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Artigo de Revisão 

 

   Posição prona: Primeira escolha para tratamento da Síndrome da Angústia 

Respiratória Aguda 

Prone Position: First Choice for Treatment of Acute Respiratory Distress 

Syndrome 

Denise Freire Corrêa1, Giulliano Gardenghi2 

 

Resumo 

Introdução: Nas últimas décadas, avanços importantes ocorreram que diz respeito ao 
suporte ventilatório no tratamento de pacientes com Síndrome da Angústia Respiratória 
(SARA), mas, apesar disto, a taxa de mortalidade nesta síndrome continua elevada e, na 
tentativa de minimizar os danos causados, estratégias de proteção pulmonar vêm sendo 
implantadas. Objetivo: Revisão de literatura sobre a utilização da posição prona em 
pacientes com Síndrome da Angústia Respiratória. Metodologia: Esta revisão foi conduzida 
por meio de informações obtidas nas bases de dados: MEDLINE, LILACS, PUBMED e 
BVS.Com artigos de 2005 a 2018. Resultados/ Considerações finais: Os benefícios mais 
citados foram a melhora significativa da complacência pulmonar, melhora do índice de 
oxigenação e diminuição de complicações a longo prazo. Muitos estudos, ao decorrer dessa 
pesquisa, relataram que a partir do diagnóstico de SARA, a aplicação precoce da posição 
prona durante o tratamento é benéfica aos pacientes e pode reduzir a taxa de mortalidade. 
Descritores: Ventilação, Fisioterapia, Doença Pulmonar, Pronação, Decúbito, Agudo. 

 Abstract  

Introduction: Important advances have been made in the last decades regarding ventilatory 
support in the treatment of patients with Respiratory Distress Syndrome ARDS, but despite 
this, the mortality rate in this syndrome remains high and, in an attempt to minimize the 
damage caused, lung protection strategies have been implemented. . Objective: Literature 
review on the prone position technique in patients with respiratory distress syndrome. 
Objective: Literature review on the prone position technique in patients with respiratory 
distress syndrome. Methodology: This review was conducted through information obtained 
from the databases MEDLINE, LILACS and PUBMED, BVS.With articles from 2005 to 2018. 
Results/ Final considerations: The most cited benefits were significant improvement in 
lung compliance, improved oxygenation rate and decreased long-term complications. Many 
studies during this research have reported that from the diagnosis of ARDS, early application 
of the prone position during treatment is beneficial to patients and may reduce the mortality 
rate. 
Key words:  Ventilation, Physiotherapy, Pulmonary Disease, Pronation, Decubitus, Acute. 
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Introdução 

 

A Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) foi observada pela primeira vez 

em 1967 em pacientes que foram acometidos por insuficiência respiratória aguda refratária à 

administração de oxigênio, com diminuição da complacência pulmonar e infiltrados difusos 

visíveis na radiografia de tórax.1,2 O tratamento da SARA tem sido desde então alvo de 

controvérsias. Nenhuma abordagem terapêutica, exceto a estratégia ventilatória, havia 

apresentado impacto na sobrevida desses doentes.3,4  

A doença SARA pode estar associada a variadas etiologias podendo ser classificada 

de acordo com o mecanismo de lesão da membrana alvéolo capilar:  SARA Direta ou 

pulmonar e SARA Indireta ou extrapulmonar. A direta teria sua origem por patologias que 

acometem o parênquima pulmonar, como pneumonia, bronco-aspiração, entre outros.5,6 

A indireta tem origem extrapulmonar, sepse, pancreatite aguda, choque hemorrágico, 

politrauma, politransfusão, entre outros. Na definição de Berlim em 2012, a doença SARA 

passou a ser classificada como leve, moderada ou grave, de acordo com o valor da relação 

entre a pressão arterial de oxigênio e a fração inspirada de oxigênio ofertada ao paciente 

relação PaO2/FiO2 (P/F). A principal alteração da mecânica ventilatória é uma importante 

redução da complacência pulmonar.6,7,8  

Graus variados de aumento da resistência pulmonar podem estar presentes (pela 

presença de secreção, edema e mediadores inflamatórios que podem causar 

broncoespasmo, além da presença do tubo orotraqueal).9 A mortalidade associada a SARA 

varia de 34% a 60% dos casos. Os pacientes que sobrevivem, geralmente permanecem 

longo tempo na Unidade Terapia Intensiva (UTI) e apresentam limitação funcional 

significativa que pode persistir até mais de um ano após a alta hospitalar.10,11,12  

