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Resumo 

O posicionamento adequado do paciente em UTI torna-se uma medida de cuidado simples, 

custo/efetiva, que vai além apenas do conforto do paciente e da prevenção de úlceras de 

decúbito, interferindo na mortalidade desses indivíduos. O objetivo desse estudo foi revisar 

estudos com boa qualidade metodológica para auxiliar na tomada de decisão pelo melhor 

posicionamento do paciente em VM na UTI como medida de prevenção da Pneumonia 

associada à ventilação mecânica (PAV). Tratou-se de uma revisão integrativa de estudos 

secundários. Os estudos deviam englobar os principais decúbitos utilizados para prevenir 

pneumonia em pacientes adultos submetidos à VM. Os resultados apontam que a posição de 

cabeceira elevada ou Fowler é a posição de maior relevância na prevenção de PAV.  

Palavras-chaves: Pneumonia, decúbito dorsal, decúbito ventral, posicionamento do paciente, 

respiração artificial, ventilação mecânica. 

1. Introdução  

Pacientes com doenças infecciosas graves, geralmente ficam sedados e/ou curarizados, 

com a mobilidade reduzida, necessitando de um suporte respiratório.1 A ventilação mecânica é 

um suporte respiratório indispensável para os pacientes curarizados, que não conseguem 

respirar sem aparelhos.1,2 Com o entubação endotraqueal, o paciente perde as defesas do 
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organismo, como o reflexo da tosse,  com isso, diminuindo o clearence mucociliar,  aumentando 

o acúmulo de secreções, bem como aumentando o risco de desenvolver infecção, como a 

pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV).1-3 

 A incidência de mortalidade dentro das UTIs, com os pacientes submetidos à VM, deve-

se aos altos riscos de infecções, mesmo com os avanços tecnológicos e cuidados com medidas 

protetivas.2,3 O índice geral de infecção em pacientes críticos pode chegar à 60%.3 Dentre essas 

infecções, 30 à 60% correspondem a infecções do trato respiratório3,4. 

Considera-se (PAV), quando acontece depois de 48 a 72 horas após a intubação 

endotraqueal.4,5 A PAV pode ser classificada como precoce quando a pneumonia acontece até 

o quarto dia de internação e tardia quanto ocorre partir do quinto dia4,5. Aproximadamente 10-

15% dos pacientes ventilados mecanicamente desenvolvem PAV.1,5 

A PAV ocorre quando há um desequilíbrio entre as defesas do indivíduo e a propensão 

para colonização de micro-organismos.3 Esse desequilíbrio é causado pela capacidade dos 

patógenos persistirem e invadirem as vias aéreas inferiores (VAI).3-5 Desta maneira, a 

patogênese da PAV está relacionada à contaminação pulmonar pelas secreções da orofaringe, 

do estômago, ou daquelas que ficam acumuladas acima do balonete do tubo endotraqueal 

(TET)2,3,. O risco aumenta na presença de doenças crônicas como a doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC), na presença da síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), quando 

existem queimaduras, no pós-operatório de cirurgias neurológicas, nas reintubações, quando o 

paciente fica sedado ou em nutrição enteral.5 

As medidas para a prevenção da PAV incluem cuidados básicos como a higienização 

frequente das mãos, higienização da cavidade oral do paciente, medidas de antissepsia nos 

procedimentos de intubação, aspiração endotraqueal e extubação, cuidados na administração da 

dieta e posicionamento adequado do paciente com a manutenção da cabeceira elevada 

minimizando assim o risco de aspiração e contaminação das vias aéreas inferiores.3-6 Desta 

maneira, o posicionamento adequado do paciente em UTI torna-se uma medida de cuidado 

simples, custo/efetiva, que vai além apenas do conforto do paciente e da prevenção de úlceras 

de decúbito, interferindo na mortalidade desses indivíduos.5,6 Contudo, apenas observando a  

relevância do tema, pouco se discute e se pesquisa sobre o posicionamento como medida de 

prevenção de PAV. 
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Sendo assim, o objetivo desse estudo foi revisar estudos com boa qualidade 

metodológica para auxiliar na tomada de decisão pelo melhor posicionamento do paciente em 

VM na UTI como medida de prevenção da PAV.  

