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As suas vias aéreas e 
respiração durante a 
anestesia 
A primeira secção deste folheto explica o que é a via aérea, por 
que razão os anestesistas precisam de gerir a mesma e de que 
forma fazem isto após a administração do anestésico. 

Também explica como os anestesistas avaliam as vias aéreas dos 
pacientes antes da cirurgia, para identificar potenciais problemas, 
bem como os riscos comuns associados à gestão das vias aéreas. 

A segunda secção explica mais detalhadamente o que acontece 
se a gestão das vias aéreas exigir mais planeamento e preparação. 

 

Gestão padrão das vias aéreas  
A via aérea 
A via aérea, ou passagem respiratória, é a via 
que o ar percorre para chegar aos pulmões. Ao 
inspirar, o ar entra pelo nariz e pela boca e flui 
pela garganta, pela laringe (cordas vocais) e 
pela traqueia para chegar aos pulmões. O corpo 
retira o oxigénio de que precisa deste ar. 
Durante a anestesia, os gases anestésicos podem 
ser misturados com este ar para ajudar a manter 
o paciente adormecido durante a operação. 
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Por que razão os anestesistas precisam de “gerir” as vias aéreas 
durante a anestesia 
Além de administrarem o anestésico, os anestesistas são responsáveis pelo bem-estar 
do paciente durante a cirurgia. Isto inclui garantir que os pulmões continuem a 
receber oxigénio enquanto o paciente está anestesiado. 
Isto é particularmente importante quando se administra uma anestesia geral ou uma 
sedação profunda, pois os músculos à volta da língua e da garganta relaxam e 
podem bloquear as vias aéreas. O anestesista planeará a melhor forma de evitar 
que isto aconteça. Chama-se a isto “gerir” as vias aéreas. 

Via aérea aberta 

 

A Lábio superior 

B Queixo 

C Língua 

D Cavidade nasal 

E Palato mole 

F Úvula 

G Faringe (via aérea) 

Via aérea parcialmente bloqueada 

 

A Lábio superior 

B Queixo 

C Língua 

D Cavidade nasal 

E Palato mole 

F Úvula 

G Língua a bloquear o fluxo de ar 
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Como os anestesistas “gerem” as vias aéreas 
O oxigénio é o gás mais importante que receberá. Antes da administração do 
anestésico, pode ser-lhe pedido que respire oxigénio através de uma máscara facial 
de plástico ou através de tubos de plástico maleáveis introduzidos nas suas narinas. 
Isto fornece oxigénio extra aos pulmões antes do anestésico começar a fazer efeito. 
Os anestesistas têm diferentes métodos e equipamentos para os ajudar a gerir as 
vias aéreas do paciente. Isto variará conforme as escolhas do anestesista, de si 
enquanto paciente e do tipo de operação a que será submetido. 
Existem diferentes tipos de tubos que podem ser introduzidos na boca, na garganta 
ou na traqueia com vista a abrir as vias aéreas e a permitir que o oxigénio e os gases 
anestésicos sejam facilmente fornecidos aos pulmões. Normalmente, estes 
dispositivos são colocados depois de o paciente estar adormecido (ou 
profundamente sedado), portanto, não terá conhecimento nem memória da 
respetiva utilização ou inserção. A colocação de um tubo na traqueia é conhecida 
como “intubação traqueal”. 

Como os anestesistas avaliam a via aérea do paciente 
Antes de receber um anestésico, o anestesista ou um membro da respetiva equipa 
vai fazer-lhe uma série de perguntas, com vista a decidir o melhor plano para o 
anestésico a administrar, bem como a gestão das vias aéreas. Se foi informado 
anteriormente sobre quaisquer dificuldades aquando da gestão das suas vias aéreas 
ou relativas à respiração, deve informar o anestesista. Caso estejam disponíveis, 
anestesista também examinará os registos médicos dos anestésicos que lhe foram 
administrados anteriormente. 
Fará perguntas sobre problemas de saúde relevantes, por exemplo, artrite no 
pescoço, Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) ou refluxo ácido. 
O anestesista pode efetuar alguns testes para ajudar a prever que tipo de gestão 
das vias aéreas é necessário para o seu caso. Por exemplo: 
■ Geralmente, verificará se consegue abrir bem a boca e examinará a parte de trás 