Em 1974 Bryan foi o primeiro pesquisador a sugerir que a posição prona fosse 

utilizada como parte do tratamento de pacientes com SARA, uma vez que havia melhora 

nas trocas gasosas.13,14 Posteriormente em 1977, Douglas et al. demonstrou que a 

oxigenação melhorou em pacientes com SARA que foram colocados em posição prona.13,14 

Desde então outros pesquisadores descreveram a melhora da oxigenação em cerca de 50 a 

70% dos pacientes com SARA colocados na posição prona.  O que indica que esta 

estratégia é promissora na ventilação destes doentes, sobretudo naqueles com SARA grave 

relação, a fração inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2 < 100) .15  

O 3º Consenso de VM, indica grau de recomendação “A” para a posição prona, 

devendo ser considerado em pacientes que necessitam de elevados valores de pressão 

expiratória positiva (PEEP) e FiO2 ou SARA grave. Este posicionamento demonstra 

benefícios em relação a melhora da oxigenação, da heterogeneidade parenquimatosa, da 
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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 VM.16 

O posicionamento do paciente em prona explora a força da gravidade e o 

reposicionamento do coração no tórax para recrutar os alvéolos pulmonares, melhorar a 

relação ventilação/perfusão e a oxigenação arterial.17 O gradiente gravitacional da   pressão 

pleural é reduzido, as pressões transpulmonares são mais uniformes e o recrutamento 

alveolar pode ser alcançado em regiões atelectasiadas, sem prejudicar regiões que já 

haviam sido recrutadas.18 

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura, que possui o estudo da utilização da 

posição prona como primeira escolha para tratamento de pacientes com Síndrome da 

Angústia Respiratória Aguda, sendo a questão norteadora deste trabalho.  

Esta revisão foi conduzida por meio de informações obtidas nas bases de dados: 

MEDLINE, LILACS, PUBMED e BVS. Dos quais foram encontrados 36 artigos referentes ao 

tema, devido a especificidade do assunto foram selecionados 12 artigos frente a 

necessidade de discussão.  

Os critérios de inclusão para a pesquisa foram de artigos relacionados ao tema, 

referente ao ano de 2007 a 2018; em língua Portuguesa e língua estrangeira Inglês, em 

ambos os sexos e idades desde que fosse o tratamento para adultos. 

Foram excluídos da pesquisa todos os outros artigos que não antedessem as 

exigências referidas para inclusão.  

 

Resultados 

 

Com o intuito de relatar o uso da posição prona na SARA este trabalho obteve 

resultados que demonstraram aceitação e indicação da posição prona em 75% dos estudos 

citados; com 25% de resultados controversos a utilização da posição prona onde os autores 

indicaram a associação desta técnica a outras estratégias ventilatórias por assim promovem 

efeitos mais rápidos e eficazes, todavia relatam a necessidade de mais estudos estruturados 

e randomizados para indicarem o melhor momento para aplica-la.   

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados na 

tabela 01 a seguir. 

Tabela 01. Resultado da busca de artigos relacionados à aplicação da técnica de pronação em pacientes 
críticos com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda. 
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Referência Objetivos  Métodos  Conclusão 

Sweeney&  
McAuley (19) 

Descrever as 
abordagens de 
tratamento utilizadas 
no paciente com 
SARA. 

Pesquisa feita na bases 
Cochrane Library e PubMed, 
por artigos publicados em 
inglês entre 1º de janeiro, 
1967 e 31 de julho de 2015. 
Trabalhos publicados a partir 
de 2012. 

O resultados dos estudos pode não 
ser preciso, pois a população 
investigada não possui um alvo 
biológico sob investigação o que gera 
implicações para base de evidências.  

