda versus primeira geração 

o Intervenções adicionais de manejo de vias aéreas (com 
falha antecipada de dispositivos de manejo de vias 
aéreas) 

▪ Intubação retrógrada guiada por fio 

▪ Via aérea invasiva de emergência 
• Cricotireoidostomia (percutânea) 
• Cricotireoidostomia (cirúrgica) 
• Traqueostomia/traqueotomia 

• Técnica bisturi-bougie ou técnica bisturi-bougie-tubo versus 
técnica agulha cânula 

• Cricotireoidostomia/traqueostomia sem/com sedação para 
via aérea invasiva 

▪ ECMO 

▪ Ventilação a jato 

▪ Combinação de técnicas 
• Confirmação de intubação bem-sucedida 

o Oximetria de pulso (para nível de saturação de 
oxigênio/dessaturação/hipoxemia/hipóxia) 

o Capnografia para nível de dióxido de 
carbono/hipercarbia/hipercapnia 

▪ Capnografia versus capnometria 

▪ Capnografia versus colorimetria 

o Visualização (qualquer técnica) 

o Broncoscopia flexível 

o Ultrassom 

o Radiografia 
• Extubação 

o Avaliar a prontidão para extubação 
o Presença de um indivíduo treinado para auxílio 
o Seleção de momento e local ideais 
o Plano para possível reintubação 
o Traqueostomia eletiva 
o Extubação ou remoção de via aérea supraglótica 

acordada 

 

 

▪ Extubação traqueal com o paciente acordado versus 
extubação com sedação (anestesiado) 

▪ Remoção de dispositivo supraglótico com o paciente 
acordado versus remoção de via aérea supraglótica 
anestesiada 

o Oxigênio suplementar durante extubação (p. ex., por 

máscara, ambu, cânula nasal, pressão positiva contínua de 

via aérea, pressão positiva binível de via aérea-BiPAP- ou 

cânula nasal de alto fluxo) 

o Oxigênio suplementar após a extubação 

o Extubação por fases 
• Cateter de troca de via aérea 

• Cateter de troca de via aérea supraglótica (manobra de Bailey) 
• Cuidados de acompanhamento 

o Esteroides pós-extubação 
o Epinefrina pós-extubação 
o Aconselhamento pós-extubação (p. ex., informar e 

aconselhar o paciente ou responsável sobre a ocorrência e 
potenciais complicações associadas com vias aéreas difíceis) 

o Documentar a via aérea difícil e o manejo no prontuário 
médico e fornecer relatório para o paciente 

o Registro com um serviço de notificação de emergência 

• Fatores humanos 

 

Intervenções excluídas 

• Intervenções que não abordam nenhum aspecto do manejo de 

vias aéreas e anestesia 

• Separação pulmonar 

o Tubo de duplo lúmen 

o Bloqueador brônquico 

• Vias aéreas fisiologicamente difíceis 

• Detalhes de técnicas de intubação acordada 

• Intubação submentoniana 

• Bypass cardiopulmonar 

• Efeitos de anestésicos/sedativos na facilitação de 

intubação/inserção de via aérea supraglótica (p. ex., propofol) 

• Detalhes de ECMO 

 

Resultados 

• Critérios de inclusão: 

o Identificação de características do paciente com risco de 

intubação difícil 

o Identificação de características do paciente que levam à 

intubação acordada 

o Sucesso/falha da intubação/ventilação 

▪ Ventilação com máscara facial/balão (sucesso/falha, 
fácil/difícil) 

▪ Posicionamento de um dispositivo supraglótico 
(sucesso/falha, número de tentativas) 

▪ Laringoscopia (sucesso/falha, número de tentativas) 

▪ Intubação traqueal (sucesso/falha, número de tentativas) 

▪ Via aérea invasiva  
• Cricotireoidostomia percutânea (sucesso/falha) 
• Cricotireoidostomia cirúrgica (sucesso/falha) 

• Traqueostomia (sucesso/falha) 
• Técnica bisturi-bougie ou técnica bisturi-bougie-tubo versus 
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técnica agulha cateter ((sucesso/falha) 

▪ Restauração de falha na oxigenação (sucesso/falha) 

▪ Intubação esofágica 

▪ Barotrauma (pneumotórax, pneumomediastino) 

▪ Enfisema subcutâneo 

▪ Ruptura gástrica 

▪ Ruptura traqueal 

▪ Estenose traqueal atrasada 

o Resultados fisiológicos (medição do funcionamento 

fisiológico) 

▪ Oxigenação/dessaturação 

▪ Níveis de dióxido de carbono 

▪ Níveis hemodinâmicos (p. ex., pressão arterial média, 
pressão venosa central)  

o Resultados clínicos 

▪ Hipoxemia/hipóxia 

▪ Hipercapnia/hipercarbia 

▪ Instabilidade hemodinâmica 

▪ Aspiração 

▪ Trauma/lesão de vias aéreas 

▪ Lesões de tecidos moles/lesões de pontos cegos 

▪ Garganta irritada 

▪ Lesão palatal 

▪ Danos orais/dentais 

▪ Eventos cardíacos (p. ex., parada cardíaca) 

▪ Lesão neurológica 

▪ Via aérea cirúrgica/traqueostomia não planejada 

▪ Déficit neurológico de menos do que 72 h 
o Resultados permanentes (longo prazo) 

▪ Morte 

▪ Dano ao sistema respiratório 

• Trauma de vias aéreas 

• Pneumotórax 

• Aspiração 

▪ Dano nervoso/cerebral 
• Dano nervoso 

• Déficit neurológico/de memória 

• Dano cerebral permanente 

• Lesão cerebral (encefalopatia anóxica) 

▪ Dano cardiovascular 
• Parada cardiopulmonar 

▪ Dano fetal/neonato 

▪ Déficit funcional 
• Parada cardiopulmonar 

• Consciência/medo 

• Perda de emprego 

o Resultados não clínicos 

▪ Admissão não planejada na UTI 

▪ Admissão hospitalar não planejada 

▪ Cancelamento/adiamento da cirurgia 

▪ Duração da internação 

▪ Satisfação do paciente 
• Critérios de exclusão 

o Sem critérios de exclusão 

 

Levantamento de evidências 

• Critérios de inclusão da literatura: 

o Estudos randomizados controlados 

o Estudos comparativos prospectivos não randomizados (p. 

ex., quase-experimentais, coorte) 

o Estudos comparativos retrospectivos (p. ex., caso controle) 

o Estudos observacionais (p. ex., correlacionais ou estatísticas 

descritivas) 

o Estudos de caso, séries de caso 

• Critérios de exclusão da literatura (exceto para obter-se novas 

citações): 

o Editoriais 

o Revisões de literatura 

o Meta-análises conduzidas por terceiros 

o Estudos não publicados 

o Estudos em periódicos não revisados por pares 

o Artigos de jornal 

• Evidências de pesquisa: 

o Pesquisa com consultores experts 

o Pesquisa com membros ASA 

o Pesquisa com membros de outras organizações participantes 

o Pesquisa de confiabilidade 

o Pesquisa de viabilidade 

 

Estado da Literatura 

Para a revisão sistemática, estudos clínicos potencialmente 

relevantes foram identificados via pesquisas eletrônicas e manuais. 

