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Criar e manter uma rede coesa de ex-alunos é essencial
para o sucesso de um departamento. Convidamos nossos ex-alunos a participar das visitas da manhã de acordo com
suas disponibilidades. A participação e comentários criaram
uma comunidade de aprendizagem mais ampla e enriqueceram a experiência de aprendizagem de nossos residentes.
A interação com os ex-alunos forneceu alguns benefícios
adicionais aos nossos residentes. Como se trata de reunião
on-line, as pessoas podem participar independentemente da
localização e do posto que ocupam. Isso aumenta a taxa de
participação, o grau de compartilhamento de experiências
e, espera-se, o ritmo de aprendizagem. Como os casos eram
carregados horas antes da reunião, os participantes tinham
a possibilidade de pesquisar e encontrar as informações de
que precisavam e estarem mais preparados para as reuniões.
Isso aumentou o número de comentários e a participação nas
discussões. Os casos e discussões permaneciam no grupo de
WhatsApp para mais comentários e referências.
Uma desvantagem evidente desse tipo de visita matinal é
o fato de ser virtual, estando longe da comunicação humana
normal e natural que, quando presencial, é enriquecida pelo
gestual, linguagem corporal e expressão de mais emoções e
o aspecto humano.
Com base nessa experiência concreta, recomendamos
esse tipo de visita matinal durante a pandemia de COVID19 ou em situações semelhantes como alternativa ou modo
complementar de conduzir as visitas quando a situação assim
requer.

Sequência de segurança de
intubação: o algoritmo 10 ‘‘Ps’’
e ferramenta cognitiva para
manuseio de vias aéreas em
pacientes com COVID-19
Safety sequence intubation: the 10 ‘‘Ps’’
algorithm and cognitive aid for airway
management in COVID-19 patients
Prezada Editora,
A incidência de transmissão do SARS-CoV-2 de pacientes para
proﬁssionais da saúde (PS) aumentou nos últimos meses.
Dados da National Health Commission da China mostram que
mais de 3300 PS foram infectados desde o início de março.
Na Itália, 20% dos proﬁssionais da saúde na linha de frente do
atendimento ao COVID-19 foram infectados.1 É importante
proteger a equipe da transmissão durante procedimentos
de alto risco, como intubação traqueal. Formulamos ferramenta de ajuda cognitiva (ﬁg. 1) que sugere os seguintes 10
Ps como uma série de passos para sequência de intubação
segura em pacientes com COVID-19, com o objetivo de simpliﬁcar a grande quantidade de informações atualmente
apresentadas na literatura cientíﬁca de COVID-19.
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1. Proteção: Todo procedimento gerador de aerossol (PGA)
deve ser realizado em sala de isolamento com pressão negativa, com o mínimo de pessoal envolvido. A
orientação provisória da OMS publicada em 19 de março,
sobre ‘‘Uso racional de equipamento de proteção individual para COVID-19’’, recomenda que Equipamento de
Proteção Individual (EPI) durante PGA inclua máscara
N95 ou padrão FFP2, ou equivalente, avental cirúrgico
impermeável, luvas, proteção ocular e avental.2
2. Planejamento: Determinar funções e responsabilidades, planejar estratégia de abordagem de vias aéreas
antes de entrar na sala de isolamento. Avaliação rápida
de vias aéreas do paciente pode ser realizada usando o
escore MACOCHA.3 Subsequentemente, o plano para o
manuseio das vias aéreas (plano A ao plano D) pode ser
personalizado pela equipe para que se obtenha sucesso
na primeira tentativa de intubação. Os integrantes da
equipe devem praticar comunicação em alça fechada e
estar atentos para contaminação cruzada.
3. Preparo: Este passo envolve preparar kit de equipamento e fármacos especíﬁcos para cada paciente
externamente à sala de isolamento. Kit de cricotiroidotomia pode ser mantido pelo circulante externo. Uma
vez dentro da sala de isolamento, veriﬁcar e montar o
equipamento usando o mnemônico SOAP ME (ﬁg. 1).
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Figura 1 Ferramenta cognitiva/checklist para sequência de intubação segura em paciente suspeito ou conﬁrmado com COVID19. EPI, Equipamento de Proteção Individual; AMPLE, Alergias, Medicação, Passado clínico, Última Refeição (do inglês, last meal),
Eventos; ISR, Intubação de Sequência Rápida; DSA, Dispositivo Supraglótico de Via Aérea de Segunda Geração; VBM, Ventilação
Balão Máscara; e-FONA (SBT), Acesso de Emergência à Região Cervical Anterior (bisturi-bougie-tubo); HEPA:, Alta Eﬁciência na
retenção de Partículas; LD, Laringoscopia Direta; VL, Vídeo Laringoscópio; VPP, Ventilação com Pressão Positiva; BNM, Bloqueadores
Neuromusculares.

4. Posição: O posicionamento adequado do paciente recomenda a elevação da cabeça a 30 graus para melhorar a
oxigenação e a posição em rampa de pacientes obesos
para facilitar a intubação.
5. Pré-oxigenação: Máscara bem ajustada e de tamanho
apropriado deve ser aplicada na face do paciente por
duas pessoas e aplicando-se a máscara facial com duas
mãos usando o V-E-grip para obter melhor vedação.4 O
circuito preferencial é o fechado com ramos inspiratório
e expiratório ou circuito com re-inalação como o circuito C de Mapleson C (Waters) ou modiﬁcação coaxial
do circuito D de Mapleson (Bain).
6. Pré-tratamento: Ressuscitação hemodinâmica criteriosa deve ser realizada.
7. Pressão: Recomendamos que seja usada somente
quando assistente treinado estiver disponível, já que
pode causar diﬁculdade na visualização da glote se não
for aplicada adequadamente.
8. Profundidade da indução e relaxamento muscular: O
objetivo é assegurar profundidade adequada e evitar
tosse. Evitar ventilação com pressão positiva antes de

ter certeza de que a intubação das vias aéreas foi
bem-sucedida para prevenir potencial aerossolização
de vírus presente nas vias aéreas.
9. Colocação (Placement) do tubo e conﬁrmação: A laringoscopia deve ser realizada com o dispositivo que
tem maior probabilidade de prontamente conseguir
intubação traqueal bem sucedida na primeira tentativa. O uso de vídeo laringoscópio é recomendado. Pode
ser utilizada uma barreira adicional como barraca de
lençol plástico ou caixa de plástico. Caso surja diﬁculdade, usar um algoritmo padrão para falha de intubação
traqueal como a ferramenta de ajuda cognitiva.
10. Preocupações pós-intubação: Evitar desconexão do circuito --- assegurar-se de que todas as conexões estejam
bem ﬁxadas. Se houver necessidade de desconexão do
circuito, sempre desconectar com ﬁltro ou usar clamp
para o tubo endotraqueal antes de desconectar. Colocar todo o equipamento de vias aéreas em saco plástico
selado com fecho duplo. Limpar a sala 20 minutos após
a intubação traqueal (ou último PGA).

CARTA AO EDITOR
O manuseio de vias aéreas de pacientes com COVID-19
envolve desaﬁos especíﬁcos dos riscos de infecção dos PS
e de rápida dessaturação dos pacientes durante a apneia,
levando a estresse adicional se a via aérea do paciente não
é facilmente intubada na primeira tentativa. O impacto positivo de ferramentas de ajuda cognitiva e de checklists em
anestesia tem sido avaliado em vários estudos.5 Esses estudos têm priorizado, antes de mais nada, a segurança do
paciente. Concluindo, um equilíbrio adequado precisa ser
mantido entre a segurança dos PS e os cuidados com pacientes com COVID-19.
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