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SÍNDROME DO DESCONFORTO RESPIRATÓRIO 
DO ADULTO (SDRA) - VENTILAÇÃO MECÂNICA NA 

POSIÇÃO PRONA: REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA.
Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS) - Mechanical ventilation in 

the prone position: Review of Literature.

RESUMO
Nas últimas décadas avanços importantes ocorreram no 

suporte ventilatório a Síndrome do desconforto respiratório 
agudo, mas, apesar disto, a mortalidade em pacientes com SDRA 
continua elevada. A posição do paciente é um importante fator 
associado ao sucesso do tratamento desta síndrome. Na posição 
PRONA, há aumento da pressão transpulmonar em áreas dorsais 
do pulmão, recrutando alvéolos e melhorando a oxigenação. O 
objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica sobre o 
emprego da posição PRONA em pacientes portadores da Síndro-
me do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), que estão sob 
ventilação mecânica, tentando estabelecer evidencias cientificas 
que justifiquem a sua utilização. A busca da literatura ocorreu 
no portal de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
usando as bases de dados, SCIELO, MEDLINE e LILACS, e o 
período da busca compreendeu de agosto a outubro de 2013. Foi 
possível obervar que a utilização da posição prona em pacientes 
com SDRA em ventilação mecânica invasiva demonstrou uma 
melhora significativa na oxigenação e na mecânica respiratória, 
principalmente se for precocemente implantada e por períodos 
prolongados, porém a maioria dos estudos não demonstrou 
comprovação quanto ao decréscimo da mortalidade.

Palavras-chave: Síndrome do Desconforto Respiratório 
do Adulto; Respiração Artificial; Decúbito Ventral.

ABSTRACT
In recent decades important advances have occurred in 

ventilatory support for acute respiratory distress syndrome, but 
despite this, mortality in patients with ARDS remains high. 
The position of the patient is an important factor associated 
with successful treatment of this syndrome. In prone position, 
there is an increase in transpulmonary pressure in dorsal areas 
of the lung alveoli recruiting and improving oxygenation. The 
objective of this paper is to review existing literature on the use 
of prone positioning in patients with acute respiratory distress 
syndrome (ARDS), who are on mechanical ventilation, trying 
to establish scientific evidence supporting its use. A search of 
the literature occurred in research portal of the Virtual Health 
Library (VHL), using databases, SciELO, MEDLINE and LI-
LACS, and the search period comprised from August to October 
2013. It was observed that the use of the prone position in ARDS 
patients submitted to invasive mechanical ventilation demons-
trated a significant improvement in oxygenation and respiratory 
mechanics, especially if early implanted for prolonged periods, 
but most studies showed no evidence as to decrease mortality.

Keywords: Respiratory Distress Syndrome, Adult; Res-
piration, Artificial; Prone Position.
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INTRODUÇÃO
A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) 

inicialmente foi definida em 1994, pela Conferência de Consen-
so Americano-Europeu (AECC) e atualmente, devido a questões 
relativas à sua confiabilidade e validade, foi redefinida, através 
de um consenso de especialistas, denominada de Definição de 
Berlin, que a classifica com base no grau de hipoxemia em: 
Leve (200 mmHg <PaO2/FIO2 ≤ 300 mmHg), Moderado (100 
mmHg <PaO2/FIO2 ≤ 200 mmHg) e Grave (PaO2/FiO2 ≤ 100 
mmHg), deixando de existir o termo Lesão pulmonar aguda. 
Assim, a SDRA se caracteriza por: insuficiência respiratória de 
instalação aguda, presença de um fator desencadeante, edema 
pulmonar não cardiogênico, infiltrado pulmonar bilateral e, 
normalmente, ausência de insuficiência cardíaca esquerda ou 
de hipervolemia (Rotta et al, 2003; Ranieri et al, 2012; Caser e 
Barbas, 2013; Barbas et al, 2014). 

