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1 OBJETIVO 

Esse documento tem como objetivo orientar os profissionais de saúde envolvidos no cuidado 

dos pacientes suspeitos ou confirmados com COVID-19, com foco no planejamento do 

atendimento e na prevenção de potencial contaminação durante os procedimentos com 

manipulação das vias aéreas. 

 

2 CONSIDERAÇÕES 

A transmissão do COVID-19 é reconhecida por ocorrer, primariamente, através da dispersão de 

gotículas geradas pela tosse e espirro, porém, também pode ocorrer pelo contato com 

superfícies contaminadas. Durante os procedimentos com manipulação das vias aéreas existe 

um alto risco de contaminação por dispersão de aerossóis com agentes infecciosos, sendo 

fundamental a implementação de medidas de precaução para evitar a potencial contaminação 

dos profissionais de saúde.     

 

Os principais procedimentos médicos com alto potencial de geração de aerossóis e maior risco 

de transmissão são: intubação traqueal (IOT), extubação traqueal, traqueostomia, 

broncoscopia, ventilação manual, aspiração traqueal em sistema aberto, nebulização de 

medicamentos, ventilação não-invasiva, uso de cânula nasal com oxigênio em alto fluxo e 

ressuscitação cardiopulmonar.  

Uma adequada avaliação das vias aéreas e um bom planejamento são de vital importância 

antes de qualquer intervenção nas vias aéreas. 

 

3 RESPONSABILIDADES  

 

CARGOS ATIVIDADE 

Médicos Avaliação clínica dos pacientes, avaliação completa das vias 

aéreas, estabelecimento do plano terapêutico, proceder a intubação 

orotraqueal quando necessário e planejar a estratégia de sedação 

e analgesia.  

Enfermeiros Preparação do leito para o atendimento, aplicar a monitorização 
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dos sinais vitais, preparar as medicações e materiais necessários 

para o atendimento dos pacientes e auxiliar no registro das 

medicações. 

Fisioterapeutas Responsáveis pela preparação dos equipamentos e sistema de 

ventilação, auxílio do médico na abordagem das vias aéreas,  

acompanhamento dos pacientes com necessidade de ventilação 

invasiva ou não-invasiva e participação do processo de extubação 

dos pacientes . 

 

4 RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

• Planejamento, integração das ações em cada fase, proteção do profissional e 

antecipação das necessidades, são fatores importantes para o sucesso na abordagem das vias 

aéreas dos pacientes infectados com Covid-19. 

• A higiene das mãos deve ser meticulosamente realizada antes e após todo contato com 

pacientes, e principalmente, antes e após a paramentação.  

• Deixe todos os itens pessoais (estetoscópio, relógio, joias) do lado de fora do local de 

intubação, antes da paramentação. Lembre-se de se hidratar adequadamente e utilizar o 

toalete, antes de se paramentar. 

• A utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) é primordial para a 

segurança do profissional, efetiva e deve ser utilizada em todos os casos antes do contato com 

a via aérea do paciente. O equipamento de proteção máxima é composto por gorro, máscara 

facial N95, óculos de proteção, capote impermeável, luva e protetor de rosto (face shield). 

• Atenção redobrada é crucial tanto durante a paramentação quanto na retirada dos EPIs, 

para evitar a auto-contaminação. Todos os profissionais devem ser treinados para ficar 

confortáveis com essas etapas. Após a remoção dos equipamentos de proteção, deve-se evitar 

tocar o cabelo e a face antes da limpeza das mãos. 

• O descarte dos EPIs devem ser feitos de forma adequada de acordo com as 

recomendações da CCIH e do plano de gerenciamento de resíduos contaminados da 

instituição. Todos os materiais infectantes devem ser descartados no lixo de material infectante 

(saco de cor branco/leitoso devidamente identificado). 
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5 CUIDADOS ESPECIAIS COM A MANIPULAÇÃO DAS VIAS AÉREAS 

• Deve-se limitar o número de profissionais no local onde será realizado o procedimento 

(time de intubação), contendo no máximo dois profissionais (médico responsável pela IOT e 

médico assistente), que deverão estar com paramentação de proteção máxima. Um outro 

profissional também com paramentação máxima pode dar suporte do lado de fora da sala de 

IOT, caso necessário. O esquema da disposição dos materiais e profissionais está 

representado na Figura 1. 

