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RESUMO 
 

Couto TB. Mudando a visão: videolaringoscopia como opção para intubações 
no departamento de emergência pediátrica [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 

INTRODUÇÃO: Intubação traqueal é habilidade essencial para o atendimento 
de emergências, porém, na população pediátrica é procedimento menos 
frequente e mais difícil que na população adulta. A intubação apresenta em 
situações controladas baixa taxa de complicações. No entanto, no 
departamento de emergência pediátrica é procedimento de maior risco. O uso 
de videolaringoscopia é uma alternativa à laringoscopia direta. Há escassa 
evidência do uso sistemático do videolaringoscópio na emergência pediátrica. 
Nossa hipótese é que o uso do videolaringoscópio propiciará maior sucesso em 
intubação traqueal na primeira tentativa, e que diminuirá complicações da 
intubação traqueal. OBJETIVOS: Comparar as taxas de sucesso de intubação 
traqueal entre pacientes pediátricos maiores de um ano intubados usando 
videolaringoscopia ou laringoscopia direta. Comparar a frequência de eventos 
associados à intubação traqueal e presença de queda da saturação de 
oxigênio entre estes pacientes. MÉTODOS: Estudo clínico prospectivo de 
intervenção, não randomizado, aberto, com controle de série histórica. 
Realizado em departamento de emergência pediátrica terciário. Foram 
avaliados registros de intubação de pacientes maiores de um ano, por 23 
meses, entre julho de 2016 e maio de 2018, com    intubações com 
videolaringoscópio (grupo VL), comparados com série histórica de 5 anos, 
entre julho de 2005 e dezembro de 2010, com 141 intubações com 
laringoscopia direta (grupo LD). RESULTADOS: A taxa de sucesso em primeira 
tentativa no grupo VL foi            , comparada com                do 
grupo LD (p      . Houve menor proporção de eventos associados à intubação 
traqueal no grupo VL com 31,3% (15/50), versus                no grupo LD 
(p<0,01), não houve diferenças significantes na queda de saturação. 
CONCLUSÕES: Videolaringoscopia apresentou maior sucesso em primeira 
tentativa e menor taxa de complicações.  Esse resultado sugere que 
videolaringoscópio pode ser considerado como primeira escolha nas 
intubações de pacientes pediátricos no departamento de emergência 
 

Descritores: intu                                             laringoscopia; 
laringoscópios; pediatria; bloqueadores neuromusculares. 
  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Couto TB. Changing the view: video laryngoscopy as option for intubations at 
the pediatric emergency department [tesis]. São P    : “F            
M         U  v  s         S   P    ”      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
INTRODUCTION: Tracheal intubation is an essential skill to treat emergencies, 
but it is a less frequent and more difficult procedure in the pediatric than in the 
adult population. Intubation presents a low rate of complications in controlled 
situations. However, in the pediatric emergency department is a higher risk 
procedure. The use of video laryngoscopy is an alternative to direct 
laryngoscopy. There is scant evidence of the systematic use of video 
laryngoscopes in pediatric emergency. Our hypothesis is that the use of video 
laryngoscope will lead to greater success in tracheal intubation in the first 
attempt, and will reduce complications of tracheal intubation. OBJECTIVES: To 
compare the success rates of tracheal intubation among pediatric patients over 
one year old intubated with video laryngoscopy or direct laryngoscopy. To 
compare the frequency of tracheal intubation associated events and decreased 
oxygen saturation among these patients. METHODS: This was a prospective, 
non-randomized, open-label clinical study with historical series control. Study 
conducted in a pediatric tertiary emergency department. We compared 
intubation records of children over one year old, for 23 months, between July 
2016 and May 2018, with 50 video laryngoscope intubations (VL group), with a 
5-year historical series between July 2005 and December       with 141 
intubations with direct laryngoscopy (DL group). RESULTS: The first pass 
success rate in the VL group was 68% (34/50), compared with 37.6% (53/141) 
DL group (p<0.01). There was a lower proportion of tracheal intubation 
associated events in the VL group, with   .           versus   .          ) in 
the DL group (p  .     there were no significant differences in desaturation. 
CONCLUSIONS: Video laryngoscopy was more successful in the first intubation 
attempt and had lower rate of complications. This result suggests that video 
laryngoscope may be the first choice device in pediatric intubations in the 
emergency department. 
 
Descriptors: intubation, intratracheal; emergency medicine; laryngoscopy; 
laryngoscopes; pediatrics; neuromuscular blocking agents.



  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O profissional de saúde atuando no departamento de emergência pediátrica, 

mesmo quando trabalha em serviços de referência, está constantemente 

sujeito a um paradoxo; deve estar preparado para realizar procedimentos 

salvadores de vida a qualquer momento, porém está relativamente pouco 

exposto a pacientes graves que necessitem desses procedimentos, ao menos 

quando comparado a um profissional que lida com emergências em adultos . 

Desse modo, se arrisca a perder ou a nunca obter as habilidades necessárias 

ao manejo ideal de um paciente gravemente enfermo. Essa situação é ainda 

mais relevante em um hospital-escola, onde há necessidade constante de 

habilitar novos profissionais . 

 

1.1. A intubação traqueal 

 

A obtenção de via aérea avançada através da intubação traqueal (IT) é 

habilidade essencial para o atendimento de muitas emergências. Porém, na 

população pediátrica é menos frequentemente necessária e tecnicamente mais 

difícil que na população adulta .  

 

Desde 1895, quando Alfred Kirstein inventou o primeiro laringoscópio e criou os 

princípios básicos da laringoscopia, o método mais utilizado para intubação é 

através da laringoscopia direta. A necessidade de posicionar o paciente em 

posição olfativa, a técnica de afastar a língua com a lâmina do laringoscópio, 

visualizar a epiglote, posicionar a ponta da lâmina do laringoscópio na valécula 



  

 

 

 

e elevar anteriormente para visualizar as cordas vocais foram descritas pelo 

médico alemão. Até então as cordas vocais eram visualizadas somente por 

laringoscopia indireta, através do uso de espelhos. O laringoscópio permitiu 

uma linha direta de visão. Nesse mais de um século de existência, esse 

equipamento sofreu poucas modificações, e o uso atual é muito semelhante ao 

descrito por Kirstein no século XIX .  

 

Em pediatria, a lâmina reta de laringoscópio é mais utilizada. Após o 

posicionamento ideal da criança em posição olfativa, que pode ser obtido 

através de coxim subescapular em lactentes ou coxim occipital em crianças, se 

segura o laringoscópio com a mão esquerda e a lâmina é introduzida pelo lado 

direito da boca, desviando a língua para a esquerda, até visualizar a epiglote. 

Com lâmina reta deve-se pinçar a epiglote para visualizar a região glótica, já 

com lâmina curva a sua extremidade distal da lâmina é colocada na valécula. 

Após a visualização glótica, a cânula de intubação é passada entre as cordas 

vocais e prossegue-se com a checagem da intubação .  

 

A visualização glótica é dividida através dos critérios de Cormack Lehane, que 

classificam a visualização após laringoscopia em Grau I: glote bem visível; 

Grau II: somente a parte posterior da glote é visualizada; Grau III: somente a 

epiglote pode ser visualizada e nenhuma porção da glote é visível; e Grau IV: 

nem a epiglote, nem a glote podem ser visualizadas. Quanto mais alto grau da 

classificação, mais difícil é a intubação . 

 

 



  

 

 

 

1.2. A sequência rápida de intubação 

 

A sequência rápida de intubação (SRI) é procedimento complexo recomendado 

para obtenção de via aérea avançada pediátrica, com maior eficácia e menos 

complicações do que IT sem SRI . Na SRI a IT ocorre através de uma 

abordagem organizada, incluindo o uso de agentes sedativos e bloqueador 

neuromuscular . Essa técnica foi inicialmente descrita para anestesia, mas 

ganhou força no ambiente fora do centro cirúrgico, com estudos demonstrando 

maior sucesso na abordagem de via aérea pediátrica com seu uso . Em estudo 

multicêntrico com 11 hospitais e 156 registros de intubações pediátricas, 

incluindo 126 (81%) usando SRI, 20 (13%) sem medicações e 10 (6%) com 

sedação sem bloqueio neuromuscular, intubações com SRI foram mais bem 

sucedidas em primeira tentativa (78%), comparadas com intubações sem 

medicações (47%, p<0,01) e somente com sedação (44%, p<0,05). Esse 

estudo demonstrou o alto uso da SRI em serviços norte-americanos, sua maior 

eficácia e relativa segurança, com baixo índice de complicações graves . 

Devido a essa evidência, o uso da SRI é recomendado pela American Heart 

Association, tendo inclusive feito parte do conteúdo do curso de Suporte 

Avançado de Vida Pediátrico em 2002  . Apesar de não fazer mais parte do 

curso a partir de 2005, seu uso é ainda assim recomendado pela American 

Heart Association pelas diretrizes atuais, contanto que o profissional realizando 

a intubação tenha treinamento em seu uso, experiência usando medicações 

sedativas e bloqueadores neuromusculares e habilidade para avaliar e manejar 

a via aérea pediátrica  .   

 



  

 

 

 

1.3. Definições no manejo de via aérea 

 

Sucesso no manejo da via aérea é definido como colocação de tubo 

endotraqueal na traqueia confirmado através de métodos primários, como 

elevação do tórax e ausculta do murmúrio vesicular associado à pressão 

positiva e métodos secundários, como detecção de gás carbônico (CO ) 

exalado através de capnografia ou capnometria colorimétrica  . Fatores 

associados ao sucesso em intubação na primeira tentativa são: o tempo de 

formação do médico que realiza a intubação, sua especialidade, a presença de 

via aérea difícil e o uso de sequencia rápida de intubação13–  . 

