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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: O médico clínico frequen-
temente se depara com a necessidade do acesso a via aérea em 
situações de urgência e emergência. O objetivo deste estudo foi 
rever as principais publicações sobre acesso às vias aéreas nessas si-
tuações descrevendo as melhores evidências para a execução deste 
procedimento. 
CONTEÚDO: Foram selecionados artigos na base de dados 
Medline (1950-2010), por meio das palavras-chave: intubação 
orotraqueal, sequência rápida, laringoscopia. Adicionalmente, 
referências desses artigos, capítulos de livros e artigos históricos 
foram avaliados. Foram identificados e revisados 68 artigos. Fo-
ram considerados ensaios clínicos da língua inglesa, estudos re-
trospectivos e de revisão. Os artigos foram avaliados por análise 
de método e determinação de limitações de desenho. Por se tratar 
de uma revisão narrativa, foram apresentadas as conclusões mais 
relevantes dos principais estudos e metanálises, sem a interferên-
cia direta da análise pessoal dos autores deste estudo.
CONCLUSÃO: A técnica de acesso a via aérea é indispensável 
para o clínico. Os conhecimentos sobre sua anatomia, condição 
ideal para a laringoscopia envolvendo o melhor posicionamento e 
técnicas que podem ser utilizadas deve ser rotineiro ao clínico. O 
clinico pode se deparar muitas vezes com o paciente com risco de 
aspiração pulmonar e deve conhecer também a técnica de sequ-
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ência rápida envolvendo todas as suas particularidades e aspectos 
de segurança.
Descritores: Intubação orotraqueal, Sequência rápida para intu-
bação, Vias áreas.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The internist frequen-
tly comes across with the necessity for emergency airway access. 
The objective of this study was to review the major publications 
about airway access in these conditions describing the best evi-
dences to execute this procedure. 
CONTENTS: We selected articles in Medline (1950-2010), by 
means of keywords: orotracheal, rapid sequence intubation and 
laryngoscopy. Additionally, references to these articles, chapters 
of books and historical articles were evaluated. We identified and 
reviewed 68 articles. We considered clinical trials, retrospective stu-
dies and clinical reviews in English. Articles were analyzing based 
in methods and determination of design limitations. As a narrative 
review, we presented the most relevant findings of major studies 
and meta-analyses without involving our personal point of view. 
CONCLUSION: The technique of airway access is a vital procedure 
to the internist. Knowledge of the airways anatomy and ideal scena-
rio for laryngoscopy involving the best positioning and techniques, 
that can should be used as a routine for the clinical practice. The 
internist many times may get with the patient at risk for pulmonary 
aspiration and should know the technique of rapid sequence intuba-
tion, involving all its particularities and safety aspects. 
Keywords: Orotracheal intubation, Rapid sequence intubation, 
Airways.

INTRODUÇÃO

O médico William Macewen1, em 1878, foi o primeiro a rea-
lizar uma intubação traqueal sendo que a primeira laringosco-
pia direta foi descrita em 1895 por Kirsten2. Chevalier Jackson3 

foi o primeiro a introduzir o uso de baterias ao laringoscópio e 
recomendar a introdução do equipamento pelo lado direito da 
rima oral (abordagem paraglossal). Magill4 postulou que quanto 
maior a lateralização da laringoscopia melhor seria a visibilização 
da laringe. E, por fim, coube a Robert Macintosh descrever o 
laringoscópio com lamina curva em 1943 apesar de, no entanto, 
sua grande inovação5 ter sido a técnica proposta que envolvia a 
introdução da ponta romba da lâmina na valécula pressionando 
o ligamento glosso-epiglótico e fletindo anteriormente a epiglote, 
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expondo a glote. Esta técnica definiu o procedimento padrão da 
intubação orotraqueal descrita até hoje.
O objetivo deste estudo foi rever as principais publicações  sobre 
o acesso às vias aéreas nessas situações especiais descrevendo as 
melhores evidências para a execução deste procedimento. 