Buscas bibliográficas em base de dados incluíram PubMed e 

EMBASE. As buscas cobriram um período de 9,25 anos, de 1º de 

janeiro de 2012 a 31 de março de 2021. Também foi conduzida uma 

busca de citações (retrógrada e progressiva) de meta-análises 

relevantes e outras revisões sistemáticas. Publicações identificadas 

pelos membros da força-tarefa também foram consideradas. Estudos 

aceitos nas diretrizes anteriores foram revisados novamente, 

cobrindo o período entre 1ª de janeiro de 2002 e 31 de junho de 

2012. Apenas estudos contendo achados originais de periódicos 

revisados por pares foram aceitos. Editoriais, cartas e outros artigos 

sem dados foram excluídos. Um fluxograma PRISMA* e estratégia 

de busca de literatura estão disponíveis como Conteúdo 

Suplementar Digital 2, http://links.lww.com/ALN/C695. No total, 

foram identificadas 12.544 novas citações únicas, com 1,026 artigos 

completos avaliados para elegibilidade. Após a revisão, foram 

excluídos 619, com 407 novos estudos cumprindo os critérios de 

inclusão. Esses estudos foram combinados com 190 artigos pré-

2012 das diretrizes anteriores, resultando em um total de 597 artigos 

aceitos como evidência para estas diretrizes. Neste documento, 559 

são referenciados, com uma bibliografia completa de artigos usados 

para o desenvolvimento destas diretrizes, organizados por seção, 

disponível como Conteúdo Suplementar Digital 3, 

http://links.lww.com/ALN/C696. 

 Cada resultado pertinente relatado em um estudo foi classificado 

por categoria e nível de evidência e designado como benéficos, 

nocivos ou equívocos. Os achados foram, então, resumidos para 

ligação de evidência e relatados no texto das diretrizes atualizadas. 

 As categorias de evidência referem-se especificamente à força e 

qualidade do projeto de pesquisa dos estudos. Evidências categoria 
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A representam resultados obtidos em estudos randomizados 

controlados e evidências categoria B representam resultados 

observacionais obtidos em estudos não randomizados ou 

randomizados sem grupo de comparação pertinentes. Quando 

disponível, evidências categoria A são preferidas em relação às 

evidências categoria B para qualquer resultado particular. Essas 

categorias de evidência foram subdividas em níveis de 

evidência, Nível de evidência referem-se especificamente à 

força e qualidade dos achados resumidos dos estudos (p. ex., 

achados estatísticos, tipo de dados e número de estudos 

relatando/replicando os achados). Neste documento, o nível 

mais alto de evidência está incluído no relato resumido de cada 

par intervenção-resultado, incluindo uma designação de 

benefício, nocividade ou equívoco. 

 

Categoria A 

Estudos randomizados controlados relatam achados 

comparativos entre intervenções clínicas para resultados 

especificados. Resultados estatisticamente significativos (P < 

0,01) são designados com benéficos (B) ou nocivos (N) para o 

paciente; achados não significativos estatisticamente são 

designados como equívocos (E). 

Nível 1 

A literatura contém um número suficiente de estudos 

randomizados controlados para conduzir meta-

análises,********** e os achados meta-analíticos desses 

estudos agregados são relatados como evidência 

Nível 2 

A literatura contém múltiplos estudos randomizados 

controlados, mas o número de estudos randomizados 

controlados não é suficiente para conduzir uma meta-análise 

viável para o propósito destas diretrizes. Achados desses estudos 

randomizados controlados são relatados separadamente como 

evidências. 

Nível 3 

A literatura contém um único estudo randomizado controlado e 

os achados desse estudo são relatados como evidência. 

 

Categoria B 

Estudos observacionais ou randomizados controlados sem 

grupos de comparação pertinentes podem permitir a inferência 

de relações benéficas ou nocivas entre intervenções clínicas e 

resultados clínicos. Achados inferidos são direccionalmente 

designados como benéficos (B), nocivos (N) ou equívocos (E). 

Para estudos que relatam achados estatísticos, o limite de 

significância é P < 0,01. 

 

Nível 1 

A literatura contém comparações não randomizadas (p. ex., 

estudos quase-experimentais, coorte [prospectiva ou 

retrospectiva], caso-controle) com estatísticas comparativas 

entre intervenções clínicas para um resultado clínico 

especificado. 

 
_________________________________________________________ 
∥∥∥∥∥∥∥∥∥Um mínimo de cinco estudos randomizados controlados 
independentes (p. ex., suficiente para adequar um model de efeitos aleatórios) 
é requisito para meta-análises. 

Nível 2 

A literatura contém estudos observacionais não comparativos com 

estatísticas associativas (p. ex., correlação, sensibilidade e 

especificidade. 

 

Nível 3 

A literatura contém estudos observacionais não comparativos com 

estatísticas descritivas (p. ex., frequências, porcentagens). 

 

Nível 4 

A literatura contém estudos de caso. 

 

Literatura Insuficiente 

A falta de evidências científicas suficientes na literatura pode 

ocorrer quando a evidência está indisponível (p. ex., não foram 

encontrados estudos pertinentes) ou inadequada. Literatura 

inadequada não pode ser utilizada para analisar as relações entre 

intervenções clínicas e resultados porque não é obtida uma 

interpretação clara dos resultados devido a questões metodológicas 

(p. ex., confusão no desenho do estudo ou em sua implementação) 

ou porque o estudo não cumpre os critérios de conteúdo como 

definidos no “enfoque” das diretrizes. 

 Literatura abordando a sensibilidade relatada de predição de risco, 

especificidade, valor preditivo positivo e negativo e outros valores 

comuns para idade, sexo, índice de massa corporal, peso, altura, e 

histórico de ronco. Valores de avaliação de vias aéreas foram 

relatados para características faciais e maxilares, referências e 

medidas anatômicas. 

