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CUIDADO: A lei federal (EUA) só permite a venda 
deste dispositivo por profissionais de saúde 
licenciados ou através de receita médica.  

ADVERTÊNCIA: LMA® ProSeal™ e o acessório 
ProSeal Introducer são facultados não esterilizados 
e devem ser limpos e esterilizados antes da 
utilização inicial e antes de cada utilização 
subsequente. A embalagem não suporta as 
temperaturas elevadas do autoclave, devendo ser 
descartada antes da esterilização.  

ADVERTÊNCIA: antes da utilização, leia todos os 
avisos, precauções e indicações presentes nas 
instruções de utilização. O incumprimento desta 
indicação pode resultar em lesões graves do doente 
ou morte 

1 DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO 

A via respiratória LMA® consiste num inovador dispositivo 
para a gestão da via respiratória supraglótica. Desde a 
sua introdução comercial em 1988, a via respiratória 
LMA® foi utilizada em mais de 200 milhões de pacientes 
para procedimentos de rotina e emergência.  

O LMA® ProSeal™ é uma versão avançada da via 
respiratória LMA® que pode ser utilizado para as mesmas 
indicações que o LMA® Classic™. O LMA® ProSeal™ foi 
concebido para facultar benefícios suplementares em 

relação ao LMA® Classic™, alargando a amplitude de 
procedimentos para os quais a via respiratória LMA® é 
indicada. Enquanto o LMA® Classic™ pode ser utilizado 
com ventilação de pressão positiva de baixa pressão 
(PPV), o LMA® ProSeal™ foi concebido especificamente 
para utilização com PPV, com e sem relaxantes 
musculares nas pressões de via respiratória superiores. 
O LMA® ProSeal™ não protege a via respiratória dos 
efeitos da regurgitação e da aspiração. 

O LMA® ProSeal™ tem quatro componentes principais: 
máscara, linha de insuflação com balão piloto, tubo de 
via respiratória e tubo de drenagem (Figura 1). 
A máscara foi concebida para se ajustar ao contorno da 
hipofaringe, com o lúmen orientado para a abertura 
laríngea. A máscara tem uma almofada principal que 
veda a abertura laríngea; os tamanhos maiores também 
têm uma almofada posterior que ajuda a aumentar a 
vedação. A máscara está ligada a uma linha de 
insuflação que termina num balão piloto e a uma válvula 
para insuflação e esvaziamento da máscara. O conjunto 
da válvula também inclui uma tampa vermelha para 
permitir que o ar residual na máscara seja ventilado 
durante o autoclave. Evita a expansão da almofada 
quando fica aberta durante o autoclave de vapor. 
A tampa deve ser desmontada antes do autoclave e 
substituída antes da utilização clínica. Alguns 
dispositivos LMA® ProSeal™ mais antigos podem não 
estar equipados com a tampa vermelha. Um tubo de 

drenagem passa lateralmente ao tubo de via 
respiratória e atravessa o fundo da abertura da máscara 
na ponta da máscara, no extremo oposto ao esfíncter 
esofágico superior. O tubo de via respiratória é 
reforçado com arame para evitar o colapso e termina 
num conector padrão de 15 mm.  

Adaptado à anatomia neo-natal, o LMA® ProSeal™ de 
tamanho 1 não tem o bloqueio de mordida (Figura 2). O 
LMA® ProSeal™ de tamanho 1 também difere dos 
restantes tamanhos no facto de ter um tubo de 
drenagem relativamente maior (8 fr).  

Não fabricado com látex de borracha natural. Teleflex O 
LMA® ProSeal™ não deve ser reutilizado mais de 40 
vezes. Além das bem conhecidas propriedades do 
LMA® Classic™, o LMA® ProSeal™ apresenta as 
seguintes características:  

• Um material de almofada mais macio, uma taça de 
máscara mais profunda e uma forma de almofada 
especial possibilitam uma vedação superior ao LMA® 
Classic™ para uma determinada pressão no interior 
da almofada com os tamanhos de adulto.  

• Uma disposição renovada da almofada que permite 
uma vedação mais elevada do que o LMA® 
Classic™, para uma determinada pressão no interior 
da almofada.  

• Uma abertura de canal (ou tubo de drenagem) no 
esfíncter esofágico superior que permite a drenagem 
das secreções gástricas e o acesso ao tracto alimentar. 
O tubo também tem como objectivo a prevenção da 
insuflação gástrica inadvertida.  

• Um tubo de drenagem que possibilita a entubação às 
cegas de tubos orogástricos padrão, em qualquer 
posição do paciente, sem a necessidade de utilizar 
fórceps Magill.  

• Uma disposição de tubo duplo que reduz a 
probabilidade de rotação da máscara; o perfil 
repensado da almofada, juntamente com os tubos 
flexíveis, resulta na fixação mais segura do 
dispositivo ao local.  

• Um bloqueio de mordida incorporado (excepto o 
LMA® ProSeal™ tamanho 1) que reduz o perigo de 
obstrução da via respiratória ou danos no tubo.  

• Uma presilha de localização para o LMA® 
ProSeal™ Introducer, que também se adapta ao 
indicador ou ao polegar para inserção manual 
(Figura 3).  

• A posição do tubo de drenagem dentro da almofada 
evita que a epiglote obstrua o tubo de via respiratória. 
Isto elimina a necessidade de barras de abertura. 

O LMA® ProSeal™ foi concebido para constituir um 
dispositivo de via respiratória minimamente estimulante. 
Depois de ser completamente inserido mediante a 
técnica de inserção recomendada, a ponta distal da 
almofada é pressionada contra o esfíncter esofágico 
superior. Fica com os lados virados para o seio piriforme 
e a extremidade superior repousa na base da língua 
(Figura 4). 

 

Conector de 15 mm 

Bloqueio de mordida 
integrado 

Tubo da via respiratória 

Tubo de drenagem 

Linha de insuflação 

Balão piloto 

Presilha do Introdutor 

Orifício do tubo da via 
respiratória 

Tubo de drenagem interno 

Orifício do tubo de drenagem 

Válvula 

(Tampa vermelha) Máscara 

Almofada 

Figura 1: Os componentes do LMA® ProSeal™ nos tamanhos 1 ½, 2, 2 ½, 3, 4 e 5. 

Figura 2: Os componentes do LMA® ProSeal™ no tamanho 1. 
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Figura 3: LMA® ProSeal™ com o LMA® ProSeal™ 
Introducer colocado. 
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Dispositivo acessório: o Introdutor LMA® ProSeal™ é 
um acessório do LMA® ProSeal™. É uma ferramenta de 
introdução amovível para auxiliar na inserção do LMA® 
ProSeal™ sem colocar os dedos na boca. O LMA® 
ProSeal™ Introducer é fornecido na curvatura 
recomenda para a utilização imediata. É fornecido não 
estéril e é autoclavável. O LMA® ProSeal™ Introducer 
está disponível nos dois modelos seguintes com 
diferentes tamanhos e intervalo de utilização: 

LMA® ProSeal™ Introducer com os tamanhos 1–2,5 – 
Este introdutor destina-se a ser utilizado com o LMA® 
ProSeal™ com o tamanho 1 a 2,5. Os principais 
componentes que constituem este introdutor são a pega 
e o corpo. Ambos os componentes são feitos em material 
de aço inoxidável de grau médico. 

LMA® ProSeal™ Introducer com os tamanhos 3–5 – 
Este introdutor destina-se a ser utilizado com o LMA® 
ProSeal™ com o tamanho 3 a 5. Os principais 
componentes que constituem este introdutor são a pega, 
o corpo e a manga. A pega e o corpo são feitos em 
material de aço inoxidável de grau médico. A manga é 
feita de material de silicone de grau médico. 

O LMA® ProSeal™ e o acessório LMA® ProSeal™ 
Introducer destinam-se a ser utilizados exclusivamente 
por profissionais de saúde com a devida formação na 
gestão das vias aéreas 

2 INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

LMA® ProSeal™ 

O LMA® ProSeal™ é indicado para a obtenção 
e manutenção do controlo da via respiratória durante 
procedimentos de anestesia de rotina e de emergência em 

pacientes em jejum, mediante ventilação espontânea ou de 
pressão positiva. É também indicado para salvaguardar a 
via respiratória imediata em situações, esperadas ou 
inesperadas, de dificuldade na via respiratória.  

O LMA® ProSeal™ não é indicado para utilização como 
substituto do tubo endotraqueal, adequando-se melhor 
à utilização em procedimentos de cirurgia electiva que 
não requerem entubação traqueal.  

O LMA® ProSeal™ pode ser utilizado para estabelecer 
uma via respiratória desobstruída imediata durante a 
reanimação cardiopulmonar (CPR) em pacientes em 
estado de inconsciência profunda, sem reflexos 
glossofaríngeos e laríngeos, que requerem ventilação 
artificial. Nestes casos, o LMA® ProSeal™ deve ser 
utilizado apenas quando não for possível realizar 
entubação traqueal. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

O LMA® ProSeal™ Introducer destina-se a ser utilizado 
como uma ferramenta de introdução amovível para 
auxiliar na inserção do LMA® ProSeal™ sem colocar os 
dedos na boca. É indicado para utilizar como uma 
ferramenta para auxiliar na inserção do LMA® ProSeal™ 
sem colocar os dedos na boca. 

3 INFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO-RISCO 

Quando utilizado num paciente sem reação que requer 
ressuscitação ou num paciente com uma situação difícil 
de via respiratória numa via de emergência (ou seja, 
“entubação impossível, ventilação impossível”), o risco 
de regurgitação e aspiração deve ser pesado face ao 
potencial benefício de estabelecer uma via respiratória. 

4 CONTRAINDICAÇÕES 

LMA® ProSeal™ 

Devido ao risco potencial de regurgitação e aspiração, 
não utilize o LMA® ProSeal™ como substituto de um 
tubo endotraqueal nos seguintes pacientes eletivos ou 
com situações difíceis da via respiratória numa via de 
não emergência:  
• Paciente que não fizeram jejum, incluindo 

pacientes cujo jejum não pode ser confirmado.  

• Pacientes com obesidade excessiva ou mórbida, 
pacientes com gravidez superior a 14 semanas ou 
pacientes que apresentem lesões múltiplas ou 
massivas, danos abdominais ou torácicos agudos, 
com qualquer condição associada a evacuação 
gástrica retardada ou que tomam opiáceos antes 
do jejum.  

LMA® ProSeal™ também é contraindicado para:  

• Pacientes com compliance pulmonar reduzido fixo, 
tais como pacientes com fibrose pulmonar, devido 
ao facto de a via respiratória formar uma vedação 
de baixa pressão em torno da laringe.  

• Os pacientes nos quais se esperam pressões 
inspiratórias de pico da via respiratória superiores a 
30 cm H2O com o LMA® ProSeal™.  

• Pacientes adultos incapazes de compreender as 
instruções ou que não conseguem responder 
adequadamente a questões sobre o seu historial 
médico, uma vez que estes pacientes podem 
apresentar contraindicações à utilização do 
LMA® ProSeal™. 

LMA® ProSeal™ Introducer 

Não existem contraindicações conhecidas associadas 
ao dispositivo acessório LMA® ProSeal™ Introducer. 

5 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 

Ao longo deste manual de instrução, são apresentadas 
advertências e declarações de precaução adequadas 

para descrever os potenciais riscos de segurança 
associados à utilização do LMA® ProSeal™ e LMA® 
ProSeal™ Introducer, limitações durante a utilização e 
passos a empreender no caso de estas ocorrerem. O 
utilizador deve estar familiarizado com as seguintes e 
com todas as restantes advertências e declarações de 
precaução incluídas neste manual de instrução antes de 
utilizar o LMA® ProSeal™ e o LMA® ProSeal™ Introducer. 

5.1 Advertências 

• O LMA® ProSeal™ não protege o paciente dos efeitos 
da regurgitação e da aspiração.  

• A presença de um tubo gástrico não exclui a 
possibilidade de regurgitação e pode mesmo tornar a 
regurgitação mais provável, uma vez que o tubo 
gástrico pode incapacitar o esfíncter esofágico inferior.  