Cruz et al (20) Fazer uma revisão 
bibliográfica sobre o 
emprego da PP em 
pacientes portadores 
SARA que estão sob 
VM.  

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 
SARA em ventilação VM invasiva 
demonstrou uma melhora significativa 
na oxigenação e na mecânica 
respiratória. 

Guerra et al 
(21) 

Avaliar a utilização do 
decúbito prona em 
pacientes com SARA 
por meio de revisão 
bibliográfica. 

Foram pesquisados estudos 
publicados entre os anos 
1967 a 2007 nas bases 
eletrônicas de dados do 
Cochrane Central Register of 
Controlled Trials, Pubmed, 
SciELO e Lilacs. 

O posicionamento prona se mostra 
como um recurso terapêutico com 
boas possibilidades de ser 
amplamente utilizado na condução 
clínica de pacientes acometidos pela 
SARA. 

Guerin et al 
(22) 

Avaliamos o efeito da 
aplicação precoce de 
posicionamento sobre 
os resultados em 
pacientes com SARA 
grave. 

Neste estudo multicêntrico, 
prospectivo, randomizado e 
controlado, foram atribuídos 
aleatoriamente 466 com 
SARA grave submetidos a 
sessões de posição prona 
por pelo menos 16 horas ou 
para ficar na posição supina. 

Em pacientes com SARA grave, 
aplicação precoce de sessões 
prolongadas de posicionamento prono 
diminuiu significativamente a 
mortalidade em 28 e 90 dias. 

Urzeda (23) Apresentar um estudo 
de SARA grave 
demonstrando sua 
evolução a partir das 
estratégia ventilatórias 
e das intervenções 
multidisciplinares. 

Trata-se de uma paciente do 
sexo feminino, 15 anos, 
vítima de politrauma que 
evoluiu com quadro de 
SARA após uma 
broncopneumonia e infiltrado 
pulmonar bilateral.  
 

O tratamento da SARA envolve 
atitudes precoces e estratégias 
protetoras a fim de minimizar a piora 
da lesão pulmonar e possíveis 
complicações relacionadas à 
hipoxemia. 

Oliveira et al 
(24) 

Avaliar a influência da 
PP no cálculo da PEEP 
ideal, e comparar as 
alterações pulmonares, 
de oxigenação e de 
ventilação nas 
posições S e P. 

Foram comparadas três 
fases. Fase 1: na posição 
supina, após o cálculo de 
PEEP Ideal. Fase 2: após 2 
horas o decúbito do paciente 
era modificado para prona, 
após cálculo da PEEP. 

Não houve diferença de PEEP ideal 
na posição prona ou supina. Portanto, 
de acordo com este estudo não há 
necessidade de se readequar a PEEP 
a cada mudança de decúbito. 

Alves (25) Analisar a importância 
da PP e da MRA na 
SARA, já que as taxas 
de mortalidade 
crescem a cada dia 
trazendo números 
preocupantes.  
 

Foi realizada uma revisão 
sistemática de ensaios 
clínicos, randomizados ou 
não, publicados entre os 
anos de 2013 a 2017. 

As MRA e em particular a posição 
prona contribuem no tratamento de 
pacientes com SARA melhorando a 
oxigenação arterial e diminuindo 
complicações decorrentes da 
hipoxemia refratária. 

Carneiro et 
al (26) 

Determinar a eficácia 
da PP sobre a PaO2, 
FiO2, PaO2/FiO2, 
PEEP, PaCO2 e 
mortalidade nos 
pacientes com SARA 
nos pacientes com 
SARA. 

Revisões sistemáticas e 
ensaios clínicos, maioria foi 
publicado nos últimos sete 
anos, nas bases de dados 
MEDLINE (National Library 
of Medicine) e SCIELO 
(Scientific Electronic Library 
Online). 

Os resultados parecem ser 
promissores para beneficiar pacientes 
com SARA, uma vez que houve 
melhora da oxigenação com aumento 
da PaO2, diminuição da lesão 
pulmonar representada pela melhora 
da relação PaO2/FiO2, com 
consequente redução da mortalidade. 
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Barros (27) Identificar os benefícios 
que a PP pode trazer a 
pacientes com SARA. 