 

Um encontro de via aérea, definido como intervenção completa de manejo de 

via aérea avançada, pode possuir múltiplas abordagens, isto é, métodos de se 

obter a via aérea avançada, como por exemplo: laringoscopia, broncoscopia e 

passagem de dispositivo supraglótico. Cada tentativa de manejo de via aérea é 

definida como uma única manobra de via aérea avançada, que inicia com a 

inserção de dispositivo como laringoscópio ou dispositivo supraglótico na boca 

ou nariz do paciente e termina quando esse dispositivo é removido. Desse 

modo, cada encontro pode possuir diferentes abordagens, cada uma podendo 

conter diversas tentativas. Quando a abordagem escolhida é o laringoscópio, 

cada laringoscopia é considerada uma tentativa de intubação  .   

 

1.4. Intubação traqueal pediátrica em anestesia 

 



  

 

 

 

A intubação traqueal apresenta, em situações controladas como anestesia, 

uma baixa taxa de complicações. Em estudo retrospectivo avaliando uso de 

SRI em 1070 crianças em indução anestésica, de 3 a 12 anos, Gencorelli e col. 

notaram que somente 20 crianças apresentaram hipoxemia moderada         

   hipoxemia grave (1,7%)           hipotensão, 5 (0,5%) bradicardia e 18 

       demandaram mais de uma tentativa de intubação, com IT na primeira 

tentativa em 1042 casos (sucesso de      )  . 

 

1.5. Intubação traqueal pediátrica em situações não eletivas 

 

Nas situações não eletivas a IT é procedimento menos seguro. Em estudo 

descritivo de registro de intubação de 15 unidades de terapia intensiva (UTI) 

pediátricas nos Estados Unidos e Canadá, com dados colhidos 

prospectivamente entre julho de 2010 e dezembro de 2011, de 1715 

intubações registradas, o sucesso na primeira tentativa ocorreu em      casos 

(    %). A laringoscopia direta foi usada em 96% dos casos e eventos 

adversos foram descritos em 20% das intubações, com eventos graves em 

    . 

 

1.6. Intubações pediátricas no departamento de emergência  

 

No departamento de emergência pediátrica a IT é procedimento de risco 

devido, entre outros fatores, à própria gravidade dos pacientes, à ausência de 

jejum pré-procedimento e à relativa inexperiência dos profissionais realizando a 

intubação. Em estudo prospectivo em pronto socorro pediátrico terciário na 

Austrália, durante 12 meses em 2013, com 71 intubações, foram observados 



  

 

 

 

eventos adversos em 39% dos casos, sucesso na primeira tentativa foi de 78%, 

porém sucesso sem queda de saturação ou hipotensão ocorreu em somente 

49% dos casos  . Em estudo retrospectivo realizado com revisão de vídeos de 

114 SRI em pronto-socorro pediátrico terciário nos Estados Unidos, Kerrey e 

col. encontraram          casos de hipoxemia,   (4%) casos de hipotensão, 5 

(4%) de bradicardia, duas paradas cardiorrespiratórias (2%) e somente 59 

intubados na primeira tentativa (sucesso de       . Em estudo coreano com 5 

anos de registro de intubações em    departamentos de emergência,     

intubações pediátricas (menores de 10 anos) ocorreram, com taxa de sucesso 

na primeira tentativa de 67,6%. Nesse estudo houve melhor desempenho de 

emergencistas, com 74,4% de sucesso na primeira tentativa e pior nas 

intubações por pediatras gerais, com 45,7% de sucesso   . No Japão, registro 

nacional de intubação em 17 departamentos de emergência encontrou 293 

intubações em menores de 18 anos durante um período de 4 anos. Sucesso 

em primeira tentativa foi de 60%. Uma análise multivariada mostrou que idade 

do paciente maior que 10 anos (razão de chances ajustada de       IC      

     -     ), uso de SRI (razão de chances ajustada        IC 95%,      - 

    ), e intubação por emergencista (razão de chances ajustada        IC 95%, 

     -     ) foram associados com maior chance de intubação em primeira 

tentativa  .  

Em estudo realizado em nossa instituição, Pronto Socorro do Instituto da 

Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, Sukys e col. avaliaram  17 intubações ocorridas em período de 18 

meses, através de revisão de registros de intubação. Em 94 SRI foi utilizada, e 

somente 37 (39%) pacientes intubados na primeira tentativa. Além disso, foram 



  

 

 

 

observados 44 (47%) casos de hipoxemia e taxas de complicação altas, com 

10 casos de hipotensão (11%) e 13 casos de bradicardia (14%) . 

 

1.7. Eventos associados à intubação traqueal 

 

Os eventos associados à intubação traqueal (EAIT) são divididos em graves; 

como parada cardiorrespiratória (morte), parada cardiorrespiratória (sobrevida), 

intubação esofágica com reconhecimento tardio, vômitos com aspiração, 

hipotensão que demande intervenção, laringoespasmo, hipertermia maligna, 

pneumotórax ou pneumomediastino e não graves; como intubação seletiva, 

intubação esofágica de reconhecimento imediato, vômitos sem aspiração, 

hipertensão que demande medicação, epistaxis, trauma de dente ou lábio, erro 

de medicação, arritmia, incluindo bradicardia, e dor ou agitação que atrase o 

procedimento     .  

 

1.8. Complicações da intubação traqueal 

 

Além das complicações que ocorrem durante o procedimento da IT, 

complicações podem ocorrer a médio e longo prazo decorrentes de intubações 

difíceis. Em estudo conduzido em UTI pediátrica de hospital terciário no Brasil, 

com 147 pacientes intubados e 134 extubados, laringite grave pós extubação 

foi observada em 37 (27,6%) pacientes . Em 32 (23,9%) foi necessária 

reintubação e em   (3,4%) houve necessidade de traqueostomia. Foi relatada 

correlação direta entre o número de tentativas de intubação e necessidade de 

reintubação  . Em estudo prospectivo avaliando 215 pacientes pediátricos 



  

 

 

 

extubados com broncoscopia, Cordeiro e col. encontraram lesões moderadas 

em 24,2% dos pacientes e lesões graves em 10,7%. Variáveis associadas com 

presença de lesões foram a necessidade de reintubação e de troca de tubo, 

evidenciando a necessidade de procedimento inicial adequado  . 

 

1.9. Queda de saturação de oxigênio 

 

A queda de saturação moderada é definida como saturação menor que 80% 

em quem saturava ao menos 90% e a queda de saturação grave saturação 

abaixo de 70% em quem saturava ao menos 90%. Apesar de não ser por si só 

um EAIT, a presença de queda de saturação está associada a maior incidência 

desses eventos, com razão de chances de 1,   (IC 95%,1,34 - 2,51; p<       

para EAITs com queda de saturação moderada e razão de chances de  2,   

(IC 95%, 1,54 -   04; p<       com queda de saturação grave  .  

 

1.10. Importância clínica da presença de EAIT 

 

A presença de EAIT está associada a piores desfechos durante internação de 

crianças em UTI pediátrica. Em levantamento de 5504 registros de intubação 

de 35 UTIs pediátricas, em análise multivariada a ocorrência de EAIT ou queda 

de saturação foi associada significantemente com maior tempo de ventilação 

mecânica        IC        - 21%; p=0,004) e a presença de EAIT grave foi 

independentemente associada a aumento da mortalidade na UTI, com razão de 

chances de 1,80 (IC 95%,     - 2,60; p         . 

  



  

 

 

 

1.11. Relevância do sucesso na intubação em primeira tentativa  

 

O sucesso na intubação em primeira tentativa é importante desfecho, pois o 

número de laringoscopias está associado ao risco de complicações. Em estudo 

em um único departamento de emergência em Tucson, Estados Unidos, com 

registro prospectivo de intubações durante quatro anos, forma observadas 

1828 intubações em pacientes adultos. Em intubações bem sucedidas na 

primeira tentativa, a incidência de um ou mais eventos adversos foi de 14,   

(IC            -       . Em casos que demandaram duas tentativas a 

incidência subiu para 47,2% (IC 95%,     % - 52,7%); com três tentativas a 

incidência de eventos adversos foi de   ,    IC 95%        -         e casos 

com quatro ou mais tentativas a incidência foi de        IC 95         - 

      . Análise com regressão logística multivariada demostrou que mais de 

uma tentativa foi associada com um ou mais evento adverso com uma razão de 

chances ajustada de 7,    (IC           -        . Avaliando registro norte 

americano multicêntrico, de 2080 intubações pediátricas em UTI por 

insuficiência respiratória, entre 2010 e 2013, Lee e col. encontraram      

      casos de sucesso na primeira tentativa, sucesso em duas tentativas em 

503 (24%) e 321(15%) com três ou mais tentativas. A proporção de queda de 

saturação foi maior com aumento de tentativas (1 tentativa; 16%, 2 tentativas; 

36% e 3 ou mais tentativas; 56%, p<0,001), assim como foi a proporção de 

EAIT, que foi de 10% com 1 tentativa,   % com duas e 38% com três ou mais 

(p<0,001)  . 

 

1.12 Intubação traqueal em departamento de emergência 



   

 

 

 

Para departamentos de emergência atendendo pacientes adultos, o sucesso 

na intubação em primeira tentativa foi medido em revisão sistemática, com 

     á  s         s    s                          õ s         s      õ s       

países diferentes. O sucesso em primeira tentativa foi de 84,1%. Não existe 

revisão semelhante para população pediátrica, que estabeleça uma referência 

para essa população  . Esse resultado é compatível com sucesso encontrado 

em estudo de Sagarin e col., comparando sucesso em primeira tentativa em 

6000 intubações de pacientes adultos distribuídas em 31 departamentos de 

emergência de três países diferentes, que encontraram sucesso em primeira 

tentativa de      IC 95%, 82% -   ). O estudo ainda estratificou as taxas de 

sucesso por ano de experiência, com sucesso para residentes de primeiro ano 

de      IC 95%,     -       de segundo ano      IC     ,     -       de 

terceiro ano      IC 95%,     -       e médicos assistentes      IC      

    -       . 