• O profissional mais habilitado e experiente em intubação deve realizar o procedimento, 

com objetivo de maximizar o sucesso na primeira tentativa, diminuindo a dispersão viral no 

ambiente e evitando hipoxemia grave. 

• Evitar tocar desnecessariamente nos locais ao redor do paciente. 

• Sempre que possível proceder a intubação orotraqueal em uma sala com pressão 

negativa. 

• Utilizar o checklist (Anexo 1) na preparação e planejamento para realização da IOT. 

• Deve-se ter uma estratégia individualizada e bem elaborada para o procedimento, e que 

seja de conhecimento de todos os profissionais envolvidos, com uma comunicação clara e 

efetiva.  

 Realize uma rápida avaliação das vias aéreas para antecipar uma via aérea difícil e se 

planejar adequadamente. 

• Um kit de intubação será montado para ficar disponível nas unidades que receberão os 

pacientes infectados com COVID-19, e com maior risco para IOT e ventilação mecânica (Anexo 

2). 

• Preparar equipamentos e drogas fora do quarto onde está localizado o paciente. 

• Otimizar o posicionamento da cabeça do paciente antes da IOT para facilitar a 

laringoscopia.   

• Verificar a presença de materiais e equipamentos auxiliares (sistema de aspiração, 

cânula orofaríngea, sistema de ventilação, filtro de barreira, videolaringoscópio e tubo 

orotraqueal). Mantenha todo o material pronto para uso. 

•  O filtro de barreira viral deve ser utilizado entre o conector do TOT e o sistema 

ventilatório. No caso de necessidade da ventilação manual, colocar o filtro entre a máscara 

facial e o dispositivo de ventilação. Alternativamente, outro filtro também pode ser colocado 

entre o ramo expiratório do ventilador, para prevenir a contaminação do aparelho. 
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• O paciente deve ser colocado com uma elevação do dorso em 45° durante a pré-

oxigenação para otimizar a oxigenação. No momento da IOT manter o paciente a 0o.   

• Posteriormente, deve ser colocado uma máscara facial oclusiva (utilizar as duas mão 

para um bom acoplamento da máscara na face do paciente e evitar vazamento (Figura 2)), 

bem ajustada a um dispositivo de ventilação manual com uma fonte de oxigênio e utilizando o 

menor fluxo de O2 possível para manter uma oxigenação efetiva.  

• Cateter nasal com alto fluxo de O2 ou máscara facial aberta (tipo Hudson) não devem 

ser utilizadas pelo maior risco de dispersão viral.  

• Pré-oxigenar o paciente por 3-5 minutos com O2 a 100%. A ventilação manual deverá 

ser evitada a menos que seja necessário para oxigenação de resgate. Nesse caso, o 

acoplamento da máscara facial com duas mãos é recomendado, ficando o auxiliar responsável 

pela compressão da bolsa de ventilação. A pré-oxigenação é particularmente importante uma 

vez que esses pacientes irão dessaturar rapidamente. 

 Um plástico transparente poderá ser utilizado como filtro de barreira durante a pré-

oxigenação. O plástico deverá cobrir todo o tórax e a face do paciente, ficando posicionado 

entre a máscara facial e o filtro de barreira acoplado ao dispositivo bolsa-máscara de ventilação 

(Figura 3).  

• A utilização precoce da cânula orofaríngea (Guedel) pode minimizar a resistência e 

melhorar a patência das vias aéreas, facilitando a ventilação manual com baixa pressão e 

baixo volume. Utilizar essa cânula somente em caso de ventilação de resgate, pois pode 

induzir a tosse nos pacientes mais superficiais. 

• Em pacientes sob ventilação não-invasiva (VNI), iniciar a sequência rápida de intubação 

com o paciente em VNI. Apenas retirar a máscara de VNI para realizar a intubação. Lembrar de 

pausar o respirador antes de desconectar a máscara de VNI. 

• A intubação com paciente acordado não é indicada, somente se mandatória nos 

pacientes com previsão real de via aérea difícil, mas evitando-se topicalização com 

aerossol/vapor.  