A TÉCNICA DA LARINGOSCOPIA

A curva de aprendizagem para a laringoscopia e a intubação apre-
senta dificuldades inerentes ao procedimento. Mulcaster e col.6 
estudaram a evolução a aquisição da habilidade no procedimento 
por médicos recém iniciados na carreira e mais inexperientes e 
determinaram que, em media, 47 intubações são necessárias para 
que atingir a probabilidade de 90% de sucesso no procedimento.
Benumof7 descreveu que a adequada tentativa de intubação de-
veria apresentar seis componentes: ser realizada por médico com 
razoável experiência, ter o paciente com relaxamento da mus-
culatura, posicionamento ótimo para laringoscopia (posição de 
“cheirador”), manipulação da laringe externamente, apropriado 
comprimento da lâmina do laringoscópio e tipo de lâmina.
Dentro desses princípios, a laringoscopia deve ser executada com su-
cesso já na primeira tentativa, não se devendo ultrapassar três tentativas 
no máximo8. Para tal, o médico deve reconhecer a anatomia da entra-
da da laringe identificando as pregas vocais, em formação triangular os 
tubérculos corniculados e cuneiformes e cartilagens aritenoides. 
Para adequada avaliação na laringoscopia, Cormack e Lehane9 
elaboraram um escore que descreve de maneira objetiva a visibili-
zação da glote durante a laringoscopia (Figura 1):

Figura 1 – Classificação de Cormack e Lehane.

Grau I – visibilização de toda a abertura laríngea (maior parte da glote). 
Grau II – visibilização somente da comissura posterior (extremi-
dade posterior da glote é visível); Grau III – visibilização somente 
da epiglote (não sendo visível a glote); Grau IV – visibilização 
somente do palato mole (nem a epiglote pode ser vista).

Embora haja muitos tipos de lâminas de laringoscópio, as mais 
utilizadas são as lâminas retas e curvas. As retas são utilizadas para 
elevar a epiglote e melhorar a visibilização da glote, parecem ofere-
cer melhor visão da laringe, enquanto as lâminas curvas são usadas 
com sua ponta romba deprimindo o ligamento e elevando a epiglo-
te para oferecer maior facilidade para a intubação10.
  
POSICIONAMENTO PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

A laringoscopia deve ser realizada pelo médico em uma posição 
confortável. 
É necessário ajustar a altura que se encontra o paciente para a 

altura do médico trazendo a via aérea do paciente para dentro do 
seu campo visual central11.
A posição ideal para a laringoscopia é controversa. Enquanto Jack-
son defende a hiperextensão da cabeça, Magill recomenda a posi-
ção de “cheirador” com a flexão do pescoço em direção ao tronco 
seguindo leve extensão da cabeça. O conceito de alinhamento dos 
eixos foi proposto por Bannister e Macbeth em 194412.
Há evidencia clínica da importância da posição de “cheirador”13. 
A manobra de extensão da cabeça facilita a inserção do laringos-
cópio e reduz o contato entre o laringoscópio e os dentes maxila-
res, melhora a visão da laringe e é essencial para a abertura total 
da boca. Adnet e col.14 compararam a visão conseguida com a 
posição de “cheirador” em relação a simples extensão da cabeça e 
concluíram que havia grande benefício, particularmente nos pa-
cientes obesos e com limitação de movimentação do pescoço. A 
posição de “cheirador” melhorou a visibilização da glote em 18% 
dos pacientes, o que foi considerado clinicamente significativo. 
É fortemente recomendável que a laringoscopia seja realizada 
utilizando-se as duas mãos. Enquanto a mão esquerda segura o 
cabo do laringoscópio, a mão direita pode elevar e inclinar a ca-
beça do paciente ou mesmo deslocar externamente a cartilagem 
tireoide para uma melhor visibilização na laringoscopia, que uma 
vez conseguida pode ser reproduzida por um auxiliar.
O propósito da laringoscopia é facilitar a intubação orotraque-
al sob visão direta. O posicionamento e as manobras junto da 
língua e da epiglote do paciente são cruciais para laringoscopia 
bem sucedida. A lâmina deve ser inserida na boca parcialmente 
aberta e o dedo mínimo da mão esquerda desloca o lábio infe-
rior para impedir sua lesão e completar a abertura total da boca. 
A lâmina do laringoscópio é posteriormente, inserido do lado 
direito da boca em direção a linha média para deslocar a língua 
para a esquerda. A extremidade da lamina é utilizada para mover 
a epiglote e permitir a visão da glote. O movimento final que 
serve para mover o osso hióide e a epiglote para fora da linha de 
visão da glote é conseguido aplicando uma força de elevação ao 
longo do eixo longitudinal da mão que realiza a laringoscopia. 
A quantidade de força necessária para esse movimento depende: 
peso do paciente (quanto mais pesado maior é a força necessária), 
o tipo de lâmina de laringoscópio utilizado (30% menor com 
lamina reta).
A diferença básica entre as técnicas utilizando a lamina curva e a 
reta é que a curva teria um maior controle da língua no procedi-
mento, além disso, a lâmina curva pressiona o ligamento glosso-
-epiglótico para fletir anteriormente a epiglote enquanto a lâmina 
reta eleva diretamente a epiglote. 
Muitas situações podem causar dificuldade da laringoscopia, língua 
grande, volume reduzido da cavidade oral e espaço mandibular, 
língua fibrótica por situações patológicas podem causar dificuldade 
no deslocamento da língua e dificuldade de laringoscopia.
Há evidências que a lamina reta pode ser alternativa a lâmina 
curva no caso de falha de intubação16.
Muitas variações de laringoscópios com lâmina curva têm sido 
descritos alguns com espelhos e prismas, mas a experiência clínica 
ainda é limitada com esses dispositivos17,18.
Os laringoscópios de lâminas retas mais utilizados são: Miller, 
Phillips e Henderson. O laringoscópio que utiliza a lâmina reta 
de Miller é o mais utilizado. A sua baixa dimensão transversal em 
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comparação com os outros laringoscópios facilita sua inserção e 
posicionamento. São desvantagens: A não visualização da ponta 
da lâmina do laringoscópio causa dificuldade na manipulação e 
visibilização da epiglote e o formato da ponta da lamina pode 
causar lesões de tecidos19.