• Se o dispositivo for utilizado num paciente em jejum 
que apresentar risco de conteúdos gástricos 
retidos, devem ser realizadas medidas profiláticas 
para evacuar os conteúdos estomacais e deve ser 
aplicada uma terapia de antiácidos adequada. Os 
exemplos de condições em que os pacientes em 
jejum poderão apresentar risco de conteúdos 
estomacais retidos incluem, mas não se limitam a: 
hérnia de hiato e obesidade moderada.  

• Em pacientes com traumatismo orofaríngeo grave, 
o dispositivo deve ser utilizado apenas quando 
todas as outras tentativas de estabelecer uma via 
respiratória tiverem falhado.  

• O LMA® ProSeal™ apresenta interações de campo 
magnético no ambiente de IRM. Consulte a Secção 
11 de informações para IRM antes de utilizar este 
dispositivo num ambiente de IRM. A fixação 
adequada deste dispositivo é necessária para 
evitar os potenciais movimentos consequentes das 
interações do campo magnético.  

• A difusão de óxido nitroso, oxigénio ou ar pode 
aumentar ou diminuir o volume e a pressão da 
almofada. Para assegurar que as pressões da 
almofada não se tornam excessivas, a pressão da 
almofada deve medir-se regularmente durante um 
caso, com um monitor de pressão da almofada.  

• Ao utilizar o dispositivo em condições ambientais 
especiais, como por exemplo em ambientes 
enriquecidos em oxigénio, assegure que foi feita 
toda a preparação necessária e que se tomaram 
todas as precauções, sobretudo no que diz respeito 
ao risco e prevenção de incêndios. O dispositivo 
pode ser inflamável na presença de laser e 
equipamento de eletrocauterização.  

• Para evitar o traumatismo, nunca deve empregar-
se uma força excessiva ao utilizar os dispositivos. 
Terá de evitar-se sempre o uso de força excessiva.  

• Não utilize a via aérea LMA®™ nem nenhum dos 
acessórios se estes estiverem danificados de 
alguma forma.  

• Nunca insufle a almofada em excesso após a inserção. 
Evite pressões superiores a 60 cm H2O no interior da 
almofada. A almofada foi concebida para ser insuflada 
a uma pressão baixa (cerca de 60 cm H2O). A 
insuflação excessiva pode não melhorar o vedante, 
pode estar associada a isquemia das mucosas, pode 
fazer com que o dispositivo se desloque e pode causar 
o colapso do tubo de drenagem.  

• A pressão excessiva no interior da almofada pode 
resultar em posicionamento inadequado e em 
morbilidade faringolaríngea, incluindo garganta 
inflamada, disfagia e lesões nervosas. 

• Terão de conduzir-se todos os testes não clínicos 
descritos na Verificação pré-utilização/Testes de 
Desempenho antes de cada utilização de LMA® 
ProSeal™ e LMA® ProSeal™ Introducer. Os testes 

Língua 

Epiglote 

Valécula 

Hioide 

Prega ariepiglótica 

Fossa piriforme 

Cartilagem tireóide 

Superfície posterior 
da cricóide 

Aresta reflectida do 
constritor faríngeo 

Região do esfíncter 
esofágico superior 

Esófago cervical 

Orifício do tubo da 
via respiratória 

Almofada 

Tubo de drenagem 

Orifício do tubo de 
drenagem 

Figura 4: Vista dorsal do LMA® ProSeal™, posição em 
relação à anatomia da faringe. 
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de desempenho devem ser conduzidos numa área 
e de forma consistente com a prática clínica aceite, 
que minimize a contaminação do dispositivo de via 
aérea antes da inserção. A falha em qualquer dos 
testes indica que o dispositivo já ultrapassou o seu 
tempo de vida útil e deve ser substituído.  

• Ao aplicar lubrificante, lubrifique apenas 
a superfície posterior da almofada para evitar 
o bloqueio da abertura da via respiratória ou 
a aspiração do lubrificante.  

• Deverá ser utilizado um lubrificante solúvel em 
água, tal como K-Y Jelly®. Não utilize lubrificantes 
baseados em silicone, uma vez que estes 
degradam os componentes do LMA® ProSeal™ e 
LMA® ProSeal™ Introducer. Não se recomenda o 
uso de lubrificantes com lidocaína. A lidocaína pode 
retardar o regresso dos reflexos de proteção e 
provocar uma reação alérgica, ou afetar as 
estruturas circundantes, incluindo as cordas vocais.  

• Não utilize germicidas, desinfetantes ou agentes 
químicos como glutaraldeído (Cidex®), óxido de 
etileno, detergentes baseados em fenol, 
detergentes com iodo ou compostos com amónio 
quaternário para limpar ou esterilizar a via 
respiratória. Estas substâncias são absorvidas 
pelos materiais, o que resulta na exposição do 
paciente a queimaduras do tecido potencialmente 
graves e possível deterioração do dispositivo. Não 
utilize uma via respiratória que tenha sido exposta 
a qualquer uma destas substâncias.  

• A incapacidade de limpar, enxaguar e secar 
adequadamente um dispositivo pode resultar na 
retenção de resíduos potencialmente perigosos ou 
numa esterilização desadequada.  

• Não mergulhe o dispositivo em líquidos nem o 
deixe de molho antes de utilizar. 

5.2 Precauções: 

• Conserve o dispositivo num ambiente escuro e 
fresco, evitando a luz solar direta ou temperaturas 
extremas.  

• Pode ocorrer espasmo laríngeo se o paciente ficar com 

uma anestesia demasiado ligeira durante a 
estimulação cirúrgica, ou se as secreções brônquicas 
irritarem as cordas vocais ao acordar da anestesia. Se 

ocorrer um espasmo laríngeo, trate a causa. Retire o 
dispositivo apenas quando os reflexos protetores da 
via aérea estiverem inteiramente competentes.  

• Não puxe nem utilize força indevida ao manusear a 

linha de insuflação ou ao tentar remover o dispositivo 
do paciente através do tubo de insuflação, uma vez 
que pode soltar-se do encaixe da almofada.  

• Assegure que todas as próteses dentárias são 

removidas antes de inserir o dispositivo.  

• Uma via aérea não fiável ou obstruída pode resultar 
em casos em que o dispositivo seja inserido 
incorretamente.  

• O manuseamento cuidadoso é essencial. O LMA® 
ProSeal™ é feito em silicone de qualidade clínica, que 
pode ser rasgada ou perfurada. Evite sempre o 
contacto com objetos cortantes ou pontiagudos.  

• Utilize apenas com as manobras recomendadas, 
descritas nas instruções de utilização.  

• Os dispositivos utilizados devem seguir um 
processo de manuseamento e eliminação para 
produtos com risco biológico, em conformidade 
com todos os regulamentos locais e nacionais.  

• Caso persistam problemas na via aérea ou a 
ventilação seja inadequada, o dispositivo deve ser 
retirado e deve estabelecer-se uma via aérea por 
algum outro meio.  

• Com cada dispositivo, fornecemos um cartão de 
registo de 40 utilizações, para registar o número e 
a data da utilização. O preenchimento do cartão de 
registo valida a garantia do dispositivo.  

• Utilizar apenas uma seringa com ponta cónica luer 
padrão para a insuflação ou desinsuflação.  

• Devem utilizar-se luvas durante a preparação e 
inserção, para minimizar a contaminação do 
dispositivo. 

6 EVENTOS ADVERSOS 

As reações adversas registadas à utilização de vias 
aéreas de máscara da laringe. Os potenciais efeitos 
secundários podem incluir traumatismo das vias 
aéreas, disfagia, garganta dorida, difonia, 
laringospasmo, obstrução, estridor, broncospasmo, 
rouquidão, náuseas e vómitos, regurgitação aspiração, 
distensão gástrica, intolerância do doente, por ex., 
tosse, e ferimentos na boca, lábios ou língua.  

Nota: para um doente/utilizador/terceiro na União 
Europeia e em países com um regime regulamentar 
idêntico (Regulamento 2017/745/UE de Dispositivos 
médicos); se, durante a utilização deste dispositivo ou 
como resultado da sua utilização, ocorrer um incidente 
grave, notifique-o ao fabricante e/ou ao seu representante 
autorizado e à sua autoridade nacional. Os contactos das 
autoridades nacionais competentes (Pontos de Contacto 
de Vigilância) e informações adicionais podem ser 
consultados no seguinte website da Comissão Europeia: 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-
devices/contacts_en 

7 PREPARAÇÃO DA UTILIZAÇÃO 

Advertência: O LMA® ProSeal™ e LMA® ProSeal™ 
Introducer são facultados não esterilizados e devem ser 
limpos e esterilizados antes da utilização inicial e antes de 
cada utilização subsequente. A embalagem não suporta as 
temperaturas elevadas do autoclave, devendo ser 
descartada antes da esterilização.  

Advertência: O acessório LMA® ProSeal™Introducer  
deve ser limpo e esterilizado da mesma forma que o 
LMA® ProSeal™.  

Atenção: Utilize apenas uma seringa com a ponta cónica 
luer padrão para a insuflação ou esvaziamento.  

Atenção: Devem ser utilizadas luvas durante a 
preparação e inserção para minimizar a contaminação do 
dispositivo. 

7.1 Reprocessamento 

Avisos gerais, precauções e restrições 

Certifique-se sempre de que os dispositivos são 
manuseados e processados por pessoal qualificado 
com formação especial e com a devida experiência em 
relação a tecnologia de esterilização e higiene 
hospitalar. De forma a garantir um reprocessamento 
seguro e eficaz dos dispositivos, as seguintes 
instruções foram validadas quanto à eficácia e 
compatibilidade com os dispositivos pelo fabricante. É 
da responsabilidade do utilizador final garantir que a 
limpeza e a esterilização são realizadas utilizando 
equipamento apropriado, materiais e pessoal para 
alcançar o resultado desejado. 
Qualquer desvio a estas instruções deve ser avaliado 
quanto à eficácia e potenciais consequências adversas, 

O equipamento utilizado durante o reprocessamento 
deve ser validado quanto à eficácia de acordo com as 
normas reconhecidas internacionalmente: 

- Aparelhos de limpeza/desinfeção que cumpram os 
requisitos da norma ISO 15883 e/ou norma 
ANSI/AAMI ST15883 Series 

- Esterilizadores a vapor que cumpram os requisitos da 
norma EN 13060/EN 285 em conjunto com a norma 
ISO 17665 e/ou ANSI AAMI ST8, ANSI AAMI ST79. 

As diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e literatura publicada indicam que os procedimentos de 
limpeza e esterilização do LMA® ProSeal™ e LMA® 
ProSeal™ Introducer realçados abaixo são suficientes 
para a inativação dos agentes patogénicos 
convencionais (ou seja, bactérias, fungos e vírus). Em 
doentes que se saiba ou suspeite terem encefalopatia 
espongiforme transmissível, é recomendável que as 
instituições sigam as diretrizes da OMS através da 
destruição em vez da reutilização do LMA® ProSeal™ e 
LMA® ProSeal™ Introducer após a utilização. 

Advertência: antes da utilização inicial e qualquer 
utilização subsequente, todos os dispositivos devem 
ser submetidos a reprocessamento conforme descrito 
nas secções seguintes. Siga as instruções e as 
advertências conforme publicadas pelos fabricantes de 
quaisquer produtos de descontaminação, desinfetantes 
e produtos de limpeza utilizados. 

Atenção: é essencial um manuseamento cuidadoso. O 
LMA® ProSeal™ é feito de silicone de grau médico, que 
pode ser rasgado ou perfurado. Evite sempre o contacto 
com objetos afiados ou pontiagudos. 

Advertência: com a limpeza, esterilização e 
manuseamento corretos, o LMA® ProSeal™ pode ser 
utilizado, no máximo 40 vezes. A limpeza e esterilização 
corretas da via aérea é essencial para garantir uma 
utilização segura até 40 vezes. A utilização após este 
número de vezes não é recomendável, pois pode 
ocorrer a degradação dos componentes, resultando na 
limitação do desempenho ou falha abrupta. 