Nas últimas décadas avanços importantes ocorreram 
no suporte ventilatório desta síndrome, mas, apesar disto, a 
mortalidade em pacientes com SDRA continua elevada, e na 
tentativa de minimizar os prejuízos causados por esta síndrome, 
estratégias de proteção pulmonar vêm sendo implantadas. São 
indicados baixos volumes-correntes (menor ou igual a 6 mL/kg 
de peso corporal predito) e manutenção de pressão platô menor 
ou igual a 30 cmH2O, tolerando-se a hipercapnia permissiva 
(Costa et al, 2009; Jozwiak et al, 2013). 

Estudos mostram que outra variável a ser vista é a Driving 
Pressure (DP). Análises indicaram que as reduções de VT ou 
aumentos de PEEP, foram benéficas apenas se associada a uma 
diminuição da AP. Foi visto que é a variável que mais fortemente 
esta relacionada com a sobrevivência. Quando o fluxo de ar 
chega aos pulmões, a pressão gerada para suas aberturas é muito 
grande e lesiva. Por tudo isso, a estratégia ventilatória protetora 
deve incluir o uso de volume corrente que não gere grandes 
pressões transpulmonares e o uso de manobras que tentam 
recrutar os alvéolos e mantê-los abertos (AMATO et al, 2015).

Utiliza-se, Manobras de Recrutamento Alveolar (MRA) 
que, basicamente consiste na aplicação de altos níveis de pressão 
inspiratória, com o objetivo de expandir os alvéolos colapsados 
para aumentar a pressão parcial arterial de oxigênio (PaO2), e 
na utilização de altos níveis de pressão expiratória final positiva 
(PEEP), necessários para a manutenção do ganho atingido. A 
posição do paciente também é um importante fator associado 
ao sucesso da manobra de recrutamento. Na posição PRONA, 
que é o posicionamento do paciente em decúbito ventral, há 
aumento da pressão transpulmonar em áreas dorsais do pulmão, 
recrutando alvéolos e melhorando a oxigenação (Gonçalves e 
Cicarelli, 2005; Sud et al, 2008; Keenan et al, 2014).

  O III Consenso de Ventilação Mecânica, indica grau de 
recomendação ‘A’ para a posição PRONA, devendo ser conside-
rado em pacientes que necessitam de elevados valores de PEEP 
e FiO2 ou SDRA grave (Costa et al, 2009). Este posicionamento 
demonstra benefícios em relação a melhora da oxigenação, da 
heterogeneidade parenquimatosa, da complacência pulmonar, 
da relação ventilação-perfusão (V/Q), diminuição do shunt 
intrapulmonar, da vasoconstrição pulmonar, do recrutamento 
alveolar de áreas anteriormente dependentes da gravidade e 
redução da lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. 
Mas, apesar dos resultados positivos e benéficos relatadas por 
muitos autores, a sua eficácia em diminuir a mortalidade ainda 

não foi significativa (Oliveira et al, 2008; Rocco et al, 2010; 
Sud et al, 2014). 

Um ponto negativo para administração desta posição é o 
manejo dos pacientes, sendo necessária uma equipe interdisci-
plinar treinada e capacitada quanto aos cuidados deste paciente, 
a fim de evitar complicações, como a extubação acidental, ede-
ma facial, ulcerações cutâneas, dificuldade com a alimentação 
enteral, obstrução das vias aéreas, deslocamento do cateter 
venoso central, dentre outras complicações (Manfredini et al, 
2013; Lee et al, 2014).

Diante o exposto, o objetivo deste trabalho é fazer uma 
revisão bibliográfica sobre o emprego da posição PRONA em 
pacientes portadores da Síndrome do Desconforto Respiratório 
Agudo (SDRA), que estão sob ventilação mecânica, tentando es-
tabelecer evidencias cientificas que justifiquem a sua utilização. 

MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa da literatura foi realizada nas bases de dados 

eletrônicas: MedLine, LILACS e SciELO no período de agosto  
a outubro de 2013. 