da garganta 
■ pode pedir-lhe que mova a mandíbula inferior para frente ou que morda o lábio 

superior 
■ se tiver um tumor ou um inchaço nas vias aéreas ou no pescoço, o anestesista 

poderá examinar quaisquer exames ultrassonográficos ou de TC a que possa ter 
sido submetido 

■ também podem examinar o seu nariz com uma pequena câmara flexível. Isto é 
indolor. 
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Riscos e efeitos comuns associados à gestão das vias aéreas 
A forma como as pessoas interpretam as palavras e os números varia. Esta escala é 
fornecida para ajudar. 
 
 
 

Muito frequente Frequente Pouco frequente Raro Muito raro 

1 em 10 
Uma pessoa 

na sua família 

1 em 100 
Uma pessoa 

numa rua 

1 em 1000 
Uma pessoa 
numa aldeia 

1 em 10 000 
Uma pessoa 

numa cidade 
pequena 

1 em 100 000 
Uma pessoa 

numa cidade 
grande 

Dores de garganta  
Introduzir o equipamento das vias aéreas na garganta pode causar dores de 
garganta após a operação. Isto é muito comum. 

Danos dentários e lesões nos lábios ou na língua 
Quando o tubo respiratório é colocado ou removido, existe o risco de ocorrem 
lesões nos dentes, nos lábios e na língua. Isto é mais provável se tiver dentes frágeis, 
coroas ou vias aéreas difíceis de gerir. Pequenas contusões ou pequenas fendas ou 
cortes nos lábios ou na língua são comuns, e ocorrem em cerca de 1 em cada 20 
administrações de anestésicos. As lesões pequenas geralmente cicatrizam 
rapidamente. Os danos dentários que requerem tratamento são pouco comuns, e 
ocorrem em 1 em cada 4500 administrações de anestésicos a pacientes com dentes 
saudáveis. 

Intubação malsucedida 
Embora seja pouco comum, o anestesista pode ter dificuldades ou verificar que é 
impossível introduzir um tubo endotraqueal na sua traqueia. Chama-se a isto 
“intubação malsucedida”. Se isto acontecer, o anestesista pode precisar de o 
acordar e de adiar a cirurgia. A intubação malsucedida ocorre em cerca de 1 em 
2000 administrações de anestésicos para uma cirurgia planeada. É mais comum em 
cirurgias de emergência e mais ainda em pacientes grávidas submetidas a anestesia 
de emergência, circunstância em que isto ocorre em aproximadamente 1 em cada 
300 administrações de anestésicos.  

Complicações graves 
Em ocasiões raras, podem ocorrer complicações graves devido a problemas a nível 
das vias aéreas dos pacientes.  
Uma causa possível é o conteúdo do estômago ir para os pulmões. Chama-se a isto 
“aspiração.” Para minimizar este risco, os pacientes são aconselhados, por rotina, a 
não comer seis horas antes da cirurgia planeada e alguns recebem comprimidos 
para reduzir a quantidade de ácido no estômago. 
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Embora a ocorrência de outras complicações graves seja muito rara, pode levar à 
morte, lesões cerebrais e internamento inesperado nos cuidados intensivos. 
Um estudo de 2011, que teve lugar no Reino Unido, descobriu que ocorrem 
complicações graves em cerca de 1 em cada 16 000 administrações de 
anestésicos. 

Consciência acidental durante a anestesia geral 
Isto ocorre quando o paciente fica consciente durante o tempo em que esperava 
estar adormecido. É raro, ocorrendo em aproximadamente em 1 em cada 20 000 
administrações de anestésicos. 
A consciência é mais comum no momento em que se administra a anestesia e ao 
acordar. Se a sua via aérea for difícil de gerir, há maior probabilidade de estar 
consciente durante este período de tempo.  