A embalagem não consegue suportar as elevadas 
temperaturas de autoclave e deve ser eliminada antes 
da esterilização. 

REPROCESSAMENTO ANTES DA PRIMEIRA 
UTILIZAÇÃO E QUALQUER UTILIZAÇÃO 
SUBSEQUENTE 

Preparação no ponto de utilização antes do 
processamento 

Remova todos os vestígios de contaminação 
imediatamente após a utilização para evitar a incrustação. 
Não utilize agentes de fixação ou água quente 
(>40 °C/104 °F). O armazenamento e o transporte dos 
dispositivos para o local de reprocessamento devem ser 
garantidos num recipiente selado 

LIMPEZA 

Advertências e precauções 

Advertência: não utilize germicidas, desinfetantes, ou 
agentes químicos como o glutaraldeído (ex. Cidex®), óxido 
de etileno, produtos de limpeza à base de fenol ou que 
contenham iodo ou compostos de amónio quaternário 
para limpar ou esterilizar as vias aéreas. Tais substâncias 
são absorvidas pelos componentes do dispositivo, 
expondo o doente a riscos desnecessários e originando 
uma possível deterioração do dispositivo. Não utilize o 
LMA® ProSealTM e o LMA® ProSealTM Introducer que 
tenham sido expostos a qualquer uma destas substâncias. 
O produto de limpeza não pode conter substâncias que 
irritem a pele ou as membranas mucosas. 

Se os produtos de limpeza/detergentes recomendados 
que são indicados na secção de limpeza não estiverem 
disponíveis, poderão ser utilizados detergentes suaves 
ou produtos de limpeza enzimáticos de acordo com as 
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instruções do fabricante. Tenha em atenção que 
qualquer desvio a estas instruções, incluindo em 
relação à utilização de produtos de limpeza/detergentes 
não especificamente indicados nestas instruções, irá 
exigir uma avaliação da eficácia específica do 
dispositivo e adequação do processo de limpeza. A 
respetiva avaliação, normalmente, exige a qualificação 
do equipamento e a qualificação de desempenho 
específica do dispositivo/validação. 

Advertência: a falta de limpeza, enxaguamento e 
secagem adequados do LMA® ProSeal™ e LMA® 
ProSeal™ Introducer pode resultar na retenção de 
resíduos potencialmente perigosos ou numa 
esterilização inadequada. 

É altamente recomendada a utilização de água 
purificada/água altamente purificada ou água estéril 
preparada recentemente para a lavagem final. 

Limpeza manual 

Utilize sempre um banho de limpeza preparado 
recentemente. Observe as instruções do fabricante do 
produto de limpeza em relação às temperaturas, 
concentração e tempos de atuação recomendados. 

As instruções de limpeza manual foram validadas 
utilizando o seguinte equipamento/produtos de limpeza: 

Escova de limpeza: uma escova de cerdas macias de 
tamanho apropriado. 

Produto de limpeza/processo de limpeza: 

A) Detergente enzimático duplo Endozime®, Ruhof 
Healthcare. 

Processo de limpeza utilizando o produto de limpeza A 
acima: 

1. Coloque o dispositivo LMA® ProSeal™ e o LMA® 
ProSeal™ Introducer numa solução de limpeza 
preparada recentemente (concentração: 0,8%) 
entre 36 °C e 40 °C /97 °F e 104 °F e limpe bem 
os dispositivos até remover toda a contaminação 
visível. 

2. Quando limpar o LMA® ProSeal™, certifique-se de 
que as áreas atrás da presilha do LMA® ProSeal™ 
Introducer e por baixo do tubo de drenagem estão 
limpas. 

3. Limpe os tubos da via aérea ao inserir 
delicadamente a escova e a avançar e recuar. 

4. Limpe o tubo de drenagem ao inserir 
delicadamente a escova pelas extremidade 
proximal (externa) do tubo de drenagem, tendo 
cuidado para não danificar o tubo de drenagem. 

5. Lave bem todos os componentes sob água da torneira 
corrente. (Nota: preste especial atenção à válvula de 
verificação interna para evitar o contacto com a 
solução de limpeza. Se a válvula for exposta à solução 
de limpeza, lave-a bem sob água da torneira corrente 
para remover quaisquer resíduos de limpeza, pois 
podem causar a falha prematura da válvula). 

6. Inspecione cuidadosamente todos os 
componentes quanto a contaminação residual. 

7. Se detetar qualquer contaminação residual, repita 
todo o procedimento de limpeza. 

Se observar humidade na válvula, bata contra uma 
toalha para remover a humidade em excesso. 

Seque corretamente à temperatura ambiente ou num 
armário de secagem com circulação de ar. 

Ou,  

B) Dilua solução de bicarbonato de sódio (8-10% v/v). 
A solução de 10% de bicarbonato de sódio pode ser 
preparada ao misturar 1 copo de bicarbonato de sódio 
com 10 copos de água 

Processo de limpeza utilizando o procedimento de 
limpeza B acima: 

1. Coloque o dispositivo LMA® ProSeal™ e o LMA® 
ProSeal™ Introducer numa solução de limpeza 
preparada recentemente entre 36 °C e 40 °C / 97 °F 
e 104 °F e limpe bem os dispositivos até remover 
toda a contaminação visível. 

2. Prepare uma segunda solução de limpeza 
preparada recentemente conforme descrito acima 
e limpe bem os dispositivos utilizando uma escova 
de cerdas macias. 

3. Quando limpar o LMA® ProSeal™, certifique-se de 
que as áreas atrás da presilha  do LMA® ProSeal™ 
Introducer e por baixo do tubo de drenagem estão 
limpas. 

4. Limpe os tubos da via aérea ao inserir 
delicadamente a escova e a avançar e recuar. 

5. Limpe o tubo de drenagem ao inserir 
delicadamente a escova pelas extremidade 
proximal (externa) do tubo de drenagem, tendo 
cuidado para não danificar o tubo de drenagem. 

6. Lave bem todos os componentes sob água da 
torneira corrente. (Nota: preste especial atenção à 
válvula de verificação interna para evitar o contacto 
com a solução de limpeza. Se a válvula for exposta 
à solução de limpeza, lave-a bem sob água da 
torneira corrente para remover quaisquer resíduos 
de limpeza, pois podem causar a falha prematura 
da válvula). 

7. Inspecione cuidadosamente todos os 
componentes quanto a contaminação residual. 

8. Se detetar qualquer contaminação residual, repita 
todo o procedimento de limpeza. 

Se observar humidade na válvula, bata contra uma 
toalha para remover a humidade em excesso. 

Seque corretamente à temperatura ambiente ou num 
armário de secagem com circulação de ar. 

Limpeza automatizada 

As instruções de limpeza automatizada foram validadas 
utilizando o seguinte equipamento: 

Aparelho de lavagem: Miele tipo  G7735 CD, suporte 
Miele padrão com portas de lavagem. 

Produtos de limpeza: Deconex® PowerZyme, Borer 
Chemie AG  

Esvazie completamente todos os cuffs. Coloque os 
dispositivos no suporte para instrumentos. Garanta a 
colocação correta de todos os dispositivos de forma a 
que as áreas internas e externas dos dispositivos 
estejam acessíveis. Encaixe os lúmenes das vias 
aéreas nas portas de lavagem. 

Iniciar o processo de lavagem: aparelho de 
lavagem/desinfeção Miele G 7735 CD, programa Vario TD. 

1. 2 minutos de pré-limpeza com água fria (≤ 
35 °C/95 °F).  

2. Drenar. 
3. 5 minutos de limpeza com Deconex® PowerZyme, 

0,5% a 55 °C/131 °F. 
4. Drenar. 
5. 3 minutos de neutralização com água fria (≤ 

35 °C/95 °F). 
6. Drenar. 
7. 2 minutos de lavagem com água fria (≤ 

35 °C/95 °F). 
8. *Desinfeção térmica opcional seguida de limpeza 

automatizada. 
5 minutos de desinfeção térmica a 90 °C/194 °F. 

Garanta a secagem adequada (por ex., circulação de ar 
a 70 °C/158 °F, 1 hora). 

*Desinfeção 

A desinfeção térmica pode ser realizada como parte do 
processo de limpeza automatizada como no passo n.º 
8 acima para o programa Vario TD.  

INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E TESTES 

Efetue a inspeção do dispositivo e verificações de 
funcionalidade conforme descrito na secção 
“Verificação pré-utilização/Testes de desempenho”. 

Todos os testes funcionais e inspeções descritos neste 
manual têm de ser realizados como parte de cada 
procedimento de reprocessamento antes da 
esterilização do LMA® ProSeal™ e LMA® ProSeal™ 
Introducer. A falha em qualquer um dos respetivos 
testes indica que o dispositivo passou da sua vida útil e 
deve ser substituído. 

EMBALAGEM 

A embalagem selecionada para a esterilização térmica 
deve cumprir os requisitos de acordo com a norma 
ISO/ANSI AAMI ISO 11607. Para os EUA: utilize 
invólucros de esterilização aprovados pela FDA. 

Verifique visualmente a presença de humidade residual 
antes de embalar no invólucro de esterilização. 

ESTERILIZAÇÃO 

Advertências e precauções 

O único método de esterilização recomendado para o 
LMA® ProSeal™ e LMA® ProSeal™ Introducer é o 
autoclave de vapor.  

É essencial respeitar os seguintes procedimentos para 
assegurar uma esterilização sem danos do LMA® 
ProSeal™ e LMA® ProSeal™ Introducer. 

Cuidado: a integridade dos materiais reutilizáveis do 
LMA® ProSeal™ e LMA® ProSeal™ Introducer pode ser 
adversamente afetada se se exceder o ciclo de 
esterilização de 134 °C (273 °F). 

As autoclaves variam em termos de design e 
características de desempenho. Deve verificar-se 
sempre se os parâmetros dos ciclos estão em 
conformidade com as instruções escritas do fabricante 
para a autoclave específica e configuração de carga 
que está a ser utilizada. 

Os profissionais de saúde da instituição são 
responsáveis por cumprir os processos especificados e 
validados na sua instituição e pela manutenção do 
controlo do processo. Se não o fizer, poderá invalidar o 
processo de esterilização do estabelecimento de saúde. 

Para a esterilização do LMA® ProSeal™(sem a ficha 
vermelha)  

Imediatamente antes do autoclave de vapor, esvazie a 
almofada, puxando a seringa para trás de forma a obter 
vácuo na almofada. Em seguida, retire a seringa 
enquanto mantém o vácuo.  

Assegure que a seringa utilizada para esvaziar a 
almofada e a válvula está seca.  

Para evitar danos na válvula, não utilize força excessiva 
quando inserir a seringa na conexão da válvula. 
Remova a seringa da conexão da válvula antes de 
efectuar o autoclave, para evitar causar danos à válvula.  

Se a almofada de um LMA® ProSeal™ esvaziado sem 
saída de ar manual voltar a encher imediata e 
espontaneamente depois de a seringa ter sido removida, 
não realize o autoclave nem volte a utilizar a máscara. Isto 
indica a presença de um dispositivo defeituoso. No entanto, 
é normal que a almofada volte a insuflar lentamente ao 
longo de um período de várias horas, uma vez que o 
material de borracha de silicone é permeável ao gás.  

Atenção: Qualquer resto de ar ou humidade na 
almofada irá expandir às temperaturas elevadas e 
baixas pressões do autoclave, causando danos 
irreparáveis (criação de rupturas e/ou ruptura) à 
almofada e/ou ao balão de insuflação.  
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Para a esterilização do LMA® ProSeal™ (com a ficha 
vermelha) 

Para o LMA® ProSeal™ com ficha vermelha, não é 
necessário esvaziar a almofada antes do autoclave de 
vapor, pelo que é normal que o the LMA® ProSeal™ seja 
insuflado após a remoção do autoclave, desde que a 
saída de ar manual esteja na posição aberta.  

Atenção: Certifique-se de que a saída de ar manual do 
LMA® ProSeal™ está aberta durante a esterilização para 
evitar a criação de rupturas na almofada.  