2. Fundamentação Teórica 

 De acordo com Evidence-based clinical practice guideline for the prevention of 

ventilator-associated pneumonia, 2004, é recomendável, quando necessário, a intubação 

orotraqueal ao invés da intubação nasotraqueal, com o objetivo de evitar sinusite nosocomial.  

Uma importante estratégia preventiva é a manutenção da pressão do balonete (ou Pcuff) 

entre 20-30mmHg.5-9 Contudo, 2-12h com a Pcuff alta, inicia-se um processo inflamatório nas 

áreas que estão em contato direto com o balotene, enquanto Pcuff menores que 18mmHg podem 

causar microaspirações de secreções orofaríngeas e de conteúdo gástrico.9 Como a função do 

balonete é evitar passagem de secreções, é extremamente recomendado a aspiração das 

secreções suglóticas 4-9 

Quanto à aspiração de secreções, há uma controvérsia sobre o uso de sistema de 

aspiração aberto e fechado. As Diretrizes sobre pneumonia associada a Ventilação Mecânica 

(VM), 2006 e Diretrizes Brasileiras para tratamento das pneumonias adquiridas no hospital e 

das associadas a Ventilação Mecânica, 2007, não demonstram preferência sobre os  tipos de 

sistemas de aspiração aberto e fechado tratando-se sobre a prevenção de PAV, apresentando 

apenas vantagens de utilização quando usado o sistema fechado de aspiração quanto à facilidade 

de utilização pela equipe ou quando necessário de acordo com o caso clínico do paciente. Por 

outro lado, Evidence-based clinical practice guideline for the prevention of ventilator-

associated pneumonia, 2004, recomenda o uso de sistema fechado de aspiração, mesmo não 

havendo efeito sobre a incidência da PAV. 

 

 

3. Metodologia 

Tratou-se de uma revisão integrativa de estudos secundários: diretrizes, guidelines, 

revisões sistemáticas com ou sem meta-análise e revisões de literatura, publicados entre os anos 

de 2000-2016, nas línguas portuguesa e inglesa. Os estudos deviam englobar os principais 
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decúbitos utilizados para prevenir pneumonia em pacientes adultos submetidos à VM. A 

escolha dos artigos foi baseada na seguinte questão P.I.C.O: P.paciente: adultos em VM; I. 

intervenção: decúbito, terapia rotacional, decúbito lateral, decúbito dorsal, posição prona, 

posição semi-reclinada, cabeceira elevada ou Fowler; C. controle; O. desfecho: prevenção de 

pneumonia. As bases de dados utilizadas foram: PubMed, Lilacs, Scielo Org, PEDro, no 

período de 21 de Março de 2016 a 24 de Julho de 2016, utilizando os descritores do Medical 

Subject Headings (MESH): Pneumonia, Supine Position, Prone Position, Patient Positioning, 

Respiration Artificial, Mechanical Ventilation e utilizando os descritores do Descritores em 

Ciências em Saúde (DECs): Pneumonia, decúbito dorsal, decúbito ventral, posicionamento do 

paciente, respiração artificial, ventilação mecânica, em português e inglês. 

Durante as pesquisas nas bases de dados foram utilizadas termos com o operador 

booleano “AND”: Prone position AND pneumonia, Pneumonia AND artificial respiration, 

Pneumonia AND Patient Positioning, Pneumonia AND Patient Positioning AND Artificial 

Respiration, Decúbito dorsal AND pneumonia, Decúbito ventral AND pneumonia, Pneumonia 

AND Posição do Paciente. Alguns filtros foram utilizados com objetivo de delimitar o desenho 

metodológico em: Guidelines, diretrizes, revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, 

revisões integrativas e revisões de literaturas. 