MANOBRAS PARA OTIMIZAÇÃO DA LARINGOSCOPIA

A manobra mais importante para melhorar a visibilização da 
glote na laringoscopia direta é a manipulação externa da laringe. 
Wilson e col. reduziram a incidência de grau 3 e 4 da classificação 
de Cormack-Lehane de 9,3% para 5,9%20, apenas utilizando esta 
manobra. Benumof e Cooper também descreveram a melhora 
com o uso da técnica de, pelo menos, um grau na classificação 
de Cormack-Lehane. Eles postularam que a manobra deveria ser 
realizada pela mão direita do laringoscopista e que depois poderia 
ser reproduzida ou sustentada por um assistente21. 
A sigla BURP (Backward Upward Right Pressure) associada a 
manobra foi designada por Knill22. A manobra externa da laringe 
deve ser parte integrante da laringoscopia direta e a primeira ma-
nobra a ser tentada para melhorar a visibilização da glote23.
Outras manobras estão sendo descritas para aperfeiçoar a visão 
na laringoscopia. O aumento da flexão do pescoço através da ele-
vação da cabeça, elevação da laringe por um assistente, desloca-
mento manual da mandíbula para frente por um assistente são 
algumas destas manobras24.

A INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

A manobra de dobrar o conunto fio-guia e tubo endotraqueal 
em ângulo menor que 35º está descrita na literatura como um 
método que pode facilitar a intubação orotraqueal25.
Uma vez que a glote foi identificada, o laringoscopista deve man-
ter sob visão direta a glote e epiglote para realizar o procedimen-
to. Na sua execução o médico deve abrir a boca do lado direito do 
paciente utilizando o dedo indicador da mão esquerda e prover 
boa visão da orofaringe e espaço suficiente para a passagem do 
tubo endotraqueal.
O tubo deve avançar do lado direito da boca com a extremidade 
em contato sutil com o palato duro e mole, balonete desinsuflado 
e curvatura para frente. Deve ser posicionado posteriormente a 
glote (1 a 3 cm) rodado em sentido anti-horário de 90º, de um 
plano horizontal para vertical, para a região mais estreita da ponta 
do tubo, biselada, para que seja alinhada com as pregas vocais26.