Definições de esterilização 

A esterilização a vapor é recomendável ao aplicar um 
processo de pré-vácuo ou deslocação por gravidade. 
Cada um dos ciclos seguintes foi validado de acordo 
com normas padronizadas internacionalmente para 
alcançar um nível de garantia da esterilidade (SAL) 
apropriado para a utilização prevista dos dispositivos e 
em conformidade com normas e diretrizes 
reconhecidas internacionalmente. 

Tipo Temperatura Tempo de 
atuação 

Tempo de 
secagem 
mínimo 

Ciclo de 
pré-vácuo 

134 °C  
(273 °F) 

3 minutos 16 minutos 

Deslocação 
por 
gravidade 

132 °C  
(270 °F) 

10 minutos 1 minuto 

Após a autoclavagem, deixe o dispositivo arrefecer até 
à temperatura ambiente antes de utilizar. 

ARMAZENAMENTO 

Armazene os dispositivos esterilizados à temperatura 
ambiente num local seco e sem poeira, protegido da luz 
solar direta. 

Os instrumentos embalados esterilizados devem ser 
armazenados numa área designada com acesso 
limitado que seja bem ventilada e que forneça proteção 
contra a poeira, humidade, insetos, vermes e extremos 
de temperatura/humidade. 

7.2 Verificação pré-utilização/Testes de 
desempenho  

Advertência: Todos os testes não clínicos ou 
inspeções descritos abaixo devem ser realizados antes 
de cada utilização do LMA® ProSeal™ e dispositivo 
acessório LMA® ProSeal™ Introducer. Os testes de 
desempenho devem ser realizados numa área e com 
um método consistentes com as práticas médicas 
aprovadas, para minimização da contaminação do 
dispositivo de via respiratória antes da inserção. A falha 
de qualquer dos testes indica que o dispositivo 
ultrapassou a sua vida útil e deve ser substituído. 

7.2.1 Teste de desempenho 1: Inspeção visual 

Dispositivo LMA® ProSeal™ 

• Examine a superfície da via respiratória, da almofada 

e do tubo de drenagem quanto à presença de danos, 
incluindo cortes, fendas ou arranhões.  

• Examine o interior do tubo de via respiratória, da 
taça da máscara e do tubo de drenagem para 
assegurar que estão isentos de bloqueio ou 
partículas soltas. Todas as partículas no interior 
dos tubos devem ser removidas.  

• Examine a transparência dos tubos. Os tubos de via 
respiratória reutilizáveis perdem gradualmente a cor 
com a idade e com as reutilizações.  

Acessório LMA® ProSeal™ Introducer: 

• Inspecione visualmente que o dispositivo está isento 
de resíduos e que não está danificado ou 
deteriorado, tal como a presença de deformação e 
fendas superficiais, etc. 

Advertência: não utilize a via aérea LMA® ou qualquer 
um dos seus acessórios se estiverem danificados ou 
deteriorados de qualquer forma. 

Advertência: Não utilize o LMA® ProSeal™ se os tubos 
estiverem descolorados, já que isto limita a capacidade 
de ver e remover com eficiência as partículas estranhas 
durante a limpeza, bem como a detecção dos fluidos 
regurgitados durante a utilização.  

Advertência: Não utilize o LMA® ProSeal™ se estiver 
danificado ou se não for possível remover partículas 
visíveis do interior do tubo da via respiratória, uma vez 
que estas podem ser inaladas pelo paciente após a 
inserção.  

• Examine o conector de 15 mm. Deverá encaixar-se 
firmemente na extremidade exterior do tubo da via 
respiratória.  

• Assegure que não é possível arrancá-lo facilmente 
à mão utilizando força razoável. Não utilize força 
excessiva nem gire o conector porque isto pode 
fracturar a vedação.  

Advertência: Não utilize o LMA® ProSeal™ se o 
conector da máscara não se encaixar com firmeza na 
extremidade exterior do tubo da via respiratória.  

• Assegure que a secção do tubo de drenagem do 
LMA® ProSeal™ localizada no interior da taça da 
máscara não está rasgada nem perfurada e que 
não ocorreu contaminação entre o tubo e a 
máscara. 

• Examine a almofada traseira do LMA® ProSeal™, se 
estiver presente, procurando dobras ou pregas que 
indiquem a criação de rupturas.  

7.2.2 Teste de desempenho 2: Insuflação e 
esvaziamento 

• Insira cuidadosamente a seringa na conexão da 
válvula e esvazie completamente o dispositivo de 
forma que as paredes da almofada fiquem firmemente 
pressionadas uma contra a outra. Para esvaziar o 
LMA® ProSeal™, certifique-se de que a ficha vermelha 
está fechada. Remova a seringa da conexão da 
válvula. Examine as paredes da almofada para 
determinar se permanecem pressionadas com firmeza 
uma contra a outra.  

Advertência: Não utilize o dispositivo se as paredes da 
almofada voltarem a encher imediata e 
espontaneamente, mesmo se ligeiramente.  

• Examine a máscara completamente esvaziada do 
LMA® ProSeal™, procurando dobras ou pregas que 
indiquem a criação de rupturas. Se houver sinais 
evidentes de dobras, a almofada traseira poderá 
apresentar graves rupturas e o LMA® ProSeal™ 
não deve ser utilizado.  

• Encha a almofada com mais 50 % de ar do que o 
volume máximo de insuflação clínica permitido 

(consulte o Anexo – ESPECIFICAÇÕES). Qualquer 
tendência da almofada para esvaziar indica a presença 
de uma fuga e deverá tornar-se evidente no período de 

dois minutos. Examine a simetria da almofada 
insuflada. Não deverá haver nenhuma saliência 
assimétrica quer na extremidade quer nos lados.  

 

Advertência: Não utilize a via respiratória LMA®™ se 
houver uma fuga na almofada ou uma saliência 
assimétrica da almofada.  

• Enquanto o dispositivo está com 50 % de excesso de 
insuflação, examine o balão de insuflação. O balão 
deverá ter uma forma elíptica, fina e ligeiramente 
achatada, e não esférica.  

Advertência: Não utilize a via respiratória LMA®™ se o 
balão de insuflação apresentar uma forma esférica ou 
irregular, já que pode ser difícil medir a pressão da 
almofada.  

• Enquanto o dispositivo está com 50 % de excesso 
de insuflação, inspeccione o interior do tubo de 
drenagem do LMA® ProSeal™ nas duas 
extremidades da máscara. Assegure que o tubo 
não fracturado ou perfurado.  

Advertência: A utilização de um LMA® ProSeal™ com 
um tubo de drenagem fracturado ou obstruído pode evitar 
a ventilação do estômago ou a inserção de um tubo 
gástrico, podendo dar azo à insuflação do estômago e 
possivelmente a regurgitação. A utilização de um tubo de 
drenagem perfurado ou rasgado pode impedir a 
insuflação do LMA® ProSeal™ ou possibilitar a fuga de 
gases anestésicos. 

7.3 Preparação pré-inserção  

Antes da inserção do dispositivo, a almofada deve 
ser completamente esvaziada até adquirir uma forma 
triangular achatada. As paredes da almofada não 
devem apresentar quaisquer pregas e a almofada deve 
estar direita na extremidade distal (figuras 6a e 6b). 
Esta forma facilita a inserção atraumática e o 
posicionamento correcto no paciente. Reduz o risco de 
entrada da extremidade distal na valécula ou glote e 
evita que fique presa na epiglote ou nas aritenóides.  

Antes de esvaziar o LMA® ProSeal™ e durante a 
utilização clínica, assegure que a ficha vermelha está 
fechada.  

Métodos de insuflação da almofada:  

O dispositivo pode ser esvaziado manualmente, 
comprimindo a extremidade distal entre o indicador e o 
polegar (Figura 5) para obter a forma de almofada 
correcta. Os mesmos princípios e resultados aplicam-
se a todos os métodos de esvaziamento do dispositivo. 

A superfície posterior da almofada deve ser lubrificada 
imediatamente antes da inserção para evitar que o 
lubrificante seque. Lubrifique apenas a superfície 
posterior da almofada para evitar o bloqueio da abertura 
da via respiratória ou a aspiração do lubrificante. 
Recomenda-se a aplicação de um bolus de lubrificante à 
ponta posterior da almofada esvaziada. Não é necessário 
espalhar o lubrificante sobre a superfície da máscara.  

Advertência: Deverá ser utilizado um lubrificante solúvel 
em água, tal como K-Y Jelly®. Não utilize lubrificantes 
baseados em silicone, uma vez que estes degradam os 
componentes do LMA® ProSeal™ e do LMA® ProSeal™ 
Introducer. Não se recomenda o uso de lubrificantes com 
lidocaína. A lidocaína pode retardar o regresso dos reflexos 

Figura 5: Esvaziamento manual do LMA® ProSeal™ 
(repare na pressão manual na ponta). 
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de proteção e provocar uma reação alérgica, ou afetar as 
estruturas circundantes, incluindo as cordas vocais.  

Advertência: Lubrifique apenas a superfície posterior da 
almofada para evitar o bloqueio da abertura da via 
respiratória ou a aspiração do lubrificante. 

8 INSERÇÃO 
 

8.1 Introdução 

Antes de utilizar o LMA® ProSeal™  e o LMA® ProSeal™ 
Introducer, o utilizador deve estar familiarizado com as 
instruções apresentadas neste manual.  

Advertência: Uma máscara incorrectamente colocada 
pode resultar numa via respiratória falível ou obstruída 
ou na incapacidade de o tubo de drenagem do LMA® 
ProSeal™ canalizar fluidos ou gases do estômago, 
aumentando potencialmente a probabilidade de 
insuflações gástricas se utilizado com PPV. Após a 
inserção, verifique sempre se o dispositivo foi 
correctamente colocado.  

Advertência: Assegure que a ficha vermelha está 
fechada durante a utilização clínica para evitar a 
insuflação da almofada.  

Advertência: Para evitar os traumatismos, deve evitar-
se sempre aplicar força excessiva durante a inserção 
do LMA® ProSeal™ ou a inserção de um tubo gástrico 
através do tubo de drenagem do LMA® ProSeal™.  

Advertência: A anestesia incorrecta pode levar a tosse, 
suspensão da respiração ou espasmo da laringe.  

Cuidado: A via aérea patente deve ser reconfirmada 
após qualquer alteração na posição da cabeça e do 
pescoço do paciente.  

Antes da inserção é importante ter em conta os 
seguintes pontos:  

• Verifique se o tamanho do dispositivo se adequa ao 
paciente (consulte o Anexo no verso do manual). As 
gamas de tamanhos são aproximadas e a escolha da 
dimensão correcta requer um raciocínio clínico.  

• A almofada deverá ser sempre completamente 
esvaziada, puxando com firmeza a seringa de 
esvaziamento e puxando cuidadosamente a linha 
de insuflação.  

• Verifique a forma da almofada e a sua lubrificação, 
de acordo com as instruções acima apresentadas.  

• Disponibilize uma via respiratória LMA®™ estéril de 
reserva preparada para a utilização imediata. 
Quando possível, deverá também estar disponível 
uma via respiratória LMA®™ de outro tamanho.  

• Pré-oxigene e implemente os procedimentos de 
monitorização padrão. 

• Obtenha um nível adequado de anestesia antes de 
tentar a inserção. A anestesia inadequada e/ou 
uma técnica errada são indicadas por resistência, 
deglutição, o acto de morder ou reflexo de vómito. 
Os utilizadores com escassa experiência devem 
seleccionar um nível mais profundo de anestesia.  

• A posição de cabeça ideal é a extensão da cabeça 
com flexão do pescoço na posição normalmente 
utilizada para entubação traqueal (posição “sniffing”). 
Esta posição pode ser obtida empurrando a cabeça 
por trás com a mão não dominante durante o 
movimento de inserção. Pode utilizar-se uma 
almofada para manter o pescoço flectido.  

• Quando utilizar o LMA® ProSeal™ Introducer, pode 
ser possível reduzir ou eliminar a manipulação da 
cabeça e do pescoço.  