Pesquisa da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS), 
usando as bases de dados, 
SCIELO, MEDLINE período 
da busca de1967 - 2012. 

Pode se concluir que a posição prona 
melhora a oxigenação e de perfusão 
alveolar de pacientes com SARA.  

Amato et al 
(28) 

Foi hipotetizado que a 
pressão motriz na qual 
o VC é intrinsecamente 
normalizada (em vez 
do tamanho previsto do 
pulmão em pessoas 
saudáveis), índice mais 
fortemente associado à 
sobrevivência do que a 
VC ou PEEP em 
pacientes que não 
estão respirando 
ativamente. 

Usando uma ferramenta 
estatística conhecida como 
análise de mediação 
multinível para analisar 
dados individuais de 3562 
pacientes com SARA 
inscritos em nove estudos 
randomizados relatados 
anteriormente, examinamos 
pressão motriz como uma 
variável independente 
associada à sobrevida. 

Verificamos que pressão motriz foi a 
variável de ventilação que melhor 
estratificou o risco. Diminuições na 
pressão motriz devido a alterações 
nas configurações do ventilador foram 
fortemente associadas ao aumento da 
sobrevida. 

Ananias et al 
(29) 

Análise retrospectiva 
dos efeitos da PP nos 
parâmetros dos 
pacientes com SARA.  

7 pacientes com SARA 
submetidos a VM em PP. 
Foram avaliados dos efeitos 
da PP. 

A posição prona foi eficiente e segura 
nesta população. 

Dalmedico et 
al (30) 

Identificar e integrar as 
evidências científicas 
disponívei relacionadas 
ao uso da posição 
prona em pacientes 
com SARA agudo 
redução da variável 
desfecho mortalidade.. 

Visão geral de revisões 
sistemáticas ou metanálises 
de ensaios clínicos 
randomizados. Incluiu 
estudos que avaliaram o uso 
de posicionamento prono em 
pacientes com quadro agudo 
SARA publicada entre 2014 
e 2016.  

As evidências científicas apoiam que 
o uso combinado de ventilação 
protetora estratégica e posição prona 
por períodos entre 16 e 20 horas em 
pacientes com síndrome do 
desconforto respiratório agudo e 
PaO2 / FiO2 com resultados inferiores 
a 150 mm / Hg tem redução 
significativa da taxa de mortalidade. 

SARA – Síndrome da Angustia Respiratória Aguda, VM – Ventilação Mecânica, PEEP – Pressão expiratória ao final 
positiva, PP – Posição Prona, VC – Volume Corrente, PaO2 – Pressão Parcial de Oxigênio, FiO2 – Fração Inspirada de 
Oxigênio, MRV – Manobra de Recrutamento Alveolar.  

Discussão 

 

Cerca de 50% dos pacientes classificados com SARA grave, apresentam dano 

alveolar difuso; e a prevalência desse dano alveolar difuso diminui com o aumento da 

relação P/F.  Deste modo Sweeney e McAuley19 demonstraram não serem a favor do 

recrutamento alveolar, por observarem a ocorrência de lesões alveolares induzidas por VM 

quando é realizado o recrutamento. Porém os autores indicam a posição prona desde que 

esta seja utilizada somente quando a P/F é menor que 150.19  

É imprescindível observar e organizar a posição do paciente, uma vez que é um fator 

associado ao sucesso do tratamento desta síndrome. Na posição prona há o aumento da 

pressão transpulmonar em áreas dorsais do pulmão, recrutando alvéolos e melhorando a 

oxigenação. Cruz20 realizou uma pesquisa bibliográfica a respeito do uso da posição prona 

em pacientes sobre VM e que tinham diagnóstico de SARA, onde o autor pôde concluir que 

a posição prona demonstrou efeitos benéficos somados à oxigenação e à mecânica 

respiratória, principalmente se for precocemente implantada por períodos prolongados em 

pacientes com SARA grave.20 
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Neste mesmo contexto de revisão, Guerra et al21 também sugeriu a utilização da 

posição prona em pacientes com SARA. Os estudos analisados compreendiam os anos de 

