
 

 

Manejo de vias aéreas em pacientes com COVID-19: estudo prospectivo de 

coorte multicêntrico internacional 

 

Emergency Airway Management in Patients with COVID-19: A Prospective 

International Multicenter Cohort Study 

 

Apesar de o manejo de vias aéreas e os riscos da intubação em diferentes contextos 

serem bem conhecidos, a pandemia da COVID-19 trouxe novos fatores a serem 

considerados, mudando a forma com que o manejo das vias aéreas é feito em escala 

global. O estudo publicado na edição de agosto do periódico Anesthesiology (Fator de 

Impacto: 7.067), traz os fatores envolvidos no manejo seguro de vias aéreas seguro 

durante a pandemia, que foi objeto de intenso interesse e especulações na literatura. 

Ainda mais levando-se em conta que a intubação traqueal de pacientes com COVID-19 

pode representar risco significativo tanto para o paciente quanto para os profissionais 

de saúde. Foram avaliados 4.476 episódios de intubação traqueal de emergência de em 

pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 em 32 países, indicando os fatores 

relacionados a intubação bem-sucedida na primeira tentativa.   

 

A adaptação do Abstract para o português está disponível a seguir:  

 

 

Resumo 

 

Introdução: A intubação traqueal para em pacientes com COVID-19 é 
necessária para ventilação mecânica invasiva. Os autores procuraram descrever 

a prática para intubação de emergência, estimar as taxas de sucesso e de 

complicações, além de determinar a variação na prática e nos resultados entre 

países de alta, baixa e média renda. Os autores levantaram a hipótese de que o 

sucesso no manejo de emergência das vias aéreas em pacientes com COVID-

19, está associado a fatores geográficos e procedimentais. relacionados ao 

procedimento.  

 

Métodos: Os autores realizaram estudo de coorte observacional prospectivo 

entre 23 de março e 24 de outubro de 2020, que incluiu 4.476 episódios de 

intubação traqueal de emergência. Esses procedimentos foram realizados por 

1.722 médicos de 607 instituições em 32 países em pacientes com suspeita ou 

confirmação de COVID-19 exigindo ventilação mecânica. Foram investigadas as 

associações entre intubação e características do operador, sendo o desfecho 

primário o sucesso na primeira tentativa. 

 

Resultados: A intubação traqueal bem-sucedida na primeira tentativa foi 

alcançada em 4.017 / 4.476 (89,7%) episódios, enquanto 23 de 4.476 (0,5%) 

episódios exigiram quatro ou mais tentativas. Dez vias aéreas cirúrgicas de 

emergência foram relatadas - uma incidência aproximada de 1 em 450 (10 de 

4.476). A falha de intubação (definida como via aérea cirúrgica de emergência, 

quatro ou mais tentativas, ou via aérea supraglótica como dispositivo final) 

ocorreu em aproximadamente 1 de 120 episódios (36 de 4.476). A primeira 

tentativa bem-sucedida foi mais provável durante a indução de sequência rápida 

versus a indução de sequência não-rápida (odds ratio ajustada, 1,89 [IC 95%, 

1,49 a 2,39]; P <0,001), quando os operadores usaram respiradores 

purificadores de ar elétricos versus respiradores não-elétricos (odds ratio 



 

 

ajustada, 1,60 [IC 95%, 1,16 a 2,20]; P = 0,006), e quando realizada por 

operadores com mais intubações de COVID-19 registradas (odds ratio ajustada, 

1,03 para cada intubação anterior adicional [IC 95%, 1,01 a 1,06 ]; P = 0,015). 

As intubações realizadas em países de baixa ou média renda tiveram menor 

probabilidade de sucesso na primeira tentativa do que em países de alta renda 

(odds ratio ajustada, 0,57 [IC de 95%, 0,41 a 0,79]; P = 0,001). 
 

Conclusão: Os autores relatam neste estudo as taxas de intubação traqueal 

malsucedida e via aérea cirúrgica de emergência em pacientes com COVID-19 

que requerem gerenciamento de emergência das vias aéreas, além de 

identificarem fatores associados ao maior sucesso da intubação traqueal . Os 

riscos de falha e sucesso da intubação traqueal devem ser considerados no 

manejo da COVID-19. 

 

Veja o infográfico disponibilizado no periódico, que resume os principais achados do 

trabalho. 
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