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SIMULADOR DE BAIXA FIDELIDADE PARA ENSINO DE 

CRICOTIREOIDOSTOMIA POR PUNÇÃO E POR TÉCNICA RÁPIDA DE 

QUATRO TEMPOS (TRQT) 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pandemia ocasionada pela Covid-19 evidenciou diversas competências e habilidades 

necessárias aos profissionais de saúde, a necessidade de prestação de serviço em 

departamentos de emergências se tornou comum para todas as categorias profissionais que 

atuam na assistência de pacientes. 

Dentre as diversas demandas no atendimento dos pacientes acometidos pela Covid-19 

o manejo da via aérea é essencial devido à necessidade de ventilação e oxigenação adequada 

aos doentes. Frente a isso, torna-se necessário a criação de ambientes seguros e de possível 

repetição para procedimentos como a cricotireoidostomia, que constitui a última alternativa a 

fim de atingir esse objetivo.  

Considerando a segurança do paciente e a ocorrência de erros médicos, publicado pelo 

livro “To Err is Human” em 1999, ficou evidente a frequente ocorrência de erros nas 

instituições de saúde e a disparidade entre a incidência de erro e a percepção pública dele, no 

cenário onde os pacientes acreditam em uma assistência perfeita e livre de danos, frente a 

isso, a necessidade de treinamento de habilidades, com o intuito de preparar o profissional 

para as situações que vão se deparar na rotina de um serviço de emergência (SILVA et al., 

2016). 

Nesse contexto a simulação clínica ganha relevância dentro das instituições 

hospitalares e educacioniais, como técnica que promove substituir ou ampliar experiências 

reais, que reproduzam aspectos do cotidiano por meio das metodologias ativas de ensino,  o 

treinamento repetido de procedimentos invasivos e autonomia nos processos de decisão que 

irão se deparar eventualmente (NIMBALKAR et al., 2015). 
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A aplicação da simulação pode ser apresentada com diferentes graus de fidelidade. 

Classificam-se em alta, média e baixa fidelidade relacionado aos recursos necessários e 

realismo, visa atingir um dado objetivo de aprendizagem (MESKA et al., 2016). 

Vale ressaltar que todo cenário deve ser moldado a partir do planejamento com foco 

direcionado ao público alvo, objetivo de aprendizagem para o estudante e a partir desse 

pressuposto desenhar o cenário ideal, dessa forma, o grau de fidelidade não é o que dita o 

sucesso ou fracasso do método mas sim a proposta, o planejamento e o seguimento de passos 

fundamentais para a realização de simulação clínica (MESKA et al., 2016). 

A cricotireoidostomia é um procedimento indicado quando o acesso à via aérea é 

necessário e não foi possível a intubação orotraqueal, nasotraqueal ou ainda estas estão 

contraindicadas. Quando o  médico encontra dificuldades para intubar e oxigenar o paciente, 

torna-se necessário uma decisão rápida e precisa pois  a falta de oxigenação aos tecidos 

levará a danos irreversíveis e risco de óbito  (AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS, 

2018). 

Esse procedimento é realizado no departamento de emergência por duas técnicas 

existentes: cricotireoidostomia por punção e cricotireoidostomia por técnica rápida de quatro 

tempos (TRQT), devido a pouca necessidade de materiais e pela rapidez que pode ser feita. 

A técnica por punção consiste na localização anatômica da membrana cricotireoidea 

pela palpação, deve-se estabilizar a traqueia com o polegar e o indicador da mão não 

dominante, perfurar a pele na linha média com o cateter (Abocath de grosso calibre – 14G ou 

16G) conectado a seringa (ou dispositivo próprio), diretamente sobre a membrana 

cricotireóidea, direcionar o cateter em ângulo de 45° para baixo e aplicar pressão negativa na 

seringa e observar a aspiração de ar, que significa a entrada na traqueia (CORDEIRO; DE 

SOUZA, 2020). Com relação a cricotireodostomia cirurgica (TRQT), no primeiro tempo 

identifica-se a membrana cricotireoidea por palpação. No tempo 2, deve-se executar a incisão 

horizontal, de 1 a 2cm, na pele e membrana cricotireoidea com o bisturi. No tempo 3, antes da 

remoção do bisturi, o gancho é colocado e tracionado em direção caudal sob a cartilagem 

cricoide, desta forma estabiliza-se a laringe. No tempo 4, insere-se a cânula de traqueostomia 

na traqueia (URDIALES et al., 2020). 