1967 à 2007. Os autores deste estudo possuem a mesma conclusão de Cruz18, quanto a 

efetividade a eficácia da posição prona, entretanto, ressaltam que a tomada de decisão pelo 

uso da terapêutica de posicionamento prona deverá ser pautada no conhecimento da 

fisiopatologia e na experiência clínica da equipe multidisciplinar. A posição prona é 

considerada como um recurso terapêutico com grandes probabilidades de ser vastamente 

utilizado na conduta hospitalar de pacientes que apresentem o quadro de SARA.21 

No estudo de Guerin et al22 do tipo multicêntrico, prospectivo, randomizado e 

controlado, foram selecionados aleatoriamente 466 pacientes com SARA grave para serem 

submetidos a tratamento por um período mínimo de 16 horas. Sendo 237 pacientes para o 

grupo em posição prona e 229 pacientes para o grupo em posição supina. No grupo de 

posição prona a taxa de mortalidade em 28 dias foi de 16% e no grupo de posição supina foi 

de 32,8%. Como resultados conclui-se que pacientes com SARA grave podem se beneficiar 

da aplicação precoce de sessões de tratamento em posição prona, com menor taxa de 

mortalidade comparado ao tratamento em posição supina.22 

Em um relato de caso feito por Urzêda et al23 houve o acompanhamento de uma 

paciente do sexo feminino, 15 anos, vítima de politraumatismo, em que houve uma evolução 

com quadro de SARA após uma broncopneumonia grave, os sintomas apresentados foram 

desconforto respiratório, hipoxemia grave e persistente, baixa complacência pulmonar e 

infiltrado pulmonar bilateral. Foi internada no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), 

onde recebeu tratamento intensivo e cuidados para paciente neurológico grave associado à 

hipoxemia com acompanhamento fisioterapêutico diário. Todo o tratamento foi baseado em 

evidências descritas na literatura como ventilação com volume corrente (VT) menor que 6 

ml/Kg, controle da Pressão Platô menor que 30 cmH2O, Manobra de recrutamento Alveolar 

(MRA), titulação de PEEP ideal, redução FiO2 e posição prona. Os autores puderam 

concluir que tratamento da SARA envolve atitudes precoces e estratégias protetoras a fim 

de minimizar a piora da lesão pulmonar e possíveis complicações relacionadas à hipoxemia. 

Essas atitudes incluíram a aplicação da posição prona e de outras técnicas respiratórias 

adequadas a paciente, que propiciaram uma significativa melhora com alta hospitalar após 

18 dias de internação.23 

Em uma pesquisa do tipo prospectiva realizada no Serviço de Terapia Intensiva da 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo por Oliveira et al24, pôde-se verificar 

que os valores de PEEP ideal não foram alterados durante a posição prona ou supina, o que 

demonstrou que não há necessidade de adequação da PEEP durante a aplicação da 

técnica de tratamento desenvolvida. O estudo se desenvolveu nas três seguintes 

comparações: Fase 1- na posição supina, após o cálculo de PEEP ideal. Fase 2- após duas 
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horas o decúbito do paciente era modificado para prona, após cálculo da PEEP, o paciente 

era mantido por seis horas neste decúbito. E por fim fase 3- após este período, era colocado 

na posição supina, realizando-se novo cálculo da PEEP e nova coleta gasométrica, após 

duas horas. Foi comparada a fase 1 versus fase 2, fase 2 versus fase 3 e fase 3 versus fase 

1.24 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que o uso da posição prona pode e 

deve ser empregado no tratamento de SARA, respeitando todas as condições que envolvem 

o paciente e contando com a colaboração de toda equipe da UTI. A utilização da posição 

prona apresenta-se como uma técnica de tratamento que promove grandes benefícios aos 

pacientes.  

