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POSIÇÕES PARA EXAMES  



De modo geral as pessoas adotam  
posições adequadas e confortáveis. 
Há muitas justificativas possíveis para 
 se colocar um paciente numa posição 
Terapêutica. 

 
  



Razões de colocar o posicionar um paciente : 

 Manter uma boa postura ; 

 Facilitar a Respiração ; 

 Previnir de úlceras de decúbito; 

 Realização de Exames; 

 Realização de cirurgias; 

 Realização de alguns procedimentos terapêuticos; 

 



Paciente Acamado  

 Manter colchão piramidal (caixa de ovo) sobre o colchão da cama do paciente.  

 Mudar sempre o paciente acamado de posição.  

 Colocar travesseiros macios embaixo dos tornozelos para elevar os 

calcanhares.  

 Colocar o paciente sentado em poltrona macia, ou revestida com colchão 

piramidal, várias vezes ao dia. Quando sentado mudar as pernas de posição, 

alternando as áreas de apoio. 

  Manter alimentação rica em vitaminas e proteína.  

 Manter hidratação.  

 Trocar fraldas a cada três horas, mantendo paciente limpo e seco.. 

  Hidratar a pele com óleos e/ou cremes a base de vegetais  

 Utilizar sabonetes com pH neutro para realizar a limpeza da região genital.  

 Realizar massagem suave na pele sadia, em áreas potenciais de pressão, com 

loção umectante e suave. Atenção – áreas avermelhadas não devem ser 

massageadas, para não aumentar a área já lesionada.  

 Manter a limpeza das roupas de cama, bem como mantê-las seca e bem 

esticadas.  



Princípios a serem aplicados 

 Cobrir o paciente em todas as posições; 

 Mudar o paciente de posição de 2/2 horas; 

 Fazer exercícios passivos ou ativos adequados; 

 Ter cuidado com a pele: Higiene, hidratação, 
prevenção de úlceras de decúbito; 

 Providenciar medidas de apoio para manter um bom 
alinhamento corporal; 

 



Tipos de Posições 

Decúbito Horizontal, Dorsal ou Supina 

 

 

 

Indicada para exames das mamas, abdome e membros  

 



  
  
  

Decúbito Ventral ou Prona  
 

Indicada para exame da coluna vertebral  



Decúbito Lateral Esquerdo ou Direito 

 

 

 

 

 

 

    Indicada para conforto do paciente na mudança de 
decúbito em pacientes acamado  



Posição de Sims  

 

 

 

 

 

 

 

Indicada para exames retais  

 

 

 

 

 

 

 



Posição de Fowler / Semi Fowler 

 

 

 

 

 

 

  

 Indicada pra conforto, facilitar  a respiração, 
alimentação... 



Posição de Trendelemburg 

 

 

 

 

 

 

Indicada para tratamento vascular, melhorar a 
circulação cerebral... 

 

 

 

 

 

 

 



Posição Ginecológica 

 

 

 

 

 

 

 

Indicada para exames ginecológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 



Posição Genupeitoral 

 

 

 

 

 

 

 

Indicada para cirurgias ou exames anuretais  

 



Posição Ereta, Ortostática ou em Pé  

 

 

 

 

 

 

 

Indicada para exame neurológico e ortopédico   



Posição de Crask 

 

 

 

Indicada em cirurgias e exames do reto  



Posição Próclive  

 

 

 

 

 

 

 

Indicada Para melhorar a circulação dos membros 
inferiores  



Úlcera de Pressão 

 A úlcera de pressão pode ser definida como uma 
lesão de pele causada pela interrupção sangüínea em 
uma determinada área, que se desenvolve devido a 
uma pressão aumentada por um período prolongado. 
Também é conhecida como úlcera de decúbito, 
escara ou escara de decúbito. O termo escara deve 
ser utilizado quando se tem uma parte necrótica ou 
crosta preta na lesão 



ÚLCERA DE PRESSÃO 



Úlcera de Pressão 



Quais as causas e Fatores de Risco! 

 Imobilidade - Pacientes 

acamados que são ou foram 

fumantes, diabéticos)  

 Idade avançada 

 Desnutrição  

 Pressões prolongadas  

 Fricção 

 Incontinência urinária 

e fecal (uso de fraldas)  

 Infecção 

 Deficiência vitamínica 

 Umidade excessiva 

 Edema 

 



 
Como se desenvolve?  

 A úlcera de pressão se desenvolve quando se tem 
uma compressão do tecido mole entre uma 
proeminência óssea e uma superfície dura por um 
período prolongado. O local mais freqüente para o 
seu desenvolvimento é na região sacra, calcâneo, 
nádegas, trocânteres, cotovelos e tronco.  

 



Locais de 
aparecimento 
de Úlcera de 
Pressão 

•Ombros; 

•Omoplata; 

•Cotovelos; 

•Quadril; 

•Base da espinha 
(região sacral);    

•Lateral das 
nádegas; 

•Joelhos; 

•Tornozelo; 

•Calcanhar 



Como se Previnir  

 Mudar de posição de 3/3horas. 

 

 Sempre que mudar a pessoa de lugar, cuidado para não  raspar a pele no lençol, 
nos estofados, ou nas cadeiras. Deixar a roupa que fica embaixo  do paciente 
sempre lisa e sem dobras e tomar cuidado com farelos ou pedacinhos de 
comida.  

 

 Proteger as saliências ósseas com travesseiros, pequenas almofadas ou lençóis 
dobrados em forma de rolo 



 Usar colchão “caixa-de-ovo” que deve ser protegido 
com lençol de um material plástico específico 
denominado “Vapt Vupt”, encontrado em casas de 
material cirúrgico e que deve ser colocado em cima 
do colchão habitual.  

 



ATENÇÃO!! 

 Lavar a pele sempre com muito cuidado. Não se deve 
esfregá-la durante a limpeza pois a pele ressecada pode 
originar feridas e favorecer o surgimento de escaras. 
Lembre-se que uma escara leva 1 hora para surgir e pode 
levar meses para cicatrizar. 