 

1.13 Videolaringoscopia 

 

Tradicionalmente a intubação ocorre sob visualização direta das cordas vocais 

com auxílio de laringoscópio. O uso de videolaringoscopia (VL) surgiu 

recentemente como alternativa a laringoscopia direta (LD). Existem vários 

dispositivos disponíveis, que permitem a visualização das vias aéreas através 

de pequenas câmeras de alta resolução e monitores portáteis de tela plana, 

numa tentativa de melhorar a visão e índice de sucesso da laringoscopia, com 

uma evidência crescente favorecendo seu uso  .  

 



   

 

 

 

Os videolaringoscópios podem apresentar lâminas em formato tradicional Miller 

(Storz C-MAC) ou MacIntosh (Storz C-MAC e McGrath Mac), formato angulado 

(Glydescope e McGrath Series 5) ou com formato anatômico e canalizado 

(Pentax AWS e Airtraq). Alguns modelos necessitam de cabo de conexão com 

vídeo (Storz C-MAC e Glyscope) e outros têm o vídeo embutido no próprio 

dispositivo (McGrath MAC, McGrath Series 5, Pentax AWS e Airtraq). Há 

variações também em relação à tamanho de lâminas disponíveis, capacidade 

de capturar imagens, portabilidade, tempo de vida da bateria e custo. Mais 

importante, a técnica de intubação difere com os vários dispositivos. Há 

dispositivos em que a técnica em tudo se assemelha a laringoscopia 

tradicional, sendo a única diferença a visualização da corda vocal pelo vídeo 

(Storz C-MAC e McGrath Mac), dispositivos em que a intubação ocorre 

introduzindo o videolaringoscópio pela linha média (Glydescope e McGrath 

Series 5) e dispositivos canalizados em que a cânula é guiada pelo canal da 

lâmina, em uma técnica totalmente diversa da habitual. Essa variabilidade de 

dispositivos e técnicas torna muito difícil a comparação da VL com LD, já que 

provavelmente há diferenças significativas no sucesso entre os diversos 

dispositivos  . 

 

1.14 Vídeo versus laringoscopia direta para Anestesia 

 

A mais recente diretriz da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), 

publicada em 2013, incluiu uma meta-análise de ensaios randomizados 

controlados comparando VL com LD em pacientes com via aérea difícil prevista 

ou simulada, reportando melhor visualização, maior frequência de pacientes 



   

 

 

 

intubados na primeira tentativa e maior frequência de pacientes intubados. 

Além disso, não foi encontrada diferença no tempo para intubação, lesão 

dentária ou de partes moles e dor de garganta após a IT com ambos os 

métodos  . Fatores comumente associados a aumento de eventos adversos 

associados à IT são a necessidade de múltiplas tentativas de intubação e o 

tempo de laringoscopia     . Devido a potencial vantagem da VL em relação à 

LD, há quem proponha que esse deveria ser o novo padrão de cuidado, 

embora tal proposição seja ainda bastante controversa34–  . Há argumentos 

favoráveis ao uso do VL pelo potencial benefício em visualização da via aérea, 

possibilidade de treinamento utilizando esse recurso, e até o uso de vídeo da 

intubação para compor prontuário eletrônico do paciente. Por outro lado, 

apesar de ter barateado na última década, o custo de VL é superior, há 

potencial dificuldade de passagem de cânula mesmo com boa visualização e 

há preocupação com perda da habilidade de novatos em intubar utilizando LD, 

o que pode ser prejudicial para pessoas que praticarão medicina em locais com 

menos recursos onde VL pode não estar disponível  . Apesar de não ser claro 

a indicação de usar VL como padrão, a presença desse equipamento como 

dispositivo de resgate disponível em toda sala cirúrgica é altamente 

recomendada e essa já é a prática em grande parte dos hospitais do Reino 

Unido  . 

 

1.15 Videolaringoscopia em departamento de emergência 

 

Em relação ao uso de VL no departamento de emergência, um estudo 

retrospectivo em adultos comparou 3425 tentativas de intubação por residentes 



   

 

 

 

de emergência sendo 1530 (44,7%) tentativas com LD e 1895 (55,3%) com VL, 

em relação à presença de intubações esofágicas. Foram 96 intubações 

esofágicas reconhecidas, sendo 78 com LD (incidência de 5,1%) e  8 com VL 

(incidência de 1%). A razão de chances para ocorrência de intubação esofágica 

para LD versus VL foi de 6,9 (IC 95%,    -       . O mesmo grupo demonstrou 

superioridade do videolaringoscopio como dispositivo para segunda tentativa 

de intubação no caso de falha na primeira tentativa, em 460 tentativas de 

intubação em adulto, sendo 141 vezes utilizado o videolaringoscopio e 94 

vezes a LD. A razão de chances para sucesso com VL versus LD foi de 3,5 (IC 

         -       .  

 

1.16 Videolaringoscopia em diversas faixas etárias 

 

Recentes revisões da Cochrane compararam o uso de videolaringoscópio com 

laringoscopia direta para adultos   , crianças    e neonatos   . A maioria dos 

estudos foi feita em ambiente de centro cirúrgico, com nenhuma das revisões 

com grandes números de estudos em departamento de emergência e todas 

apontando necessidade de mais estudos 40–  . Para adultos, o uso da VL 

aparenta diminuir o número de falhas de intubação, particularmente em 

pacientes com via aérea difícil, com melhor visão glótica e potencial menor 

trauma de via aérea secundário a IT   . Em crianças, o uso de VL está 

associado a tempo mais longo para o procedimento de intubação e a possível 

melhor visualização glótica, porém todos os estudos revistos eram em centro 

cirúrgico, e a revisão sugere maior necessidade de estudos em outros 



   

 

 

 

ambientes  . Na época em que foi feita a revisão para neonatos ainda não 

havia estudos publicados para essa população  .  

 

1.17 Videolaringoscopia em unidades de tratamento intensivo 

 

Outra revisão recente especificamente para intubações em adultos em UTI 

encontrou 5 estudos randomizados, com 1301 pacientes intubados. Houve 

melhor visualização glótica com VL (RR = 1,24; IC 95%, 1,07 - 1,43; p=0,003), 

porém não houve maior sucesso em primeira tentativa (RR = 1,    IC      

     -      p=  35) e não foram demostradas outras diferenças entre o uso do 

VL e LD  .  

 

Em estudo randomizado em um único serviço nos Estados Unidos, 

comparando uso de videolaringoscopio (Glydescope) com laringoscopia direta 

para 117 intubações em adultos em UTI, VL foi superior em intubações em 

primeira tentativa, com     comparado com     no grupo LD (p < 0,    , 

sem diferença significante na taxa de complicações. Em contrapartida, em 

estudo randomizado com pacientes adultos em 7 UTIs da França, Lascarrou e 

col. não demostraram diferença na taxa de sucesso em primeira tentativa de IT 

entre o grupo VL com 126 de 186 pacientes intubados na primeira tentativa 

(67,7%) e o grupo LD com 130 de 185 pacientes intubados (70,3%), diferença 

absoluta, −  5% (IC 95%,−      - 6,9%; p   60). No mesmo estudo em 

análise post hoc, a taxa de complicações graves foi maior no grupo VL        

       versus LD 5/179 (2,8%), com diferença absoluta, 6,7% (IC 95%,      - 

11,6%; p= ,     . Apesar de críticas possíveis à metodologia do estudo, que 



   

 

 

 

não detalha como foi feito treinamento específico com uso do dispositivo e nem 

teve utilização padrão do fio guia como recomendado pelo fabricante do 

dispositivo utilizado (McGrath Mac), esse estudo demonstra que ainda há 

incertezas em relação à possível vantagem do uso sistemático do 

videolaringoscópio.  

 

1.18 Videolaringoscopia em neonatologia 

 

Em estudo randomizado publicado recentemente por O'Shea e col. em que foi 

comparada intubação de 206 recém-nascidos por médicos com menos de 6 

meses de experiência em neonatologia utilizando videolaringoscópio com a 

possibilidade de o supervisor olhar a tela ou não, o índice de sucesso na 

primeira IT quando o instrutor via a tela do videolaringoscópio foi de 66%, 

versus 41% quando instrutor supervisionava sem ver a tela (p<0,001, razão de 

chances 2,81, IC 95%       -        . Além disso, Moussa e col. em estudo 

randomizado e controlado usaram VL versus LD para intubações por    

residentes de pediatria do segundo ano em UTI neonatal em estudo de duas 

fases. Na fase 1 um grupo intubava com VL e outro com LD. Na segunda fase 

todos continuavam suas intubações com LD. O sucesso em primeira tentativa 

foi maior no grupo VL (75,2% vs. 63,4%, p=       mas o tempo para intubação 

bem sucedida foi maior (57 vs.    segundos, p=      . Na segunda fase, não 

houve diferença estatisticamente significante no sucesso (63% vs. 75%, 

p=0,16), embora o número de residentes e intubações tenham sido bem 

menores. O estudo chama atenção para o potencial benefício da aquisição de 

habilidade em intubar com o VL ser transferível para LD  . Estudo revisando 



   

 

 

 

intubações realizadas na UTI neonatal do Children's Hospital of Philadelphia, 

com 805 intubações revisadas de 2013 a 2016, sendo      80%) com LD e 161 

(20%) com VL, EAIT ocorreram com menor frequência nas intubações com VL 

(6%) versus LD (19%), (p<0,   ), houve menos tentativas de intubação com 

VL (mediana 1, intervalo interquartil [1-2]) versus LD (mediana 2, intervalo 

interquartil [1-3], p<0,001) e maior sucesso em primeira tentativa no grupo VL 

(63% vs. 44%, p<0,      .  