Para o aprendizado, treinar repetidamente promove a familiaridade com todos os 

fatores que circundam o procedimento e fovorece a segurança e autonomia do profissional por 

meio da implementação da metodologia de simulação (NIMBALKAR et al., 2015). 

Partindo desse pressuposto, o estudo tem como objetivo: Validar um simulador de 

baixa fidelidade para o treinamento da habilidade técnica de cricotireodostomia por punção e 
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cirurgica (4 tempos).  

 

 SIMULADOR DESENVOLVIDO 

 

Devido ao alto custo dos simuladores de alta fidelidade utilizados no ensino da 

habilidade (MESKA et al., 2016), optou-se pelo criação de um simulador de baixa fidelidade 

e baixo custo para a realização do procedimento. 

O simulador utilizado como referência para a criação do mesmo foi o MegaCode 

Kelly, da Laerdal Medical (Figura 1), o modelo é certificado internacionalmente e utilizado 

para a aplicação de cenários com alto grau de fidelidade, além da realização de diversos 

procedimentos cirúrgicos, entre eles cricotireoidostomia, acesso intraósseo e drenagem 

torácica. Consiste em um manequim de corpo inteiro, revestido por uma pele artificial de alto 

grau de realismo e possui um local para a realização de cricotireoidostomia (Figura 2). 

O custo do manequim em questão é de aproximadamente setenta mil reais (Verificado 

em Outubro/2019), sendo possível a reposição de peças, como a pele que recobre o 

pescoço para a realização de repetidas vezes do  procedimento. 

O protótipo do simulador para cricotireoidostomia foi uma adaptação de um 

desenvolvido previamente para o treinamento da habilidade de traqueostomia, com o objetivo 

da diminuição do custo e possibilidade dos procedimentos escolhidos. 

 

FIGURA 1 – SIMULADOR MEGACODE KELLY DA LAERDAL MEDICAL. 

 

Fonte: Laerdal Medical (2019). 
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Disponível em: https://www.laerdal.com/br/ 

 

 

FIGURA 2 – LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA CRICOTIREOIDOSTOMIA (MEGA 

CODE KELLY) 

 

Fonte: Laerdal Medical (2019). 

O simulador de baixo custo e baixa fidelidade é constituído por uma base retangular 

em MDF, bloco de espuma, um segmento de mangueira autoclavável de v e n t i l a d o r , 

bexiga de borracha, peças de epóxi moldadas no formato das cartilagens cricoide e 

tireóidea, plástico filme de PVC e pele de silicone e TNT (Figura 3), medindo 21x11 cm 

(Altura X Largura). 

 

FIGURA 3 – MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DO SIMULADOR. 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

A base é composta por duas placas de MDF, perfuradas nos quatro cantos, justapostas 

e fixadas por parafusos e porcas tipo borboleta. Sobre a base, é apoiado um bloco de espuma 

http://www.laerdal.com/br/


5 
 

retangular com a função de simular o preenchimento cervical. Acima dessa estrutura 

encontra-se o conjunto traqueia e cartilagens laríngeas. As cartilagens tireóideas e a cricoide 

são duas peças separadas e possuem em sua face posterior encaixes para fixação na mangueira 

de respirador. No local entre as cartilagens laríngeas, que na anatomia humana corresponde à 

membrana cricotireóidea, é realizada uma abertura na mangueira, comunicando com a luz do 

tubo. Esse conjunto é envolto por cinco camadas de plástico filme de PVC a fim de fixar as 

peças e simular a membrana cricotireóidea (Figura 4). Na porção terminal da mangueira é 

colocada uma bexiga de borracha para visualização da efetividade da ventilação após 

canulação da via. 