 A literatura relacionada a videolaringoscópios conteve estudos 

com desenhos experimentais bem definidos e informações 

estatísticas suficientes para conduzir meta-análises formais (tabela 

4). Os resultados avaliados foram (1) visão laringoscópica, (2) 

sucesso na intubação, (3) intubação bem-sucedida na primeira 

tentativa, (4) manobras auxiliares utilizadas na intubação e (5) 

tempo para intubação. Para meta-análises de estudos relatando 

frequência de eventos, taxas de eventos e razão de probabilidade 

foram agrupados. O tempo para intubação foi agrupado utilizando-

se diferenças médias (resultados contínuos) para relevância clínica. 

Modelos de efeitos fixos foram incluídos usando o método Mantel-

Haenszel ou peso de acordo com o inverso da variância, quando 

apropriado. Modelos de efeitos aleatórios foram incluídos com o 

peso de acordo com o inverso da variância usando a estimativa 

DerSimonian e Laird de variância entre estudos. A sensibilidade à 

medida do efeito também foi avaliada. A heterogeneidade foi 

quantificada com I2 e foi aplicado um nível de significância de P < 

0,01 para as análises. As estatísticas para estudos individuais e 

gráficos em floresta estão disponíveis como Conteúdo Suplementar 

Digital 4, http://links.lww.com/ALN/C697. 

 A concordância entre observadores entre membros da força-tarefa 

e dois metodologistas foi analisada para essa atualização, com níveis 

de concordância usando uma estatística κ para pares de 

concordância de dois avaliadores, como segue: (1) desenho da 

pesquisa, κ = 0,55 a 0,61; (2) tipo de análise, κ = 0,55 a 0,83; (3) 

atribuição de ligação de evidência, κ = 0,67 a 0,79; e (4) 

inclusão de literatura na base de dados, κ = 0,08 a  0,79. Valores 

de três avaliadores entre dois metodologistas e revisores da 

força-tarefa foram (1) desenho da pesquisa, κ = 0,61; (2) tipo 
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de análise, κ = 0,65; (3) atribuição de ligação, κ = 0,67; e (4) 

inclusão de literatura na base de dados, κ = 0,15. Esses valores 

representaram nível de concordância de baixo a moderado. 

 

Evidência baseada em consenso 

A validação dos conceitos abordados nestas diretrizes e de 

subsequentes recomendações propostas foi obtida por um 

consenso de múltiplas fontes, incluindo (1) pesquisa de opinião 

com consultores experts que foram selecionados com base em 

seu conhecimento ou expertise no manejo de vias aéreas difíceis; 

(2) pesquisas de opinião com amostras selecionadas 

aleatoriamente de membros ativos da ASA e das organizações 

participantes; e (3) comentários na internet. Todas as evidências 

baseadas em opinião relevantes para cada tópico foram 

consideradas nos desenvolvimentos destas diretrizes. 

Entretanto, apenas achados obtidos em pesquisas formais foram 

relatados no documento. As pesquisas de opinião foram 

desenvolvidas pela força-tarefa para abordar cada intervenção 

clínica identificada no documento. Pesquisas iguais foram 

distribuídas para consultores experts, para uma amostra aleatória 

de membros da ASA e para membros das organizações 

participantes. 

 As respostas das pesquisas foram registradas usando uma 

escala de cinco pontos e resumidas com base em valores 

médios††††††††††: 

 

Concordam plenamente: escore médio de 5 (pelo menos 50% 

das respostas são 5). 

Concordam: escore médio de 4 (pelo menos 50% das respostas 

são 4 ou 4 e 5). 

Equívoco: escore médio de 5 (pelo menos 50% das respostas são 

3, ou nenhuma outra categoria de resposta ou combinação de 

categorias similares tem ao menos 50% das respostas) 

Discordam: escore médio de 2 (pelo menos 50% das respostas 

são 2 ou 1 e 2) 

Discordam plenamente: escore médio de 1 (pelo menos 50% das 

respostas são 1) 

 

Para consultores respondentes, a taxa de retorno da pesquisa 

abordando as recomendações das diretrizes foi de 82% (n = 174 

de 212) e os resultados estão apresentados na tabela 5. Para 

membros respondentes, os totais das pesquisas foram os 

seguintes: Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA) = 

220; Associação Pan-Indiana de Via Aérea Difícil (AIDAA) = 

74; Sociedade Europeia de Manejo de Vias Aéreas (EAMS) = 

79; Sociedade Italiana de Anestesiologia, Analgesia, 

Reanimação e Cuidado Intensivo (SIAARTI) = 177; Grupo de 

Aprendizado, Ensino e Investigação de Vias Aéreas Difíceis 

(FIDIVA) = 24; Sociedade de Anestesia Ambulatorial 

(SAMBA) = 47; Sociedade de Manejo de Vias Aéreas (SAM) = 

70; Sociedade de Anestesia de Cabeça e Pescoço (SHANA) = 

27; Sociedade de Anestesia Pediátrica (SPA) = 268; Sociedade 

de Anestesiologistas em Cuidado Crítico (SOCCA) = 85 e  
 

_________________________________________________________ 

††††††††††Quando um número igual de respostas de categorias distintas é 
obtido, o valor médio é determinado por meio do cálculo da média aritmética 
dos dois valores médios. Relações são calculadas por uma fórmula pré-
determinada. 

 

Sociedade de Anestesiologia em Trauma (TAS) = 21. Os resultados 

das pesquisas para cada organização estão apresentados com 

Conteúdo Digital Suplementar 5, http://links.lww.com/ALN/C698. 

Uma pesquisa adicional foi enviada aos consultores, acompanhada 

de um rascunho das diretrizes e pedindo para que indicassem quais 

as recomendações, se houvesse, que iriam mudar suas práticas 

clínicas se as diretrizes fossem instituídas. A taxa de retorno foi 31% 

(n = 68 de 218). A porcentagem de consultores respondentes que 

previam nenhuma mudança associada a cada ligação foi a seguinte: 

(1) avaliação de vias aéreas = 82%, (2) disponibilidade de 

equipamentos de manejo de vias aéreas = 79%, (3) a presença de um 

indivíduo treinado para auxiliar = 82%, (4) fornecimento de 

oxigênio suplementar = 76%, estratégia para manejo de vias aéreas 

difíceis antecipadas = 88%, estratégia de intubação acordada = 81%, 

seleção de uma via aérea invasiva = 84%, sequência preferencial de 

dispositivos para tentar intubar = 93%, estratégia para manejo de 

vias aéreas difíceis não antecipadas = 88%, estratégia para manejo 

de vias aéreas difíceis de emergência = 87%, uso de algoritmo, ajuda 

cognitiva ou infográficos = 65%, uso de capnografia para 

confirmação da intubação = 90%, estratégia para manejo invasivo 

de vias aéreas difíceis = 82%, fornecimento de oxigênio suplementar 

para extubação = 87% e documentação da via aérea difícil 

encontrada = 81%. De todos os respondentes, 91% indicaram que as 

diretrizes teriam nenhum efeito na quantidade de tempo gasto em 

um caso típico, 7% indicaram que haveria um aumento no tempo 

gasto em um caso típico e 1% indicou uma diminuição no tempo 

gasto com implementação das diretrizes; e 86% indicaram que a 

implementação das diretrizes não demandaria mudanças de prática 

que afetem os custos. 