GUIAS PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL

Os guias são dispositivos introduzidos na traqueia que orientam 
a introdução de tubos endotraqueais. 
Esses dispositivos podem ser utilizados quando a laringoscopia 
apresenta dificuldade de visibilização (Cormack-Lehane grau II ou 
III) da glote sendo que a laringoscopia realizada com a lâmina cur-
va ou quando há a dificuldade de passagem do tubo endotraqueal, 
quando realizada a laringoscopia com a lâmina reta. Esses intro-
dutores também podem ser utilizados nas técnicas de intubação 
vídeoassistidas e nas técnicas de intubação orotraqueal às cegas.  
Os dispositivos possuem cerca de 60 a 70 cm de comprimento e 

incorporam uma deflexão na extremidade distas de 30 graus. A 
deflexão da ponta aumenta o movimento anterior da extremida-
de distal abaixo da epiglote aumentando a chance da passagem 
pela glote e, portanto, para a traquéia aumentando também a 
sensação tátil através dos anéis da traqueia. Uma vez que o padrão 
de comprimento do tubo endotraqueal é de 30 cm, dispositivos 
de 70 cm de comprimento facilitam a apreensão proximal do 
introdutor no momento da passagem do tubo endotraqueal pela 
traqueia. Existem dispositivos com lumens associados para a pos-
sibilidade de ventilação (Cook Critical Care®) do paciente caso 
haja dificuldade do procedimento. 
É importante, quando da execução deste procedimento, manter 
a orientação anterior da extremidade distal do introdutor para 
minimizar o risco de perfuração posterior da traquéia. Deve se 
alcançar até a marca de 25 cm na altura dos lábios do pacien-
te adulto, e nessa posição o introdutor deve estar no meio do 
comprimento da traqueia. Uma vez dentro da traqueia é possível 
sentir a extremidade do dispositivo, em seu movimento de intro-
dução e posicionamento, produzindo uma fricção contra os anéis 
traqueais. Isso é conseguido mais facilmente horizontalizando a 
passagem do introdutor. 
Quando não é possível a sensação tátil da extremidade do intro-
dutor contra os anéis traqueais, a introdução na traqueia é in-
terrompida na marca de 30 cm nos lábios do paciente, situação 
chamada de hold up e determinada em quase 100% das ocasiões, 
com sucesso, como demonstrado em estudo clínico27.
As falhas na intubação orotraqueal utilizando o introdutor nor-
malmente é atribuída a falha da manutenção da adequada larin-
goscopia durante a inserção do tubo.
É sempre importante considerar que um assistente deve segurar o 
introdutor enquanto o tubo é introduzido com uma leve torção 
horária ou anti-horária e quando o bisel do tubo alcança a glo-
te aumenta-se a probabilidade da intubação. Uma vez realizada 
a intubação, o introdutor é retirado e a intubação orotraqueal 
confirmada.
Há relatos de caso de falhas na técnica de intubação utilizando 
os introdutores28; entretanto, a elevada é a taxa de sucesso com a 
técnica. Em estudo prospectivo, verificou-se alta taxa de sucesso 
(99,5%) sendo que a maioria das intubações foi efetuada já pri-
meira tentativa29.   
As complicações associadas ao uso dos introdutores são raras e 
foram relatadas em tentativas persistentes de intubação orotra-
queal, com perfuração esofagiana e traqueal com mediastinite30.  

INTUBAÇÃO EM SEQUÊNCIA RÁPIDA

A maioria dos livros texto recomenda que a “sequência rápida” de 
indução deve ser realizada para todos os pacientes com risco de 
aspiração pulmonar de conteúdo gástrico31-33.
A anestesia geral foi relacionada com aspiração do conteúdo gás-
trico pela primeira vez por Mendelson em 194634. Depois Sellick 
propôs a compressão da cartilagem cricoide como manobra para 
prevenção da regurgitação em 196135. 
O principal objetivo da técnica é posicionar o tubo endotraqueal o 
mais rapidamente possível após a perda de consciência do pacien-
te reduzindo o risco de aspiração do conteúdo gástrico. O clínico 
deve lembrar a possibilidade maior de aspiração em todos os pa-
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cientes que não estão de jejum, nos traumas, nos obesos mórbidos, 
nas grávidas, idosos, ascíticos, portadores de refluxo gastresofágico, 
obstrução intestinal, tumores abdominais e diabéticos. 
Desde as didáticas recomendações de Step e Safar em 1970, 
“consolidou-se” a realização da técnica da seqüência rápida muito 
utilizada até hoje36. Porém, o desenvolvimento da técnica não en-
volveu a realização de nenhum ensaio clínico aleatório. No entan-
to, para o médico emergencista é muito importante o domínio 
da técnica, já que este recebe com frequência pacientes que são 
sujeitos a aspiração de conteúdo gástrico.

