
O manuseio da via aérea na gestação 
 
A falha de intubação traqueal na gestante tem uma maior incidência, de 1 para 280, 
comparada com 1 para 2330 na população geral. Em vários trabalhos publicados, o 
manuseio inadequado das vias aéreas foi a principal causa de mortalidade materna 
relacionada à anestesia1. 
 
As alterações anatômicas e fisiológicas da gravidez justificam classificar as pacientes 
obstétricas como potencialmente portadoras de via aérea difícil. 
 
Atualmente, se realiza um menor número de anestesias gerais para procedimentos 
obstétricos, tendo em vista que na grande maioria das vezes, o bloqueio é a técnica de 
escolha. As indicações para anestesia geral em obstetrícia são geralmente nas 
emergências, onde há maior risco de complicações.  
 
A avaliação específica da via aérea deve ser realizada de rotina, lembrando que  as 
diferenças anatômicas próprias da gestação podem dificultar a laringoscopia e IOT. Estas 
incluem: ganho de peso, aumento das mamas, ingurgitamento de mucosas e maior risco 
para aspiração do conteúdo gástrico2. 
 
O ganho de peso excessivo e as mamas aumentadas dificultam a laringoscopia. A 
correlação do ganho de peso ao teste de Mallampati sugere que a retenção de fluido, 
causando edema faríngeo, seria o determinante da VAD1.  
 
Na gestante obesa, a incidência de obstrução anatômica parcial de orofaringe é o dobro 
das não obesas. Em posição supina, fatores anatômicos (como mamas aumentadas e 
volume abdominal) dificultam a expansão torácica e diminuem a complacência. Há 
também maior incidência de patologias associadas como a hipertensão e a pré-
eclâmpsia1.  
 
As mudanças fisiológicas da gravidez no aparelho respiratório são especialmente 
importantes para o anestesiologista. Ingurgitamento capilar se estabelece, tornando a 
mucosa das vias aéreas edemaciada e friável, conseqüentemente, mais susceptível a 
sangramento.  
A capacidade residual funcional é progressivamente comprimida à medida que a gestação 
avança. O volume residual e o volume de reserva expiratório também diminuem.  
A menor capacidade residual funcional, associada ao aumento da demanda de oxigênio, 
explica a ocorrência de rápidas dessaturações nas situações de apnéia.  
 
 
Condições pré-existentes como micrognatia, dentes incisivos protusos, abertura limitada 
de boca, extensão do pescoço limitada, pescoço curto e palato arqueado  dificultam ainda 
mais o manuseio da via aérea da paciente obstétrica.  
Várias doenças sistêmicas como artrite reumatóide, espondilite anquilosante, diabetes 
melito, nanismo, esclerose sistêmica, tumores de pescoço e de vias respiratórias 
prejudicam a abertura bucal ou a extensão do pescoço na gestante.  
Também a asma, que pode se agravar na gestação, indiretamente complica o manuseio 
da via aérea.  
Na Tabela I estão representados os principais fatores associados à VAD em obstetrícia. 
 



Tabela I  - Principais fatores associados à via aérea difícil em obstetrícia 
 
Obesidade* 
Pré-eclâmpsia* 
Mamas volumosas 
Extensão e flexão cervicais limitadas 
Pescoço curto 
Mucosas friáveis 
Palato arqueado 
Falhas na dentição, abertura limitada da boca, micrognatia e macroglossia 
Doenças da articulação têmporo-mandibular 
Distância tiro-mentoniana < 5 centímetros 
Edema 
Risco aumentado para aspiração 
Procedimentos emergenciais* 
 
* fatores de maior risco 
 
A gestação está associada a um deslocamento do estômago pelo útero gravídico, que 
altera a posição do piloro. Ocorre também diminuição do tônus do cárdia e retardo no 
esvaziamento gástrico, sendo que 25% das parturientes, mesmo em jejum, apresentam a 
grave combinação de volume residual maior que 25 ml e pH inferior a 2,5. A incidência 
pode ser maior nas obesas, gestações múltiplas e polihidrâmnio.  
 
