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Descrição 
 
Composto por materiais médico-hospitalares descartáveis para o 
procedimento na beira-de-leito de colocação da cânula de 
traqueostomia; 
Com exceção da pinça, todos os componentes são de uso único e 
devem ser descartados após sua utilização. 
 
COMPOSIÇÃO 
01Cânula de Traqueostomia com Balão 
01Cadarço Fixador 
01Lâmina de Bisturi com Cabo Descartável 
01Seringa de 10ml 
01Jelco n°14 
01Fio Guia de Metal 
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01Dilatador 
01Pinça Dilatadora (opcional). 
 
Indicação 
Colocação de traquesotomia na beira-do-leito. 
 
Contra-indicação: 
Absolutas: 
Procedimentos de Urgência; 
Pacientes com infecções pré-existentes; 
Dificuldades para localizar marcas anatômicas. 
 
Relativas: 
Hipertrofia da glândula tireóide (aumento); 
Cirurgias anteriores da traquéia; 
Uso de medicamentos anticoagulantes. 
 
Precauções: 
Para a realização do procedimento, são necessárias duas pessoas 
devidamente treinadas; 
Uma para manter a ventilação do paciente e administrar a anestesia; 
Outra para realizar o procedimento. 
 
Instruções de uso 
A técnica de traqueostomia percutânea é nova, advertimos os 
médicos para que treinem intensamente e se familiarizem com a 
mesma, antes de iniciar o procedimento.  
 
A – Com o paciente em posição supina, super estenda o pescoço 
usando um suporte;  
 
B – Localize e marque os pontos de referência anatômicos. Prepare 
o paciente para a cirurgia;  
 
Reestabeleça a passagem de ar com o tubo traqueal, acima das 
cordas vocais para evitar o risco de causar danos no tubo durante o 
procedimento; 
Se necessário, injete um anestésico local; 
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C - Faça uma incisão horizontal (1,5-2,0cm) no ponto de inserção 
escolhido; 
 
D - Insira a agulha e a cânula (presa com a seringa). Insira a agulha 
até que a aspiração de ar confirme sua introdução na traquéia; 
 
E - Usando o introdutor, introduza o guia na traquéia;  
 
F - Passe o dilatador sobre o guia através da traquéia empurrando-o 
para penetrar através de sua parede ao mesmo tempo em que dilata 
os tecidos; 
 
G - Introduza o guia através do fórceps e avance com o mesmo até 
atingir a parede anterior da traquéia; 
Dilatar os tecidos da pré traquéia abrindo o fórceps e remova o 
mesmo na posição aberta; 
 
H - Volte a introduzir o fórceps como descrito anteriormente e agora 
avance através da parede da traquéia. Levante o fórceps até a 
posição vertical de modo que este penetre a traquéia ao mesmo 
tempo em que repousa longitudinalmente no local; 
Dilate a traquéia abrindo o fórceps; 
Remova-o então na posição aberta; 
 
I - Introduza o guia através do obturador do tubo de traqueostomia e 
avance com ambos para o interior da traquéia. Remova o guia e o 
obturador. 
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