PREPARO PARA O PROCEDIMENTO

O médico deve usar equipamento para proteção pessoal, teste 
os laringoscópios, ter vários calibres de tubos endotraqueais em 
mãos ou acessíveis, aspirador e possível material para vias aéreas 
difíceis do tipo máscara laríngeas e fast track. 
O paciente deve receber monitorização da pressão arterial, car-
dioscopia, acesso venoso e oximetria de pulso e o uso de cap-
nógrafo de onda é sempre desejável. O conjunto máscara facial, 
bolsa inflável, reservatório e fonte de oxigênio, acompanhados 
das cânulas orofaríngeas, nasofaríngeas, material para fixação do 
tubo, seringas para insuflação do balonete, fio guia e material 
para acesso invasivo a via aérea, além da medicação aspirada de-
vem estar disponíveis
O clínico deve lembrar que antes do inicio do procedimento deve 
submeter o paciente a uma rápida avaliação da via aérea (Quadro 
1). Caso na avaliação seja prevista uma via aérea difícil a conduta 
passa a ser acesso a via aérea com o paciente acordado com a 
devida preparação prévia37. Caso a dificuldade aconteça após a in-
dução da sedação e analgesia, o médico poderá utilizar a máscara 
laríngea, o combitube, ventilação a jato transtraqueal ou realizar 
um acesso invasivo como a cricotireidostomia, daí a importância 
de se preparar previamente para essa eventualidade.
Deve-se posicionar o paciente em decúbito dorsal horizontal com 
30º de inclinação no dorso, em posição de “sniff” ou “cheirador”. 

Para Smith, caso haja uma sonda nasogástrica, ela deve aberta 
permanecer durante o procedimento ainda que este procedimen-
to não isente a realização da manobra de Sellick38. A compressão 
da cartilagem cricoide objetiva o fechamento do esôfago para a 
passagem de ar pela laringe enquanto a insuflação pulmonar esta 
sendo realizada pela boca39,40. A despeito de sua recomendação, 
após a ocorrência de casos de aspiração pulmonar seqüenciais em 
pacientes submetidos à manobra, muitos autores tem questio-
nado sua eficácia e a indicação deste procedimento41,42, sendo já 
proscrita agora para os casos de ventilação sem vias aéreas avança-
das invasivas (tubo orotraqueal) por sua ineficiência na proteção 
da broncoaspiração.

COMPRESSÃO DA CARTILAGEM CRICOIDE: MANO-
BRA DE SELLICK

Sempre que possível deve-se iniciar o procedimento com a pré-
-oxigenação do paciente por 3 a 5 minutos43,44. 
A compressão da cartilagem cricoide aumenta o tônus do esfínc-
ter esofágico superior45, mas diminui o do inferior46, o que sugere 
a presença de mecanorreceptores na faringe que promoveriam re-
laxamento reflexo desse esfíncter. Esse efeito, porém, parece não 
provocar refluxo gastroesofágico47.
Em modelos de via aérea para avaliar a compressão na cartilagem 
cricoide⁴⁸ foi observado que apenas um terço dos profissionais 
aplicou a força recomendada; entre enfermeiros49, observou-se 
que apenas 5% destes aplicaram a força considerada adequada 
para este procedimento. Além disso, um número considerável de 
indivíduos identificou a cartilagem tireoide, de forma errônea, 
como a estrutura a ser comprimida.
Foi relatado ainda50 que 30N (equivalente a 3 kg) era a força 
aplicada na cartilagem cricoide necessária para prevenir a regurgi-
tação de solução fisiológica a 0,9% em 10 cadáveres com pressão 
esofágica de até 55 cmH2O. Durante a indução da anestesia, en-
quanto o paciente estiver consciente, a força deve ser de cerca de 
10 a 20N e de 30 a 40N quando houver perda da consciência20.

