
shbaugh e colaboradores1, em l967, utilizaram o
termo “síndrome da angústia respiratória do adul-
to” para descrever um quadro agudo de insufici-

ência respiratória grave que evoluía com elevada taxa de
mortalidade. A síndrome foi descrita em 11 adultos e uma
criança e foi caracterizada por edema pulmonar não
cardiogênico que cursava com traquidispnéia, cianose
refratária à administração de oxigênio, presença de
infiltrados alveolares bilaterais ao exame radiológico do
tórax e diminuição da complacência pulmonar.

Desde então, vários estudos vêm sendo publicados2-6

evidenciando as dificuldades relacionadas com a defini-
ção da síndrome. Tais dificuldades indicaram a necessi-
dade de uma uniformização de conceitos. Desta forma,
em 1992, foi realizada uma Conferência de Consenso
Americana-Européia, publicada em l9947, onde foram
reavaliados aspectos relacionados com a definição,
fisiopatologia, fatores de risco e incidência da síndrome.
Julgou-se mais apropriado o termo Síndrome do Des-
conforto Respiratório Agudo (SDRA) para designar tais
casos, dado o caráter agudo da doença e o fato de serem
acometidos, indistintamente, adultos e crianças. Além dis-
so, levando-se em conta que os quadros de falência respi-
ratória aguda podem ser a base fisiopatológica em uma
grande variedade de agravos e que pequena porcentagem
de pacientes com insuficiência respiratória desenvolvem
as alterações clássicas da SDRA, foi elaborado um con-
ceito mais amplo, que engloba todos os casos de falência
respiratória. A denominação genérica adotada foi Lesão
Pulmonar Aguda (LPA). Entendendo-se que LPA e SDRA
são fenômenos evolutivos de um mesmo processo patoló-
gico, sendo diferenciados apenas pelo fato de que os casos
de SDRA encontram-se na fase final do mesmo.

Há relatos da associação da SDRA com diversas con-
dições clínicas, sendo os processos sépticos, as pneumo-
nias difusas, o choque, os traumas múltiplos, as transfu-
sões maciças de hemoderivados, as mais freqüentes. No
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Acute Respiratory Distress Syndrome in Children: Incidence,
Mortality Rate and Gas Exchange
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Objective: To review the incidence, mortaly rate, associ-
ated diseases and the treatment of ARDS in children and
to compare the results with a previously published study.
Methods: Children from 1 month to 12 years of age admit-
ted in the Pediatric Intensive Care Unit from August 1996
to August 1998 were included in the study. ARDS diag-
noses criteria were fulfilled at admission or during evolu-
tion. Patients were submitted to the pre-established proto-
col while mechanical ventilation was carried out with time
cycled, continuous gas flow in an intermittent mandatory
ventilation mode. Positive inspiratory pressure was limited
up to 35 cm H2O and the fraction of inspired oxygen was
kept below 60%. Disease severity and death probability
were evaluated by Pediatric Risk of Mortality (PRISM) at
admission. In the following 24 hours, death risk and the
therapeutic intervention level were also checked by Dynamic
Objective Risk Assessment (DORA) and by Therapeutic
Intervention Scoring System (TISS), respectively.
Results: ARDS incidence was 5.1%, 70.8% of the children
were less than 3 years old, lung infection and sepsis were the
main associated diseases, multiple organ dysfunction syn-
drome was observed in 66% and the mortality rate was 50%.
Conclusion: Systematic application of the newest diagnoses
criteria contributes to show the real incidence of ARDS.
Earlier diagnosis, the new ventilatory approach designed
to protect the lungs and a wider comprehension of the syn-
drome pathophysiology may contribute to the reduced
mortality rate observed in this study.
Key words: pediatrics ARDS: mechanical ventilation; per-
missive hypercapnia.
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entanto, permanece controverso se as
crianças com SDRA causada por
doença pulmonar primária (lesão
pulmonar direta) têm a mesma evo-
lução que aquelas nas quais a síndro-
me associa-se à doença sistêmica, tal
como a sepse (lesão pulmonar indi-
reta ou secundária).

A incidência exata da SDRA não
está estabelecida. Os dados disponí-
veis na literatura referem-se , prin-
cipalmente, à pacientes adultos.
Murray8, em l977, observou incidên-
cia de l50.000 casos/ano e Villar &
Slutsky3, em estudo mais amplo,
observaram incidência anual de 1,5
casos/100.000 habitantes. Em crian-
ças, os dados são ainda mais escas-
sos e relatam incidência que varia de
0,8 a 4,4% entre todas as admissões
em Unidades de Terapia Intensiva
Pediátrica9,l0.