 

1.19 Videolaringoscopia em UTI pediátrica 

 

Em revisão retrospectiva de dados coletados prospectivamente em registro de 

intubação pediátrico em 36 UTIs pediátricas nos Estados Unidos, Canadá 

Japão, Nova Zelândia e Singapura, entre 2010 e 2015, com 8875 intubações, 

sendo 7947 (89,5%) com laringoscopia direta e 928 (10,5%) com 

videolaringoscopia, o uso de VL foi independentemente associado a menor 

ocorrência de eventos adversos relacionados a intubação traqueal (razão de 

chances ajustada de 0,57; IC 95%, 0,42 - 0,77; p<0,001), mas não a menor 

ocorrência de eventos graves (razão de chances ajustada de 0,    IC 95%, 

     - 1,32; p=      ou menos tentativas de intubação traqueal (razão de 

chances ajustada de 0,    IC 95%, 0,71 - 1,22; p=     . O mesmo estudo 

demonstrou grande variabilidade no uso da VL, com mediana de 2,6% 

(intervalo 0-    . VL foi utilizada mais comumente em crianças mais velhas (p 

<        crianças com história de via aérea difícil (p = 0,     crianças intubadas 

por insuficiência respiratória (p <0,     e para procedimentos eletivos 



   

 

 

 

(p=      . O uso do VL aumentou significantemente entro o ano      e o ano 

    , razão de chances de      (IC 95%, 3,  -     )  . 

 

1.20 Videolaringoscopia em emergência pediátrica 

 

Em um dos únicos estudos específicos para uso de videolaringoscópio no 

departamento de emergência pediátrica, Kerry e col., avaliaram várias medidas 

de melhoria de qualidade, incluindo uso de VL, demonstrando uma menor taxa 

de complicações após sua introdução. Porém outras medidas foram 

implementadas, incluindo limitação do tempo de laringoscopia, presença de 

dois assistentes durante o procedimento e IT realizada por profissionais mais 

experientes. Esse pacote de medidas gerou redução de queda de saturação de 

33% para 16%, e um aumento de sucesso até segunda tentativa de 74% para 

   . Uma vez que todas essas medidas podem ter colaborado para redução 

de complicações, fica difícil saber o quanto o videolaringoscópio atuou nessas 

reduções  . 

 

1.21 Estratégias de treinamento 

 

A adoção do videolaringoscópio de forma universal, isto é, como primeiro 

dispositivo em todas as intubações, encontra bastante resistência  . Há 

preocupações com custo, mas também com seu uso para formação de novos 

profissionais  . Para implementar o uso universal é necessário treinamento do 

profissionais em seu uso  .  

 



   

 

 

 

A estratégia de treinamento de aprendizagem de mestria (do original em inglês 

mastery learning) consiste nas seguintes etapas (i) avaliação basal, (ii) 

objetivos de treinamento claros, sequenciados em unidades de dificuldade 

crescente (iii) participação em atividades educacionais sustentadas (no caso a 

prática deliberada em manequim de intubação) (iv) um escore mínimo de 

aprovação em cada etapa (v) avaliação formativa com feedback específico até 

completar atividade com mestria (vi) avaliação sumativa com avanço à próxima 

unidade até aquisição de habilidade no nível da mestria e (vii) prática contínua 

até aquisição da mestria  . Treinamentos na hora certa e no lugar certo (just in 

time and just in place training) são treinamentos que ocorrem durante o horário 

e no local de trabalho do profissional de saúde, aproveitando momentos de 

baixo movimento  . 

 

1.22 National Emergency Airway Registry for Children 

 

O NEAR4KIDS (National Emergency Airway Registry for Children) é um 

registro de intubação pediátrico realizado em diversos centros nos Estados 

Unidos e no resto do mundo, em UTIs e Departamentos de Emergência 

pediátricos. Ele tem por objetivo descrever o panorama das intubações 

pediátricas na emergência e avaliar eficácia de pacote de medidas para 

melhoria da segurança do manejo de via aérea na emergência pediátrica. Esse 

registro não identifica individualmente nenhum paciente, mas gera dados em 

relação à indicação de intubação, do método escolhido, de cada tentativa de 

intubação, da experiência do profissional que faz a intubação, da avaliação da 

via aérea, das medicações utilizadas, dos dispositivos utilizados, do método de 



   

 

 

 

confirmação da intubação, da visualização glótica, dos eventos associados a IT 

e da qualidade do trabalho em equipe multiprofissional  . 

 

1.23 Intubações no Pronto Socorro do Instituto da Criança  

 

Como padrão do serviço, as intubações traqueais no Pronto Socorro do 

Instituto da Criança são habitualmente feitas pelo residente de pediatria do 

segundo ano, auxiliadas por residente de pediatria do terceiro ano, residente de 

emergência ou residente de especialidade. Todas intubações são realizadas 

com presença de enfermeiro e fisioterapeuta na sala e são coordenadas por 

médico assistente, que atua como líder da equipe multiprofissional durante o 

procedimento.  

 

Uma história focada é tirada, com ênfase no histórico de intubações prévias.  A 

avaliação anatômica antecipando possível via aérea difícil é feita idealmente 

antes da intubação. Dentro do material separado para intubação sempre está 

inclusa máscara laríngea, como dispositivo de regaste. O paciente é 

monitorizado com oxímetro de pulso, mensuração não invasiva de pressão 

arterial e monitor cardíaco e tem acesso venoso obtido. A não ser que haja 

alguma contraindicação formal, como parada cardiorrespiratória (PCR) ou 

coma profundo ou contraindicações relativas, como via aérea difícil antecipada, 

a sequência rápida de intubação é usada conforme fluxograma a seguir (figura 

  . As intubações são checadas utilizando capnógrafo para medir CO  exalado, 

além de ausculta, expansibilidade e saturação de oxigênio. Posição da cânula 

é confirmada com radiografia de tórax. Após intubação e checagem da posição 



   

 

 

 

do tubo o paciente passa a receber sedação e analgesia contínuas e é 

transferido para UTI o mais cedo possível. 

 

*Opcional; **Fentanyl, Lidocaína; ***Não usar em choque séptico; ↑            
↓               AMPLE   A      s  M      õ s P ss    h s ó      é      
Líquidos/última ingesta de alimentos, Evento que levou ao quadro de intubação 
traqueal; PA = pressãoarterial sistêmica; PIC = pressãointracraniana. 
 
Fonte: Adaptado de Sukys e col  .  
 
Figura 1 - Fluxograma de sequência rápida de intubação no Pronto Socorro do 
Instituto da Criança 
 

1.24 Projeto de melhoria de qualidade 

 



   

 

 

 

No pronto socorro do Instituto da Criança foi iniciado projeto de melhoria de 

qualidade em 2016, que inclui o registro de todas intubações através do 

formulário do NEAR4KIDS adaptado para o português (ANEXO A). Esse 

projeto de melhoria tem como finalidade manter um adequado registro das 

intubações e suas complicações para guiar futuras intervenções para melhoria 

da segurança do manejo de via aérea no pronto socorro. 

 

Antes do início do estudo, como parte do projeto de melhoria, foi adquirido 

videolaringoscópio para o departamento de emergência do Instituto da Criança. 

Esse dispositivo foi usado inicialmente para manejo de via aérea difícil 

antecipada ou encontrada durante o procedimento.  O videolaringoscópio 

utilizado apresenta formato de lâmina Macintosh padrão, permitindo tanto 

laringoscopia direta quanto videolaringoscopia (McGRATH MAC Enhanced 

Direct Laryngoscope -Medtronic). Esse equipamento não dispunha, a época do 

início do projeto, lâmina número 1 e, por isso, não foi utilizado em pacientes 

menores que um ano     .  

 

Devido à boa experiência inicial do uso desse dispositivo no departamento de 

emergência nessas situações, a crescente evidência de segurança em seu uso 

e a alta proporção de via aérea difícil na população atendida, foi optado, dentro 

do projeto de melhoria de qualidade de intubação traqueal, por recomendar que 

todas as intubações em pacientes maiores de um ano utilizassem já de início 

videolaringoscopia. 

 

 



   

 

 

 

1.25 Justificativa 

 

O trabalho publicado por Sukys e colaboradores indica que há espaço para 

melhoria do índice de sucesso e complicações das IT no Pronto Socorro do 

Instituto da criança  . O registro de intubações continuou no mesmo modelo de 

forma regular, totalizando 5 anos contínuos de registro de intubações. Optamos 

dessa maneira por avaliar a videolaringoscopia como primeira opção de 

manejo de via aérea avançada para crianças maiores que um ano comparando 

com os dados série histórica.  

 

Acreditamos que videolaringoscopia aumentará a segurança das intubações no 

nosso pronto socorro. Apesar da evidência crescente do uso do 

videolaringoscópio, até onde pudemos avaliar, não há nenhum estudo 

específico em pediatria avaliando o uso do videolaringoscópio na rotina da sala 

de emergência.  

 

1.26 Hipótese  

 

Nossa hipótese é que o uso do videolaringoscópio aumentará o sucesso da 

intubação traqueal na primeira tentativa e que diminuirá a queda de saturação 

de oxigênio e EAIT. 

 

 

  



   

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

- Avaliar a utilização de videolaringoscópio como primeira opção para manejo 

de via aérea em crianças maiores de um ano em pronto socorro pediátrico. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Comparar as taxas de sucesso de intubação traqueal entre pacientes maiores 

de um ano intubados usando videolaringoscopia ou laringoscopia direta. 

 

- Comparar a frequência de eventos associados à intubação traqueal (EAIT) e 

presença de queda da saturação de oxigênio entre estes pacientes. 