A busca em língua inglesa resultou em: PEDro (8 artigos), PubMed (49 artigos), Scielo 

Org (12 artigos), Lilacs (1 artigo). Foram excluídos os artigos que não foram compatíveis com 

os desenhos metodológicos propostos e aqueles publicados antes do ano 2000. Desta maneira, 

sobraram quinze artigos que foram lidos na íntegra.  Foram incluídos para esta revisão dez 

artigos (2 guidelines e 8 revisões sistemáticas, sendo 1 guideline e 1 artigo encontrado no PEDro  

e o restante dos artigos foram encontrados no PubMed), o restante foi retirado por não conter o 

conteúdo necessário. 

A busca na língua portuguesa resultou em: PEDro (0 artigo), PubMed (0 artigo), Scielo 

Org (12 artigos), Lilacs (1 artigo). Foram excluídos os artigos que não eram compatíveis com 

os desenhos metodológicos propostos e aqueles publicados antes do ano 2000. Desta maneira, 

restaram cinco artigos que foram lidos na íntegra. Destes, 4 artigos foram incluídos para esta 

revisão (2 diretrizes e 2 revisões de literatura encontradas no PubMed). 

Outros artigos foram utilizados na discussão, não servido como base de evidência para 

a tomada de decisão.  
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3. Resultados  

Foram incluídos para esta revisão 14 artigos. Os decúbitos indicados em cada artigo 

estão descritos na tabela 1.  

Os resultados deste estudo demonstraram predominância do decúbito dorsal com a 

cabeceira elevada entre os outros decúbitos estudados. 

Autores Ano Título 
Posição 

preventiva 

Beuret, et al 

 
2002 

Prone position as prevention of lung injury in comatose 

patients: a prospective, randomized, controlled study 
Posição prona 

Silva, et al 2014 

Avaliação de um bundle de prevenção da pneumonia 

Associada à ventilação mecânica em unidade de terapia 

intensiva 

Cabeceira 

elevada 

Wang, L., et 

al 
2016 

Semi-recumbent position versus supine position for the 

prevention of ventilator-associated pneumonia in adults 

requiring mechanical ventilation. 

Cabeceira 

elevada 

Weise, et al 2011 
An evidence-based recommendation on bed head elevation 

for mechanically ventilated patients 

Cabeceira 

elevada 

Thomas P. J e 

Paratz J.D 
2007 

Is There Evidence to Support the Use of Lateral 

Positioning in Intensive Care? A Systematic Review 
Decúbito lateral 

Dodek, et al - 

The Canadian 

Critical Care 

Trials Group 

and the 

Canadian 

Critical Care 

Society 

2004 
Evidence-Based Clinical Practice Guideline for the 

Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia 

Cabeceira 

elevada 

Park, et al 2015 

The efficacy and safety of prone positioning in adults 

patients with acute respiratory distress syndrome: a meta-

analysis of randomized controlled trials 

 

 

Posição prona 
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Tabela 1 – Resultado dos estudos 

 

 

4. Discussão 

A falta de mobilidade na maca, ou seja, a permanência na mesma posição por mais de 2 

horas, pode prejudicar o clearence mucociliar, causando retenção de secreção nas regiões 

pulmonares dependentes, causando atelectasias e/ou possíveis infecções pulmonares.10 Para 

isso, é importante a mudança de decúbito com a função de evitar úlceras de pressão e evitar 

PAV, porém, algumas posições do paciente são mais eficazes em evitar possíveis complicações 

pulmonares.10-12 

Collard, et al 2003 
Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia: An 

Evidence-Based Systematic Review 

Cabeceira 

elevada 

Delaney, et al 20006 

Kinetic bed therapy to prevent nosocomial pneumonia in 

mechanically ventilated patients: a systematic review and 

metaanalysis 

Terapia 

rotacional 

Coutinho, et 

al 
2006 

Diretrizes sobre Pneumonia associada a Ventilação 

mecânica (PaV) 

