
Máscaras Laríngeas  



Máscara Laríngea 

Tem a forma de um tubo semicurvo, que se inicia em um conector padrão 

de 15 mm e termina em uma máscara com um suporte periférico inflável. 
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Máscara Laríngea reutilizável 

marca linear para referência de 
posição ao longo do tubo  

• produzida em silicone 

• esterilização por autoclave 

tamanho, peso do paciente  e  

volume do manguito claramente marcados 





Máscara Laríngea descartável 

tamanho, peso do paciente  e  

volume do manguito claramente marcados 



Máscara Laríngea 

# Uma vez inserida, a ML se acomoda na hipofaringe com sua face convexa posterior em contato com 

a parede da faringe, e a anterior, na forma de uma pequena máscara inflável se sobrepondo à laringe.  

# Sua ponta se aloja sobre o esfíncter esofagiano superior.  

# A continuidade aérea entre as vias aéreas inferiores e o exterior se faz através de um tubo, de forma 

análoga a uma sonda endotraqueal.  

# A inserção é manual às cegas, o que é uma grande vantagem deste dispositivo. 



Técnica de uso das Máscaras Laríngeas 

# escolha o tamanho da Máscara Laríngea de 

acordo com o porte e peso do paciente 

 pacientes adultos sexo masculino = nº 5 

 pacientes adultos sexo feminino = nº 4 



Como escolher o tamanho da Máscara Laríngea:  

no 1 Recém nascido a lactentes até 5Kg 

no 1,5 Lactentes de 5 a 10Kg 

no 2 Lactentes de 10Kg até pré-escolares de 20Kg  

no 2,5 Crianças de 20 a 30 Kg 

no 3 Crianças/adolescentes de 30 a 50Kg 

no 4 Adultos de 50 a 70Kg            mulheres 

no 5 Adultos de 70 a 100Kg          homens 



Técnica de inserção 

 

Desinsuflar a ML 

 

Imediatamente antes do uso, desinfle  

totalmente o manguito da ML contra uma 

superfície plana, procurando sempre  

manter suas bordas lisas e com formato 

uniforme. 



Gel hidrossolúvel 

aplicar uma gota de gel lubrificante 

na ponta da ML 



Máscara Laríngea 
Técnica de inserção 

Segurar a ML como uma caneta,  

com a abertura direcionada para a frente,  

e  colocando o dedo indicador  

na junção tubo-manguito pneumático. 



• posicione a cabeça e o 
pescoço como para uma 
intubação endotraqueal 

• inicie a passagem da ML, 
com sua abertura dirigida para 
FRENTE e o dorso aplanado 
contra os dentes incisivos do 
paciente 

A ML deve ser introduzida 

com a ponta de seu 

manguito, pressionando o 

pálato duro.  



• com o dedo indicador 

ainda mantendo pressão 

contra o palato, empurre a 

ML para baixo, de 

preferência em um único 

movimento  



• retire o dedo indicador da 

cavidade oral do paciente e, ao 

mesmo tempo, introduza ainda 

mais a ML, até que se sinta 

uma resistência elástica 



Pressão máx. manguito = 60 cm H20 

Insuflar o manguito com o volume 

indicado para cada tamanho de ML  

(o volume máximo está escrito no 

tubo da ML) 



fixação da ML  

utilizar protetor  

anti-mordedura = rolinho de gaze 



Máscara Laríngea 
 

Indicações  

 

• anestesia pediátrica 

• cirurgia plástica 

• oftálmologia 

• cirurgias em cantores e locutores profissionais 

• cirurgias ambulatoriais 

• exames diagnósticos, ressonância magnética 

• curativos em queimados, sessões múltiplas de radioterapia 

• broncoscopia (fibroscopia) 

• intubação difícil 

• medicina de emergênciaatendimento pré-hospitalar 

    reanimação cardiorespiatória 



Resolução com força de lei: 

a máscara laríngea é um dos equipamentos obrigatória 

para a realização de procedimentos de anestesia! 
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Técnica de inserção da Máscara Laríngea com o polegar, 

utilizada em urgências, quando o acesso à cabeça do 

paciente é restrito. 

. 



IOT através da Máscara Laríngea: 

A Máscara Laríngea pode ser utilizada como um 

conduto para a intubação traqueal. 
 



IOT através da Máscara Laríngea: 

A Máscara Laríngea pode ser utilizada como um 

conduto para a intubação traqueal por fibroscopia. 