 

  



   

 

 

 

3. MÉTODOS 

 

3.1. Delineamento 

 

Estudo clínico prospectivo de intervenção, não randomizado, aberto, com 

controle de série histórica. Foram avaliados todos os registros de intubações 

em um único centro: o pronto-socorro do Instituto da Criança do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-

HCFMUSP). Como controle, foram utilizados registros de intubação de série 

histórica. O ICr é hospital escola terciário pediátrico exclusivo, recebendo 

pacientes de alta complexidade, exceto politrauma. Desse modo, a maioria das 

intubações ocorre em pacientes previamente doentes com emergências 

clínicas. Pela organização do serviço, o primeiro profissional a intubar no 

departamento de emergência é o residente de pediatria geral do segundo ano .  

 

3.2. Casuística 

 

Foram avaliados todos os registros de intubação, no formato NEAR4KIDS 

adaptado, por 23 meses, entre julho de 2016 e maio de 2018, com 116 

registros. Também foi avaliada retrospectivamente série histórica, composta 

por registros de intubação seguindo formulário criado por Sukys e col.  

(ANEXO B), por 5 anos, entre julho de 2005 e dezembro de 2010, com 248 

registros no total.  

 



   

 

 

 

Critérios de inclusão foram todas as intubações registradas em pacientes 

maiores do que um ano de vida e menores de 19 anos. Critérios de exclusão 

foram pacientes fora da faixa etária estabelecida, dispositivos de via aérea 

utilizados que não a laringoscópio ou videolaringoscópio, pacientes cujos 

responsáveis recusaram participação no estudo ou registros preenchidos 

inadequadamente que não permitissem distinguir idade do paciente ou 

dispositivo utilizado.  

 

3.3. Intervenções 

 

A partir de julho de 2016, a equipe assistencial foi orientada que todas as 

intubações em crianças maiores de um ano deveriam ocorrer 

preferencialmente utilizando videolaringoscópio como primeiro dispositivo de 

obtenção de via aérea. Todas as intubações foram registradas utilizando 

formulário padrão adaptado do registro NEAR4KIDS (Anexo A), traduzido para 

o português, que inclui dados relacionados à indicação de IT, avaliação da via 

aérea, medicações e equipamento utilizado, características do profissional 

realizando a intubação, visualização da via aérea, método de confirmação, 

presença de eventos associados a IT e avaliação de fatores humanos, como 

trabalho em equipe, comunicação e consciência situacional  . Esse registro foi 

feito pelo profissional que realizou a intubação logo após a IT e pelo médico 

assistente ou preceptor presente no procedimento. Esses registros foram 

utilizados como ferramenta de coleta de dados para esse projeto.  

 

 



   

 

 

 

No mês que antecedeu a introdução do videolaringoscópio como primeiro 

dispositivo para maiores de um ano, várias ações de conscientização da equipe 

multiprofissional foram feitas, com apresentações expositivas, treinamentos 

para os médicos assistentes no uso do videolaringoscópio e simulações in situ 

de intubação. 

 

Pela organização do serviço, um residente de pediatria do segundo ano é 

escalado a cada turno para realizar procedimentos de emergência caso esses 

ocorram. Esses residentes possuem curso válido de suporte avançado de vida 

pediátrico (Pediatric Advanced Life Support – PALS), participam durante o 

estágio de práticas em laboratório de habilidades com treinamento de 

intubação e de simulações in situ no pronto socorro e de simulações em 

laboratório de habilidades, com cenários que incluem necessidade de manejo 

de via aérea avançada, porém não eram familiarizados com o 

videolaringoscópio. Por isso, foi elaborada estratégia de treinamento usando o 

princípio da aprendizagem de mestria.  

 

No início de seu estágio, cada residente foi treinado por médico preceptor ou 

assistente em sala do próprio pronto-socorro no uso do videolaringoscópio, 

utilizando o McGrath Mac, materiais necessários para intubação e manequim 

de intubação. O residente era apresentado ao equipamento e praticava tanto 

intubação por videolaringoscopia quanto por laringoscopia direta. Então fazia 

um teste basal, era reorientado e tinha oportunidade de prática guiada pelo 

preceptor ou assistente com o dispositivo novamente. Após a prática, era 

testado novamente. Caso não fosse comprovada mestria o residente tinha 



   

 

 

 

novas oportunidades de prática e re-teste. Cada residente só era liberado para 

intubar pacientes uma vez que tivesse atingido a mestria dentro dos objetivos 

de treinamento propostos, ou seja, pelo menos 80% de itens corretos em 

checklist de intubação com uso de videolaringoscópio (ANEXO C)  . Esse 

checklist  e quatro casos modelo para treinamento foram elaborados pelos 

investigadores a partir de elementos do NEAR4KIDS e de publicação 

descrevendo treinamento just in place, isto é no seu local      .  A figura 2 

resume as principais etapas do projeto. 

 

Figura 2 - Etapas do projeto 

 

 

 

 

Período Pré-estudo 

Controle Histórico 

-Formulários pós IT 

-Projeto de Melhoria 

Registro NEAR4KIDS 

-Aquisição de VL 

Implementação  

-Apresentação do videolaringoscópio 
para equipe multiprofissional 

-Treinamento de médicos assistentes 

-Simulações in situ 

-Treinamento de residentes de 
emergência e preceptores 

-VL como resgate a partir da segunda 
tentativa 

-1 mês 

Intervencional 

-VL como primeira escolha para IT 

-Treinamento de mestria dos 
residentes 

-23 meses 



   

 

 

 

3.4. Cálculo do tamanho da amostra 

 

A partir do estudo disponível na literatura com uso sistemático de 

videolaringoscópio no departamento de emergência, temos uma taxa de 

sucesso em primeira tentativa após as intervenções incluindo 

videolaringoscopia de 64% (48/75)   . Partindo da taxa de sucesso de 39% 

(37/94) encontrada no estudo realizado no nosso serviço por Sukys e col.  , 

estimando um incremento de sucesso de 25%, considerando um poder 

estatístico de 80%, uma significância de 95% e um teste t entre duas 

proporções, sendo que para a primeira temos 94 casos, seriam necessários 46 

casos no grupo comparativo para demonstrar diferença estatisticamente 

significante de ao menos 25% na frequência de sucesso na IT. 

 

Considerando estudo realizado no nosso serviço por Sukys e col.   , uma vez 

que o público atendido se mantem semelhante ao período de julho de 2005 a 

dezembro de 2007 (29 meses) quando foram coletados os dados de 117 IT, 

estimamos uma amostra de cerca de uma IT por semana, com dois terços de 

pacientes maiores de um ano, sendo que essa média vem se mantendo nos 

últimos anos. Portanto, em um período de 18 meses (78 semanas), estimamos 

51 intubações em pacientes maiores de um ano.  

 

3.5. Análise estatística 

 

Os dados foram tratados de acordo com os desfechos das variáveis. Para as 

variáveis de característica contínua, a avaliação foi feita através de médias 



   

 

 

 

(desvios padrão) caso a distribuição tenha sido normal ou através de medianas 

(variação ou intervalo interquartil) caso a distribuição não tenha sido normal, de 

acordo com teste de Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk. Para as variáveis 

categóricas, a avaliação foi em termos percentuais. 

A comparação das médias ou medianas foi realizada utilizando o tes   “T 

Student”    M   -Whitney/Kruskal-Wallis de acordo com a necessidade.  A 

comparação das variáveis categóricas foi realizada através do teste do Qui-

quadrado ou teste exato de Fisher. Os dados foram analisados utilizando o 

pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0. Foi 

considerado p<0,05 para indicar significância estatística. 

 

3.6. Ética 

 

O instrumento de coleta de dados faz parte de projeto de melhoria e ação de 

qualidade do hospital aprovado pelo Instituto da Criança, sendo parte do 

prontuário médico. Dentro do mesmo projeto, como forma de aumentar a 

segurança das intubações, optou-se por recomendar o videolaringoscópio 

como padrão do serviço para todas as intubações em pacientes maiores que 

um ano de idade, uma vez que o dispositivo adotado permite tanto 

videolaringoscopia quanto laringoscopia direta, a técnica de intubação é 

semelhante e o dispositivo já vinha sendo usado como resgate para via aérea 

difícil. A decisão final sobre dispositivo a ser utilizado era do médico assistente 

responsável pelo paciente, não sendo, portanto solicitado consentimento 

específico para sua utilização. 

 



   

 

 

 

Foi utilizado Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Anexo D) para 

utilização dos dados do prontuário dos pacientes e dos registros de intubação. 

O projeto foi aprovado de comitê de ética e pesquisa do hospital, com o código 

CAAE:56983516. .    .     . 

 

O projeto também foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, com 

a identificação RBR-9mrbrf e o  í     “M         v s  : v    laringoscópio 

p           õ s               p   á     ”. 

  



   

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Participantes 

 

O diagrama a seguir (figura 3) resume a divisão dos participantes. Houve 75 

pacientes maiores de um ano intubados no período do estudo, sendo 50 com 

videolaringoscópio e 25 com laringoscopia direta e 141 registros nos cinco 

anos da série histórica de pacientes maiores de um ano intubados com 

laringoscopia direta. O recrutamento iniciou em julho de 2016 e acabou no mês 

de maio de 2018, quando foi ultrapassado o número programado de análise de 

 6 pacientes intubados com videolaringoscópio.  

Apesar de recomendado o uso do videolaringoscópio como primeiro 

dispositivo para IT em pacientes maiores de um ano, a escolha final do 

dispositivo era do médico assistente, que por vezes orientava uso de 

laringoscopia direta. Isso ocorreu com maior frequência no início do período de 

estudo, com aumento progressivo do uso do videolaringoscópio. Nos primeiros 

6 meses, a proporção de intubação com laringoscopia direta foi de 62,5% e nos 

últimos 6 meses de 18,2%.  

 



   

 

 

 

 

Figura 3 - Diagrama de participantes no estudo 

 

4.2 Características da população do estudo 

 

As tabelas   e 2 mostram as características basais de cada grupo. Apesar da 

seleção não ter sido feita de forma randomizada, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante em relação à idade, peso, gênero do paciente, 

indicação para intubação traqueal por quadro respiratório, choque ou outros, 

presença de doença de base e uso de sequência rápida de intubação. 