Cabeceira 

elevada 

American 

Thoracic 

Society and 

the Infectious 

Diseases 

Society of 

America 

2004 

Guidelines for the Management of Adults with Hospital-

acquired, Ventilator-associated, and Healthcare-associated 

Pneumonia 

Cabeceira 

elevada 

Regionais da 

Sociedade 

Brasileira de 

Pneumologia 

e Tisiologia 

2007 

Diretrizes brasileiras para tratamento das pneumonias 

adquiridas no  hospital e das associadas à ventilação 

mecânica 

Cabeceira 

elevada 

Hess 2005 Patient Positioning and Ventilator-Associated Pneumoni 
Cabeceira 

elevada 

Simimi B. 2000 Semirecumbent position in intensive care patients 
Cabeceira 

elevada 
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 Alguns estudos sugerem o uso de terapia rotacional, que são camas que fazem 

movimentos de rotação contínua de um lado para o outro com a velocidade de metade de um 

grau por segundo, algumas delas podendo fornecer terapia de percussão, vibração e inclinando 

a cabeceira da cama.10 Mas há algumas restrições que limitam o uso, como o fato de poder 

ocorrer desconexão de cateteres e sondas e muitas vezes pode ser pouco tolerado pelos 

pacientes, causando desconfortos como náuseas e tonturas.12,13 Além de não trazer benefício 

relevante nos estudos para a prevenção de PAV, o custo dessas camas é muito alto e muitas 

vezes inviáveis. 4,6,10,12 

 O estudo de Delaney et al12, conclui que o uso de camas de terapia cinética está 

associada com uma redução na probabilidade de desenvolvimento de pneumonia nosocomial 

em comparação à mudança de decúbito em cada 2 horas.  

 "Embora as camas oscilantes não têm benefícios aparentes na 

população geral de pacientes, há razoavelmente boa evidência de que esta 

prática pode ser efetiva em pacientes cirúrgicos ou pacientes com 

problemas neurológicos”. (COLLARD, et al, 2003) 

A posição prona tem mostrado o aumento da pressão parcial de oxigênio no sangue 

arterial (PaO2) dentro muitos pacientes com lesão pulmonar aguda e respiratória aguda 

síndrome do desconforto. Sendo indicado para pacientes com hipoxemia grave, fazendo com 

que ocorra a melhora da oxigenação pulmonar.10,13,14 O motivo disso ocorrer, é pelo fato do 

posicionamento em prono provar a abertura alveolar das regiões não ventiladas, melhorando a 

relação V/Q (ventilação/perfusão), promovendo também maior sincronia 

toracoabdominal.10,11,13 

Beuret et al 13, realizaram um estudo prospectivo, randomizado e controlado, com o 

objetivo de analisar se a posição prona diminui a lesão pulmonar em pacientes em ventilação 

mecânica. Tal estudo, randomizou os pacientes em um grupo que adotou o decúbito ventral ou 

posição prona 4 horas por dia e o outro grupo adotou a posição semi-reclinada (com inclinação 

de 20º). A maioria dos pacientes de ambos os grupos já apresentavam infiltrados pulmonares, 

mostrados em raio-x. Em conclusão, os pacientes do grupos que adotaram o decúbito ventral, 

apresentaram menor piora na lesão pulmonar do que os pacientes que só adotaram posição semi-

reclinada. 

 O estudo de Galiatsou et al 15, mostrou que a posição prona, comparada ao supino, reduz 

as áreas que contém infiltrados pulmonares e promove, ao mesmo tempo, o recrutamento 
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alveolar, esses efeitos ajudam na prevenção da lesão pulmonar induzida pelo ventilador, 

proporcionando ao pulmão uma melhor homogeneidade e as forças de tensão e deformação são 

diminuídos. 

Em contratempo, Gattinoni et al 16, realizou um estudo que demonstrou que os pacientes 

que permaneceram algum tempo em posição prona apresentaram aumento do risco de úlceras 

de pressão e deslocamento do tubo endotraqueal e traqueostomia. Mas não houve diferença 

significativa quando se trata de complicações com risco de vida ou PAV.   

 Hess 10, sugere que a posição prona pode ter seus benefícios e pode ser utilizada pela 

população que conseguir tolerar a posição, mas tal posição além de ser pouco prática, não reduz 

os riscos de PAV. 