8.2 Método de indução  

Os seguintes métodos de indução são compatíveis com 
a inserção do LMA® ProSeal™:  

• Propofol: Este é o agente de eleição para a 
inserção, uma vez que contunde da melhor forma 
os reflexos da via respiratória superior.  

• Indução da inalação: Isto possibilita condições 
excelentes para a inserção em crianças e em 
alguns adultos.  

• Indução de tiopental ou outro barbitúrico: 
Os barbitúricos por si só não constituem agentes de 
indução ideais para inserção.  

8.3 Método de inserção  

O LMA® ProSeal™ pode ser inserido utilizando as 
técnicas padrão de dedo indicador ou polegar, 
dependendo do acesso ao paciente.  

O LMA® ProSeal™ também pode ser inserido utilizando 
o LMA® ProSeal™ Introducer. O Introdutor específico 
pode facultar um método de inserção mais útil do que as 
técnicas de polegar/indicador, quando se utiliza o LMA® 
ProSeal™ de tamanhos 1 a 2½.  

As três técnicas seguem os mesmos princípios. 
Para posicionar a via respiratória LMA®™ 
correctamente, deve evitar-se introduzir a ponta da 
almofada na valécula ou na abertura glótica, e a mesma 
também não pode ficar presa contra a epiglote ou as 
aritenóides. A almofada deve ser esvaziada até atingir 
a forma triangular correcta (Figura 6a a 6b) e deve ser 
mantida pressionada contra a parede posterior da 
faringe do doente. Para evitar o contacto com as 
estruturas anteriores durante a inserção, o dedo de 
inserção deve pressionar o tubo na direcção 
ascendente (orientado para o crânio) ao longo da 
manobra de inserção.  

 

 

 

 

 

Figura 6a: Almofada do LMA® ProSeal™ esvaziada 
corretamente para inserção. 

Figura 6b 

Figura 7a: Coloque a ponta do LMA® ProSeal™ Introducer 
na presilha. 

Figura 7b: Dobre os tubos em torno do LMA® ProSeal™ 
Introducer e encaixe a extremidade proximal do tubo da 
via respiratória na ranhura correspondente. 

Figura 8: LMA® ProSeal™ fixado no LMA® ProSeal™ 
Introducer. 

Figura 9: Pressione a ponta da almofada contra o palato 
rígido. 
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8.4 Técnica de inserção do LMA® 
ProSeal™ Introducer  

Esta técnica é recomendada para o LMA® ProSeal™ de 
tamanhos 1 a 2½.  

Seleccione o tamanho correcto do Introdutor da forma 
indicada no Anexo, no verso do manual.  

Coloque a ponta do Introdutor na presilha da parte 
posterior da almofada (Figura 7a). Dobre os tubos em 
torno da superfície convexa da lâmina e encaixe a 
extremidade proximal do tubo da via respiratória na 
ranhura correspondente da ferramenta (Figura 7b). O 
LMA® ProSeal™ é apresentado colocado no Introdutor 
na Figura 8. 

Observando directamente o procedimento, pressione a 
ponta da almofada na direcção ascendente contra o 
palato rígido e achate a almofada contra o mesmo 
(Figura 9). Durante a inserção, a parte posterior da 
máscara deve estar em contacto com o palato rígido e 
a taça da máscara deve estar orientada para a língua. 
Verifique a posição da máscara e faça deslizar a 
almofada para dentro na direcção do palato (Figura 10). 
Empurre o maxilar para baixo com o dedo médio ou dê 
indicações a um assistente para puxar o maxilar inferior 
para baixo momentaneamente.  

 

 

 

Um palato de arcada elevada pode requerer uma 
abordagem ligeiramente lateral. Observe 
cuidadosamente a boca para verificar se a ponta da 
almofada não se dobrou. Mantendo a lâmina do 
Introdutor perto do queixo, rode o dispositivo para dentro 
com um movimento circular suave (Figura 11).  

Durante a inserção, acompanhe a curva do dispositivo 
de inserção rígido. O maxilar não deve ser aberto 
amplamente durante este movimento, já que pode 
possibilitar que a língua e a epiglote se desloquem para 
baixo, bloqueando a passagem da máscara. Não utilize 
a pega como alavanca para forçar a abertura da boca. 
Avance até à hipofaringe até sentir uma resistência 
clara (Figura 12). 

Antes de remover o Introdutor, a mão não dominante 
deixa a cabeça do paciente para estabilizar o tubo 
da via respiratória (Figura 13). Isto evita que 
o LMA® ProSeal™ seja puxado e fique deslocado 
quando o Introdutor é removido. Também permite 
a conclusão da inserção, caso não se tenha obtido uma 
inserção completa apenas com o Introdutor. Neste 
momento, o LMA® ProSeal™ deve estar correctamente 
colocado, com a ponta firmemente pressionada contra 
o esfíncter esofágico superior.  

Cuidado: Deve remover-se o introdutor antes da 
insuflação e fixação do LMA® ProSeal™. 

 

8.5 Técnica de inserção com o dedo 
indicador  

Segure no LMA® ProSeal™ como se fosse uma caneta, 
com o dedo indicador colocado dentro da presilha do 
Introdutor (figura 14). Repare na flexão e posição da 
mão e do pulso (figura 15).  

Observando directamente o procedimento, pressione a 
ponta da almofada na direcção ascendente contra o 
palato rígido e achate a almofada contra o mesmo. 
Repare na posição da mão e do pulso (Figura 16). Um 
palato de arcada elevada pode requerer uma 
abordagem ligeiramente lateral. Observe 
cuidadosamente a boca para verificar se a ponta da 
almofada está correctamente pressionada contra o 
palato antes de continuar.  

 

 

 

A abertura suplementar da boca facilita a verificação da 
posição da máscara. Empurre o maxilar para baixo com 
o dedo médio ou dê indicações a um assistente para 
puxar o maxilar inferior para baixo momentaneamente.  

Figura 13: Mantenha os tubos fixados enquanto remove 
o LMA® ProSeal™ Introducer. 
 

Figura 14: Segure no LMA® ProSeal™ com o dedo 
indicador na presilha. 
 

Figura 15: Segure no dispositivo com o dedo indicador na 
presilha; repare no pulso dobrado. 

Figura 18: Pressione o dedo contra a outra mão, que 
exerce pressão no sentido contrário. 

Figura 17: Faça deslizar a máscara para dentro, esticando 
o dedo indicador. 

Figura 16: Pressione a máscara contra o 
palato rígido. 

Figura 10: Empurre a almofada para o interior da boca, 
mantendo a pressão contra o palato. 

Figura 11: Deslize o dispositivo para o interior com um 
movimento circular, fazendo pressão contra os contornos 
do palato rígido e mole. 

Figura 12: Empurre o dispositivo até à hipofaringe, até 
sentir uma resistência. 
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À medida que o dedo indicador percorre o interior da 
boca, a articulação do dedo começa a estender-se 
(Figura 17). O maxilar não deve ser aberto amplamente 
durante este movimento, já que pode possibilitar que a 
língua e a epiglote se desloquem para baixo, 
bloqueando a passagem da máscara.  

Utilizando o dedo indicador para guiar o dispositivo, 
pressione no sentido contrário, na direcção da outra 
mão, a qual aplica uma pressão inversa (Figura 18). 
Não utilize força excessiva. Empurre o dispositivo até à 
hipofaringe, até sentir uma resistência clara. Não é 
possível obter uma inserção completa a menos que o 
dedo indicador esteja completamente estendido e o 
pulso totalmente flectido (figura 19).  

Dependo da altura do paciente, o dedo pode ter de ser 
completamente inserido na cavidade oral até que se 
encontre resistência.  

 

 

Antes de remover o dedo, a mão não dominante deixa 
a cabeça do paciente para pressionar o tubo da via 
respiratória (Figura 20). Isto evita que 
o LMA® ProSeal™ seja puxado e fique deslocado 
quando o Introdutor é removido. Isto também permite a 
conclusão da inserção, caso a mesma não tenha sido 
obtida com o dedo indicador. Neste momento, o LMA® 
ProSeal™ deve estar correctamente colocado, com a 
ponta firmemente pressionada contra o esfíncter 
esofágico superior. 

8.6 Técnica de inserção com o polegar  

A técnica de inserção com o polegar é útil quando é 
difícil obter acesso ao paciente por trás, ou para adquirir 
rapidamente uma via respiratória quando se inicia a 
CPR. O polegar é inserido na presilha, tal como 
apresentado na figura 21. A inserção é semelhante à 
técnica do dedo indicador.  

À medida que o polegar se aproxima da boca, os dedos 
esticam-se sobre a cara do paciente. O polegar avança 
até atingir todo o seu comprimento. A acção de 
empurrar o polegar contra o palato rígido também serve 
para pressionar a cabeça de forma a que atinja a sua 
extensão (Figuras 22-25). 

 

 

8.7 Problemas de inserção  

Uma profundidade de anestesia inadequada pode 
resultar em tosse e suspensão da respiração durante a 
inserção. Se isto ocorrer, a anestesia deve ser 

aprofundada imediatamente com agentes de inalação ou 
intravenosos e realização de ventilação manual.  

Se não for possível abrir suficientemente a boca do 
paciente para inserir a máscara, assegure que o paciente é 
adequadamente anestesiado. Pode pedir a um assistente 
para puxar o maxilar para baixo. Esta manobra facilita a 
observação do interior da boa e a verificação do 
posicionamento da máscara. No entanto, não mantenha a 
tracção descendente do maxilar depois de a máscara ter 
passado para lá dos dentes.  

A almofada deverá pressionar o tubo contra o palato ao 
longo da manobra de inserção, caso contrário a ponta 
poderá dobrar-se sobre si mesma ou chocar contra uma 
irregularidade ou inchaço na faringe posterior (p. ex., 
amígdalas hipertrofiadas). Se a almofada não se 
achatar ou se se começar a encurvar à medida que é 
empurrada, é necessário retirar a máscara e voltar a 
inseri-la. Em caso de obstrução amigdalar, a solução 
costuma ser uma viragem diagonal da máscara.  

Se continuar a haver dificuldade com a técnica 
seleccionada, deve recorrer-se a uma das outras 
técnicas acima descritas.  

8.8 Insuflação do dispositivo  

Depois da inserção, os tubos deverão emergir da boca 
orientados para o caudal. Sem segurar nos tubos, 
insufle a almofada com ar suficiente para atingir uma 
pressão no interior da almofada de 60 cm H2O (Figura 
26). Os valores de insuflação apresentados no Anexo 
no verso do manual são os volumes máximos de 
insuflação. Frequentemente, são suficientes apenas 
metade dos volumes máximos para obter uma vedação 
e/ou atingir 60 cm H2O de pressão no interior da 
almofada.  

 

 

Figura 19: Empurre o dispositivo até à hipofaringe, até sentir 
uma resistência. 

Figura 20: Pressione com cuidado a extremidade exterior 
do tubo da via respiratória enquanto retira o dedo indicador. 

Figura 21: Segure no dispositivo com o polegar na presilha. 

Figura 22: Coloque a máscara contra o palato. 

Figura 23: Quando o polegar estiver em frente ao palato, 
pressione o crânio (ver a seta) para estender a cabeça. 

Figura 24: Estenda os dedos sobre a cabeça, permitindo que 
o polegar avance para o interior. 

Figura 25: Utilize a outra mão para concluir a inserção, da 
forma ilustrada. 
 

Figura 26: Insufle o LMA® ProSeal™, sem exceder os 60 
cm H2O de pressão. 

Não exceder 60 cm H2O 
de pressão 
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Advertência: Nunca encha a almofada demasiadamente 
após a inserção. Evite pressões no interior da almofada 
superiores a 60 cm H2O. A almofada foi desenhada para 
ser insuflada a uma pressão baixa (aproximadamente 60 
cm H2O). A insuflação excessiva pode não melhorar a 
vedação, pode estar associada a isquemia da mucosa, 
pode levar o dispositivo a deslocar-se e conduzir à falha 
do tubo de drenagem.  

Advertência: Uma pressão excessiva na almofada 
pode resultar num posicionamento incorrecto e 
morbilidade faringo-laríngea, incluindo garganta 
inflamada, disfagia e lesões dos nervos.  