Diagrama de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisados n=141 – Grupo LD 

Excluídos n=0 

 

Série Histórica n=    

 Intubação por laringoscopia direta n=141 

 Intubação por videolaringoscopia  n= 0 

Analisados n=50 – Grupo VL 

Excluídos n=25 

 Intubação por laringoscopia direta n=25 

 

Intervenção n=75 

 Intubação por videolaringoscopia n=50 

(receberam intervenção conforme 

recomendação n   , VL após falha de LD n=4) 

 Intubação por laringoscopia direta n=25 

(decisão da equipe n=23, LD após falha VL n=2)  

 

Excluídos n=    

Não atendiam aos critérios de inclusão n=   

• Dados incompletos n=13 

• Recusa em participar n=  

 

Excluídos n=   

Não atendiam aos critérios de inclusão n=   

•  Dados incompletos n=  

•  Recusa em participar n=  

 

Série histórica de registros entre julho de 2005 e 

dezembro de      

n=    

Registros de intubação entre julho de 2016 e 

maio de      

n=    



   

 

 

 

Houve diferença em relação à indicação de intubação por quadro neurológico, 

maior na série histórica e no tempo de formação dos profissionais realizando 

intubação, com uma proporção maior de residentes do segundo ano na série 

histórica e, em contrapartida, uma maior proporção de residentes acima do 

terceiro ano ou médicos preceptores no grupo videolaringoscopia. Foi 

encontrada também maior proporção de crianças com via aérea difícil 

antecipada no grupo VL comparado à série histórica.  

 

Tabela 1 - Características da população do estudo 

 

 LD VL p 

 n=141 n=50 - 

Idade (anos)       -  )       -  )      

    

Peso (Kg)      -           -         

Valores expressos em mediana (intervalo), Teste Mann-Whitney 

 

 

  



   

 

 

 

Tabela 2 - Características da população do estudo 

(continuação) 

 LD VL p 

 n=141 n=50 - 

Sexo masculino                        

    

Indicação IT    

 Respiratório                          

 Choque                          

 Neurológico                         

 Outros                       

 Sem informação      

 

Doença de Base    

 Presente                         

 Sem informação      

 

Profissional que realizou IT 

 Residente segundo ano 

 Residente acima do 

terceiro ano ou 

preceptor 

 Médico assistente  

 

         

          

 

          

 

        

        

 

       

 

     

      

 

     

    

Sequência Rápida de 

Intubação 

                        

 

Via aérea difícil antecipada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Valores expressos em mediana n (%), Teste do Chi quadrado 

 

 

 



   

 

 

 

 

4.3 Desfechos 

 

Como análise primária, foi comparado o grupo VL com o grupo LD. A tabela 3 

apresenta os resultados das principais comparações. 

Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos em relação ao 

sucesso da intubação na primeira tentativa e eventos associados à intubação 

traqueal, ambos favorecendo o grupo que utilizou videolaringoscopia. Não 

houve diferença estatisticamente significante entre o sucesso da intubação em 

até 3 tentativas e tampouco na taxa queda de saturação significativa para 

ambos os grupos. Além disso, a mediana do número de laringoscopias no 

grupo VL foi 1 (1-5) e no grupo LD foi 2 (1-25); p<0,01, Teste de Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 3 - Comparação entre grupos Videolaringoscopia e Laringoscopia 

Direta 

 LD  VL p 

n        - 

 

Intubação com sucesso na primeira 

tentativa  

                        

 

Intubação com sucesso em até 3 

tentativas 

                        

    

Queda de saturação significativa                        

    

Eventos associados à intubação 

traqueal (qualquer um) 

                          

Valores expressos em n (%), Teste do Chi quadrado 



   

 

 

 

 

 

4.4 Desfecho dos residentes do segundo ano 

 

Como análise secundária, foram separadas as intubações feitas por residentes 

do segundo ano (tabela 4), uma vez que estes foram os únicos treinados 

sistematicamente com método de aprendizagem de mestria. Houve diferença 

significante em relação ao sucesso em primeira tentativa para os residentes de 

segundo ano, mas não para intubação em até três tentativas. Diferença 

também foi encontrada em EAIT e em queda de saturação significativa. 

Novamente a mediana do número de laringoscopias no grupo de residentes do 

segundo ano VL foi 1 (1-5) e no grupo residentes do segundo ano LD foi 2 (1-

25); p<0,01, Teste de Kruskal-Wallis. 

 

Tabela 4 - Comparação entre residentes do segundo ano nos grupos 
Videolaringoscopia e Laringoscopia Direta 

 LD  VL p 

n        - 
 

Intubação do residente do segundo 
ano com sucesso na primeira 
tentativa 
 

                          

Intubação do residente do segundo 
ano com sucesso em até 3 tentativas 

                         

    
Queda de saturação significativa*                                

    
Eventos associados à intubação 
traqueal (qualquer um) 

                         

Valores expressos em n (%), Teste do Chi quadrado 
*em 2 pacientes grupo LD e 6 grupo VL não há informação de saturação 
documentada 
 

  



   

 

 

 

4.5 Grau de visualização glótica 

 

Como foram utilizados para os grupos VL e LD formulários de registro 

distintos, há informações que não eram disponíveis no controle histórico, como 

a divisão entre eventos associados à intubação entre graves e não graves e 

grau de exposição glótica. Porém o grau de visualização glótica foi colhido nos 

25 casos excluídos para análise de sucesso no grupo intervenção, em que foi 

feita intubação com laringoscopia direta. Nesse grupo a mediana do grau de 

visualização glótica, medido pela classificação de Cormack Lehane, foi 

visualização grau II (I-III). Já no grupo VL a classificação mediana foi grau I (I-

III), p<0,01, teste de Kruskal-Wallis. 

 

4.6 Proporção de Eventos Associados à intubação traqueal 

 

Apesar do dado específico de proporção de EAIT divididos por gravidade não 

estar disponível no grupo LD, esse dado foi medido para o grupo VL. 

Houve 10 casos com EAIT não graves      ,   com EAIT graves    %), sendo 

que um desses casos apresentou tanto uma EAIT grave quanto uma não 

grave. A tabela 5 detalha eventos graves encontrados. 

  



   

 

 

 

Tabela 5 - Eventos Associados à intubação traqueal Graves para grupo VL 

Idade Indicação da Intubação EAIT grave 

2a Instabilidade hemodinâmica 
Intubação esofágica, 

reconhecimento tardio 
   

8a 4m Instabilidade hemodinâmica Vômito com aspiração 
   

4a 4m Instabilidade hemodinâmica PCR paciente sobreviveu 
   

1a 3m Insuficiência respiratória 
Intubação esofágica, 

reconhecimento tardio 
   

17a Insuficiência respiratória Vômito com aspiração 

  

 

4.7 Razão de chances 

 

Em regressão logística multivariada, considerando toda casuística e isolando 

os fatores intubação em primeira tentativa e videolaringoscopia, a razão de 

chances de intubar em primeira tentativa utilizando videolaringoscopia versus 

laringoscopia direta foi de     (IC 95%,    -   ; p<0,0 ). 

  



   

 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, foi encontrada uma taxa significativamente maior de sucesso na 

primeira tentativa de intubação com o uso da videolaringoscopia quando 

comparado à laringoscopia direta. Além disso, o uso de videolaringoscopia 

apresentou menor taxa de eventos adversos associados à intubação traqueal. 

 

5.1. Caracterização da casuística utilizada  

 

A casuística utilizada nesse trabalho é bastante particular, o que interfere na 

generalização dos resultados encontrados. Primeiramente, a ausência de 

pacientes com trauma, que habitualmente correspondem a uma parcela 

significativa dos pacientes que necessitam de via aérea avançada, já diferencia 

essa população. Por exemplo, na casuística de Kerrey e col., pacientes com 

trauma correspondiam a 20% da população  . Além disso, a alta proporção de 

pacientes com comorbidades, com quase 90% da casuística, determina 

provável reserva funcional diminuída, o que em parte explica a elevada taxa de 

EAIT encontrada. 

 

Finalmente, a elevada proporção de pacientes com via aérea difícil antecipada, 

mais de dois terços da casuística, torna essa população muito diferenciada. É 

interessante notar que a proporção já era grande na série histórica, com cerca 

de um terço da população, mas aumentou na casuística mais recente. Isso 

provavelmente se deve não a uma mudança da população, mas dado a 

mudança no registro de intubação; como o formulário atual especifica 



   

 

 

 

claramente quais aspectos da via aérea deveriam ser avaliados, isso 

provavelmente melhorou a sensibilidade da detecção de via aérea difícil. De 

qualquer forma, essa alta proporção favoreceria a indicação de 

videolaringoscopia nessa população, uma vez que a indicação de 

videolaringoscopia é mais sólida em pacientes com via aérea díficil  . 

 

Na comparação da casuística atual com a série histórica, outra diferença 

significativa é relativa ao profissional que realizou a intubação. Houve uma 

mudança no perfil desses profissionais, com um aumento de intubações feitas 

por residentes a partir do terceiro ano, isto é; residentes de pediatria do terceiro 

ano, residentes de emergência pediátrica e residentes de especialidades 

pediátricas. Essa diferença é em parte explicada por mudanças no programa 

de residência médica que ocorreram no período. A residência de pediatria do 

Instituto da Criança, que era de dois anos, passou a ter três anos de duração. 

A área de atuação de emergência pediátrica foi também reconhecida pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria nesse período, o que aumentou a procura da 

residência e complementação especializada em emergência pediátrica. Dessa 

maneira, residentes acima do terceiro ano passaram a estar presentes em 

todos os plantões e em todas as emergências, o que não ocorria até então. 