Quadro 1 – Avaliação pré-anestésica da via aérea, achados e seus significados
Distância inter-incisivos Maior que 3 cm

 
Há espaço para posicionar a lâmina entre os dentes superio-
res e inferiores

Comprimento dos incisivos su-
periores

Incisivos curtos
 

Incisivos longos: a lâmina do laringoscópio entra em direção 
cefálica

Classificação de Mallampati Classe menor ou igual a II  Língua pequena em relação à orofaringe 
Conformação do palato Não deve ser excessivamente estreito ou ogival Palato estreito reduz o volume da orofaringe (menos espaço 

para lâmina e tubo traqueal)
Relação entre incisivos maxilares 
e mandibulares durante o fecha-
mento normal da mandíbula

Dentes maxilares não ultrapassam a linha dos 
mandibulares (avaliação em perfil)
 

Dentes maxilares anteriores aos mandibulares (arcada supe-
rior é protrusa): a lâmina entra em direção cefálica 

Protusão voluntária da mandíbula Dentes mandibulares ultrapassam a linha dos ma-
xilares (avaliação em perfil) 

Mobilidade da articulação temporomandibular: capacidade de 
deslocamento anterior da mandíbula durante laringoscopia

Distância tireomentoniana Maior ou igual a 5 cm ou 3 dedos A laringe não é anteriorizada
 

Movimento de flexão do pescoço 
e extensão da cabeça

Flexão do pescoço sobre o tórax de 35° e extensão 
da cabeça sobre o pescoço de 80°

Capacidade de assumir a posição olfativa
 

Comprimento do pescoço Avaliação subjetiva
 

Pescoço curto dificulta o alinhamento dos eixos durante a 
laringoscopia

Largura do pescoço Avaliação subjetiva Pescoço “grosso” dificulta o alinhamento dos eixos 
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A manobra da compressão da cartilagem cricoide pode ser rea-
lizada com o dedo médio e o polegar colocado em cada lado da 
cartilagem cricoide com o indicador acima para evitar o deslo-
camento lateral da cartilagem. Uma alternativa é que um auxi-
liar apóie a face posterior do pescoço com a mão para contrapor 
a força aplicada na cartilagem cricoide e para tentar evitar uma 
possível flexão da cabeça durante a manobra, dificultando a visi-
bilização da glote. 
Diversas formas têm sido descritas para habilitar médicos a apli-
car de forma correta a manobra de Sellick: cricoid yoke, simulado-
res mecânicos, manequins e modelos laringotraqueais51. Quando 
aplicada de forma incorreta, a manobra de Sellick pode dificultar 
a intubação e a ventilação52.
Por fim, a manobra de Sellick não é um procedimento isento de 
riscos. Podem ocorrer eventos menores, como náuseas, vômitos, 
dor ou alterações hemodinâmicas durante a aplicação da com-
pressão da cartilagem cricoide. Portanto o clínico deve estar fami-
liarizado com a anatomia das vias aéreas para a correta aplicação 
da manobra. A sua aplicação incorreta pode causar deformidade 
dessa cartilagem, fechamento das cordas vocais e dificuldade de 
ventilação, sobretudo em mulheres. A força aplicada deve ser su-
ficiente para prevenir a aspiração, mas não tão grande a ponto de 
causar obstrução das vias aéreas ou permitir ruptura esofágica, 
caso haja vômitos.