Em trabalho anteriormente reali-
zado em nosso serviço11, foram es-
tudados, retrospectivamente, 12
prontuários de crianças com diag-
nóstico de SDRA no período de ja-
neiro de 1990 a julho de 1994 e ob-
servou-se que a incidência foi de
SDRA de 1%, que os quadros sépti-
cos foram as principais causas da
síndrome e que a taxa de mortalida-
de foi de 75%.

O presente estudo foi realizado
com o objetivo de rever a incidên-
cia, taxa de mortalidade, doenças
associadas e o curso clínico da
SDRA utilizando-se os novos crité-
rios diagnósticos estabelecidos pela
reunião de consenso de 19947, assim
como avaliar o efeito dos novos mé-
todos de proteção contra lesão pul-
monar induzida pela ventilação pul-
monar mecânica empregados nos
tratamento desses pacientes.

Casuística e Métodos
Foram incluídas crianças de um

mês a 12 anos de idade admitidas na
Unidade de Terapia Intensiva Pediá-
trica (UTIP) do Hospital das Clíni-
cas da UNESP-Botucatu no período
de agosto de 1996 a agosto de 1998

e que preencheram os critérios diag-
nósticos de SDRA à admissão ou
durante a evolução. Estes pacientes
foram submetidos a protocolo prees-
tabelecido que incluiu: identificação;
fatores predisponentes; sinais e sin-
tomas; medidas terapêuticas; escore
de lesão pulmonar, escore de SDRA,
análise seqüencial dos gases arteri-
ais e de outros exames laboratoriais.
O suporte ventilatório pulmonar me-
cânico foi efetuado com ventiladores
pressométricos, ciclados a tempo e
com fluxo constante, no modo de ven-
tilação intermitente. A pressão inspi-
ratória positiva (Pip) foi limitada em
35 cm H

2
O e a fração inspirada de

oxigênio (FiO
2
) foi mantida, preferen-

cialmente, abaixo de 60%, aceitando-
se saturação arterial de oxigênio
(SaO

2
) entre 88-90%.

O diagnóstico de SDRA foi efe-
tuado com base nos critérios divul-
gados pela reunião de consenso (es-
core de SDRA), publicada em l9947,
sendo caracterizada por quadro de
insuficiência respiratória de início
agudo, acompanhado pelos seguin-
tes elementos: a) PaO

2
/FiO

2
< 200

mmHg, não considerando a pressão
expiratória final positiva (Peep) uti-
lizada; b) infiltrados bilaterais ao
exame radiológico do tórax em po-
sição frontal e c) pressão de encra-
vamento capilar pulmonar (PcpP) <
l8 mmHg, quando medida, ou nenhu-
ma evidência clínica de hipertensão
atrial esquerda.

A intensidade da lesão pulmonar
foi avaliada seqüencialmente utili-
zando-se o escore de Murray12. Este
escore é baseado numa escala que
avalia quatro variáveis: exame radi-
ológico do tórax; complacência pul-
monar; relação PaO

2
/FiO

2
 e nível da

Peep. A cada uma destas variáveis
atribuí-se valores de 0 a 4, represen-
tando o grau da anormalidade. O va-
lor final do escore é obtido pela divi-
são da soma destes valores pelo nú-
mero de variáveis utilizadas, consi-
derando-se o diagnóstico de SDRA

quando o valor é maior ou igual a 2,5.
Todas as variáveis fisiológicas e

bioquímicas habitualmente usadas
para o manejo de crianças gravemen-
te enfermas foram coletadas diaria-
mente ou quando as necessidades de
avaliação assim o exigiram, por
exemplo: a) medidas das trocas ga-
sosas: pressão parcial de oxigênio
(PaO

2
) e pressão parcial de gás

carbônico (PaCO
2
), medidas em mi-

límetros de mercúrio, freqüência res-
piratória por minuto, FiO

2
, freqüên-

cia respiratória mecânica por minu-
to, Peep e Pip, medidas em centíme-
tros de água e diferença alvéolo-ar-
terial de oxigênio (D A-a O

2
), assu-

mindo pressão barométrica de 760
mmHg e quociente respiratório de
0,8; b) medidas hemodinâmicas: fre-
qüência cardíaca, pressão arterial
média (PAM), pressão venosa cen-
tral (PVC), oferta hídrica em ml/Kg/
dia e lactato sérico em milimoles/li-
tro e c) outras medidas: equilíbrio
ácido-básico, função hepática e re-
nal, hematológico completo e coagu-
lograma. Também foi avaliada a gra-
vidade da doença e a probabilidade
de óbito à internação por meio de
Pediatric Risk of Mortality
(PRISM)13, o risco de óbito nas pró-
ximas 24 horas, pelo Dynamic
Objective Risk Assessment
(DORA)14 e o grau de intervenção
terapêutica utilizada, pelo
Therapeutic Intervention Scoring
System (TISS)15.