O volume de almofada inicial irá variar de acordo com o 
paciente, o tamanho do dispositivo, a posição da 
cabeça e a profundidade da anestesia. Durante a 
insuflação da almofada, não segure no tubo, uma vez 
que isto impede a máscara de ficar colocada na sua 
posição correcta. Quando o dispositivo fica colocado na 
hipofaringe, é costume haver um pequeno movimento 
para fora do tubo.  

Os sinais de um posicionamento correcto podem incluir 
um ou mais dos seguintes: o ligeiro movimento para 
fora do tubo após a insuflação, a presença de um 
inchaço macio suave no pescoço junto à área da tiróide 
ou da cartilagem cricóide, ou nenhum sinal visível da 
almofada na cavidade oral. 

8.9 Ligação ao sistema anestésico 

Com cuidado para evitar a deslocação, ligue o 
dispositivo ao circuito anestésico e aplique uma 
ventilação manual ligeira para insuflar os pulmões, 
procurando sinais de qualquer fuga. Deve realizar-se 
auscultação e capnografia para confirmar a troca 
gasosa adequada. Ausculte a região anterolateral do 
pescoço, procurando sons anómalos que possam 
indicar um espasmo ligeiro da laringe ou uma anestesia 
leve.  

8.10 Diagnóstico de posição correta ou 
incorreta da máscara  

Quando inserir e insuflar o LMA® ProSeal™, observe 

cuidadosamente a parte da frente do pescoço para 
observar se a cartilagem cricóide se move para a frente, 

o que indica a correcta passagem da ponta da máscara 
para trás da cartilagem.  

A colocação correcta (Figura 27a) deverá produzir uma 

vedação sem fugas contra a glote (vedação 1) com a 

ponta da máscara pressionada contra o esfíncter 
esofágico superior (vedação 2). O bloqueio de mordida 
deverá repousar entre os dentes. Se a máscara ficar 

demasiado proximal como resultado de uma inserção 
incompleta, a extremidade proximal do tubo de 
drenagem irá emitir gás quando os pulmões estão 

insuflados e haverá pouca protecção no caso de refluxo 
gástrico (figura 28b). Esta situação deve ser corrigida 
pelo reposicionamento da máscara. Não tente 

contornar a fuga obstruindo o tubo de drenagem.  

Ocasionalmente, uma máscara mal esvaziada ou 

inserida pode entrar no vestíbulo da laringe (Figura 27c). 
Nesta situação, pode haver alguma obstrução ou 

ventilação e poderá haver fuga de gás na extremidade 
proximal do tubo de drenagem. Apesar da anestesia 
adequada, a obstrução piora se a máscara for mais 

empurrada. A máscara deve ser removida e reinserida. 
Para facilitar o diagnóstico da colocação correcta da 
máscara ou a identificação de uma colocação incorrecta, 

coloque um pequeno bólus (1-2 ml) de gel lubrificante 

na extremidade proximal do tubo de drenagem. Numa 
máscara adequadamente colocada, deverá haver um 

ligeiro movimento do menisco do lubrificante para cima/ 
para baixo. Se não houver movimento ou se o bólus do 
lubrificante tiver sido expelido, a máscara poderá estar 

incorrectamente colocada.  

Uma má inserção ou esvaziamento também pode levar 

a ponta da máscara a dobrar-se sobre si mesma na 
hipofaringe, causando a obstrução do tubo de 

drenagem (Figura 27d). Se a ponta estiver dobrada 
para trás, pode haver uma ausência de movimento do 
menisco no gel lubrificante. Um método simples e não 

invasivo de testar este problema é passar um tubo 
gástrico até ao final da ponta da máscara para verificar 
se o tubo de drenagem está patente. Se o tubo gástrico 

não conseguir chegar à extremidade distal do tubo de 
drenagem, é provável que a ponta da máscara esteja 
dobrada. Em alternativa, isto pode ser confirmado com 

uma sonda de fibra óptica. A máscara deve ser 
removida e reinserida.  

 
 

 

Para distinguir entre uma máscara demasiado elevada 
(Figura 27b) e uma máscara introduzida na glote 
(Figura 27c), empurre a máscara mais para dentro. Isto 
contorna uma fuga se a máscara estiver demasiado 
elevada, mas causa uma maior obstrução à ventilação 
se a ponta da máscara tiver entrado na glote. 

Advertência: Se ocorrerem fugas no tubo de drenagem, 
mesmo se o dispositivo estiver correctamente colocado, 
isto pode indicar um dispositivo danificado (p. ex., tubo 
de drenagem interno rasgado ou perfurado). Se o 
dispositivo estiver danificado, não deve ser utilizado.  

O Anexo inclui um guia para facilitar o posicionamento 
correcto do LMA® ProSeal™. 

8.11 Fixação do dispositivo  

Todos os tamanhos do LMA® ProSeal™ têm um 
bloqueio de mordida incorporado, à excepção do LMA® 
ProSeal™ de tamanho 1. Depois de insuflado, o 
dispositivo deve ser fixado com fita adesiva, 
exactamente da forma ilustrada na figura 28. Observe a 
pressão ligeira exercida sobre a extremidade exterior do 
tubo da via respiratória à medida que é fixado. Isto 
assegura que a ponta da máscara é pressionada com 
segurança contra o esfíncter esofágico superior. Para 
evitar o risco de rotação do dispositivo, fixe o mesmo 
com a extremidade exterior estendida sobre o queixo na 
linha média tal como ilustrado na figura 28. 

Durante a utilização do LMA® ProSeal™ de tamanho 1, 
tenha especial cuidado durante a fixação da via 
respiratória para assegurar que a almofada não roda e 
não se desloca. Embora o desenho do tubo duplo torne 
o tubo da via respiratória mais estável e menos passível 
de rodar, a ausência do bloqueio de mordida requer um 
cuidado suplementar.  

Advertência: Deve ter-se um especial cuidado durante 
a fixação, dada a ausência de um bloqueio de mordida 
no LMA® ProSeal™ de tamanho 1. 

 
  

Figura 28: Fixe a posição do dispositivo com fita adesiva. 

Figura 27d: Colocação incorrecta 

Máscara do LMA® ProSeal™ dobrada sobre si mesma na 
hipofaringe, levando o tubo de drenagem a ficar obstruído. 

Figura 27a: Colocação correcta 
LMA® ProSeal™ correctamente colocado: boa vedação sem 
insuflação gástrica. 

Figura 27b: Colocação incorrecta 
LMA® ProSeal™ colocado demasiado alto na faringe: má 
vedação, permitindo a passagem de gás e fluido nas direcções 
apontadas pelas setas; o derrame no tubo de drenagem pode 
ser eliminado empurrando mais para a frente a máscara. 

Figura 27c: Colocação incorrecta 
LMA® ProSeal™ colocado com a ponta no vestíbulo da 
laringe; a ventilação é obstruída e degrada-se se a máscara 
for suplementarmente empurrada no sentido distal. 

Vedação 2 Vedação 1 
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9 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DA ANESTESIA  

Tal como com outros métodos de gestão de via 

respiratória, recomenda-se a utilização de oximetria de 

pulso e capnografia com o LMA® ProSeal™. Pode ser 

utilizado para ventilação espontânea ou controlada. 

9.1 Ventilação espontânea  

O LMA® ProSeal™ é bem tolerado em pacientes com 
respiração espontânea quando utilizado com anestesia 
intravenosa ou de agentes voláteis, desde que a 
anestesia seja adequada ao nível de estímulo cirúrgico 
e a almofada não esteja sobre-insuflada.  

Se o agente de indução se desgastar antes de terem 
sido obtidos níveis adequados de anestesia para a 
manutenção, a anestesia desadequada poderá originar 
tosse, suspensão da respiração ou movimentos. 
É especialmente provável que isto ocorra após a 
introdução de um estímulo externo tal como cirurgia ou 
o acto de virar o paciente, quando se calculou mal 
o nível de anestesia. A ventilação deverá ser assistida 
com moderação até ao retorno da respiração.  

9.2 Ventilação de Pressão Positiva (PPV) 

Embora possa ser utilizada em pacientes com 
respiração espontânea, o LMA® ProSeal™ foi 
concebido para ser utilizado com PPV, com e sem 
relaxantes musculares. Quando se seleccionar uma 
técnica relaxante, o fármaco relaxante pode ser 
administrado antes ou depois da inserção.  

 

 

Em alternativa, se uma alteração no procedimento 
cirúrgico ou de diagnóstico requerer conversão a uma 
técnica relaxante, é possível administrar um relaxante 
muscular a qualquer altura. Um material de almofada 
mais macio, uma taça de máscara mais profunda e uma 
forma de almofada especial do LMA® ProSeal™ 
resultam numa vedação mais ligeira mas também mais 
eficaz na abertura da laringe, em comparação com o 
LMA® Classic™.  

Quando se utilizar o LMA® ProSeal™ com PPV, devem 
ser tidos em conta os seguintes pontos:  

• O tubo de drenagem também pode agir como uma 
conduta de libertação para evitar a insuflação 
gástrica durante a PPV. No entanto, os volumes 
correntes não devem exceder 8ml/kg e as pressões 
inspiratórias de pico devem ser mantidas abaixo da 
pressão de vedação máxima da via respiratória, a 
qual varia entre pacientes individuais, sendo em 
média de 30 cm H2O com o LMA® ProSeal™, que 
é 10 cm H2O mais elevado do que o LMA® 
Classic™.  

• Se ocorrerem fugas durante a PPV, pode dever-se 
a:  

– Anestesia ligeira que causa um grau de 
encerramento glótico,  

– Bloqueio neuromuscular inadequado,  

– Redução na compliance pulmonar 
relacionada com o procedimento ou com 
factores do paciente, ou  

– Deslocação ou migração da almofada devido 
a movimento giratório ou tracção da cabeça.  

• Se ocorrer uma fuga no tubo de drenagem durante 
a PPV, apesar de a anestesia ser adequada, isto 
pode dever-se à migração proximal da máscara. 
Assegure que as fitas adesivas de segurança ainda 
estão no local e reajuste-as se necessário, 
pressionando simultaneamente os tubos para baixo 
para recolocar a ponta da máscara contra o 
esfíncter esofágico superior. 

• No caso de fuga em torno da almofada, não deverá 
simplesmente adicionar mais ar à almofada. Este 
procedimento não melhora necessariamente a 
pressão da vedação e pode agravar a fuga ao 
adicionar tensão à almofada normalmente flexível, 
afastando-a da laringe.  

9.3 Utilização do tubo de drenagem  

Advertência: Não tente inserir um tubo gástrico no 
estômago através do tubo de drenagem do 
LMA® ProSeal™ se houver fuga de gás no tubo de 
drenagem e na presença de patologia ou danos 
esofágicos confirmados ou suspeitados.  

Se houver indicação clínica para passar um tubo 
gástrico no estômago, não se deve realizar sucção até 
que o tubo gástrico tenha chegado ao estômago. 
Advertência: A sucção não deve ser aplicada 
directamente na extremidade do tubo de drenagem, 
visto que poderá causar o colapso do tubo de drenagem 
e, teoricamente, provocar lesões no esfíncter esofágico 
superior. 

A função primária do tubo de drenagem é facultar uma 
conduta separada de e para o tracto alimentar. Pode 
expelir gazes ou líquidos do paciente e também servir 
como um guia para a entubação às cegas de um tubo 
orogástrico a qualquer momento durante a anestesia 
(figura 29). Consulte o Anexo no verso deste manual 
para obter informações sobre os tamanhos máximos de 
tubos gástricos.  

O tubo orogástrico deverá estar bem lubrificado e deve 
ser inserido lenta e cuidadosamente. Quando estes 
tubos são utilizados em conjunto com o LMA® 
ProSeal™, é importante evitar o potencial de 
traumatismo associado à excessiva rigidez do tubo. Por 
isto, Advertência: não utilize tubos orogástricos que 
tenham sido endurecidos pela refrigeração. Assegure 
que o tubo está à temperatura ambiente ou acima desta.  