USO RACIONAL DE FÁRMACOS PARA A TÉCNICA DA 
SEQUÊNCIA RÁPIDA 

As condições ideais para a realização da técnica de sequência 
rápida incluem analgesia, hipnose, bloqueio neuromuscular e a 
resposta autônoma à laringoscopia53. O laringoespasmo, bron-
coespasmo e a instabilidade hemodinâmica devem ser evitadas.
Na técnica de sequência rápida é desejável que os fármacos te-
nham rápido inicio e duração de ação (Tabela 1)54. A combinação 
de opioides como o alfentanil (30 µg/kg), fentanil (2-10 µg/kg) 
associado ao propofol (2,5 mg/kg) ou tiopental55,56 tem permiti-
do boas condições de intubação orotraqueal com bom controle 
de resposta hemodinâmica. 
Medicação na pré-indução como lidocaína57 (1 mg/kg) pode ser 
usada para melhorar ainda mais as condições de intubação, su-
primindo os reflexos da tosse e reduzindo a resposta simpática. 
A succinilcolina (1 mg/kg) também pode ser associada com a 
técnica de propofol (2,5 mg/kg) e alfentanil (10 µg/kg) com re-
sultados considerados ainda melhores58-60. Um fator que limita, 
no entanto, o uso de propofol é seu possível efeito hipotensor nos 
pacientes hipovolêmicos, idosos e com doenças cardiovasculares.
O uso de etomidato (0,3 mg/kg) associado a alfentanil (40 µg/
kg) é uma alternativa com menores mudanças na pressão arterial 
com condições similares de intubação ao propofol a não ser pelo 
prolongamento do tempo para realização da laringoscopia em 
torno de 90 segundos. Agentes como midazolam61 não são consi-
derados boa escolha como fármaco hipnótico usado isoladamente 
para a sequência rápida já que possuem lento início de ação.
A cetamina62 (1,5 mg/kg) pode ser usada como fármaco hipnó-
tico na técnica principalmente para pacientes com instabilidade 
hemodinâmica sem hipertensão intracraniana.
Os maiores avanços na técnica de sequência rápida estão sendo 

realizados com o uso de remifentanil63-65 (5 µg/kg), pois o fár-
maco possui rápido inicio de ação (pico de ação em 1 minuto), 
duração ultra-rápida e pouco efeito na duração de ação pela dose 
utilizada. Confere profunda analgesia sem prolongamento da de-
pressão respiratória e consciência. O uso de remifentanil (3-4 µg/
kg) associado ao propofol (2,5 mg/kg) sem o uso de bloqueadores 
neuromusculares conferiu excelentes condições de intubação.
Para alguns autores, a sequência rápida sem o uso de bloqueado-
res neuromusculares (succinilcolina, rocurônio) deve ser reserva-
da a pacientes com contraindicações ao bloqueador, levando-se 
em consideração que condições não ideais para laringoscopia, 
que podem levar a trauma da via aérea, falha de intubação e difi-
culdade de ventilação. 
A tabela 1 descreve os principais fármacos utilizados na sequência 
rápida para a IOT. 

Tabela 1 – Fármacos utilizados na técnica de sequência rápida para in-
tubação orotraqueal.
Fármacos Doses Sugeridas Latências
Propofol 1- 2,5 mg/kg 45 segundos
Alfentanil 10-30 µg/kg 30 segundos
Fentanil 2-10 µg/kg 1-2 minutos
Remifentanil 3-5 µg/kg 30 segundos
Etomidato 0,3 mg/kg 30 a 60 segundos
Cetamina 1,5 mg/kg 1 a 2 minutos
Rocurônio 0,6- 1 mg/kg 60 a 90 segundos
Succinilcolina 1 mg/kg 1 minuto
Tiopental 5 mg/kg 30 segundos

As doses variam de acordo com a associação de fármacos escolhidos.

Bloqueadores neuromusculares: um ponto controverso!
O uso de bloqueadores neuromusculares confere diminuição im-
portante no uso de opioides para doses inferiores a metade da 
habitual, casos estes fossem utilizados sem os bloqueadores.
A succinilcolina foi introduzida em 1951 e possui um inicio de 
ação em 30 a 60 segundos e duração de ação inferior a 10 minu-
tos, ideal para a técnica de sequência rápida66. Seus efeitos indese-
jados são hipertermia maligna, hipercalemia, aumento da pressão 
intragástrica, intraocular e bradiarritmias.
O rocurônio (0,6-1 mg/kg) é um bloqueador neuromuscular 
aminoesteroide considerado alternativo pelo rápido inicio de 
ação e relativa cardiovascular estabilidade67,68.

CONCLUSÃO

A intubação traqueal é sempre de um procedimento comum e 
que gera certa ansiedade na prática Clinica Médica e Medicina 
de Urgência. As complicações mais frequentes no procedimento 
como ventilação inadequada e dificuldade ou mesmo até a im-
possibilidade de intubação não são incomuns e exigem constante 
reciclagem e treinamento do profissional médico que a executa. 
O êxito do procedimento depende do adequado preparo do am-
biente, do paciente e da equipe médica. É importante lembrar 
que os métodos devem ser adaptados a cada tipo de paciente, e 
que o profissional mais experiente deve estar sempre no comando 
da situação utilizando-se das técnicas que possui maior habilida-
de, visando assim o sucesso do procedimento.
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