• Recomenda-se que a IOT ocorra através de sequência rápida (Anexo 3) para evitar a 

tosse e dispersão de aerossol. O tempo entre a administração dos fármacos e a laringoscopia 

deve ser estritamente respeitado para otimizar a técnica e facilitar a IOT. O membro da equipe 

que estará responsável pela administração dos fármacos deverá monitorizar o tempo da 

sequência da administração dos medicamentos através de um cronômetro digital, e se 
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comunicar de maneira efetiva com o profissional que realizará a intubação. Sempre que 

possível utilizar bloqueador neuromuscular para facilitar as manobras de IOT em sequência 

rápida.  

• A sequência das medicações propostas é:  

1o FENTANIL (1 a 2 mcg/kg)  em seguida administrar a lidocaína 2% 

2o LIDOCAÍNA (1.5 mg/kg)  aguardar 1min e administrar o etomidato (1o opção) 

3o ETOMIDATO (0.2 a 0.3 mg/kg) ou CETAMINA (1 a 2 mg/kg)  aguardar perda do 

reflexo ciliar e da responsividade (± 45s) e administrar a succinilcolina (1a opção)  

4o SUCCINILCOLINA (1.5 mg/kg) ou ROCURÔNIO (1.2 mg/kg) aguardar 1min e 

prosseguir com a IOT 

 

Preferencialmente, deve-se optar pelo etomidato e pela succinilcolina como drogas de escolha. 

O rocurônio deverá ser utilizado naqueles pacientes com contraindicação para succinilcolina 

(hipercalemia, história de hipertermia maligna, aumento da pressão intra-ocular e intra-

craniana). A cetamina deverá ser a primeira opção naqueles pacientes com maior risco de 

broncoespasmo, podendo ser benéfica nos paciente com suspeita de COVID-19 e maior 

reatividade da via aérea, principalmente nos pacientes asmáticos. Devido a maior estimulação 

simpática, deve-se evitar a cetamina nos pacientes com risco de doença coronariana ou 

disfunção ventricular grave. 

• O tempo entre a administração do bloqueador neuromuscular e a laringoscopia deve ser 

acompanhada de perto para diminuir o tempo de apnéia e promover um relaxamento 

adequado, minimizando o risco de tosse pelo paciente. O membros da equipe que estará 

responsável pela administração dos fármacos deverá monitorizar o tempo da sequência da 

administração dos medicamentos através de um cronômetro digital e se comunicar de maneira 

efetiva.  

• Um vasopressor (fenilefrina 40mcg/ml, efedrina 5mg/ml ou noradrenalina 4mcg/ml)  

deverá estar diluído e pronto para uso antes do procedimento, pelo potencial risco de 

hipotensão arterial após indução e necessidade de administração imediata. Toda medicação 

necessária para o atendimento encontra-se descrita no Anexo 4. 
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• Após a IOT, posicionar o cuff cerca de 1-2 cm abaixo das cordas vocais para evitar 

intubação seletiva (profundidade da ponta do TOT em cerca de 21-22 cm de distância dos 

incisivos), pois a confirmação da IOT pode ser dificultada pelo uso de EPI.  A avaliação pela 

capnografia é recomendada, além da observação da expansibilidade torácica e da distância da 

ponta do TOT até os incisivos.  

• Insuflar adequadamente o cuff do tubo para evitar vazamento logo após a IOT, antes do 

início da ventilação por pressão positiva. É recomendado a verificação da pressão adequada 

do cuff com um manômetro (manter a pressão do cuff em torno de 30mmHg). 

• Prepare-se para uma dificuldade de IOT não antecipada. Após três tentativas de IOT e 

dificuldade de intubação, recomenda-se o uso imediato da máscara laríngea intubatória, pela 

possibilidade de acesso definitivo a via aérea através dela. 

• Em caso de cenário não-intubo, não-ventilo, deverá ser realizado rapidamente o acesso 

invasivo da via aérea, através da cricotireostomia, utilizando uma lâmina de bisturi 11, um 

boogie e a colocação direta de um TOT 6.0. Nos casos previstos de dificuldade da acesso a via 

aérea, recomenda-se a presença de um cirurgião em stand-by próximo ao local da intubação. 