Depois da inserção (Figura 30), é costume haver 
alguma resistência quando a ponta do cateter é 
pressionada cuidadosamente contra o esfíncter 
superior. Não deve ser utilizada força. Se um tubo com 
um tamanho adequado não conseguir passar, a 
máscara poderá estar dobrada ou mal posicionada. 
Nestes casos, a máscara deve ser removida e 
reinserida. Não utilize força excessiva. A decisão sobre 
quando remover o tubo orogástrico deve assentar num 
raciocínio clínico.  

ADVERTÊNCIA: Para evitar traumatismo, não deve ser 
aplicada força excessiva em qualquer altura durante a 
inserção do tubo gástrico através do tubo de drenagem 
do LMA® ProSeal™. 

9.4 Problema potencial após a inserção  

Nível errado de anestesia  

O problema de inserção mais comum é a incapacidade 
de manter um nível adequado de anestesia. Administre 
um bólus adicional de agente de indução e/ou aumente 
a concentração do agente volátil, enquanto assiste com 
cuidado a ventilação.  

Difusão de óxido nitroso  

O óxido nitroso difunde-se para dentro da almofada, 
causando um aumento na pressão no interior da 
almofada. A taxa de difusão e a pressão de pico 
resultante podem variar com o volume inicial de ar 
injectado na almofada, o tipo de gases utilizados para 
insuflar a almofada, a percentagem de óxido nitroso na 
mistura inalada e o tamanho do dispositivo.  

A incidência de garganta inflamada pós-operatória pode 
aumentar se a pressão no interior da almofada se tornar 
excessiva. Para reduzir o risco de garganta inflamada 
ou possíveis lesões neurovasculares, a pressão da 
almofada deverá ser verificada periodicamente e os 
gases devem ser libertados intermitentemente para 
conservar uma pressão no interior da almofada de 60 
cm H2O ou a pressão mínima “apenas para vedação”. 
Isto pode ser alcançado de formas diferentes. Em 
primeiro lugar, pode ser utilizado um monitor de pressão 
ou transdutor de pressão. Em segundo lugar, é possível 
avaliar o balão indicador de insuflação apenas mediante 
toque. Com uma pressão no interior da almofada de 60 
cm H2O, o balão de insuflação deve apresentar uma 
boa conformidade. Se o balão indicador de insuflação 
ficar rígido ou em forma de azeitona, isto indica uma 
pressão excessiva. O volume da almofada deve ser 
reduzido para manter uma pressão próxima da pressão 
de controlo inicial.  

Advertência: Uma pressão excessiva na almofada 
pode resultar num posicionamento incorrecto e 
morbilidade faringo-laríngea, incluindo garganta 
inflamada, disfagia e lesões dos nervos.  

Má vedação da via respiratória/Fuga de ar  

Se ocorrerem sinais de uma má vedação da via 
respiratória ou de fuga de ar no início do caso ou 
durante o mesmo, devem ser realizadas uma ou mais 
das seguintes medidas:  

• Verifique se a profundidade da anestesia 
é adequada e aumente-a, se necessário. 

• Verifique as pressões da almofada no início e 
periodicamente durante um caso, especialmente se 
utilizar óxido nitroso.  

• Assegure que as pressões no interior da almofada 
não são >60 cm H2O; se necessário, reduza a 
pressão no interior da almofada, enquanto mantém 
uma vedação adequada.  

Figura 30: Passagem de um tubo orogástrico ao longo do 
LMA® ProSeal™ na direcção do esfíncter esofágico superior. 

Figura 29: LMA® ProSeal™ com tubo orogástrico. 
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• Se a máscara estiver demasiado elevada na 
faringe, empurre-a para confirmar o contacto com o 
esfíncter esofágico superior.  

• Assegure a fixação adequada aplicando uma 
pressão no palato enquanto aplica fita adesiva.  

• Confirme sempre a integridade da almofada antes 
da colocação.  

Má posição do produto da via respiratória  

Em geral, a má posição do produto da via respiratória 
pode ser avaliada por capnografia ou por observação 
das alterações no volume corrente, p. ex., um menor 
volume de corrente expirado. Se houver suspeita da má 
posição, verifique se existe um inchaço macio e oval no 
pescoço, que se estende abaixo da cartilagem tiróide. 
Se ausente, pode indicar uma colocação errada da 
ponta da máscara na abertura da laringe, em particular 
se houver uma fase expiratória invulgarmente 
prolongada. Se houver suspeita de uma posição errada, 
o produto de via respiratória poderá ser removido e 
reinserido assim que a profundidade da anestesia seja 
adequada para reinserção.  

As colocações erradas específicas do LMA® ProSeal™ 
foram expostas na Secção 8.10. Além disso, a 
migração/rotação do LMA® ProSeal™ durante a 
utilização pode ocorrer devido a insuflação excessiva 
da almofada e/ou deslocação acidental. Verifique a 
pressão de almofada ao início e periodicamente durante 
um caso; verifique a integridade da almofada antes da 
utilização e assegure a correcta fixação. Se o LMA® 
ProSeal™ sair da boca durante a inserção, a máscara 
poderá estar incorrectamente colocada, com a ponta 
distal dobrada para trás na faringe. Remova e volte a 
inserir o dispositivo ou corrija a posição com os dedos 
atrás da ponta.  

Regurgitação inesperada  

Mesmo em pacientes em jejum, pode ocorrer 
regurgitação devido a uma série de razões (por 
exemplo, se a anestesia se tornar desadequada), o que 
resulta na saída de fluido do tubo de drenagem. Tem 
sido demonstrado em cadáveres que os fluidos passam 
pelo tubo de drenagem sem contaminação da laringe 
quando a máscara está correctamente colocada.  

Se ocorrer regurgitação, desde que a saturação de 
oxigénio permaneça a níveis aceitáveis, a via 
respiratória não deve ser removida. Verifique se a 
profundidade da anestesia é adequada e aumente-a 
intravenosamente, se necessário. Se ocorrer refluxo 
como consequência de uma máscara mal colocada, em 
teoria é possível realizar aspiração.  

No caso de suspeita de aspiração quando se utiliza o 
dispositivo, o paciente deve ser imediatamente virado 
de cabeça para baixo. Desconecte momentaneamente 
o circuito anestésico de forma que os conteúdos 
gástricos não sejam forçados para dentro dos pulmões. 
Verifique se a profundidade da anestesia é adequada e 
aumente-a intravenosamente, se necessário. 
Reposicione o dispositivo para assegurar que a 
extremidade distal está no esfíncter esofágico superior 
e fixe-o utilizando o método descrito na secção 8.11. 
Em seguida, deve ser aplicada sucção no tubo da via 
respiratória. Mediante utilização de um broncoscópio de 
fibra óptica no tubo da via respiratória, é possível 
realizar sucção da árvore traqueobrônquica, caso os 
reflexos da via respiratória estejam adequadamente 
obtundidos.  

Se houver suspeita de conteúdos gástricos 
suplementares, pode colocar-se um tubo orogástrico no 
tubo de drenagem. Desde que a saturação de oxigénio 

permaneça a níveis aceitáveis, o dispositivo não deve 
ser removido.  

Se houver indicação clínica, inicie a preparação da 
entubação traqueal do paciente. Se tiver ocorrido 
aspiração, o paciente deverá receber um raio X do peito 
e ser tratado, da forma clinicamente adequada, com 
antibióticos, fisioterapia e secção traqueal.  

Obstrução da via respiratória com o LMA® 
ProSeal™  

Existem registos de obstrução da via respiratória com o 
LMA® ProSeal™. Algumas destas ocorrências 
estiveram associadas a respiração ruidosa e pressão 
negativa, o que conduziu ar para o esófago devido a 
inspiração. Outros médicos registaram uma maior 
incidência de estridor com o LMA® ProSeal™. Um 
mecanismo proposto de obstrução da via respiratória é 
a pressão da máscara distal causada pelo 
estreitamento da abertura da glote e subsequente 
encerramento mecânico das cordas vocais. Outro 
mecanismo é a dobra medial da parede da almofada, o 
que causa uma obstrução física da via respiratória. Se 
o paciente apresentar sinais de obstrução da via 
respiratória, deve ser empreendida uma ou mais das 
seguintes medidas:  

• Verifique se a profundidade da anestesia é 
adequada e aumente-a, se necessário.  

• Assegure que as pressões no interior da almofada 
não são >60 cm H2O; se necessário, reduza a 
pressão no interior da almofada, enquanto mantém 
uma vedação adequada.  

• Se o paciente estiver a respirar espontaneamente, 
faculte PEEP expiratória até obter um nível 
clinicamente seguro ou utilize PPV.  

• Tente colocar a cabeça e pescoço do paciente em 
posição de “sniffing” (cabeça estendida e pescoço 
flectido).  

• Considere um exame de fibra óptica para avaliar a 
posição da almofada e a função das cordas vocais.  

• Se nenhum método tiver êxito, remova e reinsira.  

• Se for adequado, considere a inserção de um LMA® 
ProSeal™ com um tamanho inferior.  

Cuidado: Caso persistam problemas na via aérea ou a 
ventilação seja inadequada, a via aérea LMA® 
ProSeal™ deve ser retirada e deve estabelecer-se uma 
via aérea por algum outro meio.  

9.5 Emergência da anestesia e remoção  

Se aplicável, reverta o bloqueio neuromuscular ou deixe 
que o bloqueio se desgaste antes de anular os agentes 
anestésicos no final do procedimento cirúrgico ou 
diagnóstico. Com ventilação assistida ligeira, o paciente 
deverá começar a respirar espontaneamente. Neste 
ponto, é recomendável verificar a pressão no interior da 
almofada.  

O LMA® ProSeal™ correctamente colocado é bem 
tolerado até ao retorno dos reflexos de protecção, 
desde que as pressões no interior da almofada se 
mantenham nos 60 cm H2O. Isto significa que deve ser 
conservada uma via respiratória obstruída até que o 
paciente consiga engolir e tossir com eficácia. A 
remoção deve sempre ser realizada numa área que 
disponha de equipamento de sucção e instalações que 
permitam uma rápida entubação traqueal. Deve 
realizar-se o seguinte procedimento:  

• A monitorização do paciente deverá continuar 
durante a fase de recuperação. Deve administrar-
se continuamente oxigénio no circuito anestésico 

ou através de uma peça em T. Se for requerida 
sucção na cavidade oral ou no interior da via 
respiratória ou do tubo de drenagem, deve ser 
realizada antes da recuperação dos reflexos.  

• Não perturbe o paciente até os reflexos serem 
restaurados, excepto se for para administrar 
oxigénio e realizar procedimentos de 
monitorização. Não é recomendável mover o 
paciente da posição supina para a posição de 
reclinação lateral, a menos que haja uma razão 
urgente para este movimento, como a ocorrência 
de regurgitação ou vómitos. Se o paciente precisar 
de ser despertado na posição lateral, deve ser 
virado nesta posição sob o efeito de anestesia 
adequada.  

• Evite realizar a sucção do tubo da via respiratória 
com o LMA® ProSeal™ colocado. A almofada 
insuflada protege a laringe das secreções orais, 
não devendo ser necessário realizar sucção. Se a 
anestesia for ligeira, a sucção e a estimulação física 
podem provocar um espasmo laríngeo.  

• Procure sinais de deglutição. Em geral, é seguro e 
conveniente remover a fita adesiva quando a 
deglutição tem início. No entanto, o intervalo entre 
o início da deglutição e a capacidade de abrir a 
boca varia de paciente para paciente, de acordo 
com o comprimento e tipo de anestesia.  

• Esvazie a almofada e remova simultaneamente o 
dispositivo apenas quando o paciente conseguir 
abrir a boca quando solicitado. Se a almofada 
estiver vazia antes da recuperação dos reflexos de 
deglutição e de tosse, as secreções na faringe 
superior podem entrar na laringe, provocando tosse 
ou espasmos laríngeos. Verifique a obstrução da 
via respiratória e a profundidade respiratória. Neste 
momento pode ser realizada sucção oral, se 
necessário.  

