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Quando utilizar o “BOUGIE”? 

Indicações: 
O guia Bougie tem sua aplicação tanto em situações de rotina como naquelas onde 

haja dificuldade para a exposição adequada da laringe através de laringoscopia 

(Via Aérea Difícil) e também em emergências da via aérea.  

 

Onde Bougie é utilizado? 
No ambiente hospitalar, em todos os setores do hospital onde se realiza  

intubação traqueal:  

- centro cirúrgico, pronto socorro, UTI, ressonância magnética... 

 

No atendimento pré-hospitalar:  

- acidentes, serviços de resgate, ambulâncias... 
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Instruções de uso 
1- verifique se o Guia “BOUGIE”pode ser 
movimentado livremente por dentro do 
tubo traqueal (TT) escolhido 
 
2- realizar laringoscopia e obter a melhor 
visualização possível da abertura glótica 
 
 
3- inserir o Guia “BOUGIE” com a 
extremidade angulada “para cima”,  
que é a conformação mais favorável  
para o acesso à glote 
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apresentação do guia introdução do guia  

a ponta angulada do guia 
desliza por baixo da face 
posterior da epiglote  
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4- procure acompanhar visualmente 
 o trajeto da ponta angulada do guia 



Como saber se o Guia “BOUGIE” está inserido da traquéia?  

 

Quando o Guia “BOUGIE” ultrapassa a fenda glótica em direção a traquéia, 

muitas vezes é possível ao operador perceber uma sensação táctil quando sua 

ponta toca e em seguida “salta” alguns anéis traqueais neste trajeto. 
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Confirmado o posicionamento  

do guia  “BOUGIE” na traquéia,  

manter a laringoscopia  

enquanto um assistente 

introduz o TT escolhido  

pela extremidade proximal do guia.  



Deslizar cuidadosamente o TT sobre o 

guia até que o TT ultrapasse a laringe 

e atinja a luz traqueal. 

 

A passagem do TT deve ser 

sempre suave e nunca forçada.  
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