As palavras-chave usadas em várias combinações foram 
“Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo”, “Decúbito 
ventral” e “Ventilação mecânica”.

Captamos 456 artigos e limitamos a pesquisa à língua 
portuguesa, espanhola e inglesa com estudos realizados em 
humanos adultos de 18 anos ou mais. Utilizamos os seguintes 
critérios de inclusão: Estudos com disponibilidade de texto 
completo, em adultos e que realizassem intervenção ativa da 
posição PRONA. Os critérios de exclusão foram: estudos sem 
aplicabilidade prática (artigos de revisão e metanálise). 

Foi realizada uma análise de títulos e resumos objetivando 
a obtenção de artigos potencialmente relevantes para a revisão. 
Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram se-
lecionados um total de 14 artigos.

RESULTADOS
 Os artigos com conteúdo potencialmente relevantes a 

revisão estão presentes resumidamente no quadro 1, em ordem 
cronológica. Dentre eles seis estudos prospectivos, três análises 
retrospectivas, dois estudos multicêntricos, um ensaio clinico, 
um estudo fisiológico e um relato de caso.

Rossetti et al.16 em uma analise clínica prospectiva, 
controlada, não randomizada, realizada com 41 pacientes com 
SDRA, avaliaram o nível de oxigenação através da Pressão 
Parcial de Oxigênio Arterial (PaO2). Cada paciente passou por 
períodos de três horas na posição PRONA, a PaO2 foi medida 
imediatamente antes de mudar para PP, após 30, 60, 120 e 180 
minutos em PP e 60 minutos após voltar à posição de decúbito 
dorsal. Foram utilizados os emparelhado-T e Dunnett testes. 
Concluíram que, para um número significativo de pacientes com 
SARA, a PP pode rapidamente melhorar a oxigenação arterial 
e sua inclusão no tratamento da SDRA grave é justificado. No 
entanto, não é uma manobra sem custo e é preciso cautela para 
decidir sobre seu uso.

Fernandez et al.17 em um ensaio clínico randomizado com 
40 pacientes sob ventilação mecânica com SDRA precoce e 
refratária, avaliaram as características clínicas, a oxigenação e 
as pressões pulmonares e hemodinâmicas, alem da necessidade 
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de sedação, de complicações e o tempo de Ventilação Mecânica, 
UTI e hospitalização. Os pacientes foram randomizados para 
permanecer em decúbito dorsal ou ser transferido precocemente 
para a PP (dentro de 48 h) e contínua (> ou = 20 h / dia) até a 
recuperação ou morte. Foi visto de mais relevante para o estudo 
que, a  PaO2 / FIO2 tendeu a ser maior em prono do que em 
pacientes supina após 6 horas e  esta diferença alcançou signi-
ficância estatística em 3 dias. Os efeitos colaterais relacionados 
à PP foram mínimos e reversíveis. A sobrevivência de 60 dias 
atingiu o aumento absoluto de 15% em PP (62% x 47%), mas 
não atingiu significância devido à pequena amostra. Portanto 
os autores sugerem que o início precoce da PP contínua oferece 
um efeito benéfico a sobrevida de pacientes com SDRA. 

Maillet et al.18 analisaram retrospectivamente dezesseis 
pacientes que desenvolveram SDRA após cirurgia cardíaca.  Foi 
dado ênfase a relação a  PaO2 / FIO2.  Aplicou-se a PP durante 
uma media de 18 horas e após este período constatou-se que a 
PP para a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) 
após cirurgia cardíaca é eficiente para melhorar a oxigenação, 
viável e segura. 

