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DISPOSITIVOS 
SUPRAGLÓTICOS 11

MÁSCARA LARÍNGEA

A máscara laríngea é um dispositivo supraglótico idealizado em 1981 
pelo anestesiologista Archie Brain, inicialmente empregado para manter 
a via aérea patente em pacientes submetidos a procedimentos anestésicos 
convencionais. Atualmente, também é usada no acesso à via aérea difícil. 
A máscara propriamente dita consiste em um manguito inflável no qual 
se funde um tubo que termina proximalmente em uma conexão padrão 
de 15 mm. Com a evolução do dispositivo, observam-se vários modelos, 
contendo tubo de drenagem gástrica, maior pressão de selo, máscaras pró-
prias para intubação etc.

A máscara laríngea clássica é a primeira escolha em várias situações 
configuradas no algoritmo da ASA, pois pode substituir o tubo traqueal 
em cirurgias eletivas de curta duração ou nas situações urgentes (ven-
tilo, mas não entubo) ou emergenciais (não ventilo e não entubo).  
O tempo ideal para sua permanência é de 2 horas, sendo que, caso seja 

-
nitiva, existam relatos de uso por 4 e excepcionalmente 8 horas.

O tamanho da máscara é calculado pelo peso ideal. Tanto o tamanho 
quanto o volume de insuflação do cu� estão descritos no corpo da máscara 
ou no balonte. A borda da máscara laríngea deve ficar lisa e de formato 
uniforme. Ambas as faces, sobretudo a posterior, que desliza sobre o palato, 
e a curvatura posterior da faringe, são lubrificadas com geleia anestésica ou 
neutra hidrossolúvel. O paciente é posicionado como se fosse candidato à 
intubação orotraqueal convencional. O médico estende a cabeça do paciente 
com a mão esquerda e introduz a máscara laríngea com a direita, segurando-a 
como uma caneta, com o dedo indicador na junção do manguito com o 
tubo. A extremidade distal da máscara é pressionada contra o palato duro 
durante sua introdução, em um movimento rápido e contínuo, com o dedo 
indicador até a faringe, observando para não dobrar a ponta desde o início. 
Ao introduzir a máscara, o operador deverá sentir que esta foi posicionada 
posteriormente à língua, apoiando com a outra mão o tubo da máscara 

deverá ser feita até que a máscara esteja encaixada no recesso piriforme e 
sua ponta esteja acoplada no esfíncter esofágico superior. 
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TAMANHO DA MÁSCARA LARÍNGEA DE ACORDO COM O PESO IDEAL

•  Número 1 : Recém-nascidos a lactentes de 5 kg. 

•  Número 1,5 : Lactentes de 6 a 10 kg.

•  Número 2:  Lactentes de 11 kg a pré-escolares de 20 kg. 

•  Número 2,5 : Crianças de 21 a 30 kg. 

•  Número 3 : Crianças e adolescentes de 30 a 50 kg. 

•  Número 4 : Adultos de 51 a 70 kg. 

•  Número 5 : Adultos de 71 a 100 kg. 

•  Número 6 : Adultos maiores que 1,95m.

PRIMEIRA GERAÇÃO SEGUNDA GERAÇÃO
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PARA INTUBAÇÃO:

Fastrach Air-Q

OUTRAS:

Aura-i  I-Gel

INTUBAÇÃO ÀS CEGAS ATRAVÉS DA MÁSCARA LARINGEA

A intubação traqueal às cegas através da ML pode ser feita com relativo 
grau de sucesso, em pacientes anestesiados ou despertos após preparação 
adequada, usando a seguinte técnica:38

1. Selecionar um tubo traqueal (TT) de diâmetro compatível e medir 
seu comprimento em relação à ML, marcando este TT no ponto 
em que atinja o mesmo tamanho do tubo da ML; 

2.  

3. 

4. 