• A intubação com paciente acordado deve ser evitada sempre que possível, inclusive 

com fibroscopia, devido ao maior risco de dispersão viral.  

• Utilizar sistema de aspiração fechado (trach-care) em todos os casos, sempre que 

possível. Colher amostra de secreção traqueal logo após a intubação e enviar para realização 

do teste para o COVID-19 (maior sensibilidade quando comparada ao swab nasal/oral). 

• O plano de assistência ventilatória deve ser discutido antes da IOT, podendo envolver 

ventilação protetora, uso do PEEP, posição prona ou outras estratégias para hipoxemia 

refratária (ECMO). 

• Será necessário a colocação de uma sonda oral entérica para iniciar suporte nutricional 

logo após a IOT, evitando futuro contato próximo da via aérea e nova paramentação. 

• As estratégias utilizadas no momento da extubação devem ser bem estabelecidas, já 

que existe um alto potencial de auto-contaminação devido a tosse, bucking e/ou vômito nessa 

fase.  

• Possíveis estratégias para considerar e aplicar na extubação: administrar profilaxia para 

náusea e vômito, lidocaína venosa (1mg/kg), propofol (10-20mg), dexmedetomidina, reversão 

completa do bloqueio neuromuscular residual, aspirar o TOT com sistema fechado e proceder 

a extubação sob plástico transparente adaptado na máscara facial, cobrindo o tórax e toda a 

face do paciente (Figura 3).  
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• Dois profissionais devem participar da extubação do paciente e com EPIs de proteção 

máxima. Idealmente, a extubação deverá ocorrer após a negativação do vírus, porém nem 

sempre será possível. 

• Logo antes da retirada do tubo orotraqueal o paciente deve ser encorajado para não 

tossir logo após a extubação. Deve-se colocar uma máscara facial simples com oxigênio 

imediatamente após a retirada do TOT para minimizar a aerossolização em caso de tosse.  

• A aspiração oral deve ser empregada com cuidado para não precipitar tosse. 

• Descartar de forma segura todo material de uso único utilizado logo após o 

procedimento. O descarte dos EPIs devem ser feitos de forma adequada de acordo com as 

recomendações da CCIH e do plano de gerenciamento de resíduos contaminados.  

• Qualquer superfície de trabalho usada para posicionar equipamentos de vias aéreas 

precisarão ser limpas de acordo com as diretrizes da CCIH. 

• Encaminhar para CME os materiais permanentes para desinfecção dentro de 

compartimentos identificados adequadamente. 

• A retirada segura e descarte dos EPIs devem seguir as recomendações da CCIH, 

atentando para o fato de que essa é a fase com maior potencial de contaminação do 

profissional, quando comparada com a colocação dos mesmos.  

• Um discussão (debrief) deverá ocorrer após todo episódio do manejo da via aérea 

desses pacientes para avaliação de condutas e promoção de melhoria contínua.    

• A limpeza e desinfecção do quarto deverá seguir as recomendações da CCIH.  

Esse protocolo será regularmente revisto e poderá ser adaptado dependendo da 

oferta de materiais e profissionais para atender a demanda.   
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6 FIGURAS 

FIGURA 1 - Disposição do local para intubação. 

 

 

FIGURA 2 - Manobra para um bom selamento da máscara facial durante a pré-

oxigenação do paciente, com a utilização das duas mãos.  
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FIGURA 3 - Pré-oxigenação e extubação sob plástico transparente adaptado na 

máscara facial. 