 

Apoio à Pesquisa 
A pesquisa foi financiada apenas pela Sociedade Americana de 

Anestesiologia (Schaumburg, Illinois). 

 

Conflito de Interesses 

Dr. Apfelbaum foi apoiado por um salário pago em parte pelo 

National Institutes of Health (Bethesda, Maryland) bolsa nº. 

ROHG009938-01A1. Dr. Hagberg recebeu bolsa de apoio à 

pesquisa de Ambu (Copenhagen, Dinamarca), Karl Storz 

Endoscopy (Tuttlingen, Alemanha), e Vyaire Medical Inc. 

(Mettawa, Illinois); recebeu honorários/royalties de UpToDate e 

Elsevier (Amsterdam, Holanda); e é Professor Emérito Helen 

Shafer Fly. Dr. Connis é um consultor pago da Sociedade 

Americana de Anestesiologia (Schaumburg, Illinois). Dr. 

Abdelmalak é ex-presidente da Sociedade de Anestesia 

Ambulatorial (Milwaukee, Wisconsin), da Sociedade de 

Anestesia de Cabeça e Pescoço e da Sociedade de 

Anestesiologistas de Ohio (Columbus, Ohio); é membro do 

conselho de diretores da ASA, recebeu pagamentos 

como consultor do conselho consultor da Acacia Pharma 

(Indianapolis, Indiana) e da Medtronic (Minneapolis, 

Minnesota); e recebeu royalties da Cambridge University 

Press (Londres, Reino Unido). Dr. Dutton tem ações da U.S. 

Anesthesia Partners (Dallas, Texas) e compõe o quando de 

diretores ex officio da Sociedade de Anestesiologia em Trauma 
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diretor do Conselho Americano de Anestesiologia (Raleigh, 

North Carolina); fornece testemunho de especialista para a 

Universidade de Michigan (Ann Arbor, Michigan); e 

recebeu honoraria do Penn State Health (Hershey, 

Pennsylvania), Atrium Health (Charlotte, North Carolina), 

Sociedade de Anestesiologistas do Missouri (Jefferson 

City, Missouri), Conselho Americano de Anestesiologistas 

e Universidade de Stanford (Palo Alto, California). Dr. 

Greif recebeu uma bolsa de pesquisa Karl Storz em 2018 

(Tuttlingen, Alemanha); é ex-presidente da Sociedade 

Europeia de Manejo de Vias Aéreas (Bern, Suíça); e 

compõe o quadro diretor de educação e treinamento para o 

Conselho Europeu de Reanimação (Niel, Bélgica). Dr. 

Mercier recebeu apoio material da Teleflex (Athlone, Irlanda) 

e Karl Stortz Endoscopy (Tuttlingen, Alemanha); compõe a 

Assembleia de Delgados e o Comitê de Padrões e Parâmetros 

de Práticas da ASA, e é presidente do Comitê de 

Planejamento a Longo Prazo e ex-presidente da Sociedade de 

Anestesiologistas do Texas. Dr. Myatra é presidente da 

Associação Pan-Indiana de Via Aérea Difícil (Karnataka, 

Índia). Dr. O’Sullivan é membro do conselho e administrador 

do Royal College of Anaesthetists (Londres, Reino 

Unido). Dr. Rosenblatt recebeu honoraria da Medtronics 

(Dublin, Irlanda) e  é  d o n o  d a  Airway On Demand 

Limited Liability Corporation (Hamden, Connecticut), e é 

consultor da Ambu (Copenhagen, Dinamarca). Dr. 

Sorbello é um consultor pago da Teleflex Medical 

(Athlone, Irlanda), Deas Italia (Castelbolognese, Itália), e 
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seção da Anesthesia & Analgesia (Sociedade Internacional de 
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Tabela 1. Itens para o Manejo de Vias Aéreas em locais onde se realiza Anestesia 

 
Balão auto inflável de reanimação 

Tubos de aspiração, aspirador cirúrgico (Yankauers), cateteres de aspiração e 

conectores apropriados 

Diversos tamanhos de máscaras faciais 

Diversos tamanhos de vias aéreas nasais e orais 

Diversos tamanhos e tipos de lâminas laingoscópicas e cabos  

Diversos tamanhos e tipos de tubos traqueais 

Introdutor de tubo traqueal (bougie) para pacientes adultos 

Estiletes de tubo traqueal (maleáveis e rígidos) 

Equipamento para manejo de via aérea invasiva de emergência 

 Diversos tamanhos de dispositivos supraglóticos 

Lubrificante médico solúvel em água 

Cânula nasal e máscaras faciais de oxigênio 

Videolaringoscópio com estiletes apropriados 

Monitores padrão ASA 

Indução anestésica, manutenção e medicações de resgate 

Os exemplos listados nesta tabela representam os conteúdos básicos mínimos para um carrinho de resgate da Via Aérea, para locais onde se realiza anestesia. O carrinho pode ser 
customizado de acordo com necessidades específicas, preferências e habilidades do médico e da instituição de saúde. 

