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para o uso da posição prona em pacientes não intubados 

 

Para pacientes com hipoxemia, há muitos benefícios fisiológicos da posição prona, em 

oposição à posição supina. Estes incluem melhora da relação ventilação perfusão 

pulmonar, melhor recrutamento de áreas dependentes do pulmão e melhor oxigenação 

arterial. Além disso, há evidências de que a posição prona resulta em distribuição mais 

homogênea das pressões no pulmão e, assim, pode impedir que pacientes com 

hipoxemia desenvolvam insuficiência respiratória. O posicionamento em prona é 

amplamente utilizado na UTI em pacientes intubados com insuficiência respiratória 

hipoxêmica1,2, mas os benefícios citados acima poderiam ser observados também em 

pacientes não intubados. Por esse motivo, os pacientes admitidos com hipoxemia 

podem ser incentivados a adotar a posição prona, ou seja, o posicionamento em prona 

pode ser usado como terapia de resgate em pacientes com necessidades crescentes de 

oxigênio. Este documento serve para informar os médicos sobre o posicionamento em 

prona de pacientes hipoxêmicos não intubados. 

Contraindicações: 

 Instabilidade da coluna vertebral 

 Fraturas faciais ou pélvicas 

 Tórax aberto ou parede torácica instável 

 Contraindicações relativas: delírio, confusão, incapacidade de mudar de posição 

independentemente, náuseas ou vômitos recentes, gravidez 

 

Equipamentos: 

 Travesseiro 

 Oxigênio suplementar (se necessário) 

 Monitorização contínua da saturação de O2 

 

Procedimentos da enfermagem / considerações especiais 

Procedimentos de enfermagem Considerações especiais 

Avaliação 

1. Avaliar a mobilidade  

2. Avaliar o estado mental.  

3. Avaliar as contraindicações absolutas / 
relativas (mencionadas acima) 

 

Antes de ser encorajado a adotar a 
posição prona, o paciente deve ser 
avaliado quanto à capacidade de mudar 
de posição independentemente na cama. 

Monitorização do paciente  



1. Os eletrodos de ECG devem 
permanecer na parede torácica anterior 
para monitoramento contínuo (se 
clinicamente indicado)  

2. O oxímetro de SpO2 (contínua) deve 
ser colocado no paciente, se ainda não 
estiver em uso. 

Para minimizar as interrupções durante o 
posicionamento em prona, os pacientes 
devem considerar estratégias de 
conforto, como: usar o banheiro, ter a 
campainha ao alcance, ter o telefone ou 
outro dispositivo à vista e utilizar música 
ou a televisão como uma distração. 

Duração 

1. Na admissão, paciente com sintomas 
respiratórios ou necessitando de oxigênio 
suplementar deve permanecer um 
período inicial de uma hora em posição 
prona.  

2. As derivações do ECG devem 
permanecer na parede torácica anterior. 
3. Na posição prona, o paciente deve 
deitar-se de bruços, apoiado pelos braços 
e por um travesseiro, de maneira que o 
sistema de oxigenoterapia fique 
desobstruído. 

4. Almofadas podem ser colocadas sob os 
quadris ou sob as pernas, conforme 
necessário, para maior conforto. 

5. Após o período inicial de uma hora, o 
paciente pode se reposicionar em 
decúbito dorsal, mas deve ser educado 
sobre o uso da posição prona e 
incentivado a adotar a posição prona 
sempre que tolerado e apto. O objetivo 
deve ser que o paciente permaneça em 
posição prona pelo maior tempo possível 
enquanto estiver deitado. 

Documentação 

SpO2, dispositivo de oxigenoterapia 
(cateter nasal, máscara facial simples, 
máscara de não reinalação), L/min de O2, 
frequência respiratória e presença de 
dispneia devem ser avaliados 
imediatamente antes da adoção da 
posição prona e uma hora após. 

Documentar a resposta a uma hora na 
posição prona no prontuário (SpO2, 
dispositivo de oxigenoterapia, L/min de 
O2, frequência respiratória, sinais de 
insuficiência respiratória) ajudará a 
identificar aqueles pacientes que 
provavelmente não se beneficiarão, caso 
seja a posição prona seja necessária como 
terapia de resgate. 
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Considerar a colocação dos eletrodos, 
garantindo que eles não sejam colocados 
em pontos de pressão em potencial. 

Incentivar o paciente a ficar atento ao 
desconforto devido à pressão e a se 
ajustar conforme necessário. 

Documentar sobre a posição do paciente 
diariamente no prontuário (isto é, 
posição prona ou posição supina). 

 

Posição prona como terapia de resgate Documentação 



1. Paciente que desenvolve necessidade 
crescente de oxigênio (aumento > 2L/min 
na quantidade de oxigênio necessária 
para manter SpO2> 90%) está em risco 
para insuficiência respiratória.  

2. Se o paciente estiver na posição supina 
e for seguro, colocar o paciente em 
decúbito ventral (posição prona). 

3. Trabalhar com a equipe médica para 
notificar os supervisores de enfermagem 
e o médico responsável sobre o 
agravamento da hipoxemia. 

4. Se o paciente estabilizar (frequência 
respiratória reduzida, SpO2 
incrementada, L/min O2 reduzida), 
reavaliar com enfermeiro e com médico 
responsável após 1 hora. Considerar 
transferência para a UTI. 

No momento do evento, documentar em 
prontuário: 

 L/min de O2 

 dispositivo de oxigenoterapia 
(cateter nasal, máscara facial 
simples, máscara de não 
reinalação) 

 frequência respiratória 

 SpO2 

 

A posição prona como terapia de resgate 
não deve ser usada como substituto para 
a transferência à UTI ou intubação. 
Portanto, é importante a discussão pela 
equipe multidisciplinar antes de tentar a 
posição prona como terapia de resgate. 

 

 

Documento desenvolvido por: 

Todas as áreas de internação que cuidam do COVID-19  

Recursos adicionais:  

Lillian Ananian, RN, PhD, MSN; Corey Hardin, MD, PhD; Laura Lux, MSN, RN; Jamie Ronin, 

MSN, RN, ACCNS-AG; Laura Prout, MSN, RN, ACCNS 

Este documento foi preparado em março/abril de 2020 por e para profissionais médicos 

do MGH e foi disponibilizado publicamente apenas para fins informativos, no contexto 

de uma emergência de saúde pública relacionada ao COVID-19. Não é uma tentativa de 

substituir a prática da medicina, nem de substituir qualquer prestação de serviços 

profissionais médicos. Além disso, o conteúdo não pretendeu ser completo, exaustivo 

ou substituir um aconselhamento, diagnóstico ou tratamento médico. As informações 

contidas neste documento devem ser adaptadas a cada paciente, com base no 

julgamento profissional independente do profissional médico e na consideração das 

necessidades do paciente e dos recursos disponíveis no local, a partir do qual os serviços 

dos profissionais da saúde estão sendo prestados e quaisquer outras circunstâncias 

únicas.  

Essas informações não devem ser usadas para substituir ou anular o julgamento de um 

profissional qualificado. 
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Papel da posição prona no algoritmo de tratamento da COVID-19 (Sun et al, 2020) 
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