Oliveira et al.11 investigaram, através de um estudo pros-
pectivo com 21 pacientes com SDRA sob ventilação mecânica, a 
PEEP ideal a ser utilizada. O protocolo empregado para o estudo 
iniciava com uma fase de estabilização, onde os pacientes eram 
ventilados mecanicamente na modalidade pressão controlada, 
com volume-corrente entre 4 e 6 mL/kg, pressão de platô < 35 
cmH2O, FiO2 suficiente para manter a SaO2 > 90% e frequ-
ência respiratória entre 12 e 20 ipm. Logo após a estabilidade 
iniciava as três fases de testes: Fase 1, paciente em posição 
supino, fase 2 na posição prono por 6 horas e a fase 3, com 
o retorno ao supino. Em cada fase eram realizadas manobras 
de recrutamento alveolar, medida da PEEP ideal e coletada a 
gasometria. Os autores constataram que não houve diferença 
de PEEP ideal quando na posição prona ou supina, portanto, 
de acordo com este estudo não há necessidade de se readequar 
a PEEP a cada mudança de decúbito.

Cornejo et al19, realizaram um relato de caso com 1 
paciente submetido a pleuro-pneumonectomia esquerda total, 
pericardiotomia e ressecção do hemidiafragma ipsilateral que 
desenvolveu SDRA. Foi utilizada então a VPP (ventilação e po-
sição prona). O paciente permaneceu em ventilação na posição 
prona por 36h. Analisaram a FIO2 (90%), PEEP (12 centímetros 
H20), a PaO2 (72,8 mmHg), PaCO2 (62 mmHg), as variáveis 
respiratórias melhoraram, sem alterações hemodinâmicas e 
sem desenvolver úlceras de pressão. Concluiu-se que, a VPP 
prolongada, neste caso, permitiu superar uma situação clínica 
difícil sem efeitos deletérios. E que não é possível excluir um 
impacto positivo desta intervenção.  Sugere-se considerar a 
VPP prolongada em pacientes com SDRA grave, incluindo 
casos de SDRA pós-pneumonectomia, especialmente se outras 
estratégias mais sofisticadas não estão disponíveis.

Romero et al.20 num  estudo prospectivo intervencionista 
com quinze pacientes com SDRA grave que não responderam ao 
ajuste da PEEP, e foram submetidos  a ventilação com posição 
prona (VPP) por 48 horas ou até que o índice de oxigenação 
fosse de 10 ou menos. Analisaram e obtiveram melhora esta-
tisticamente significativa na PaO2/ FIO2 (92 + / - 12 x 227 + 
/ - 43), índice de oxigenação (22 + / - 5 x 8 + / - 2), redução 
de PACO2 (54 + / - 9 x 39 + / - 4), pressão de platô (32 + / - 2 
x 27 + / - 3), e aumento da complacência estática (21 + / - 3 x 

37 + / - 6). Portanto, através dos resultados obtidos, os autores 
sugerem que a VPP prolongada é seguro e eficaz em pacientes 
com SDRA grave quando é realizado por uma equipe treinada 
e dentro de um protocolo estabelecido.

Taccone et al.21 realizaram um estudo multicêntrico, não-
-cego, randomizado controlado com 342 pacientes adultos com 
SDRA submetidos à ventilação mecânica,  Eles foram prospecti-
vamente estratificados em subgrupos com hipoxemia moderada 
e grave e na posição supina e posição prona. O grupo em estudo 
permaneceu na posição prona por pelo menos 20 horas por dia, 
até a resolução da insuficiência respiratória aguda ou no final 
do período de estudo que foi de 28 dias, com Pressões de platô 
limitado a 30 cmH2O, PaO2 entre 70-90 mm Hg, pH arterial 
entre 7,30 e 7,45, FIO2 de 0,3 a 1 e PEEP de 5 a 24 cmH2O. 
Foram analisados neste estudo a taxa de mortalidade em 28 dias, 
na alta da UTI e ate 6 meses pós estudo; Tempo de ventilação; 
Tempo de internação na UTI; Constatou-se que a utilização de 
períodos prolongados de posição prona não está associada a 
qualquer vantagem de sobrevivência detectável e que a diferença 
nas taxas de mortalidade entre os pacientes prona e supina não 
alcançou significância estatística em qualquer ponto. No entanto, 
observou-se uma diferença estatisticamente não significativa de 
10% em favor do grupo prona no subgrupo de pacientes com 
hipoxemia grave. E quanto ao tempo de internação e ventilação 
não houve diferença entre os grupos estudados.