 

 

 

 

 

 



 

Manejo das vias aéreas em pacientes com 
suspeita/confirmação de infecção por 

COVID-19 

Código da 

Norma: POP.ANEST.003 

Revisão:  

Página:  

 
 

 

7 ANEXO 1  

CHECKLIST PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

CHECKLIST	PARA	INTUBAÇÃO	OROTRAQUEAL	
COVID-19	

EQUIPAMENTOS	DE	
PROTEÇÃO	INDIVIDUAL	

(EPIs)	

PREPARO	DE	DROGAS	E	
EQUIPAMENTOS	

DENTRO	DO	LOCAL	PARA	A	
IOT		

SEGURANÇA	APÓS	O	
PROCEDIMENTO	

PREPARAÇÃO	ANTES	DA	IOT																																															
(Avaliação	clínica,	peso	corpóreo,	alergias,	precisa	o mização	

hemodinâmica?,	avaliação	da	oxigenação)	

DENTRO	DO	LOCAL	
PARA	IOT	

APÓS	A	IOT		

Prepare-se	com	calma,	pois	
sua	proteção	é	prioritária!!	
☐ Lavagem	das	mãos	
☐ Colocação	dos	EPIs	
☐ Máscara	N95☐
☐ Gorro/Toca☐
☐ Óculos	de	proteção☐
☐ 1o	par	de	luvas☐
☐ Capote	impermeável☐
☐ Protetor	facial	(opcional)☐
☐ 2o	par	de	luvas☐
☐ Checagem	dos	ítens		
por	outro	profissional		
com	o	checklist	em	mãos	
☐ Definição	das	funções	e	
planejamento	
☐ Intubador	e	auxiliares		

(monitor,	drogas,	materiais)☐

	

☐ Checklist	materiais	
☐ Sistema	de	ven lação	pronto☐
☐ Filtro	viral	conectado☐
☐ Guedel☐
☐ Videolaringoscópio☐
☐ Laringoscópio	convencional	☐
☐ Lâminas	3	e	4	de	ambos☐
☐ Bougie	+	Es lete☐
☐ TOTs	(7.0,7.5,8.0)	
☐ Fixador	TOT	e	seringa	10ml	
☐ Stand-by	(TOT	6.0	e	6.5,	
cabo	de	bisturi	c/	lâmina	11	
e	MLA	intubatória	3	e	4)		

☐ Drogas	necessárias	ok?	

☐ Etomidato,	Propofol	ou		
Cetamina;	Lidocaína;	Fentanil;		
Succinilcolina,	Rocurônio	e		
Fenilefrina,	Efedrina	ou		
Noradrenalina	

☐ Avaliação	completa	
das	vias	aéreas	
☐ Staff	

m

ais	experiente	
para	IOT	
☐ Monitorização	
☐ ECG,	SPO2,	PANI☐
☐ ETCO2	

☐ Acesso	venoso	ok?	
☐ O mização	da	posição	
para	IOT	
☐ Preoxigenação	por	3-5	
min	com	baixo	fluxo	de	
O2,	sem	ven lar	
☐ O mização	da	
condição	geral	do	
paciente	antes	da	IOT	
(volume,	amina,	
aspiração,	etc...)	

	
	
	

☐

☐

☐	

☐ Ven lação	
☐ Iniciar	ven lação	após	
cuff	inflado	(30mmHg)☐
☐ Curva	de	ETCO2☐

☐ Clampeamento	do	TOT	
antes	da	desconexão	
☐ Considerar:	sonda	
nasogátrica	e	coleta	de	
material	
☐ Dispensa	cuidadosa	
do	material	u lizado	
☐ Atenção	na	re rada	
da	paramentação,	alto	
risco	de	contaminação!!	

	
	

	
☐

☐

☐	
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    ANEXO 2  

 

    KIT DE INTUBAÇÃO OROTAQUEAL  ''COVID-19'' 

☐ Videolaringoscopio McGRATH com lâminas descartáveis No3, No4 e X-blade  

☐ Laringoscópio convencional com lâminas de Macintosh No3 e No4 

☐ Estilete para tubo endotraqueal 

☐ Bougie 

☐ 01 Seringa de 10ml 

☐ 01 Seringa de 20ml 

☐ Fixador de TOT 

☐ Tubos endotraqueais 7.0, 7.5, 8.0 e 8.5 

☐ Máscara laríngea intubatória No3 e No4 

☐ TOT aramado para máscara laríngea No 7.0 e No 7.5 

☐ Lâmina de bisturi No 11 com cabo 

☐ Sonda entérica de Dobbhoff 

☐ 02 Filtros de barreira viral 

☐ Sistema de ventilação bolsa-máscara de adulto 

☐ Cateter de aspiração em sistema fechado (Trach-Care) 