Em todos os pacientes foi verifi-
cada a ocorrência concomitante de
Síndrome de Disfunção de Múltiplos
Órgãos, cujo diagnóstico foi estabe-
lecido de acordo com os critérios
descritos por Wilkinson e colabora-
dores16, em 1987.

Para definir sepse foram adotados
os critérios publicados pelo
American College of Chest
Physicians/Society of Critical Care
Medicine17.

Foram excluídos do estudo os
pacientes portadores de doença pul-

RBTI - Revista Brasileira Terapia Intensiva PEDIATRIA

59Volume 13 - Número 2 - Abril/Junho 2001



monar crônica, cardiopatias descom-
pensadas ou não, aqueles com evi-
dência clínica de sobrecarga hídrica
e as crianças maiores de 12 anos.

RESULTADOS
No período eleito para o estudo fo-
ram admitidos na UTIP 462 pacien-
tes. Destes, 24 pacientes (5,1%) pre-
encheram os critérios diagnósticos de
SDRA, sendo l4 (58%) do sexo mas-
culino e 10 (42%) do sexo feminino,
com taxa de mortalidade de 50%.
Observou-se que 17 crianças (70,8%)
tinham entre 1 mês e 3 anos de idade,
uma criança (4,2%) estava na faixa
de 3 a 7 anos e seis crianças (25%)
eram maiores de 7 anos de idade.

A gravidade com que os pacien-
tes se apresentaram à internação foi
demonstrada pelos valores do
PRISM à admissão (21,5 ± 10%; ris-
co de óbito= 31 ± 22,3%) DORA (11
± 20%) e durante a evolução: PRISM
= 30,2 ± 8,9%; DORA= 25,4 ± 19%).
O grau de intervenção terapêutica
avaliado pelo TISS à admissão foi
de 43 ± 7,4% e durante a evolução
foi de 58,7 ? 4,1%. A síndrome de
disfunção de múltiplos órgãos e sis-
temas foi diagnosticada em 16 paci-
entes (66,7%).

As infecções pulmonares foram
as principais formas de agressão di-
reta aos pulmões, aparecendo iso-
ladamente em 8 crianças (33,3%) e
em associação com sepse em outras
12 (50%). Dos 8 pacientes com di-
agnóstico isolado de pneumonia, 2
(25%) evoluíram para o óbito e das
12 crianças nas quais a pneumonia
esteve associada com sepse, 8
(66,7%) evoluíram para o óbito. Os
quadros de sepse foram as causas
secundárias mais importantes, estan-
do presentes, isoladamente, em 4
pacientes (16,7%). Também associ-
aram-se secundariamente à SDRA,
quadros de choque em 3 pacientes,
politransfusão em 7 e contusão pul-
monar e trauma em um paciente.

Com relação aos parâmetros

ventilatórios utilizados, observou-se
que em 16 casos (66,7%) a FiO

2
 foi

mantida em níveis menores ou iguais
a 60%. Nas outras oito crianças a
FiO

2 
manteve-se igual a 100%, po-

rém por tempo não superior a 12
horas. A Pip atingiu valores meno-
res ou iguais a 30 cm H

2
O em 18

pacientes (75%), permaneceu em
níveis entre 30 e 35 cm H

2
O em 5

casos (20,8%) e foi maior que 35 cm
H

2
O em apenas um caso (4,l%). A

Peep esteve entre 8 e 10 cm H
2
O em

41,7% (10 casos) e foi maior que 10
cm H

2
O em 14 crianças (58,3%). O

tempo médio de utilização do supor-
te ventilatório pulmonar mecânico
foi de 10 dias.

Utilizando o escore de SDRA e o
escore de Murray, houve coincidên-
cia no dia do diagnóstico da síndro-
me em 20 casos (83,3%). Nos ou-
tros quatro casos nos quais não hou-
ve coincidência diagnóstica pelos
dois escores, o escore de SDRA pos-
sibilitou o diagnóstico 24 horas mais
cedo que o escore de Murray.