Conclusão 

Conclui-se, nesta revisão de literatura, que a posição prona no tratamento primário 

para pacientes com SARA é eficaz para alívio da sobrecarga sofrida pelos músculos 

respiratórios, auxiliando em um descanso momentâneo do stress sofrido no sistema 

fisiológico. Os benefícios mais citados, em toda bibliografia consultada, foram a melhora 

significativa da complacência pulmonar, melhora do índice de oxigenação e a diminuição de 

complicações a longo prazo. Muitos estudos, no decorrer dessa pesquisa, relataram que a 

aplicação precoce da posição prona é um ponto importante que deve ser analisado e 

aplicado, o mais rapidamente, a partir do diagnóstico e, por isso, destaca-se a extrema 

importância de que os profissionais que conduzem o tratamento possuam conhecimento 

acerca da fisiologia respiratória. A utilização da posição prona como primeira escolha para o 

tratamento de SARA, além de trazer benefícios ao paciente, pode diminuir as complicações 

a longo prazo e reduzir a taxa de mortalidade. 

Referências 

1. Ashbaugh DG, Bigelow DB, Petty TL, Levine BE. Acute respiratory distress in adults. 

Lancet 1967;2:319-323. 

 

2. Treacher DF. Use of the prone position en the acute respiratory distress syndrome: how 

should we assess benefit? Clin Sci. 2006;(2)110:641-643. 

 

3. Chan MC, Hsu JY, Liu HH, Lee YL, Pong SC, Chang LY, Kuo BIT, Wu CL. Effects of 

prone positions on inflammatory markers in patients with ARDS due to communit-adcquired 

pneumonia. J Formos Med Assoc 2007;106:708-716. 

 

4. Rubenfeld GD. Epidemiology of acute lung injury. Crit Care Med 2003;31:276-284. 

 



10 
 

5. Barbas CSV, Isola AM, Farias AMC, Cavalcanti AB, Gama AMC, Duarte ACM, et al. 

Recomendacoes brasileiras de ventilação mecânica 2013. Parte I. Rer Bras Fisioter 

Intensiva. 2014;26(2):89-121. 

 

6. Silva FL. Efeito da posição prona na oxigenação de pacientes com síndrome do 

desconforto respiratório agudo sob ventilação mecânica: Uma revisão de literatura [Trabalho 

de conclusão de curso]. Brasília: Universidade Federal de Brasília; 2014. 

 

7. Garcia CSNB, Pelosi P, Rocco PRM. Síndrome do desconforto respiratório agudo 

pulmonar e extrapulmonar: Existem diferencas?. Rev Bras Fisioter Intensiva. 

2008;20(2):178-83. 

 

8. Amato MBP, Carvalho CRR, Vieira S, Isola A, Rotman V, Moock M, et al. Ventilação 

mecânica na lesão pulmonar aguda / síndrome do desconforto respiratório agudo. Rev Bras 

Fisioter Intensiva. 2007;19(3):374-83. 

 

9. Fioretto JR, Carvalho WB. Temporal evolution of acute respiratory distress syndrome 

definitions. J Pediatria do Rio de Janeiro. 2013;89(6):523-30. 

 

10. Brochard AF et al. Prone positioning attenuates and redistributes ventilator-induced lung 

injury in dogs. Rev Crit Care Med 2000;28: 295-303. 

  

11. Wiener CM, Kirk W, Albrt RK. Prone position reverses gravitational distribution of 

perfusion in dog lungs with oleic acid-induced injury. Rev  Appl Physiol 1990; 68:1386-1392. 

 

12. Wiener CM, Kirk W, Albrt RK. The prone position improves arterial oxygenation and 

reduces shunt in oleic-acid-induced acute lung injury. Am Rev Respir Dir 1987;135: 628-633. 

 

13. Langer M, Mascheroni D, Marcolin R, Gattinoni L. The prone position in ARDS patients. 

A Clinical study. Rev Chest 1988;94:103-107. 

 

14. Kleinschmidt S, Ziegenfuss T, Bauer M, Fuchs W. The effect of intermittent prone 

position on pulmonary gas Exchange in acute lung failure. Rev Anasthesiol Intensiv Med 

Notfallmed Schmerzther.1993;28:81-85. 

 

13. Klefens SO. Comparação dos efeitos da posição prona associada a ventilação 

oscilatória de alta frequência e a ventilação mecânica convencional protetora em lesão 

pulmonar aguda induzida experimentalmente [Dissertacao mestrado]. Botucatu: Faculdade 

de Medicina de Botucatu/UNESP; 2014. 42 p. 

