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Bloqueio neuromuscular e manuseio das vias aéreas na intubação endotraqueal 
em unidades de terapia intensiva brasileiras: um levantamento nacional
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Figura 1S - Distribuição dos respondedores, segundo a região do Brasil. Os números em preto indicam a percentagem de médicos atuantes em unidades de terapia intensiva, segundo o censo mais 

recente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Os números em vermelho indicam a percentagem de médicos daquela região que responderam ao questionário.
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1. Nome

2. Data de nascimento

3. Sexo

4. Ano de graduação (faculdade de medicina)

5. Você concluiu uma residência médica?

6. Especifique a residência médica 

7. Você tem título de especialista em terapia intensiva?

8. Há quanto tempo você trabalha em unidade de terapia intensiva (incluindo a especialização)?

9. Em geral, quantas horas por semana você trabalha em uma unidade de terapia intensiva?

10. Em qual estado do Brasil você trabalha?

11. Quantas intubações endotraqueais (em média) você faz por mês?

12. Nos últimos 3 meses, você utilizou algum dispositivo supraglótico?

13. Quantas cricotireoidostomias de emergência você realizou em sua carreira como médico?

14. Você já participou de algum curso/treinamento formal sobre vias aéreas?

15. Quanto você se sente confiante para manusear uma via aérea difícil?

16. Quais fármacos sedativos você utilizaria para intubação endotraqueal no seguinte caso: paciente com infecção do trato urinário e choque séptico com necessidade de 0,3 
mcg/kg/minuto de noradrenalina?

17. Quais fármacos sedativos você utilizaria para uma intubação endotraqueal no seguinte caso: paciente com pneumonia e desconforto respiratório agudo, sem instabilidade 
hemodinâmica?

18. Com que frequência você utiliza bloqueio neuromuscular para intubação endotraqueal na unidade de terapia intensiva?
Nunca// Raramente// Regularmente// Frequentemente// Sempre 

19. Em sua opinião, o uso de bloqueio neuromuscular na intubação endotraqueal pode aumentar ou reduzir o risco associado ao procedimento?

20. Em sua opinião, o uso de bloqueio neuromuscular na intubação endotraqueal pode facilitar ou dificultar a observação das cordas vocais?

21. Em sua opinião, o uso de bloqueio neuromuscular na intubação endotraqueal pode facilitar ou dificultar a ventilação com AMBU?

22. Qual bloqueador neuromuscular você utiliza mais comumente na intubação endotraqueal?

23. Que estratégia de resgate você adotaria no caso a seguir:
Paciente de 60 anos de idade com desconforto respiratório agudo. Após tentativa malsucedida de intubação com estratégia ideal de posicionamento e sedação, você inicia 
ventilação com AMBU, mas a saturação de oxigênio cai cada vez mais.

      - Mantém a ventilação com AMBU.

      - Nova tentativa de intubação endotraqueal com laringoscopia direta.

      - Uso de dispositivo supraglótico.

      - Cricotireoidostomia de emergência.

24. Na maior parte do tempo, você trabalha em uma unidade de terapia intensiva privada ou pública?

25. Você geralmente ajuda médicos menos experientes durante a intubação endotraqueal?

26. Quais dispositivos estão disponíveis para utilização em sua unidade de terapia intensiva?

      - Vela de goma elástica.

      - Lâmina de laringoscópio flexível.

      - Videolaringoscopia.

      - Máscara laríngea ou dispositivo semelhante. 

      - Máscara laríngea para processo rápido.

      - Tubo laríngeo.

      - Dispositivos ópticos.

      - Broncoscopia (disponível para utilização pelo intensivista na unidade de terapia intensiva).

27. Sua unidade de terapia intensiva tem acesso fácil a um kit para vias aéreas difíceis?

28. Por favor, escolha o perfil da unidade de terapia intensiva em que você trabalha na maior parte do tempo.

      - Unidade de terapia intensiva clínica.

      - Unidade de terapia intensiva cirúrgica.

      - Unidade de terapia intensiva de trauma.

      - Unidade de terapia intensiva mista.

Tabela 1S - Resumo das perguntas do questionário