O que pode fazer para reduzir os riscos 
Dentes 
Certifique-se de que os dentes e qualquer trabalho odontológico, como sejam 
coroas ou pontes, estão seguros e saudáveis antes da anestesia (visite um dentista, 
se necessário). Isto reduzirá o risco de os dentes sofrerem danos e de se soltarem e 
caírem nas vias aéreas. 

Jejum e pré-medicação para evitar aspiração 
Siga todas as instruções que lhe derem relativamente a quando deve parar de 
comer e beber antes de receber o anestésico. Geralmente, só poderá comer até 
seis horas e beber água até duas horas antes da administração do anestésico. 
Também deve tomar qualquer medicamento prescrito para reduzir o risco de 
aspiração, conforme as instruções dadas pelo anestesista. 

Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 
Se tiver apneia obstrutiva do sono, estará maior risco de ter dificuldades nas vias 
aéreas e será necessário monitorizá-lo de perto após a administração do anestésico. 
Poderá ser necessário passar a noite no hospital, mesmo no caso de procedimentos 
médicos menores. Se tiver uma máquina de pressão positiva contínua das vias 
respiratórias (CPAP), deve trazê-la consigo para o hospital. Utilizá-lo-á com 
frequência enquanto estiver a recuperar do anestésico. 

Barbas e pelos faciais 
As barbas espessas fazem com que seja mais difícil cuidar das vias aéreas, pois as 
máscaras faciais podem não se ajustar tão bem ao rosto. Fazer a barba ou 
desbastá-la ajudará. O anestesista pode pedir-lhe para fazer completamente a 
barba. 

Escolha do paciente 
Na presença de dificuldades esperadas no âmbito da gestão das vias aéreas, os 
anestesistas devem oferecer-lhe uma explicação completa e discutir consigo 
quaisquer opções de gestão das vias aéreas. 
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Gestão de vias aéreas “difíceis” 
Esta secção explica o que acontece se se considerar que a 
gestão das vias aéreas requer mais planeamento e 
preparação.  

O que pode tornar “difícil” a gestão da uma via aérea 
Existem vários fatores que podem, por si só ou em conjunto, sugerir que a gestão das 
vias aéreas pode ser mais “difícil.” Isto significa que o anestesista provavelmente 
usará equipamentos ou técnicas mais especializadas antes e durante a anestesia. 
Alguns fatores podem estar relacionados com o formato e estado da boca, 
mandíbula e pescoço, por exemplo: 
■ dificuldade em abrir a boca 
■ dentes soltos 
■ mandíbula inferior mais pequena 
■ barbas grandes 
■ lesões ou inchaços nas vias aéreas (boca, mandíbula, garganta, pescoço). 

Outros podem estar relacionados com problemas de saúde ou tratamentos médicos 
prévios: 
■ obesidade 
■ Síndrome de Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 
■ refluxo grave ou vómito 
■ gravidez 
■ artrite reumatoide 
■ tumor ou crescimento nas vias aéreas (cancerígeno ou não-cancerígeno) 
■ radioterapia para a cabeça ou pescoço 
■ registo de complicações decorrentes da administração de um anestésico anterior. 

Como os anestesistas cuidam de uma via aérea “difícil” 
O anestesista considerará o melhor método para gerir as vias aéreas, com base na 
respetiva avaliação e nos resultados de quaisquer testes. Se o anestesista achar que 
a gestão das vias aéreas pode exigir intervenções adicionais, discutirá consigo as 
opções disponíveis para o manter seguro durante a operação.  