A avaliação dos valores da rela-
ção PaO

2
/FiO

2
, à admissão, demons-

trou que em 19 crianças (79,1%) esta
relação estava entre 100 e 174, sen-
do que 7 evoluíram para o óbito.
Após 2 dias de internação, verificou-
se que 8 de 9 pacientes nos quais a
relação PaO

2
/FiO

2
 estava abaixo de

100 evoluíram para o óbito.
A taxa de mortalidade por SDRA

(50%) observada foi significante-
mente maior (p<0,05) quando com-
parada à taxa de mortalidade (12,8%)
da população geral atendida pela
UTIP.

DISCUSSÃO
Inúmeros foram os relatos que pro-
curaram avaliar a SDRA em seus
mais diversos aspectos1,3,5,8,9,10. No
entanto, devido as dificuldades em
se definir e entender sua fisiopato-
logia os resultados obtidos nem sem-
pre traduziam o real comportamen-
to dos pacientes pediátricos portado-

res desta doença.
Somente após a reunião de con-

senso publicada em 19947 é que os
novos critérios diagnósticos da
SDRA foram firmados, uma nova
terminologia foi adotada e aspectos
da fisiopatologia e tratamento foram
revistos. A partir de então, outros
estudos abrangendo estes novos
enfoques foram publicados18-21.

Em trabalho anteriormente reali-
zado em nosso serviço11, em 1995,
observou-se incidência de SDRA de
1% e foi levantada hipótese de que a
incidência real da síndrome pudesse
ser maior do que a verificada, consi-
derando que no primeiro semestre de
1994, quando foi feita analise pros-
pectiva utilizando os novos critérios
diagnósticos em parte da amostra
estudada, a incidência foi de 2,5%.
No presente estudo a incidência foi
de 5,1%. Esta maior incidência está
de acordo com os relatos da literatu-
ra20,21 e pode ser explicada pela apli-
cação sistemática do escore de
Murray e do escore de SDRA em
todos os pacientes ventilados meca-
nicamente por mais de 24 horas, o
que possibilita firmar o diagnóstico
em um grupo maior de pacientes.

A taxa de mortalidade de 50%
verificada nesta série, significan-
temente menor que a observada em
estudo anterior11, está em acordo
com alguns relatos de SDRA18,21 e
pode relacionar-se, não apenas, com
a baixa idade da maioria das crian-
ças e com a gravidade dos quadros
clínicos à admissão, atestada tanto
pelos índices prognósticos avaliados,
mas também com a presença de
disfunção de múltiplos órgãos e sis-
temas, como descrito na literatu-
ra5,18,21 . A diminuição da mortalida-
de observada parece seguir a tendên-
cia atual observada na literatura18,21,
sendo tal fato explicado principal-
mente, pelo melhor entendimento da
fisiopatologia da SDRA que deter-
minou modificações em atitudes te-
rapêuticas19,21.
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Em três trabalhos do grupo de
Gattinoni22-24 foi observado, por meio
de estudo tomográfico dos pulmões,
que o comprometimento paren-
quimatoso pulmonar não era homo-
gêneo na SDRA. Paralelamente, di-
versas publicações25,26 alertaram para
a lesão pulmonar induzida pela ven-
tilação pulmonar mecânica (VPM)
ao se utilizar elevados valores de
volume corrente (10-15 ml/Kg) e de
pico de pressão inspiratória (> 40 cm
H

2
O), até então empregados rotinei-

ramente. A lesão pulmonar determi-
nada pelo contínuo estiramento e
colabamento de unidades alveolares
e induzida pela VPM com altos vo-
lumes correntes foi denominada de
volutrauma26-29. A idéia que predo-
mina, atualmente, é a de que o em-
prego desses altos volumes corren-
tes, que geram altas pressões inspira-
tórias durante a VPM de pacientes
com SDRA, determina lesão infla-
matória e estrutural em áreas de pul-
mão até então sadias, agravando a
hipoxemia e piorando a evolução dos
pacientes. A recomendação atual
para VPM em SDRA é a de que se
utilize volumes correntes de até 8 ml/
Kg, limitando a Pip em 35 cm H

2
O e

permitindo que a saturação arterial
de oxigênio fique entre 88-90%
(hipoxemia permissiva) e a PaCO

2

atinja valores de 50 a 100 mmHg
(hipercapnia permissiva)25,28-30. A
hipoxemia e a hipercapnia permissi-
vas foram marcos na VPM de paci-
entes com SDRA e têm contribuído
para diminuição da mortalidade29-31.