ASA, Sociedade Americana de Anestesiologia. 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2. Itens da Unidade de Armazenamento Portátil (MALETA DE VIA AÉREA) para o Manejo de Vias Aéreas Difíceis 

 
Categoria* Item†‡ 

 
Equipamento de ventilação de resgate/     Cânulas orais de tamanhos diversos (Guedel) 

alternativo                                                    Dispositivos supraglóticos/ com cuff faríngeo de tamanhos diversos 

Cânula nasal 

Equipamento de intubação alternativo Tubos traqueais de tamanhos diversos (incluindo tubos micro laríngeos) 

Lâminas rígidas de design e tamanhos alternativos para intubação 

Guias de tubo traqueal. Exemplos incluem (mas não estão limitados a) estiletes semirrígidos, estiletes iluminados, fórceps 

projetado para manipular a porção distal do tubo traqueal 

Dispositivos supraglóticos de intubação 

Videolaringoscópio com estilete apropriado 

Laringoscópio óptico 

Vídeo estilete de intubação 

Broncoscópio flexível de intubação com equipamento para anestesia tópica e bloqueador de mordida (cânula de 

fibroscopia) 

 Cateter Aintree 

Equipamento de via aérea de emergência Equipamento para manejo de via aérea invasiva de emergência 

Equipamento de ventilação a jato 

Materiais diversos Cateteres trocadores de tamanhos diversos 

                                                                     Detectores de dióxido de carbono exalado 

Uma versão plastificada de um algoritmo de vias aéreas difíceis aceito localmente /ajuda cognitiva/checklist  

Desembaçador 

Os exemplos listados nesta tabela representam equipamentos de manejo de vias aéreas além do que pode estar disponível no carro/maleta básica (veja a Tabela 1). Nos lugares onde 
se real iza anestesia, estes i tens devem ser organizados em uma unidade de armazenamento portátil. 

*Os tamanhos dos equipamentos e materiais devem corresponder à população atendida (p. ex., neonatos, pediátricos, adultos). †Os itens listados nesta tabela representam sugestões. O 
conteúdo da unidade de armazenamento portátil deve ser customizados de acordo com necessidade específicas, preferências e habilidades do médico e da instituição de saúde. ‡A escolha de alguns 
itens (p. ex., videolaringoscópio, equipamento de ventilação a jato) pode depender da familiaridade e experiência do médico com o dispositivo. 
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Tabela 3. Fatores Humanos Relevantes para o Manejo de Vias Aéreas Difíceis 

 
Fatores médicos 

Antes 

Conhecimento e treinamento do médico 

Resultados alternativos possíveis (plano 

B) Complacência na avaliação pré-

operatória 

Durante 

Fatores estressantes internos e externos (fatiga, doença, pressão por produção) 

Tomada de decisão (perseverança, julgamento, consciência situacional, interpretação de 

dados) Dinâmica da equipe (liderança, atribuição de funções, empoderamento, campo estéril) 

Chamar ajuda 

Depois 

Reunião discussão da equipe  

Fatores externos 

Fatores do paciente 

Risco de dificuldade anatômica/fisiológica da via aérea, risco de aspiração, risco de infecção, risco de exposição, urgência e c omorbidades 

Fatores ambientais 

Equipamento de vias 

aéreas Monitoramento 

Equipamento de proteção 

individual Fatores institucionais 

Cultura, recrutamento, duração de 

turnos Protocolos, relatórios  

Supervisão/apoio, treinamento 

 

Esta tabela lista aspectos do manejo de vias aéreas que abordam como o médico pode interagir com pacientes, outros médicos, assistentes, equipamentos ou com o ambiente 
durante o processo de manejo de vias aéreas. Médicos podem considerar tais fatores antes, durante e/ou depois do curso do manejo de vias aéreas. Os fatores estão classificados em 
relacionados diretamente com ou externos ao médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão laringoscópica 8 1.100 0,123 (0.078, 0.194) < 0,001 0,124 (0,056, 0,275) < 0,001 53% 0,036 

Intubação bem-sucedida 10 1.213 0,181 (0.097, 0.339) < 0,001 0,225 (0,063, 0,803) 0,003 52% 0,026 
Sucesso na primeira tentativa 9 624 0,327 (0.161, 0.666) < 0,001 0,357 (0,170, 0,749) < 0,001 0% 0,719 

Manobras adicionais 6 738 0,379 (0.250, 0.574) < 0,001 0,311 (0,149, 0,650) < 0,001 57% 0,041 

Diferença Média (99% CI) 

Tempo de intubação 10 793 –0,158 (–0,347, 0,030) 0,031 –0,036 (–0,652, 0,580) 0,880 90,12% < 0,001 
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Tabela 5. Resultados da Pesquisa com Consultores Experts (Taxa de Resposta = 82%) 

 
 Concorda Concorda Neutro Discorda Discorda 

Recomendações N  Plenamente (%) (%) (%) Plenamente  

(%)                                                            (%) 
 

Avaliação da via aérea 

1a. Antes de iniciar os cuidados em anestesia ou manejo de vias aéreas, garanta que uma avaliação 174 92* 6 1 0 1 

de risco de vias aéreas seja conduzida pela(s) pessoa(s) responsáveis pelo manejo de vias 

aéreas, quando viável, para identificar fatores do paciente, médico, cirúrgicos, ambientais e 

anestésicos (p. ex., risco de aspiração) que possam indicar o potencial de uma via aérea difícil. 

1b. Antes de iniciar os cuidados em anestesia ou manejo de vias aéreas, realize um exame físico 174 84* 13 1 0 1 

de vias aéreas. 

Preparação para o manejo de Vias Aéreas Difíceis 

2a. Se há suspeita ou conhecimento de via aérea difícil, garanta que um indivíduo treinado esteja  174 94* 5 0 0 1 

presente ou imediatamente disponível para auxiliar no manejo de via aérea. 

2b. Se há suspeita ou conhecimento de via aérea difícil, informe o paciente ou responsável sobre os 174 74* 21 3 1 1 

riscos e procedimentos especiais relativos ao manejo de vias aéreas difíceis. 

2c. Se há suspeita ou conhecimento de via aérea difícil, administre oxigênio antes de iniciar o manejo  173 83* 10 6 1 1 

de via aérea difícil e forneça oxigênio suplementar durante o processo de manejo de vias 

aéreas, incluindo na extubação. 

Manejo de Vias Aéreas Difíceis Antecipadas 

3. Identifique uma estratégia para (1) intubação sem sedação, (2) pacientes que podem ser 164 84* 12 3 1 1 

adequadamente ventilados, mas são difíceis de intubar, (3) pacientes que não podem ser 

ventilados ou intubados e (4) abordagens alternativas para a falha do manejo de vias aéreas. 

4a. Quando apropriado, realize intubação sem sedação se houver suspeita de intubação difícil  165 68* 22 7 2 1 

e se houver antecipação de ventilação difícil (máscara facial/via aérea supraglótica). 

4b. Quando apropriado, realize intubação sem sedação se houver suspeita de intubação difícil  165 42 30* 15 11 2 

e se houver antecipação de risco aumentado de aspiração. 

4c. Quando apropriado, realize intubação sem sedação se houver suspeita de intubação difícil 166 44 34* 14 6 2 

e se for antecipado que o paciente será incapaz de tolerar um episódio breve de apneia. 

