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PROTOCOLO DE MANOBRA DA VENTILAÇÃO PRONA – COVID -19

espceara

1. QUANDO CONSIDERAR

1.1 Paciente em ventilação mecânica
 
- SARA moderada ou grave com gasometria mostrando persistência da 
relação PaO2/FiO2 < 150mmHg após titulação da PEEP até 10 -12cmH2O, 
idealmente nas primeiras 48h do quadro e excluindo as contraindicações.

1.1.1 Contraindicações absolutas

- Instabilidade hemodinâmica com necessidade de aumento progressivo 
de vasopressor; arritmias graves agudas; fratura pélvica ou de coluna 
vertebral; hipertensão intracraniana; esternotomia recente; 
peritoneostomia. 

1.1.2 Contraindicações relativas

- Traqueostomia dentro das primeiras 24h; fístula broncopleural; 
hemorragia pulmonar; gestação; cirurgia oftalmológica recente e 
aumento da pressão intraocular; ferimento de face; pressão 
intra-abdominal > 20mmHg

1.2 Paciente em respiração espontânea*

- Em pacientes em oxigenioterapia, sem indicação de intubação e 
ventilação mecânica, calmos e cooperativos, como terapia adjuvante, 
sessões de 2-3h de posição prona, podem ser consideradas. 
- Lembrar: Esse procedimento deve ser interrompido se não houver 
melhora da oxigenação ou intolerância por parte do paciente e  não deve 
substituir a intubação nem protelá-la!! 

* Scaravilli e cols. Journal of Critical Care. Doi 10.1016/j.jcrc.2015.07.008
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2. COMO EXECUTAR (veja aqui o vídeo: https://youtu.be/xGG1rw7KYHk) 

- Disponibilizar 5 profissionais (idealmente 1 médico, 1 fisioterapeuta e 3 
profissionais de enfermagem), sendo o médico posicionado na cabeceira 
do leito para evitar deslocamento do tubo orotraqueal, e os demais 
profissionais posicionados de dois a dois em cada lado da cama. No caso 
da presença de dreno de tórax, 1 profissional deverá ficar responsável por 
elevar o frasco, acompanhando a manobra.

- Retirar os eletrodos do tórax anterior e colocá-los nos membros 
superiores: V na porção anterior do ombro Direito, RA e RL na posição 
anterior do braço direito, LA e LL na porção anterior do braço esquerdo;
- Manter apenas infusões imprescindíveis (drogas 
vasoativas/sedação/bloqueio neuromuscular/NPT) e clampear sondas e 
drenos.
- Realizar a manobra do “envelope”: colocar um lençol móvel unindo com o 
lençol inferior pelas laterais, enrolando as suas extremidades firmemente 
próximas ao corpo do paciente; 
-  Posicionar a cama na posição plana (0°);
- Deslocar o paciente para a lateral do leito contrária ao ventilador 
mecânico, utilizando o envelope feito com os dois lençóis móveis.
- Girar o paciente para decúbito ventral, posicionando coxins da largura do 
paciente abaixo do tórax e abaixo da pelve;
- Posicionar coxim circular sob a face do paciente, mantendo a face 
lateralizada a fim de manter a posição neutra do pescoço e evitar lesões 
faciais;
- Posicionar pequeno coxim oval na palma da mão do membro em 
elevação a fim de estender o punho e manter a flexão dos dedos;

- Manter o paciente em posição de 
nadador*;
- Posicionar a cama em Trendelemburg 
reverso – 10°.
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3. COMO SEGUIR O PACIENTE

- Coletar gasometria arterial após duas horas de prona para avaliar 
resposta ideal positiva à manobra: aumento na relação PaO2/FiO2 de 20 
mmHg ou um incremento na PaO2 de 10% da basal na posição supina.
- A despeito de uma não resposta ideal positiva inicial, se houver 
estabilidade clínica e gasométrica, a sessão deve ser mantida, pela 
possibilidade de resposta positiva mais tardia.
- Cada sessão de prona deve durar entre 16 e 18h alternada com 6h de 
posição supina.
- Alternar e registrar a posição da cabeça e braços (posição nadador) a 
cada 6 horas.

3.1 Retorno para a posição supina precocemente, se:
 
- Deterioração respiratória aguda após a manobra (SpO2 < 88% ou PaO2 < 
55 mmHg por mais de 5 minutos com FiO2 de 100%)
- Complicações do procedimento (extubação acidental, obstrução do tubo 
endotraqueal, hemoptise, instabilidade hemodinâmica progressiva, 
arritmias graves, parada cardíaca)

3.2 Suspensão definitiva das sessões de prona, se:

- Resposta insatisfatória à estratégia (diminuição da relação PaO2/FiO2 > 
20% em comparação à posição supina após duas sessões de PRONA)
- Melhora clínica sustentada (PaO2/FiO2 > 150 mmHg com PEEP até 10 
cmH2O e FiO2 < 60% em posição supina, por no mínimo 4 horas após o fim 
da última sessão de prona)
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Posição de nadador (um braço elevado e a cabeça rotada para o 
lado deste braço, o outro braço é posicionado na lateral do corpo).
Imagem: Oliveira VM et al . Checklist da prona segura: construção 
e implementação de uma ferramenta para realização da manobra 
de prona, Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 2017.