A posição prona não é usualmente utilizada pela sua complexidade, podendo alterar a 

postura de um paciente intubado, além de exigir colaboração da equipe e habilidade.10,14 Há um 

risco de torções e deslocamento, não só dos tubos endotraqueais e traqueostomia, mas também 

as linhas intravasculares, drenos cavidades do corpo, e tubos de alimentação.15,16 As derivações 

do eletrocardiograma devem ser posicionados na parte de trás e aspiração de tubo endotraqueal 

e traqueostomia, pode ser um desafio para a equipe, ainda mais quando a equipe possui pouca 

pratica nessa postura. 10,13,14 

De acordo com o estudo de Thomas e Paratz11, o posicionamento em decúbito lateral 

pode apresentar benefícios respiratórios quando utilizado ao invés de adotar o posicionamento 

em decúbito dorsal. O efeito mais importante em decúbito lateral é a melhoria significativa na 

PaO2 no pulmão não- dependente, devido a reduções de shunts e promover recrutamento 

alveolar. Pode ser utilizado quando há restrição da utilização dos posicionamentos em prono e 

decúbito dorsal ser utilizados. 

Na posição supina ou decúbito dorsal, ocorre a diminuição da capacidade residual 

funcional (CRF) por causa do colabamento alveolar em zonas pulmonares dependentes, 

causando o aumento da probabilidade de broncoaspiração. 4,10 

The Canadian Critical Care Trials Group and the Canadian Critical Care Society4, 

American College of Physicians–American Society of Internal Medicine6, The American 

Thoracic Society and the Infectious Diseases Society of America3, Sociedade Paulista de 

Infectologia7 e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia5, recomendam a manutenção 

da cabeceira elevada (30-45º), ou posição de Fowler, com o objetivo de reduzir a PAV nesses 
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pacientes com maior risco, pois o paciente quando submetido à intubação traqueal, 

principalmente quando há depressão do nível de consciência, torna-se mais propenso a 

aspiração. E essa propensão aumenta quando o paciente também faz uso de nutrição enteral.   

De acordo com American College of Physicians–American Society of Internal 

Medicine6 e Hess10, o posicionamento em decúbito dorsal (cabeceira 0º), independentemente, 

aumenta o risco do paciente adquirir PAV, por causa do alto risco para refluxo gastroesofágico 

e aspiração. Mas a posição de Fowler, pode diminuir o risco de PAV em pacientes ventilados 

mecanicamente.  

Wang17 realizou um estudo onde foi comparada a posição de cabeceira elevada ou 

Fowler (45º) com posição supina, onde a posição de cabeceira elevada reduziu 

significantemente o risco de PAV. 

 De acordo com Simini18, a cabeceira elevada para pacientes ventilados foi melhor 

indicada para evitar PAV, mas pode apresentar algumas desvantagens, como a estase venosa 

nas extremidades inferiores, com o risco de tromboembolismo venoso e o risco de escaras.  

A revisão sistemática de Niel-Weise et al19, recomenda em sua pesquisa, que a posição 

de Fowler em pacientes ventilados pode melhorar a oxigenação e ventilação e pode diminuir 

edema facial. Mas ainda é incerto que a elevação da cabeceira é eficaz ou prejudicial na 

prevenção da PAV e a manutenção dessa posição durante 24 horas por dia não é viável devido 

às tarefas da enfermagem e intervenções médica, além das complicações como úlceras de 

pressão, tromboembolismo ou instabilidade hemodinâmica. 

5. Conclusão 

 A terapia rotacional não é muito utilizada, principalmente no Brasil, devido seu alto 

custo. A posição prona é mais utilizada em pacientes com hipoxemia grave, não sendo muito 

utilizada devido à dificuldade de manuseio do paciente pela equipe e por suas possíveis 

complicações. A posição supina não é utilizada devido ao grande índice de broncoaspiração. A 

posição de decúbito dorsal com a cabeceira elevada ou posição de Fowler é a ideal, mais 

recomendada pelos guidelines e diretrizes, pois possui maior grau de prevenção contra PAV. 
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