4d. Quando apropriado, realize intubação sem sedação se houver suspeita de intubação difícil 166 58* 25 11 4 1 

e se for antecipada dificuldade com via aérea invasiva de emergência de resgate. 

5. Se uma abordagem não invasiva for selecionada, identifique uma sequência preferencial de           166 63* 29 7 0 1 

dispositivos não invasivos para serem usados no manejo de vias aéreas. 

5a. Se for encontrada dificuldade com técnicas individuais, uma combinação de técnicas pode 167 66* 28 5 1 1 

ser realizada. 

5b. Esteja atento à passagem do tempo, ao número de tentativas, e à saturação de oxigênio. 166 91* 6 2 0 1 

5c. Forneça e teste a ventilação com máscara entre tentativas. 167 58* 23 13 6 1 

5d. Limite o número de tentativas de intubação traqueal ou de posicionamento de via aérea         167 77* 19 2 1 1 

supraglótica para evitar potenciais lesões e complicações. 

6. Se uma abordagem de vias aéreas invasiva eletiva (p. ex., cricotireoidostomia cirúrgica, 165 72* 21 6 1 1 

traqueostomia ou cânula grossa) for selecionada, identifique uma intervenção preferencial. 

6a. Garanta que a via aérea invasiva seja realizada por um indivíduo treinado em técnicas de 166 83* 15 2 0 1 

vias aéreas invasivas, sempre que possível. 

6b. Se a abordagem invasiva selecionada falhar ou não for viável, identifique uma intervenção 166 72* 22 5 1 1 

invasiva alternativa. 

Manejo de Vias Aéreas Difíceis Não Antecipadas e de Emergência  

7a. Quando encontrar uma via aérea difícil não antecipada, determine os benefícios de acordar e/ou 164 64* 23 10 2 1 

restaurar respiração espontânea. 

7b. Quando encontrar uma via aérea difícil não antecipada, determine os benefícios de uma 161 62* 30 5 2 1 

abordagem não invasiva versus invasiva para o manejo de vias aéreas. 

8. Se uma abordagem não invasiva for selecionada, identifique uma sequência preferencias de          164 73* 24 1 1 1 

dispositivos não invasivos para serem usados no manejo de vias aéreas. 

8a. Se for encontrada dificuldade com técnicas individuais, uma combinação de técnicas pode 163 66* 26 6 1 1 

ser realizada. 

8b. Esteja atento à passagem do tempo, ao número de tentativas, e à saturação de oxigênio. 162 88* 9 2 0 1 

8c. Forneça e teste a ventilação com máscara entre tentativas. 159 59* 25 9 7 1 

8d. Limite o número de tentativas de intubação traqueal ou de posicionamento de via aérea         163 83* 12 4 1 1 

supraglótica para evitar potenciais lesões e complicações. 

9. Se uma abordagem de vias aéreas invasiva (p. ex., cricotireoidostomia cirúrgica, traqueostomia, 161 76* 20 2 1 1 

cricotireoidostomia com cânula grossa) for necessária (p. ex., não é possível intubar, não é 

possível ventilar), identifique uma intervenção preferencial. 

9a. Garanta que a via aérea invasiva seja realizada por um indivíduo treinado em técnicas de 163 83* 14 2 1 1 

vias aéreas invasivas, sempre que possível. 

9b. Garanta que a via aérea invasiva seja realizada o mais rápido possível. 163 67* 23 7 2 1 

9c. Se a abordagem invasiva selecionada falhar ou não for viável, identifique uma intervenção 163 74* 20 4 1 1 

invasiva alternativa. 

(Continua) 
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Tabela 5. (Continuação) 

 
Concorda Concorda Neutro Discorda Discorda 

Recomendações N  Plenamente (%) (%) (%) Plenamente  

(%)                                                            (%) 
 

Confirmação de intubação traqueal 

10. Confirme a intubação traqueal usando capnografia ou monitoramento de dióxido de carbono 164 91* 7 0 1 1       

exalado ao final da expiração. 

11. Quando houver incerteza quanto à localização do tubo traqueal, determine se irá removê-lo e tentar 163 60* 28 7 4 1 

ventilação ou usar técnicas adicionais para confirmar o posicionamento do tubo traqueal. 

Extubação de vias aéreas difíceis 

12. Tenha uma estratégia pré-formulada para extubação e subsequente manejo de vias aéreas. 163 91* 8 1 0 1 

13. Garanta que um indivíduo treinado esteja presente para auxiliar na extubação. 162 72* 23 3 1 1 

14. Selecione um momento e local apropriados para a extubação, quando possível. 163 77* 20 2 1 1 

15. Avalie os méritos clínicos e viabilidade do uso de um cateter de troca de via aérea e/ou          163 64* 29 5 1 1 

via aérea supraglótica de curto prazo que possam servir como guia para uma reintubação rápida. 

16. Antes de tentar extubar, avalie os riscos e benefícios de uma traqueostomia cirúrgica eletiva 163 47 33* 18 2 1 

17. Avalie os riscos e benefícios de extubação sem sedação versus extubação antes do retorno à 163 57* 23 9 6 6 

consciência. 

18. Avalie os fatores clínicos que podem produzir um impacto adverso na ventilação depois que 162 75* 23 1 0 1 

o paciente for extubado. 

Cuidados de acompanhamento 

19. Informe o paciente (ou responsável) sobre a dificuldade de via aérea que foi encontrada para 162 88* 11 1 0 1 

dar ao paciente (ou responsável) um papel na hora de guiar e facilitar o fornecimento de 

cuidados futuros. 

20. Documente a presença e natureza da dificuldade de via aérea no registro médico para guiar  163 94* 5 1 0 1 

e facilitar o fornecimento de cuidados futuros. 