5. Administrar oxigênio durante todo o procedimento; 

6. Quando este tubo traqueal estiver saindo no tubo distal da ML 
(marca feita no item 1, coincidente com o conector da ML), 
estender a cabeça para permitir que a ponta deste TT passe an-
teriormente às aritenoides; introduzir o TT até que se sinta uma 
resistência, aproximadamente 3 cm mais abaixo; 
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7. Flexionar a cabeça para liberar a ponta do TT da parede anterior 
da laringe, permitindo sua progressão para a traqueia (manobra 
de Macintosh); 

8. 

9. Normalmente a ML é deixada em posição com seu manguito 

o TT em seu interior. Pode-se efetuar a troca do conjunto (tubo 
+ ML), utilizando um bougie ou trocador de tubo, podendo, 
inclusive, introduzir um tubo mais calibroso. 

A vantagem da intubação às cegas através da ML é que este é um 
-

vantagens são as mesmas de outras técnicas similares: demora e um mau 
posicionamento que podem resultar em trauma e risco de intubação 
esofágica. Publicações relatam índice de sucesso entre 30 a 93% dessa 
técnica, dependendo da experiência, número de tentativas, equipamento 
utilizado e da aplicação coordenada de pressão cricoide. 39,40

TUBO LARÍNGEO

Esse dispositivo é uma evolução do combitube, sendo menos trau-

2 balonetes. Outra evolução, dessa vez em relação à máscara laríngea, 
é que seu número é escolhido pela altura e não pelo peso ideal, mini-
mizando contas e erros. 

ia da boca, até que a 
linha proximal demarcada em seu tubo, próximo ao conector de 15 mm 

pela mesma via, devendo a pressão ser menor que 60 cmH2O. 

Vantagens do tubo laríngeo em relação à máscara laríngea:

•  Escolha do tamanho de acordo com a altura e não pelo peso ideal, 
minimizando as contas;

•  Não necessita introduzir o dedo na boca do paciente;

•  Introduzido até marcação e não até sentir resistência;

•  Os de segunda geração, permitem a passagem de sonda gástrica 
mais calibrosa que a máscara laríngea.
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O tamanho do tubo laríngeo é escolhido de acordo com a tabela 
a seguir: 

Tamanho Paciente Peso / Altura

0 Neonatal < 5kg

1 Bebê 5-12 kg

2 Pediátrico 12-25 kg

2,5 Pediátrico 125-150 cm

3 Adulto < 155 cm

4 Adulto 155-180 cm

5 Adulto > 180 cm
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COMBITUBE

O combitube é um tubo de duplo lúmen com dois balonetes (pro-
ximal ou orofaríngeo e distal). Um ramo se assemelha a um obturador 
esofágico, terminando em um fundo cego e com perfurações laterais 
na altura da faringe. O outro ramo tem sua extremidade distal aberta, 
de forma similar a um tubo traqueal. O combitube é introduzido às 
cegas, e devido às suas características, permite uma ventilação adequa-

Primeiramente ventila-se o ramo azul, o que está o “número 1”, referente 
aos orifícios laterais, considerando que na grande maioria das vezes o 
dispositivo vai para o esôfago. Se encontrar resistência no nº 1, ventila-se 
então o tubo nº 2. Caso este também esteja resistente, deve-se retirar o 
conjunto e proceder a introdução a partir do início.

O combitube é fabricado em dois tamanhos: 37F para pacientes de 
1,40 a 1,80 m de altura e 41F para os acima de 1,80 m . Este disposi-
tivo é indicado nos casos de VAD “não intubo, não ventilo” como uma 
das opções de acesso de emergência não-invasivos, assim como o tubo 
laríngeo que é considerado uma evolução deste.

S.A.L.T. SUPRAGLOTTIC AIRWAY LARYNGOPHARYNGEAL TUBE

Dispositivo que permite a ventilação, abrindo a via aérea de forma 
semelhante a uma cânula orofaríngea e também a passagem de um 
tubo endotraqueal às cegas (6,5 mm a 9 mm).