 

14. Sud S, Friedrich JO, Adhikari NK, Taccone P, Mancebo J, Polli F, et al. Effect of prone 

positioning during mechanical ventilation on mortality among patients with acute respiratory 

distress syndrome: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2014;186(10):381- 90. 

 

15. Torres G, Vieira SRR. Posicao prona como estratégia ventilatória em pacientes com 

lesão pulmonar aguda e síndrome da angústia respiratória aguda. Rev 

HCPA.1999;19(3):376-81. 

 



11 
 

16. Costa DC, Rocha E, Ribeiro TF. Associação das manobras de recrutamento alveolar e 

posição prona na síndrome do desconforto respiratório agudo. Rev. Bras Fisioter. Intensiva. 

2009; 21 (2): 197-203. 

17. Avila PES, Ribeiro AM. Recrutamento alveolar na síndrome do desconforto respiratório 

agudo. Ver Parana Med. 2014;28(1):75-81. 

 

18. Paiva KCA, Beppu OS. Posição prona. J Bras Pneumol. 2005;31(4):332-40. 

 

 

19. Sweeney RM, McAuley DF. Acute respiratory distress syndrome. J Seminar. 2016; 140-

6736(16): 1-15.  

 

20.  Cruz BMS; Marques CF, Santos ECD, Nascimento RA, Colaço MAXP.  Síndrome do 

desconforto respiratório do adulto (SARA) - ventilação mecânica na posição prona: revisão 

de bibliografia. Rev Inspirar. 2015; 7:2.16-20. 

 

21. Guerra MSB, Pereira VX, Valenti VE, Abreu LC. Aspectos fisiológicos do decúbito prona 

em síndrome do desconforto respiratório agudo. Rev Arq Med ABC. 2007;32 (2):88-90.  

 

22. Guérin C, Jean Reignier J, Richard JC, et al.  Prone Positioning in Severe Acute 

Respiratory Distress Syndrome. Rev New England J Med; 2013; 368 (23): 2159-2168. 

 

23.  Urzêda LM, Amaral A, Silva E. Ventilação protetora e a posição prona na Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo: Relato de caso. Rev RESC. 2015, 5:2;34-47.  

 

24. Oliveira LRC, Garcia TC, Peres VG, Maeda KM, Oliveira JV, Araújo JP, Molinari CV, 

Poletti EC, José A, Chiavone PA. Ajustes da Pressão Positiva Expiratória Final Ideal na 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo na Posição Prona. Rev Bras Fisioter. 

2008:20:1:37-42  

 

25. Alves PC, Gardenghi G. A posição prona e recrutamento alveolar em pacientes com 

síndrome do desconforto respiratório agudo: panorama em 2017. Rev RESC. 2017; 8:1, 35-

43. 

 

26. Carneiro MAA, Lima PF, Renata Carvalho Guedes RC, Marques ES, Rocha Júnior AM. 

Efeitos da posição prona no paciente com síndrome da angústia respiratória aguda (SARA): 

metanálise. Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais. 2009; 1(3): 97-104. 

 

27. Barros TMY. Benefícios da posição prona em pacientes com SARA: uma revisão da 

literatura. [trabalho de conclusão de curso/monografia]. Brasília: Universidade Católica de 

Brasília/ UCG. Pós graduação em Fisioterapia, 2012; 17 p.  

 

28. Amato MBP, Maureen O. Meade, Arthur S. Slutsky AS, et al.  Driving Pressure and 

Survival in the Acute Respiratory Distress Syndrome. Rev New Engl J Med. 2015; 372; 

8:747-755. 

 



12 
 

29. Ananias MANB, Cambraia AA, Calderaro DC. Efeito da posição prona na mecânica 

respiratória e nas trocas gasosas em pacientes com SARA grave. Rev Med Minas Gerais 

2018;(Supl 5): 280-528. 

 

30. Dalmedico MM, Salas D, Oliveira AM, Baran FDP, Meardi JT, Santos MC. Efeito da 

posição prona na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Journal of School of 

Nursing University of São Paulo.  Rev Esc Enferm USP. 2017; (51): 3251: 1-8.  

 