 
 

*Um asterisco ao lado da porcentagem indica a média. 
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Fig. 1. Algoritmo de vias aéreas difíceis: Pacientes adultos. 1A escolha do responsável pelo manejo de vias aéreas por estratégias e técnicas deve 
ser baseada em sua experiência prévia; recursos disponíveis, incluindo equipamento, disponibilidade e competência da ajuda; e no contexto em que 
o manejo de vias aéreas irá ocorrer. 2Cânula nasal de baixo ou alto calibre, posição de cabeça elevada durante o procedimento. Ventilação não 
invasiva durante a pré-oxigenação. 3Técnicas de intubação sem sedação (acordada) incluem broncoscópio flexível, videolaringoscopia, laringoscopia 
direta, técnicas combinadas e intubação retrógrada guiada por fio. 4Outras opções incluem, mas não estão limitadas a técnica sem 
sedação(acordada) alternativa, via aérea invasiva sem sedação(acordada) eletiva, técnicas anestésicas alternativas, indução de anestesia (se 
instável ou não puder ser adiada) com preparações para via aérea invasiva de emergência e adiar o caso sem tentar as opções acima. 5Técnicas 
de via aérea invasiva incluem cricotireoidostomia, cricotireoidostomia por agulha com um dispositivo regulado por pressão, cricotireoidostomia com 
cânula grossa ou traqueostomia cirúrgica. Técnicas de via aérea invasiva eletivas incluem as mencionadas acima e intubação retrógrada guiada por 
fio e traqueostomia percutânea. Também considere broncoscopia rígida e ECMO. 6A consideração do tamanho, design, posição e vias aéreas 
supraglóticas (dispositivo) de primeira versus segunda geração também pode melhorar a habilidade de ventilação. 7Abordagens alternativas de 
intubação de difícil incluem, mas não estão limitadas a laringoscopia assistida por vídeo, lâminas laringoscópicas alternativas, técnicas combinadas, 
intubar através de um supraglótico (com ou sem guia do broncoscópio flexível), broncoscopia flexível, introdutor e estilete luminoso ou óptico. 
Acessórios que podem ser utilizados durante as tentativas de intubação incluem introdutores de tubo traqueal, estiletes rígidos, estiletes de intubação 
ou tubos trocadores e manipulação externa da laringe. 8Inclui adiar o caso ou a intubação e retornar com os recursos apropriados (p. ex., pessoa, 
equipamento, preparação do paciente, intubação acordada). 9Outras opções incluem, mas não estão limitadas a prosseguir com o procedimento 
usando máscara facial ou ventilação por um dispositivo supraglótico. A busca por essas opções implica que a ventilação não será problemática. 
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Fig. 2. Algoritmo de vias aéreas difíceis: Pacientes pediátricos. 1A avaliação e escolha do responsável pelo manejo de vias aéreas por estratégias e técnicas deve ser 

baseada em sua experiência prévia; recursos disponíveis, incluindo equipamento, disponibilidade e competência da ajuda; e no contexto em que o manejo de vias 
aéreas irá ocorrer. 2Cânula nasal de baixo ou alto fluxo, posição da cabeça elevada durante o procedimento. Ventilação não invasiva durante a pré-oxigenação. 
3Técnicas de intubação acordada incluem broncoscópio flexível, videolaringoscopia, laringoscopia direta, técnicas combinadas e intubação retrógrada guiada por fio. 
4Outras opções incluem, mas não estão limitadas a técnica acordada alternativa, via aérea invasiva sem sedação eletiva, técnicas anestésicas alternativas, indução de 
anestesia (se instável ou não puder ser adiada) com preparações para via aérea invasiva de emergência ou adiar o caso sem tentar as opções acima. 5Técnicas de via 
aérea invasiva incluem cricotireoidostomia cirúrgica, cricotireoidostomia por agulha se a idade for apropriada com um dispositivo regulado por pressão, 
cricotireoidostomia com cânula grossa ou traqueostomia cirúrgica. Técnicas de via aérea invasiva eletivas incluem as mencionadas acima e intubação retrógrada guiada 
por fio e traqueostomia percutânea. Também considere broncoscopia rígida e ECMO. 6Inclui adiar o caso ou a intubação e retornar com os recursos apropriados (p. 
ex., pessoa, equipamento, preparação do paciente, intubação sem sedação). 7Abordagens alternativas de intubação de difícil incluem, mas não estão limitadas a 
laringoscopia assistida por vídeo, lâminas laringoscópicas alternativas, técnicas combinadas, intubar via aérea supraglótica (com ou sem guia do broncoscópio flexível), 
broncoscopia flexível, introdutor e estilete luminoso. Acessórios que podem ser utilizados durante as tentativas de intubação incluem introdutores de tubo traqueal, 
estiletes rígidos, estiletes de intubação ou tubos trocadores e manipulação externa da laringe. 8Outras opções incluem, mas não estão limitadas a seguir com o 
procedimento usando máscara facial ou ventilação por via aérea supraglótica. A busca por essas opções implica que a ventilação não será problemática. 
Desenvolvido em colaboração com a Sociedade de Anestesia Pediátrica e a Colaboração de Intubação Pediátrica Difícil: Dr. John E. Fiadjoe, Ph.D. Dr. Thomas 
Engelhardt, F.R.C.A, Dr. Nicola Disma, M.B.A. Dr. Narasimhan Jagannathan, Ph.D. Dr. Britta S. von Ungern-Sternberg, D.E.A.A., F.A.N.Z.C.A. e Dr. Pete G. Kovatsis, F.A.A.P. 
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Fig. 3. Infográfico de vias aéreas difíceis: exemplo de paciente adulto. Essa figura fornece três ferramentas para auxiliar no manejo de vias aéreas 
de pacientes com via aérea difícil planejada, antecipada ou não antecipada. A Parte 1 é uma ferramenta de decisão que incorpora elementos de 
avaliação relevantes e destina-se a auxiliar na decisão de entrar no caminho de manejo de vias aéreas sem sedação(acordada) ou no caminho de 
manejo de vias aéreas com indução de anestesia do algoritmo ASA de vias aéreas difíceis. A Parte 2 é um algoritmo de intubação sem 
sedação(acordada). A Parte 3 é uma estratégia para manejo de pacientes com indução de anestesia quando se encontra uma dificuldade não 
antecipada com a ventilação (como determinada pela capnografia) em uma técnica de via aérea planejada. a A avaliação e escolha do responsável 
pelo manejo de vias aéreas por técnicas deve ser baseada em sua experiência prévia; recursos disponíveis, incluindo equipamento, disponibilidade 
e competência da ajuda; e no contexto em que o manejo de vias aéreas irá ocorrer. bRevisar estratégia de vias aéreas: considere o risco de 
dificuldade anatômica/fisiológica de vias aéreas, risco de aspiração, risco de infecção, outros riscos de exposição, verificação de monitoramento e 
equipamento, distribuição de tarefas e planos auxiliares e de resgate. Técnicas sem sedação (acordada) incluem endoscópio de intubação flexível, 
videolaringoscopia, laringoscopia direta, via aérea supraglótica, dispositivos combinados, e retrógrada guiada por fio. cA ventilação adequada, por 
qualquer meio (p. ex., máscara facial, via aérea supraglótica, intubação traqueal), deve ser confirmada pela capnografia, quando possível. dCuidados 
de acompanhamento incluem cuidados pós-extubação (p. ex., esteroides, epinefrina racêmica) aconselhamento, documentação, reunião de equipe 
e encorajar o registro do paciente com via aérea difícil. eAdiar o caso/intubação e retornar com os recursos apropriados (p. ex., pessoal, 
equipamento, preparação do paciente, intubação sem sedação). fVias aéreas invasivas incluem cricotireoidostomia cirúrgica, cricotireoidostomia 
por agulha com dispositivo regulado por pressão, cricotireoidostomia com cânula grossa ou traqueostomia cirúrgica. Vias aéreas invasivas eletivas 
incluem as mencionadas acima, intubação retrógrada guiada por fio e traqueostomia percutânea. Outras opções incluem broncoscopia rígida e 
ECMO. gVias aéreas invasivas são realizadas por um indivíduo treinado em técnicas de via aérea invasiva, sempre que possível. hEm uma situação 
de instabilidade ou quando o manejo de via aérea é mandatório depois de falha na intubação sem sedação, uma mudança no manejo de vias aéreas 
com a introdução do caminho com anestesia pode ser feita com preparações para uma via aérea invasiva de emergência. iCânula nasal de baixa 
ou alta vazão, cabeça elevada durante o procedimento. Ventilação não invasiva durante a pré-oxigenação. jA intenção de limitar tentativas de 
intubação traqueal e de inserção de via aérea supraglótica é reduzir o risco de sangramento, edema e outros tipos de trauma que podem aumentar 
a dificuldade na ventilação com máscara facial e/ou tentativas subsequentes de assegurar uma via aérea definitiva. Tentativas persistentes em 
qualquer intervenção de vias aéreas, incluindo ventilação por máscara inefetiva, podem atrasar a obtenção de uma via aérea invasiva de emergência. 
Uma abordagem razoável pode ser limitar tentativas com qualquer classe de técnica (p. ex., máscara facial, via aérea supraglótica, tubo traqueal) a 
três, com uma tentativa adicional realizada por um médico com competências mais elevadas. kOtimize: sucção, relaxantes, reposicionamento. 
Máscara facial: via aérea oral/nasal, segurar a máscara com as duas mãos. Via aérea supraglótica: tamanho, design, reposicionamento, primeira 
versus segunda geração. Tubo traqueal: introdutor, estilete rígido, videolaringoscopia hiperangulada, tamanho da lâmina, manipulação externa da 
laringe. Considere outras causas de ventilação inadequada (incluindo, mas não limitadas a laringoespasmos e broncoespasmos). lVia aérea 
supraglótica de primeira versus segunda geração com capacidade de intubação para via aérea supraglótica inicial ou de resgate. mVideolaringoscopia 
com uma opção para intubação traqueal inicial ou de resgate (Continua) 
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Fig. 3 (Continuação) 