Se estiver planeada a remoção da via respiratória numa 
Unidade de Cuidados Pós-Anestésicos, o pessoal da 
sala de recuperação deve receber formação em todos 
os aspectos da gestão do LMA® ProSeal™. Um 
anestesista deverá estar continuamente disponível, 
caso o dispositivo venha a ser removido da sala de 
operações. 

10 UTILIZAÇÃO PEDIÁTRICA 

Comprovou-se que os tamanhos de via respiratória 
mais pequenos funcionam eficazmente em crianças, 
apesar das diferenças entre as laringes de adultos 
e crianças. Recomenda-se que a utilização da via 
respiratória em recém-nascidos e crianças pequenas 
seja realizado por anestesistas familiarizados com 
pacientes de pediatria com experiência em anestesia de 
via respiratória em adultos. 

O Anexo no verso deste manual faculta orientações 
básicas relativas à selecção do tamanho. Em crianças 
cujo peso está em transição, pode ser necessário 
substituir um tamanho por outro.  

A inserção da via respiratória LMA®™ em crianças é 
realizada da mesma forma descrita para adultos após 
indução intravenosa ou gasosa, desde que se atinja 
uma profundidade de anestesia adequada. A inserção 
deve ser bem-sucedida no mesmo plano da anestesia 
que for adequado a entubação traqueal. A incidência de 
problemas na via respiratória em crianças com a via 
respiratória LMA®™ parece seguir a mesma tendência 
que em adultos. No entanto, tal como com qualquer 
forma de anestesia e gestão de via respiratória em 
recém-nascidos e crianças em que a ventilação não 
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seja adequada, é provável que a dessaturação ocorra 
mais rapidamente, devido ao consumo de oxigénio mais 
acelerado dos pacientes.  

A anestesia da via respiratória LMA®™ em recém-
nascidos e crianças está associada à manutenção de 
uma maior saturação de oxigénio quando comparada à 
máscara facial e via respiratória Guedel e à capacidade 
de tossir e chorar depois do despertar. A via respiratória 
LMA®™ adequa-se a muitos procedimentos pediátricos 
curtos, quer cirúrgicos ambulatórios quer de diagnóstico, 
bem como a procedimentos em que o acesso à cabeça 
e ao pescoço esteja limitado pela utilização da máscara 
facial. 

11 UTILIZAÇÃO COM IMAGIOLOGIA POR 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (IRM) 

MR Conditional 

Os testes não clínicos demonstraram que o 
LMA® ProSeal™ é um dispositivo RM condicional. Um 
paciente com este dispositivo pode ser examinado em 
segurança num sistema de IRM que cumpra as 
seguintes condições:  

• Antes de o paciente entrar na sala do sistema de 
IRM, a via aérea terá de estar adequadamente fixa 
no lugar com fita adesiva, adesivo de tecido ou 
outro meio adequado para impedir o movimento ou 
a deslocação.  

• Campo magnético estático de 3 Tesla ou menos  

• Campo magnético de gradiente espacial máximo 
de 720 Gauss/cm ou menos (7,2 T/m)  

• Taxa de absorção máxima específica (SAR) média 
de corpo total de 4 W/kg (modo de funcionamento 
controlado ao primeiro nível para o sistema de IRM) 
durante 15 minutos de exame (por sequência de 
impulso)  

Aquecimento relacionado com a IRM  

Sob as condições de exame definidas acima, prevê-se 
que o LMA® ProSeal™ produza um aumento máximo 
de temperatura de 2,2 °C após 15 minutos de exame 
contínuo.  

Informações sobre artefactos  

O tamanho máximo dos artefactos, conforme 
observados numa sequência de impulso com eco de 
gradiente e um sistema de IRM de 3 Tesla, estende-se 
aproximadamente 50 mm relativamente ao tamanho e 
formato do LMA® ProSeal™, tamanho 5. 

12 DEFINIÇÃO DE SÍMBOLOS 

 
Fabricante 

 

Consulte IDU neste website: 
www.LMA®CO.com 

 Volume de insuflação de ar 

 
Peso do doente 

 Ler as instruções antes da utilização 

 

Não fabricado com látex de borracha 
natural 

 
Não fabricado com látex de borracha 
natural 

 Frágil, manusear com cuidado 

 
Manter afastado da luz solar 

 
Manter seco 

 
Seta para cima 

 Código do produto 

 Número do lote 

 
Marca CE 

 Número de série 

 Não reutilizar mais de 40 vezes 

 
Não esterilizado 

 
Condicional para RM 

 

Indicação que o dispositivo é um 
dispositivo médico. 

 
Data de fabrico 

Rx only Apenas com receita médica 
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13 ANEXO A: PASSOS PARA FACILITAR A POSIÇÃO CORRECTA DA MÁSCARA 

• Após a inserção, insufle a almofada a um grau máximo de 60 cm H2O de pressão dentro da almofada.  

• Ligue o circuito de anestesia e verifique se há fugas no tubo de drenagem e no tubo da via respiratória.  

• Verifique a posição do bloqueio de mordida.  

• Coloque um pequeno bólus de gel lubrificante na extremidade proximal do tubo de drenagem e aperte com cuidado o saco para avaliar o movimento.  

• Se necessário, coloque um tubo orogástrico na extremidade da ponta da máscara para verificar se o tubo de drenagem está patente.  

• Assim que estiver correctamente colocado, aplique uma pressão no palato nos tubos enquanto aplica fita adesiva. 

 

  Colocação correcta x Colocação incorrecta x Colocação incorrecta x Colocação incorrecta 

 

    

Posição da 
máscara  

Ponta atrás das cartilagens 
aritenóide e cricóide  

Ponta demasiado alta na faringe  Ponta no vestíbulo laríngeo  Ponta dobrada para trás  

Fuga de gás 
do tubo de 
drenagem  

Não  Sim  Sim  Não  

Bloqueio de 
mordida  

Aproximadamente a meio entre os 
dentes  

Demasiado alto  Aproximadamente a meio entre 
os dentes  

Demasiado alto  

Teste de 
lubrificante  

Ligeiro movimento do menisco  Pode ocorrer movimento 
dependendo da posição  

• Movimento ascendente/ 
descendente acentuado  

• Ejecção de lubrificante ou 
formação espontânea 
de bolhas  

Sem movimento do menisco  

Verificação 
adicional  

A passagem do tubo OG para a 
ponta da máscara demonstra o tubo 
de drenagem patente 

A pressão adicional elimina a 
fuga  

A pressão adicional aumenta 
a obstrução  

A dificuldade na passagem do 
tubo OG indica a oclusão do tubo 
de drenagem 
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14 ANEXO B: SUGESTÕES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS APÓS A INSERÇÃO DO LMA® PROSEAL™ 

 
Problemas após a inserção  Causas possíveis  Soluções possíveis  

Má vedação da via 
respiratória/fuga de ar (fuga de 
ar audível, ventilação 
insuficiente)  

Posição da máscara 
demasiado alta na faringe  

Introduzir a máscara um pouco mais e volte a fixar os tubos de via respiratória com fita adesiva  

Anestesia incorrecta  Intensificar a anestesia  

Fixação incorrecta  Assegurar a pressão no palato e uma fixação correcta  

Insuflação excessiva da 
almofada  

Verificar a pressão da almofada no início e periodicamente durante um caso, especialmente se 
utilizar óxido nitroso, para assegurar que não é > 60 cm H2O (ajustar se necessário)  

Rupturas da almofada  Confirmar a integridade da almofada antes de utilizar; esvaziar totalmente antes de colocar em 
autoclave  

Fuga de gás até ao tubo de 
drenagem, com ou sem PPV  

Posição da máscara 
demasiado alta na faringe  

Introduzir a máscara um pouco mais e volte a fixar os tubos de via respiratória com fita adesiva  

Colocação incorrecta no 
vestíbulo laríngeo  

Remover e reinserir  

Esfíncter esofágico superior 
aberto  

Monitorizar  

Obstrução da via respiratória 
(ventilação difícil, fonação, 
estridor)  

Colocação incorrecta no 
vestíbulo laríngeo  

Remover e reinserir  

Pressão da ponta distal da 
máscara contra a entrada da 
glote com encerramento 
mecânico das cordas vocais  

- Assegurar uma anestesia correcta e pressões de insuflação da almofada correctas, 

- Colocar a cabeça/pescoço do paciente em posição de “sniffing” (cabeça estendida e pescoço 
flectido) 

- Tentar PPV ou adicionar PEEP  

Dobragem medial das 
paredes da almofada  

- Considerar a inserção de um LMA® ProSeal™ mais pequeno 

- Assegurar pressões de insuflação de almofada correctas  

Insuflação gástrica  Ponta distal da máscara 
dobrada para trás  

Remover e reinserir o dispositivo ou corrija a posição com os dedos atrás da ponta  

Posição da máscara 
demasiado alta na faringe  

Introduzir a máscara um pouco mais e volte a fixar os tubos de via respiratória com fita adesiva  

Migração/Rotação/Ejecção da 
máscara  

Insuflação excessiva da 
almofada  

Verificar a pressão da almofada no início e periodicamente durante um caso, especialmente se 
utilizar óxido nitroso, para assegurar que não é > 60 cm H2O  

Rupturas da almofada  Confirmar a integridade da almofada antes da utilização  

Deslocação acidental  Assegurar uma fixação correcta  

Ponta distal da máscara 
dobrada para trás  

Remover e reinserir o dispositivo ou corrija a posição com os dedos atrás da ponta  

Fixação incorrecta  Assegurar a pressão no palato e uma fixação correcta  

Resistência à inserção do tubo 
OG  

Lubrificação insuficiente  Adicionar lubrificante e tentar fazer passar o tubo OG novamente  

Ponta distal da máscara 
dobrada para trás  

Remover e reinserir o dispositivo ou corrija a posição com os dedos atrás da ponta  

Posição da máscara 
demasiado alta na faringe  

Introduzir a máscara um pouco mais e volte a fixar os tubos de via respiratória com fita adesiva  

Colocação incorrecta no 
vestíbulo laríngeo  

Remover e reinserir  

Insuflação excessiva 
grosseira da almofada  

Verificar a pressão no início e periodicamente durante um caso, especialmente se utilizar óxido 
nitroso, para assegurar que não é > 60 cm H2O  
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15 ANEXO C: ESPECIFICAÇÕES 

Selecção do paciente 

A informação de selecção do paciente na tabela em anexo serve apenas para orientação. As pesquisas focadas no LMA® Classic™ indicaram que um tamanho de 4 ou 5 se 
adequa à maioria dos adultos. No entanto, o raciocínio clínico deve fundamentar a selecção do tamanho de qualquer dispositivo médico. 

Volume de insuflação 

Os volumes de insuflação citados na tabela abaixo são valores máximos e não devem ser ultrapassados durante a utilização. Após a inserção, a almofada deverá ser insuflada 
até se obter uma pressão “apenas para vedação”. 
 

Tamanho LMA® 
ProSeal™  

Informações de selecção do 
paciente  

Volume máximo de 
insuflação  

Diâmetro máximo do 
tubo orogástrico  

Tamanho do Introdutor  

1  Até 5 kg  4 ml  2,7 mm / 8 fr  1 - 2½  

1½  5-10 kg  7 ml  3,5 mm / 10 fr  1 - 2½  

2  10-20 kg  10 ml  3,5 mm / 10 fr  1 - 2½  

2½  20-30 kg  14 ml  4,9 mm / 14 fr  1 - 2½  

3  30-50 kg  20 ml  5,5 mm / 16 fr  3 - 5  

4  50-70 kg  30 ml  5,5 mm / 16 fr  3 - 5  

5  70-100 kg  40 ml  6,0 mm / 18 fr  3 - 5  

Isto corresponde a uma pressão no interior da almofada de 60 cm H2O. Esta pressão não deve ser ultrapassada. Se não se obtiver uma vedação após a insuflação da almofada 
com esta pressão, o dispositivo está mal colocado ou é requerido um tamanho superior. Quando possível, recomenda-se a utilização do maior tamanho disponível a uma 
pressão no interior da almofada mais baixa, e não o contrário. 
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