
NUTRIÇÃO ENTERAL EM PACIENTES COM COVID 19 
EM POSIÇÃO PRONA

Introdução

A posição prona é uma manobra utilizada desde 1974 para combater a 

hipoxemia nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo 

(SDRA).

Apesar dos benefícios para a função respiratória é notório que o jejum 

prolongado em pacientes gravemente enfermos pode levar à desnutrição, 

maior incidência de eventos adversos e pior desfecho clínico, 

principalmente diante do catabolismo agressivo provocado pela covid-19.

O desafio proposto é nutrir os pacientes em posição prona de forma segura 

e eficaz.

Métodos
Foi realizada uma busca na literatura através das bases de dados eletrônicas 

Pubmed, Scielo e Medline e foram encontrados 22 artigos sobre o tema. Os 

artigos foram analisados e dois artigos foram selecionados como base para 

a criação de um protocolo.

Resultados

Foi desenhado um fluxograma para nutrição enteral dos pacientes em 

posição prona. (Figura 1) após a implantação dessa rotina os pacientes que 

ficaram em média 20 horas/ dia em posição prona receberam cerca de 20% 

de dieta enteral a mais, sendo que não foram relatados eventos adversos 

como a broncoaspiração.  A nutrição enteral em posição prona se mostrou 

segura e está consolidada em diretrizes internacionais atuais.
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