 

 
 

 

 
Fig. 3 (Continuação) 
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Fig. 4. Infográfico de vias aérea difíceis: exemplo de paciente pediátrico. AIntervalo para a identificação do plano de manejo de vias aéreas. Uma abordagem 
baseada na equipe com a identificação dos seguintes aspectos é preferencial: atribuição dos papeis de responsável primário e auxiliar no manejo de vias aéreas, 
equipamento primário e auxiliar e pessoa(s) disponível(is) para ajudar. Contatar um time ECMO/cirurgião otorrinolaringologista se o manejo não invasivo 
de vias aéreas tem chances de falhar (p. ex., obstrução congênita alta de vias aéreas, tumor de vias aéreas etc.). BEsquema de cores. As cores representam 
a habilidade de oxigenar/ventilar: verde, oxigenação/ventilação fácil; amarelo, oxigenação/ventilação difícil ou marginal; e vermelho, 
oxigenação/ventilação impossível. Reavalie a oxigenação/ventilação após cada tentativa e siga para o balão apropriado com base nos resultados da 
checagem de oxigenação/ventilação. CCaminho de não emergência (oxigenação/ventilação adequada para uma intubação sabidamente desafiadora ou 
antecipada): forneça oxigênio durante o manejo de via aérea; tente o manejo de via aérea com a técnica/dispositivo mais familiar para o responsável 
principal pelo manejo de via aérea; selecione entre os seguintes dispositivos: via aérea supraglótica, videolaringoscopia, broncoscopia flexível ou uma 
combinação desses dispositivos (p. ex., intubação com broncoscópio flexível através de via aérea supraglótica); outras técnicas (p. ex., estiletes luminosos 
ou rígidos podem ser usados a critério do médico); otimize e alterne dispositivos conforme necessário; reavalie a ventilação após cada tentativa; limite as 
tentativas de laringoscopia direta (p. ex., uma tentativa), considerando videolaringoscopia com lâmina padrão no lugar de laringoscopia direta; limite o 
número total de tentativas (inserção de dispositivos de intubação até sua remoção) pelo principal responsável pelo manejo de vias aéreas (p. ex., três 
tentativas) e uma tentativa adicional pelo segundo responsável pelo manejo de vias aéreas; depois de quatro tentativas, considere extubar o paciente e 
reverter drogas anestésicas, se viável. Médicos podem fazer tentativas adicionais se os benefícios ao paciente favorecerem tentativas contínuas. DCaminho 
de emergência/marginal (oxigenação/ventilação pobre ou inexistente para uma intubação antecipada ou sabidamente difícil): tratar obstruções funcionais 
(p. ex., reflexos de via aérea com droga) e anatômicas (mecânicas); tentar melhorar a ventilação com máscara facial, intubação traqueal e via aérea 
supraglótica, conforme apropriado; e, se todas as opções falharem, considerar extubar o paciente ou usar técnicas invasivas avançadas. EConsidere uma 
reunião de equipe após todos os encontros com vias aéreas difíceis: identifique processos que funcionaram bem e oportunidades para melhoria do sistema 
e forneça suporte emocional aos membros da equipe, especialmente quando houver morbidade ou mortalidade do paciente. Desenvolvido em colaboração 
com a Sociedade de Anestesia Pediátrica e a Colaboração de Intubação Pediátrica Difícil: Dr. John E. Fiadjoe, Ph.D. Dr. Thomas Engelhardt, F.R.C.A, Dr. Nicola Disma, 
M.B.A. Dr. Narasimhan Jagannathan, Ph.D. Dr. Britta S. von Ungern-Sternberg, D.E.A.A., F.A.N.Z.C.A. e Dr. Pete G. Kovatsis, F.A.A.P. 
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