Durante as manobras de laringoscopia e intubação, estas pacientes devem sempre ser 
consideradas como alto risco para desenvolvimento de aspiração pulmonar. O preparo 
para intubação inclui jejum de oito horas e quimioprofilaxia. 
 
Se na avaliação pré-anestésica a via aérea for diagnosticada como difícil, a equipe 
obstétrica deve ser consultada sobre a possibilidade de se instalar precocemente uma 
analgesia peridural contínua. Este cateter peridural já inserido irá permitir seu uso em uma 
eventual anestesia peridural para cesariana de emergência, diminuindo significativamente 
a incidência de anestesia geral1. 
 
Nos casos de não emergência obstétrica, onde existe contra-indicação para a 
anestesia regional e a VAD foi reconhecida, deve ser seguido o Algoritmo, que sugere a 
intubação acordada como a opção mais segura. 
As alternativas de intubação incluem, mas não são limitadas a: fibroscopia; laringoscópios 
não convencionais; máscara laríngea como um guia para intubação (com uso de 
fibroscópio ou não); intubação com estilete guia, estilete luminoso ou tubo trocador; 
intubação retrógrada. Na fibroscopia, a via nasal não é indicada pela fragilidade da 
mucosa, com maior facilidade para sangramento.  
 
Em muitas situações de emergências obstétricas, a anestesia geral é a técnica de escolha 
e justamente nesses casos mais graves, a avaliação da via aérea não é realizada 
satisfatoriamente. Não se deve esquecer das complicações da anestesia regional, como 
convulsões por intoxicação pelo anestésico local, raqui total ou mesmo falha de bloqueio, 
que requerem a intubação traqueal sem preparo para uma VAD. 
 
 



Preparo para indução da anestesia e intubação traqueal3 

 
É indicada a profilaxia da aspiração do conteúdo gástrico. Nas cesárias eletivas 
prescrever: ranitidina 150mg VO e metoclopramida 10 mg VO na noite anterior e 90 
minutos antes da cirurgia. O citrato de sódio 30ml VO é administrado 10 a 20 minutos 
antes de iniciar a anestesia. Se o procedimento cirúrgico é não eletivo, a ranitidina e a 
metoclopramida são administradas em injeção endovenosa, e o citrato VO, antes de 
encaminhar a paciente para a sala de cirurgia. 
Nas cesárias de emergência, somente o citrato de sódio é indicado.  A administração de 
ranitidina e metoclopramida por via venosa pode ser considerada logo após a indução, no 
intuito de reduzir o volume e a acidez gástrica para o período da extubação. 
  
Os equipamentos essenciais para o manuseio da VAD na gestante devem estar 
disponíveis (Tabela II) e o médico treinado para utilizá-los3. Escolher tubo endotraqueal 
de calibre inferior ao da não-grávida, normalmente 7,0 ou 6,5.  
 
Tabela II - Sugestões de material básico para VAD na obstetrícia 
Dispositivos para ventilação com máscara facial 
 Máscaras faciais de vários tamanhos – transparentes 
 Cânulas orofaríngeas e nasofaríngeas 
Dispositivos alternativos para o manuseio da VA 
 Máscara Laríngea n° 3 e 4 
 Combitube n° 37 
Acessórios para a laringoscopia direta 
 Tubos traqueais de calibre 7,0 ou 6,5. 
 Lâminas retas 
 Cabo de laringoscópio articulado 
 Guias introdutores de intubação tipo “gum bougie”   
Equipamentos alternativos para a laringoscopia (ter pelo menos 1 deles) 
 Estilete luminoso 
 Laringoscópios não convencionais (exemplos: Bullard/Wu) 
 Fibroscópio e Estiletes ópticos visuais (tipo Shikani) 
Equipamento para acesso cirúrgico da VA (ter pelo menos 1 deles) 
 Intubação retrógrada 
 Cricotireoidostomia 
 Ventilação a jato transtraqueal  
 
O posicionamento correto é imprescindível para a correta laringoscopia da gestante. Para 
isso, muitas vezes é necessário o uso de vários coxins para que este seja adequado . 
 
