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      POSICIONAMENTO DO PACIENTE 

• Decúbito dorsal ou Supina: É aquela em que o paciente se encontra 
deitado de costas, com as pernas estendidas e os braços estendidos e 
apoiados em talas. O dorso do paciente e a coluna vertebral estão 
repousando na superfície do colchão do leito ou mesa cirúrgica.  

 EX: UTILIZADO EM CIRURGIAS CRANIANAS, TORÁCICA E PERITONIAL 

          POSIONAMENTO DO PACIENTE 

• Decúbito ventral ou Prona: O paciente fica deitado de abdômen para 
baixo, com os braços estendidos para frente e apoiados em talas. O 
sistema respiratório fica mais vulnerável na posição de decúbito 
ventral.  

Ex. Cirurgias da coluna como de Hérnia de disco. 
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           POSICIONAMENTO DO PACIENTE 

• Decúbito lateral ou sims: O paciente permanece em decúbito lateral, 
esquerdo ou direito, com a perna que está do lado de cima 
flexionada, afastada e apoiada na superfície de repouso.  

Ex. Cirurgias renais 

           POSICIONAMENTO DO PACIENTE 

• Posição de litotômia ou Ginecológica: O paciente permanece em 
decúbito dorsal, com as pernas flexionadas, afastadas e apoiadas em 
perneiras acolchoadas, e os braços estendidos e apoiados.  

Ex. Histerectomia vaginal 
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           POSICIONAMENTO DO PACIENTE 

• Posição trendelenburg: É uma variação da posição de decúbito dorsal 
onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. 
Mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal. 
Ex. Posição utilizada para cirurgias de órgãos pélvicos, Laparotomia de 
abdomên inferior. 

         POSICIONAMENTO DO PACIENTE 

• Posição trendelenburg Reverso: Mantém as alças intestinais na parte 
inferior da cavidade abdominal. Reduz a pressão sangüínea cerebral. 
Ex. Posição utilizada para cirurgias de abdomem superior e cranianas 
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              POSICIONAMENTO DO PACIENTE 

• Posição fowler ou sentada: O paciente permanece semi-sentado na 
mesa de operação. Posição utilizada para conforto do paciente 
quando há dispnéia.  

Ex. Dreno de Tórax 

 

 

           POSICIONAMENTO DO PACIENTE 

• Posição de canivete : O paciente se encontra em decúbito ventral, 
com as coxas e pernas para fora da mesa e o tórax sobre a mesa, a 
qual está levemente inclinada no sentido oposto das pernas, e os 
braços estendidos e apoiados em talas. Ex. 
Hemorroidectomia,FISSURA E FÍSTULAS ANAIS. 
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Cargo: Enfermeiro - Órgão: Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN - Banca: IDECAN - Ano: 2014 

A lavagem intestinal, procedimento para aliviar distensão abdominal, flatulência e 
constipação, preparar o paciente para cirurgias, tratamentos e exames radiológicos e 
endoscópios, deve ser feita com o preparo dos materiais e paciente. De acordo com o 
posicionamento do paciente, marque a posição mais indicada para a realização da 
lavagem intestinal.  

 

 a) Sims. 

 b) Fowler.  

c) Ventral. 

d) Ginecológica. 

e) Trendelemburg.  

 

 

 

Enfermeiro - Órgão: UFFS - Banca: FEPESE - Ano: 2012 

Um paciente que realizará uma cirurgia proctológica está posicionado em 
decúbito ventral com as coxas e pernas para fora da mesa e o tórax sobre a 
mesa, a qual está levemente inclinada no sentido oposto das pernas, e os 
braços estendidos e apoiados em talas. Essa posição é denominada: 

 

 a) posição de Fowler. 

 b) posição lateral ou Sims. 

 c) posição de canivete ou Kraske. 

 d) posição Trendelenburg. 

 e) posição de litotômia 
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AOCP - EBSERH/HU-UFGD - Enfermeiro - Assistencial  
Para a realização de sondagem retal, a posição mais adequada e confortável é  

A) Prona. 
 
B) Supina. 
 
C) Litotomia. 
 
D) Sims. 
 
E) Trendelenburg 

                                OBRIGADO! 
 

                                    eltonchaves76@Hotmail.com 