 

Apesar da particularidade da organização de residentes a nível local, essa 

migração dos procedimentos de via aérea para profissionais mais experientes é 

fenômeno mundial, afetando serviços em diversos países, com menor 

predomínio de intubações por residentes de pediatria geral em 25 UTIs 

pediátricas norte-americanas e um aumento na proporção de intubações por 



   

 

 

 

residentes de medicina intensiva pediátrica, documentado por registro 

multicêntrico de intubações pediátricas  . 

 
5.2. Desfecho primário: sucesso em primeira tentativa  

 

Em relação ao desfecho primário, o resultado apresentado, de 68% de sucesso 

em primeira tentativa, significa um incremento de 30% no sucesso da série 

histórica, acima do estimado de 25% quando estimamos o tamanho da 

amostra. Esse valor é compatível com o estudo de Kerrey e col.  , único até 

onde pudemos determinar, a utilizar sistematicamente videolaringoscopia como 

abordagem inicial para via aérea em departamento de emergência pediátrica, 

que obteve 64% de sucesso.  Além disso, o sucesso encontrado se aproxima e 

por vezes supera o patamar de sucesso descrito em diversos departamentos 

de emergência pediátricos pelo mundo, que varia entre 52 e 78%13,17–  , e da 

referência de 15 UTI norte-americanas, com sucesso de 62,2%. Estes fatores 

permitem inferir uma boa segurança do uso da videolaringoscopia no Instituto 

da Criança. 

 

  



   

 

 

 

5.3. Desfechos secundários 

 

5.3.1. Eventos Adversos Associados à Intubação Traqueal 

 

Houve redução significativa nos eventos adversos ligados a intubação traqueal 

no período do estudo comparando com a série histórica. Embora não seja 

possível atribuir somente à adoção do videolaringoscópio, este com certeza 

tem um papel importante nessa redução, uma vez que a população atendida 

não sofreu alterações importantes no período. Importante ressaltar, porém, que 

mesmo o índice encontrado após a intervenção, embora menor que o índice da 

série histórica, de cerca de um terço da casuística que utilizou o 

videolaringoscópio com eventos no geral e 10% de eventos graves, é bastante 

elevado quando comparado ao descrito em registro de 15 unidades de 

tratamento intensivo pediátrico nos Estados Unidos, que é de 20% de eventos 

no geral e somente 6% de eventos graves  . Apesar de intubações em 

ambiente de cuidados intensivos não poderem ser diretamente comparadas 

com intubações em departamento de emergência, já que as causa de 

intubação e condições dos pacientes não necessariamente são semelhantes, 

essa proporção mostra que ainda há espaço para melhorar a segurança das 

intubações no ICr. 

 

5.3.2. Queda de saturação de oxigênio 

 

Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos analisando 

queda de saturação, tanto na população geral quanto no grupo específico de 



   

 

 

 

pacientes intubados pelos residentes de segundo ano. A proporção de quedas 

de saturação significativas, que variou entre 35 e 52% é elevada. Em estudo 

avaliando registros de 2080 intubações por insuficiência respiratória, a 

proporção de queda de saturação foi de 16,2% com uma tentativa de intubação 

até 56% com 3 ou mais tentativas  . Dado a associação entre hipoxemia e 

eventos adversos associados à intubação traqueal  ,  o alto índice de quedas 

de saturação explica em parte a alta proporção de EAIT encontrada. 

 

Considerando a tendência dos números e a maior proporção de EAIT é 

possível que um método de coleta diferente que a revisão de registros de 

intubação encontrasse uma diferença significativa, uma vez que a análise de 

registros de intubação sabidamente subestima a queda de saturação. Kerrey e 

col., em trabalhos analisando especificamente o desfecho queda de saturação, 

encontraram 33% de queda de saturação em revisão de filmagens de 

intubação, número muito acima do documentado em prontuário     . 

 

5.3.3. Sucesso das intubações em até três tentativas  

 

Apesar de haver diferença no sucesso em primeira tentativa, isso não foi 

demonstrado no sucesso em até três tentativas, tanto na casuística geral 

quanto na análise específica dos residentes de segundo ano. O sucesso 

encontrado, em torno de 80 a 90%, é condizente com literatura internacional. 

No estudo de Kerrey e col., foram 90,7% de pacientes intubados em até duas 

tentativas, utilizando videolaringoscopia  . No levantamento de Lee e col., de 

registro multicêntrico de UTIs pediátricas, o sucesso foi de 84% em até duas 



   

 

 

 

tentativas, em sua maioria com laringoscopia direta  . No estudo anterior no 

Instituto da Criança, Sukys e col. encontraram 87% em até três tentativas com 

laringoscopia direta .  

 

A pergunta que se impõe nesse caso é por que a videolaringoscopia aumentou 

o sucesso em intubações na primeira tentativa, mas não o sucesso em até três 

tentativas. Uma possibilidade é que o número de casos não foi suficiente para 

detectar diferença que possivelmente apareceria com uma casuística maior. 

Outra consideração importante é que dado a proporção de via aérea difícil 

encontrada nessa população, espera-se uma taxa de sucesso menor que a 

população pediátrica geral. 

 

Em relação específica aos residentes de segundo ano, uma possível 

explicação para um sucesso não ideal em até três tentativas é o fato de muitas 

vezes o residente não ter oportunidade de três tentativas, com um profissional 

mais experiente frequentemente o substituindo após uma segunda falha. 

 

5.3.4. Sucesso das intubações dos residentes de segundo ano 

 

O efeito do uso sistemático da videolaringoscopia parece ter sido maior para 

população menos experiente, de residentes de segundo, que tiveram um 

sucesso em primeira tentativa ainda maior que a população geral. É 

interessante notar, porém que o sucesso em primeira tentativa já era maior que 

o da população geral na série história, e o incremento de sucesso de cerca de 

30% foi semelhante ao da população geral.  



   

 

 

 

 

Parece curioso a primeira vista que o desempenho dos residentes seja superior 

ao da população geral, mas vale lembrar que, como a regra geral do serviço é 

que o primeiro profissional a intubar seja o residente do segundo ano, se o 

primeiro profissional tentando intubar não foi o residente isso ocorreu por 

preocupação do médico assistente em relação a potencial gravidade da doença 

do paciente ou dificuldade antecipada de manejo da via aérea. Além disso, o 

registro conta as tentativas totais para intubação bem sucedida. Portanto, o 

médico assistente que intuba após três tentativas de médicos residentes estará 

intubando dentro da sua primeira tentativa, mas será registrado que a 

intubação ocorreu na quarta tentativa. 

 

Dado que os residentes de segundo ano tiveram treinamento mais intensivo 

que os demais médicos que intubaram, é possível argumentar que parte desse 

desempenho superior se deva ao treinamento em si, e não à introdução da 

videolaringoscopia como método preferencial para obtenção de via aérea 

avançada. O que fala contra esse argumento é que houve incremento de 

sucesso para toda população, não somente para residentes do segundo ano. 

Além disso, em dados do registro de intubações em menores de um ano, que 

ainda são feitas por laringoscopia direta no nosso serviço, encontramos taxas 

de sucesso semelhantes aos da série histórica, demonstrando que o 

equipamento provavelmente tem maior impacto nesse sucesso que o 

treinamento. 

 

 



   

 

 

 

5.3.5. Visualização glótica 

 

Um interessante desfecho medido em análise secundária foi a visualização 

glótica, medida através da classificação de Cormack-Lehane. De forma 

compatível com a literatura atual, o grau de visualização glótica foi um ponto 

acima com a laringoscopia direta. Na prática isso significa que a visualização 

glótica foi superior com o uso de videolaringoscópio. É interessante notar, 

porém, que o fato de haver uma melhor visualização não necessariamente 

significa uma maior chance de intubação. Uma vez que a visualização ocorre 

de forma indireta, temos comumente com videolaringoscopia uma facilidade de 

visualização, mas uma dificuldade de passagem da cânula traqueal, ao 

contrário da laringoscopia direta, onde a maior dificuldade costuma ser 

visualizar adequadamente a via aérea  .  

 

5.3.6. Razão de chances 

A razão de chances encontrada nesse estudo para intubar em primeira 

tentativa utilizando a videolaringoscopia, de 3,5 (IC 95%, 1,8-7,0; p<0,01), é 

importante argumento para estimular seu uso. Esse desfecho não é descrito 

em muitos estudos avaliando a eficácia de videolaringoscopia, então se torna 

mais complexo contrastar os achados nesse trabalho com a literatura existente. 

Em estudo avaliando a tendência de uso de videolaringoscópio em UTIs 

pediátricas, com levantamento de 928 intubações utilizando videolaringoscópio, 

o uso de VL não foi associado a menos tentativas de intubação, com razão de 

chances ajustada de 0,93 (IC    , 0,71 – 1,22; p = 0,     . 

 

 

 

 



   

 

 

 

5.4. Limitações 

 

Uma limitação desse estudo é o fato dele ter sido conduzido em um único 

centro. Uma vez que se trata de serviço especializado, com população distinta 

de outros hospitais terciários pela ausência de pacientes politraumatizados e 

pela alta proporção de crianças com comorbidades e com via aérea difícil 

antecipada, devem-se interpretar os resultados encontrados com cautela, 

evitando generalizações. 

 

Dado a heterogeneidade de dispositivos de videolaringoscopia disponíveis no 

mercado é importante também destacar que os resultados obtidos com o 

dispositivo utilizado não necessariamente podem ser transpostos para outros 

equipamentos, uma vez que a própria técnica de intubação pode ser distinta a 

depender do dispositivo utilizado  . 

 

O desenho não randomizado é outra limitação desse projeto. Dado a raridade 

relativa do evento intubação em departamentos de emergência pediátrica    , e 

o fato de que foram necessários 23 meses para chegarmos a casuística 

programada de intubações com videolaringoscópio, um estudo randomizado 

nesse único centro seria bastante desafiador. Além disso, dado a percepção da 

equipe da vantagem do uso do videolaringoscópio,  tornava-se eticamente 

complexo restringir seu uso. Ainda assim, dado a carência de estudos nessa 

população específica, os resultados apresentam relevância para o 

conhecimento atual do tema, podendo inclusive justificar futuros estudos 

randomizados multicêntricos. 