Charron et al.22 em uma análise retrospectiva, utilizaram 
este estudo para ilustrar a viabilidade, função e impacto da 
posição prona como rotina na SDRA. O estudo contou com a 
participação de 57 pacientes que permaneciam na PP por, em 
média, 18 horas por dia em várias sessões, até a obtenção de uma 
FiO2 abaixo de 60%. Foi demonstrada a aplicabilidade clínica 
do PP de rotina em pacientes com PaO2/FiO2 abaixo de 100 
mmHg, após 24-48h, e sugerem que, quando combinado com 
uma estratégia de ventilação pouco prolongada, considera-se 
protetora e com uma elevada taxa de sobrevivência.

 Charron et al.23 em um estudo fisiológico, tiveram como 
objetivo averiguar mudanças na relação entre espaço morto 
alveolar e volume corrente em pacientes na PP e testar se as mu-
danças na PaCO2 pode ser mais relevante do que as mudanças 
na relação da pressão parcial arterial de O2 e fração inspirada 
de O2 (PaO2 /FiO2 ) na definição da resposta respiratória ao 
posicionamento em prona. Treze pacientes com a razão PaO2 /
FiO2 menor que 100 mmHg foram incluídos no estudo. Pressão 
de platô (Pplatô), pressão expiratória final positiva (PEEP), ga-
sometria e CO2 expiratório foram registrados com os pacientes 
em decúbito dorsal e após 3, 6, 9, 12 e 15 horas com o PP. Como 
resultados foram relatados que a PP induziu uma diminuição na 
proporção do espaço morto alveolar e volume corrente e uma 
melhora na mecânica respiratória. A resposta respiratória a PP 
apareceu mais relevante quando a usada proporção de PaCO2 
ao invés da PaO2 / FiO2.

Rival et al.24 realizaram um estudo prospectivo com de-
zesseis pacientes. Cada paciente foi ventilado na posição supina 
(PS) e na posição prona (PP), seis horas, em cada posição. Foi 
realizado um suspiro prolongado a 45 cmH2O no início da PS 
(RM1), uma hora após a mudança para a PP (RM2), e no final 
do período de seis horas da PP (RM3). O estudo analisou as 
alterações da PaO2 após RM1, RM2 e RM3, o nível de PaO2/
FiO2 e as Pressões de platô das vias aéreas. Na prática clínica, 
as manobras de recrutamento podem ser úteis durante a PP e, 
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provavelmente, tem de ser realizada quando o paciente está em 
PP durante algum tempo para se obter uma resposta completa. As 
intervenções, como o suspiro prolongado a 45 cmH2O durante 
PP resultou em melhora na oxigenação. Combinados RM e PP 
levou a maior elevação na relação PaO2/FiO2 sem grandes 
efeitos colaterais clínicos.

Robak et al.25 em um estudo prospectivo randomizado, 
analisaram o efeito da combinação de posição vertical e prona 
na oxigenação e na mecânica respiratória em pacientes com 
LPA ou SDRA. Os pacientes estavam inicialmente na posição 
de decúbito dorsal, eles foram transferidos para a posição pro-
na ou posição prona e vertical combinadas. Após 2 horas, as 
posições foram alternadas com duração de mais 6 horas. Vinte 
pacientes foram incluídos no estudo. A relação PaO2 /FiO2  
melhorou significativamente a partir da posição supina para a 
posição prona e aumentou ainda mais significativamente com 
a posição vertical adicional. Quatorze pacientes (70%)  foram 
classificados como respondedores à posição prona, enquanto 
17 (85%) pacientes responderam à posição prona e vertical 
em relação à posição de decúbito dorsal. Conclusivamente, a 
posição prona e a posição vertical associadas podem exercer 
efeitos benéficos aditivos sobre a oxigenação em pacientes com 
SDRA e poderiam ser implantadas rotineiramente ao paciente.