 

FIGURA 4 – LOCALIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS ANATÔMICAS DO SIMULADOR. 

Fonte: Os autores (2019). 

A pele é composta por uma camada de silicone texturizada com a impressão de 

courino, simulando a superfície da pele humana, e uma camada de TNT, que confere à pele 

maior resistência ao corte (Figura 8). A pele é posicionada de forma a revestir todo o 

simulador e é fixada bilateralmente, com suas extremidades pressionadas entre as duas placas 

da base. 
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FIGURA 8 – COURINO PARA A COMPOSIÇÃO DA PELE. 

Fonte: Os autores (2019). 
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O simulador permite reproduzir a realização da cricotireoidostomia por punção e 

cricotireoidostomia por TRQT (Figura 5) seguindo os passos propostos pelo ATLS. 

 

FIGURA 5 – CRICOTIREOIDOSTOMIA CIRÚRGICA REALIZADA NO SIMULADOR 

DE BAIXA FIDELIDADE. 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Cada simulador de baixa fidelidade (Figura 6) em 2019 custou quatro dólares 

americanos e cada troca de pele 0,90 dólares americanos, ambos custeados pelos 

pesquisadores. 

 

FIGURA 6 – SIMULADORES DESENVOLVIDOS PARA A PESQUISA. 

Fonte: Os autores (2019). 
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USO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

 O uso do simulador para atividades educacionais pode ser verificado nos estudo a 

seguir: 

 

Artigo original:  

URDIALES, AKIHITO INCA ATAHUALPA et al. Cricotireoidostomia cirúrgica. 

Análise e comparação entre modelos de ensino e validação de simuladores. Revista do 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 47, 2020. 

 Teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes métodos de ensino (aula 

expositiva, simulação de baixa e alta fidelidade) na aquisição e retenção de conhecimento 

sobre cricotireoidostomia cirúrgica pela TRQT em estudantes de medicina inexperientes. 

 Concluiu que existe a possibilidade de que para alunos inexperientes o aprendizado 

não seja comprometido com a utilização de manequins de baixa fidelidade ou ainda, pode até 

ser aprimorado. Portanto, concluímos que o treinamento de cricotireoidostomia TRQT para 

alunos inexperientes é viável utilizando-se simulador de baixa fidelidade (Simulador proposto 

para validação em questão). 

 

Capitulo de Livro: 

CORDEIRO, Thais Lazaroto Roberto; Souza, Juliano Mendes de . ENSINO DA 

TÉCNICA DE CRICOTIREODOSTOMIA POR PUNÇÃO: HABILIDADE NECESSÁRIA NO 

ENFRENTAMENTO AO COVID19. Tecnologias Digitais e Inovação: Desafio da Educação e 

Saúde em Tempos de COVID-19. 37 2ed.Rio Branco / AC: Stricto Sensu Editora, 2020, v. , p. 

210-233. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a aquisição da habilidade técnica de 

cricotireoidostomia por punção com o uso de um simulador de baixa fidelidade por 

acadêmicos de medicina inexperientes. Constatou-se que os estudantes de medicina obtiveram 

eficácia com a aquisição da habilidade de cricotireoidostomia por punção utilizando da 

simulação de baixa fidelidade (Simulador proposto para validação em questão). 

 

VALIDAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA 

 

 A validação do simulador pode beneficiar o ensino de estudantes de medicina 

inexperientes, proporcionando a oportunidade de prática repetida e criação de memória 

http://lattes.cnpq.br/6114729311079843
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muscular e familiaridade com o procedimento, que pode ser decisivo em um atendimento de 

emergência.  

 A importância da validação é que permitirá a reprodução pelos diversos centros 

educacionais e hospitais. 
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