☐ Lidocaína gel 2% 

☐ Sonda de aspiração traqueal No 14 

☐ Compartimento plástico para colocação de materiais contaminados (tipo Tupperware) 

☐ Saco plástico transparente (100 x 100 cm) 

☐ 01 cronômetro digital 
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    ANEXO 3 

INTUBAÇÃO POR SEQUÊNCIA RÁPIDA NOS PACIENTES COM COVID-19 

INTUBAÇÃO	POR	SEQUÊNCIA	RÁPIDA	COVID-19	

DROGA	 APRESENTAÇÃO	 DOSE	 DILUIÇÃO	

Fentanil	 50mcg/ml	 1-2	mcg/kg	 SF	0.9%		8ml	+	Fentanil	2ml	=	10mcg/ml	

Lidocaína	2%	sem	vaso	 20mg/ml		 1-1.5	mg/kg	 Puro	sem	diluição	=	20mg/ml		

PRÉ-MEDICAÇÃO	E	ANALGESIA	

DROGA	 APRESENTAÇÃO	 DOSE	 DILUIÇÃO	

Etomidato		 2mg/ml	 0.2-0.3	mg/kg	 SF	0.9%		10ml	+	Etomidato	10ml		=	1mg/ml	

Cetamina	 50mg/ml	 1-2	mg/kg	 SF.9%	7ml	+	Cetamina	3ml	=	15mg/ml	

SEDAÇÃO/HIPNOSE	

DROGA	 APRESENTAÇÃO	 DOSE	 DILUIÇÃO	

Succinilcolina	 Frasco	100mg	 1.5	mg/kg	 SF	0.9%	10ml	+	Succinilcolina	100mg		=	10mg/ml	

Rocurônio	 10mg/ml	 1.2	mg/kg	 Puro	sem	diluição	=	10mg/ml	

BLOQUEIO	NEUROMUSCULAR	

+	

ou	

ou	

êAguardar	1	min	

êAguardar	1	min	

êAguardar	1	min	e	proceder	a	intubação	orotraqueal!!!	

NÃO	VENTILAR!!!	
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ANEXO 4  

 

    KIT MEDICAÇÃO PARA INTUBAÇÃO OROTAQUEAL  ''COVID-19'' 

☐ Fentanil - 02 ampolas de 2 ml + 02 seringas de 5ml + 02 agulhas vermelha não cortante.  

☐ Lidocaína 2% sem vaso - 02 frascos ampolas de 20ml + 02 seringas de 10ml + 02 

agulhas vermelha não cortante. 

☐ Etomidato - 02 ampolas de 10ml + 02 seringas de 20ml + 02 agulhas vermelha não 

cortante + 02 ampolas de SF 0.9% 10ml. 

☐ Cetamina -  01 frascos ampola de 10ml + 02 seringas de 10ml + 02 agulhas vermelha 

não cortante.  

☐ Succinilcolina -  01 frascos ampola + 02 seringas de 10ml + 02 agulhas vermelha não 

cortante + 02 ampolas de 10ml de SF 0,9%. 

☐ Rocurônio -  02 frascos ampola de 05ml + 02 seringas de 10ml + 02 agulhas vermelha 

não cortante + 02 ampolas de 10 ml de SF 0,9%. 

☐ Fenilefrina -  01 ampola de 10mg (1ml) + 02 seringas de 20ml + 02 agulhas vermelha 

não cortante. Diliur 01 ampola em 250 ml de SF 0,9% = 40mcg/ml. 

☐ Efedrina -  01 ampola de 50mg (1ml) + 02 seringas de 10ml + 02 agulhas vermelha não 

cortante. Diliur 01 ampola em 09 ml de SF 0,9% = 05mg/ml. 

☐ Noradrenalina -  01 ampola de 4mg (4ml) + 01 soro glicosado 250ml. Diliur 01 ampola 

em 09 ml de SF 0,9% = 05mg/ml. 

☐ Adrenalina -  04 ampolas de 1mg/ml  

☐ Atropina -  06 ampolas de 0.25mg/ml 

☐ 02 pacotes de gaze 

☐ 01 frasco de álcool a 70% 
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