Intubação traqueal consciente ou sedada 
Raramente, se for provável que haja dificuldades significativas ao usar a abordagem 
habitual para intubação, o anestesista pode sugerir uma intubação “consciente” 
(ou sedada). Neste caso, o tubo é colocado na traqueia enquanto está acordado 
ou sedado. Desta forma, se a intubação for difícil ou malsucedida, o anestesista 
pode simplesmente parar e o paciente continuará a respirar sozinho. Se for utilizada 
sedação, pode ter pouca memória do procedimento médico. 
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A intubação com o paciente acordado é realizada na sala de anestesia ou na sala 
de operações. O anestesista conectá-lo-á a várias máquinas para monitorizar a 
tensão arterial, a função cardíaca e os níveis de oxigénio. Tal como sucede com 
qualquer anestésico, o anestesista introduzirá uma cânula (um tubo fino de plástico 
através do qual é possível injetar os medicamentos) na sua mão ou braço. Também 
receberá oxigénio através de uma máscara ou da introdução de um tubo de 
plástico maleável nas suas narinas.  
O seu anestesista pulverizará cuidadosamente o anestésico local dentro do nariz, 
boca e garganta várias vezes, para os adormecer. O anestésico local pode fazer o 
paciente tossir e afetar a respetiva capacidade de engolir. Isto é normal e o 
anestesista cuidará de si para se certificar de que está seguro. 
A partir do momento em que a área estiver dormente, o anestesista passará um 
pequeno tubo flexível, conectado a uma câmara através da boca ou do nariz. Isto 
orienta o tubo respiratório para a traqueia. Assim que o tubo respiratório estiver bem 
colocado, o anestesista iniciará a anestesia geral e o paciente ficará inconsciente. 
No site da Difficult Airway Society (DAS) está disponível um vídeo de uma paciente a 
receber uma intubação traqueal consciente, e pode encontrá-lo aqui: 
http://bit.ly/DAS-AFI_video 
Dependendo da duração da operação, pode ficar com a boca e a garganta 
dormentes algum tempo depois de acordar. Pode ser aconselhado a não comer e 
beber durante algumas horas, para evitar a ocorrência de asfixia. 

Cartão de Alerta de Via Aérea Difícil de Gerir 
Se o seu anestesista achar que a sua via aérea exigirá uma gestão específica no 
futuro, ou se se deparou com dificuldades significativas ao gerir a mesma, 
geralmente preencherá um formulário ou "Cartão de Alerta de Via Aérea Difícil de 
Gerir" relativo ao seu caso. Deve levar isto consigo quando for a futuras consultas 
hospitalares, para que os anestesistas responsáveis por cuidar de si no futuro estejam 
cientes de quais foram as dificuldades e possam planear a administração do seu 
próximo anestésico. É útil mostrar este cartão ao seu médico de família/clínico geral 
para verificar se as informações estão nos seus registos médicos. 
O DAS é um grupo especializado de anestesistas com interesse particular na gestão 
das vias aéreas. Pode encontrar recursos adicionais de informação destinada ao 
paciente sobre vias aéreas no site do DAS: www.das.uk.com/patient_education 
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Embora façamos esforços consideráveis para garantir que a informação neste 
folheto é precisa e atual, não podemos dar garantias disto. Não esperamos que esta 
informação genérica abranja todas as dúvidas que possa ter nem que aborde tudo 
o que possa ser importante para si. Deve falar com a sua equipa médica sobre as 
suas escolhas e sobre quaisquer preocupações que tenha, utilizando este folheto 
como um guia. Este folheto, por si só, não deve ser entendido como 
recomendações terapêuticas. Não pode ser usado para quaisquer fins comerciais 
nem empresariais. Para ler a declaração de exoneração de responsabilidade por 
completo, por favor clique aqui  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/portuguese). 

Todas as traduções são disponilibilizadas pela comunidade de tradutores da 
Translators Without Borders (Tradutores sem Fronteiras). A qualidade destas traduções 
é verificada para que sejam tão precisas quanto possível, embora haja o risco de 
imprecisões ou de má interpretação de alguma informação. 

 

Partilhe a sua opinião connosco 
Acolhemos com agrado as sugestões para melhorar este folheto.  
Se tiver algum comentário que gostaria de fazer, envie um e-mail para: 
patientinformation@rcoa.ac.uk. 
Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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