A pré-oxigenação (dois ou três minutos de oxigenação a 100%) é um passo importante no 
preparo da paciente obstétrica para a intubação traqueal, assim como a posição da mesa 
em proclive. Por segurança, deve-se ter em mãos um aspirador ligado e testado, durante 
todo o tempo das manobras de laringoscopia e intubação traqueal.  
 
A cartilagem cricóide é identificada durante as manobras de pré-oxigenação.  
A compressão cricóide (como parte da manobra de Sellick) deve ser aplicada sem 
interrupção, por um auxiliar desde o início da indução anestésica e durante as manobras 
de laringoscopia e intubação. É muito discutido qual a pressão eficaz a ser utilizada nesta 
manobra para se prevenir aspiração. Valores de 20 a 30 Newtons são provavelmente 



suficientes para evitar a regurgitação para a faringe na maioria das pacientes. Trabalhos 
demonstraram que a habilidade do operador em manter uma pressão ideal para oclusão 
do esôfago por um período prolongado é limitada. Geralmente a compressão cricóide não 
interfere com a habilidade de ventilação com máscara facial, mas dependendo da pressão 
aplicada, dificulta a laringoscopia.  
 
A ventilação sob mascara facial com pressões baixas durante a compressão cricóide, 
apesar de ser discutível por alguns autores, é possível, e reduz a incidência de 
dessaturação. 
 
Ainda mantendo a compressão cricóide, assim que houver um adequado relaxamento 
muscular, se realiza a laringoscopia e a intubação traqueal.  
Confirmar o correto posicionamento do TT e só depois suspender a compressão cricóide. 
 
Na impossibilidade de intubação na primeira tentativa e ao se constatar dificuldade na 
manipulação desta via aérea, chamar imediatamente por ajuda. A dessaturação ocorre 
rapidamente na paciente obstétrica e há o risco de hipoxemia enquanto se espera o 
retorno da ventilação espontânea. 
 
A chave para resolver a situação de “não intubo, mas ventilo com máscara facial” é não 
insistir nas tentativas de laringoscopia. As múltiplas tentativas levam a edema e 
sangramento de via aérea dificultando a ventilação com máscara facial e tornando a 
situação muito mais grave.  
 
Os acessórios da laringoscopia direta devem ser introduzidos precocemente durante o 
manuseio da VAD não antecipada, como o guia introdutor tipo “gum elastic bougie” que é 
um auxiliar simples, mas valioso.  
 
Lembrar que a falha de intubação é geralmente seguida por dificuldade de ventilação com 
máscara facial e possível aspiração pulmonar. 
Se a melhor tentativa de intubação falhar, outras técnicas de manuseio da via aérea 
devem ser consideradas. Várias publicações relatam casos de uso da máscara laríngea 
(ML) em obstetrícia. Há controvérsias quanto as vantagens de seu uso em relação à 
ventilação com mascara facial, já que o uso da ML nestas circunstâncias poderia 
favorecer a regurgitação. 
 
Se o procedimento cirúrgico não for de emergência, há a possibilidade de acordar a 
paciente e reiniciar as manobras para se garantir sua via aérea, com técnicas de 
intubação acordada.  Esta decisão pode não ser a melhor, pois até que a respiração 
espontânea e os reflexos de proteção se restabeleçam, precisaremos ventilar a paciente 
com máscara facial, usando pressões baixas e compressão cricóide contínua.  
 
Quando nos deparamos com a situação de emergência em via aérea “não intubo, não 
ventilo”, a tomada de conduta deverá ser rápida e de acordo com o Algoritmo da VAD, as 
opções são: máscara laríngea, Combitube, ventilação a jato transtraqueal (VJTT) e a 
cricotireoidostomia3.   
Nesta situação o pronto uso da ML é indicado, uma vez que suas vantagens no rápido 
acesso à via aérea e a ventilação imediata, superariam os eventuais riscos de uma 
regurgitação. 
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