Chiumello et al.26  em um estudo prospectivo, analisa-
ram a função pulmonar a longo prazo e a qualidade de vida 
em sobreviventes de síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA). A função pulmonar (teste espirométrico, a 
troca gasosa, capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), tomografia computadorizada (TC) de alta resolução, 
Questionário de qualidade de vida (SF-36) e Questionário de 
respiratória de São Jorge foram avaliados em 26 pacientes após 
12 meses de tratamento com a PP implantada. No resultado não 
foram observadas diferenças na função pulmonar e qualidade 
de vida neste pequeno grupo de pacientes sobreviventes SDRA 
tratados em posição prona.

Hale et al.27 realizaram uma análise retrospectiva para 
comprovar que a PP melhora a oxigenação e pode ser realizada 
com segurança em pacientes com queimaduras com SDRA. O 
estudo foi realizado com 18 pacientes. As características desses 
pacientes foram revisados retrospectivamente para avaliar o 
impacto do PP na PaO2 e FiO2, durante as primeiras 48 horas de 
tratamento. Cada paciente foi considerado o seu próprio controle 
antes do início do PP, e as tendências em PaO2 e FiO2 foram 
avaliados com uma análise de variância. Nos resultados foram 
vistos que PP melhora a oxigenação em pacientes com SDRA e 
queimaduras graves e foi implementado com segurança em uma 
unidade de terapia intensiva de queimadura. Mortalidade nesta 
população permanece elevada, necessitando de investigação em 
terapias complementares adicionais.

Guérin et al.28 realizaram um estudo multicêntrico, pros-
pectivo, randomizado e controlado. O estudo foi realizado com 
466 pacientes, que foram divididos em 2 grupos. Um total de 237 
para o grupo em prono, e os 229 em supino foram submetidos 
a sessões de posicionamento em prono de pelo menos 16 horas 
ou permaneceram na posição supina. A taxa de mortalidade 
em 28 e em 90 dias foi analisada em cada grupo. Em pacientes 
com SDRA grave, a aplicação precoce de sessões de posicio-
namento em prono prolongados diminuiu significativamente a 
mortalidade de 28 dias e 90 dias. A taxa de mortalidade de 28 
dias, foi de 16,0% no grupo em prono e 32,8% no grupo supina 

(P <0,001). Mortalidade não ajustado de 90 dias foi de 23,6% 
no grupo em prono contra 41,0% no grupo supino (P <0,001).
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Quadro 1- Resumo dos estudos

O fato da maioria dos estudos não demonstrarem compro-
vação estatística quanto ao decréscimo da mortalidade associada 
ou não a qualquer vantagem de sobrevivência detectável nos 
pacientes com SDRA, foi considerada como limitação durante a 
conclusão deste estudo. E mesmo a maioria dos estudos avalia-
dos indicarem que não há impacto positivo sobre a mortalidade, 
sugerimos que outros estudos abordando esta temática sejam 
realizados abrangendo um número maior e mais homogêneo 
de amostras, para que assim, possamos ter mais fundamento e 
comprovação cientifica desta técnica.

CONCLUSÃO
Com os estudos analisados foi possível verificar que 

a utilização da posição PRONA, submetida a pacientes com 
SDRA em ventilação mecânica invasiva, demonstrou efeitos 
benéficos aditivos sobre a oxigenação e a mecânica respiratória, 
principalmente se for precocemente implantada, por períodos 
prolongados e em pacientes com SDRA grave. 

Verificou-se também que, os efeitos colaterais relacio-

nados à esta posição são mínimos e reversíveis, sobretudo se 
for implantada por uma equipe treinada e com um protocolo 
estabelecido.
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