   

 

 

 

 

Finalmente, o uso de registro de intubação como ferramenta de coleta de 

dados é por si uma limitação, uma vez que desfechos auto referidos costumam 

a ser mais favoráveis do que medidos de outras formas como revisão de 

filmagens de atendimento ou de parâmetros medidos pelo monitor 

multiparamétrico  . Além disso, o tempo decorrente para intubação não foi 

medido, e este é um importante determinante para risco de queda de saturação 

e presença de EAIT  . Há literatura demonstrando maior tempo de intubação 

quando esse é feita com VL versus LD      e, infelizmente, esse estudo não 

adiciona informações nesse sentido. 

 

5.5. Considerações finais 

 

Apesar das limitações apresentadas, esse estudo é pioneiro na avaliação 

sistemática do uso de videolaringoscopia para intubações em departamento de 

emergência pediátrica. O uso desse dispositivo foi incorporado na rotina do 

serviço com melhora substancial do sucesso em intubações em primeira 

tentativa e, consequentemente, uma menor taxa de complicações imediatas da 

intubação traqueal. 

 

Um grande benefício do videolaringoscópio não mensurado quantitativamente 

nesse estudo, mas descrito pela equipe de assistentes do Pronto-Socorro do 

Instituto da Criança é a possibilidade do médico assistente supervisionar o 

procedimento sabendo com precisão o que o residente que está intubando está 

vendo. Essa possibilidade de dividir a visão com o profissional menos 



   

 

 

 

experiente permite tanto para treinamento quanto para procedimentos reais, 

guiar o residente com maior precisão  . Nesse sentido, em um hospital escola, 

o uso de videolaringoscopia torna-se ainda mais atrativo. 

 

Apesar das aparentes vantagens da videolaringoscopia no nosso serviço, seu 

uso sistemático ainda carece de mais estudos. Estudos avaliando maior 

número de pacientes pediátricos de maneira randomizada podem melhor 

elucidar a real eficácia do método. Além disso, estudos de custo-efetividade 

podem ajudar gestores de saúde a equalizar a relação custo vs. benefício da 

aquisição de tal equipamento.  

 

Se não responde em definitivo a controvérsia sobre o uso do 

videolaringoscópio em situações críticas pediátricas, esse estudo atesta a 

segurança do uso de videolaringoscopia no departamento de emergência do 

Instituto da Criança. Um interessante caminho futuro seria conduzir estudo 

randomizado incluindo outros pacientes intubados fora do centro cirúrgico, 

como  pacientes da UTI e da UTI neonatal. 

  



   

 

 

 

1. CONCLUSÕES 

 

Um aumento do sucesso de intubações em primeira tentativa foi obtido 

com videolaringoscopia no departamento de emergência. Além disso, a taxa de 

eventos adversos associados à intubação traqueal foi menor. Esse efeito foi 

ainda mais pronunciado quando avaliamos isoladamente os profissionais 

menos experientes utilizando esse dispositivo. Esse resultado sugere que 

videolaringoscopia pode ser considerada como primeira escolha nas 

intubações de pacientes pediátricos no departamento de emergência. 

 

  



   

 

 

 

2. ANEXOS 

1.1. ANEXO A – Registro de IT NEAR4KIDS adaptado para 

português 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

 

 

 

1.2. ANEXO B – Registro de IT utilizado para série histórica  

 

 

  



   

 

 

 

1.3. ANEXO C – Casos e Checklist de treinamento no uso do 

videolaringoscópio 

 

1.3.1. Casos para treinamento: 

 

Caso 1: Menina de 3 anos com parada cardiorrespiratória sem etiologia 

definida 

 

Caso 2: Menino de 2 anos, previamente hígido com pneumonia bilateral e 

insuficiência respiratória 

 

Caso 3: Menina de 4 anos, com antecedente de epilepsia, sem uso de 

medicação de controle, com respiração irregular após receber midazolam três 

vezes e ataque fenitoína e fenobarbital por EME 

 

Caso 4: Menino de 4 anos, asmático, com falha de VNI 

  



   

 

 

 

1.3.2. Checklist de Treinamento de Vídeo Laringoscopia 
 

Tarefa 
Realizado 

Corretamente 
Não 

Realizado 
Comentários 

Caso utilizado o Caso 1 o Caso 2 o Caso 3 o Caso 4 

Preparação 

1. Indicação do procedimento    

2. Indicação de SRI    

3. Medicações de SRI    

4. Monitorização ECG    

5. Monitorização Sat    

6. Monitorização PA    

7. Solicita capnógrafo    

8. Solicita acesso venoso    

9. Higieniza as mãos    

10. EPI luva    

11. EPI máscara e óculos    

12. Solicita BVM    

13. Testa BVM    

14. Solicita coxim / posiciona paciente    

15. Solicita máscara para paciente de 
tamanho correto 

   

16. Solicita material para aspiração    

17. Solicita material para fixação    

18. Solicita estetoscópio    

19. Solicita cânula tamanho correto    

20. Testa cuff / solicita seringa    

21. Solicita fio guia    

22. Solicita VL    

23. Escolhe lâmina correta    

24. Testa VL    

25. Solicita ML tamanho correto    

26. Mínimo de 3 profissionais  
(intubador, medicação e auxílio 
intubação) 

   

Procedimento 

27. Pré-oxigena    

28. Aguarda efeito de drogas da SRI    

29. Laringoscopio da mão esquerda    

30. Visualiza cordas vocais    

31. Insere tubo em traquea    

32. Insere o tubo na profundidade 
correta (3x cânula) 

   

33. Insufla cuff    

34. Ventila com BVM    

Checagem 

35. Checa expansibilidade    

36. Checa capnometria    

37. Checa saturação    

38. Ausculta     

39. Fixa tubo    

40. Solicita RX de tórax    

Total (nota de mestria= 36  ou mais)    

*se algum dos itens não for aplicável, por exemplo SRI na PCR, considerar correto e anotar em comentários 
 

Residente: Data: Avaliador: 

  



   

 

 

 

1.4. ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

 DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL) 

1. NOME: .:..................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO ...................................................................... Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO: ........................................................................ CIDADE ................................................... 

CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) .............................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □ 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .................................................................... Nº ................... APTO: ......................... 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: .......................................... 

CEP: ................................. TELEFONE: DDD (............)..................................................................... 

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa - Mudando a visão: Vídeo laringoscópio como primeira escolha para intubações no 

departamento de emergência pediátrico 

Pesquisador principal - Dr. Claudio Schvartsman, CRM 39932 

Departamento/Instituto - Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo / Pronto Socorro do Instituto da Criança do Hospital Das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo 

Convite à participação – Convidamos seu filho(a) ou criança sob sua responsabilidade  para participar 

desta pesquisa. 



   

 

 

 

Justificativa e objetivos do estudo – Essa pesquisa visa descrever método de intubação (passagem de 

tubo pela traqueia do paciente) utilizado nesse serviço, em relação à taxa de sucesso e possíveis 

complicações. A pesquisa consiste em utilizar dados que já serão coletados no registro de intubação do 

hospital, que ocorre em todas intubações do pronto-socorro independente do método de intubação 

escolhido.  

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados – Nesse pronto-socorro, 

após a intubação traqueal, o médico que fez o procedimento preenche um formulário descrevendo o 

procedimento, medicações utilizadas e dificuldades encontradas. Essa pesquisa utiliza os dados desse 

formulário para descrever as taxas de sucesso e possíveis complicações relacionadas ao procedimento.  

 

Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa – Uma 

vez que dados do paciente são utilizados na pesquisa há risco quebra de sigilo do paciente. Esse risco é 

minimizado por banco de dados de acesso exclusivo a equipe de pesquisa com iniciais do paciente no 

lugar do nome. 

Benefícios esperados para o participante – Não há benefício direto decorrente da participação da 

pesquisa. Os dados contribuirão para melhoria dos processos futuros do pronto-socorro e divulgação de 

melhores práticas durante intubação. 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa – Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas, acompanhamento dos resultados 

parciais do estudo e informações sobre encerramento ou interrupção da pesquisa.  

É garantida plena liberdade ao participante dessa pesquisa de recusar-se a participar ou retirar o seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma, de sigilo e privacidade. 

Garantia de que o participante receberá uma via do termo de consentimento – O participante ou seu 

responsável legal receberá uma via desse termo de consentimento.  

Explicitação das garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa - Não há 

despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Explicitação da garantia de indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa- Em caso de 

dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo (nexo 

causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às 

indenizações legalmente estabelecidas. 



   

 

 

 

O pesquisador se compromete a utilizar de os dados somente para esta pesquisa. Será pedido novo 

consentimento para o caso de uso em pesquisa futura. Toda nova pesquisa só será realizada com 

aprovação do comitê de ética em pesquisa (Sistema CEP-CONEP). 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é o Dr CLAUDIO SCHVARTSMAN, que pode ser 

encontrado no endereço Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647, São Paulo - SP - Brasil CEP - 05403.000 

- Telefone: (11) 2661-      email claudio.schvartsman@hc.fm.usp.br. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 

2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br . 

F   s f               f           sp         s     “M         v s  : Ví           s óp        p  meira 

 s   h  p           õ s      p                        p   á     ”. 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Dr. Claudio Schvartsman) ou pessoa 

(s) por ele delegada (s) (Dr. Thomaz Bittencourt Couto) sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as 

garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento e 

recebo um via rubricada pelo pesquisador. 

 

Assinatura do participante /representante legal  Data ___/___/___ 

------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo    Data ___/___/___ 

-------------------------------------------------------------------------    Dr Claudio Schvartsman 
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