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INTRODUÇÃO
Conceito

Histórico

1546
médico italiano Brasavola

abscesso na garganta

Operação tecnicamente simples, mas c/ 
complicações potencialmente graves



ANATOMIA CIRÚRGICA

Da borda inferior da cricóide até a carina

Parede posterior membranosa

Relação com a parede anterior do esôfago

2o. anel traqueal: istmo da tireóide. 

Irrigação sangüínea compartilhada com o esôfago

Porção cervical: ramos da a. tireóidea inferior



ANATOMIA CIRÚRGICA

Sequência de planos:

pele e subcutâneo

platisma

musculatura pré-traqueal

istmo tireoideano

fáscia pré-traqueal









INDICAÇÕES
Alívio da obstrução da via 
aérea superior

Disfunção laríngea

Trauma

Queimaduras e corrosivos 
(edema de glote)

Corpos estranhos

Anomalias congênitas

Infecções

Neoplasias

Pós-operatório de 
cirurgias radicais 
cervicais

Apnéia do sono 



INDICAÇÕES

Facilitar a eliminação de secreção  brônquica 

Função pulmonar alterada 

Doenças neuromusculares

Insuficiência respiratória prolongada

Evitar complicações da intubação prolongada



CONTRA-INDICAÇÕES RELATIVAS

Traqueostomia de Urgência

Riscos de complicações 2-5x maiores que em situações 
eletivas 

Traqueostomia à Beira do Leito

Deve ser realizada no centro cirúrgico

Exceção: UTI (saída do paciente pode trazer riscos)



TÉCNICA

1.  Paciente em decúbito dorsal com um 
coxim sob os ombros e o pescoço em 
extensão   

2.  Anti-sepsia 

3.  Infiltração anestésica





TÉCNICA

4.  A incisão transversal 

Metade da distância entre a cartilagem 
cricóide e a fúrcula esternal 





TÉCNICA

5.  Abertura da rafe mediana





TÉCNICA

6.  Afastamento lateral dos mm. pré-
tireoidianos







TÉCNICA

7.  Exposição da traquéia 

 (3° ou 4° anel) 





TÉCNICA

8.  Pontos de fixação à traqueia





TÉCNICA

9.  Abertura da traquéia 

 (3° ou 4° anel) 







TÉCNICA

10.  Aspiração da traquéia 

11. Inserção da cânula traqueal





TÉCNICA

12.  Fechamento da pele e subcutâneo  

13.  Amarrar a cânula ao redor do pescoço 

14.  Curativo com gaze







CÂNULAS

Metálicas

Cânula interna que pode ser removida para limpeza 

Plásticas 

Balonete (cuff) para ocluir as vias aéreas / minimizar 
aspiração



CÂNULAS



CÂNULAS



COMPLICAÇÕES

Prevenção

Técnica meticulosa

Ambiente cirúrgico adequado

Escolher corretamente cânulas e tubos

Cuidados pós-operatórios adequados

Intra-operatórias, precoces e complicações tardias 



COMPLICAÇÕES INTRA-OPERATÓRIAS

Sangramento

Mau posicionamento do tubo

Laceração traqueal 

Lesão do nervo laríngeo recorrente

Pneumotórax e pneumomediastino

Parada cardiorrespiratória



 COMPLICAÇÕES PRECOCES

Sangramento

Infecção da ferida

Enfisema subcutâneo

Obstrução da cânula

Perda do posicionamento



COMPLICAÇÕES TARDIAS

Estenose traqueal

Estenose subglótica

Fístula traqueoesofágica

Fístula traqueocutânea



TRAQUEOSTOMIA PERCUTÂNEA

Vantagens: 

rápida execução

à beira do leito

pode ser realizado por não-especialistas

resultado estético melhor

Indicações = traqueostomia convencional

Contra-indicação absoluta: acesso de urgência



TÉCNICA

Palpação da cartilagem cricóide

Introdução de agulha na luz traqueal

Passagem de fio-guia metálico

Introdução de dilatadores seqüencialmente maiores

Introduzir a cânula













TÉCNICA

Complicações potencialmente graves

Falso trajeto

Pneumotórax

Morte

Literatura: resultados conflitantes



Cricotireoidostomia

Acesso cirúrgico: membrana cricotireóidea

Acesso emergencial 

Intubação translaríngea impossível ou contra-
indicada



Cricotireoidostomia

Conversão para uma traqueostomia ~ 24h a 72h

Complicações (área subglótica) de mais difícil 
tratamento que as lesões traqueais

Contra-indicação:

Grupo pediátrico (< 10 anos) 







TÉCNICA

Incisão transversa sobre membrana cricotireoidiana

Incisão desta

Rotação de 90° do cabo do bisturi para abrir a 
membrana

Colocação do tubo de traqueostomia (4 a 6 Fr)

Conversão precoce para traqueostomia



CRICOTIREOIDOSTOMIA 
PERCUTÂNEA

Método ainda mais fácil e simples

Agulha de grosso calibre

Desvantagem: oxigenação adequada por pouco tempo
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