No presente estudo, esforços fo-
ram feitos com a intenção de minimi-
zar a lesão pulmonar induzida pela
VPM, de forma que em 16 pacientes
(66,6%) a FiO

2
 foi mantida em níveis

menores ou iguais a 60% e em ape-
nas um caso a Pip atingiu valores aci-
ma de 35 cm H

2
O, assim mesmo, por

período menor que 12 horas.
Por ser a SDRA condição clínica

que se associa à importante diminui-
ção da complacência pulmonar, im-

põe-se a utilização da Peep para nor-
malizar a relação ventilação/perfusão
e aumentar a capacidade residual
funcional, promovendo, assim, me-
lhora da oxigenação sem aumento da
FiO

2
. Neste estudo o melhor nível da

Peep foi obtido seguindo-se a siste-
matização apresentada por Nichols
e colaboradores4. Procedendo desta
forma a Peep atingiu valores tão ele-
vados quanto 10-15 cm H

 2
O.

As condições clínicas que estive-
ram associadas com a SDRA, neste
estudo, foram similares àquelas re-
latadas em estudo prévio11, sendo as
infecções pulmonares, as principais
causas primárias e, a sepse, a princi-
pal causa secundária. Dada a associ-
ação entre pneumonia e sepse em
metade dos casos não foi possível
estabelecer diferença na evolução
destes pacientes. Igualmente ao re-
latado por diversos estudos9-11, veri-
ficou-se baixa associação da SDRA
com trauma nesta série de pacientes.

A utilidade da relação PaO
2
/FiO

2

como índice preditivo em pacientes
com SDRA, quando avaliada após 48
horas da admissão, foi descrita por
Bone2, em 1989 e por Bernard7 e
colaboradores, em 1994. Além dis-
so, Landry32 e colaboradores verifi-
caram que valores abaixo de 150, à
admissão, podem indicar a necessi-
dade de intervenções terapêuticas
mais agressivas ou não convencio-
nais. Fioretto e colaboradores11, ape-
sar da pequena casuística, observa-
ram que a permanência da relação
PaO

2
 / FiO

2
 abaixo de 100 por mais

que 48 horas associou-se a mau prog-
nóstico, fato este que se repetiu no
presente estudo, quando de 9 paci-
entes em que tal relação ficou abai-
xo de 100, 8 foram a óbito. Nova-
mente, não foi observada correlação
dos valores da relação PaO

2
 / FiO

2
 à

admissão com a sobrevida, como
observado nos estudos anteriores.

Os resultados observados, neste
estudo, indicam que a SDRA é uma
doença que deve merecer especial

atenção do intensivista pediátrico
pela crescente incidência dos quadros
de insuficiência respiratória com evo-
lução para hipoxemia grave e refratá-
ria. Ressalvado o fato de que é difícil
a comparação entre dois estudos em
momentos distintos, a redução de
25% na taxa de mortalidade verificada
no presente estudo nos parece impor-
tante e pode indicar o efeito benéfico
das novas técnicas protetoras durante
a VPM em crianças.

Contínuos esforços devem ser
empreendidos para estimular mais
estudos da SDRA em nosso meio, o
que possibilitará melhor entendi-
mento desta doença em pacientes
pediátricos gravemente enfermos.

Síndrome do Desconforto Respi-
ratório Agudo (SDRA) em Crianças:
Incidência, Mortalidade e Trocas
Gasosas.

RESUMO
Objetivo: Rever a incidência, mor-
talidade, doenças associadas e trata-
mento da SDRA em crianças e com-
parar os resultados com estudo an-
teriormente publicado.

Métodos: Foram incluídas crian-
ças de um mês a 12 anos de idade,
admitidas na UTI-Pediátrica de agos-
to de 1996 a agosto de 1998 e que
preencheram os critérios diagnósti-
cos de SDRA. Os pacientes foram
submetidos a protocolo preesta-
belecido e o suporte ventilatório pul-
monar mecânico foi efetuado com
ventiladores pressométricos, cicla-
dos a tempo e com fluxo constante,
no modo de ventilação intermitente.
A pressão inspiratória foi limitada
em 35 cm H

2
O e a fração inspirada

de oxigênio foi mantida abaixo de
60%. A gravidade da doença e a pro-
babilidade de óbito à internação fo-
ram avaliados pelo Pediatric Risk of
Mortality (PRISM), o risco de óbito
nas 24 horas pelo Dynamic Objetive
Risk Assessment (DORA) e o grau
de intervenção terapêutica pelo
Therapeutic Intervention Scoring
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System (TISS).
Resultados: A incidência de

SDRA foi de 5,l%, 70,8% das crian-
ças eram menores de 3 anos, infec-
ção pulmonar e sepse foram as do-
enças mais freqüentemente associa-
das, 66% dos pacientes desenvolve-
ram disfunção de múltiplos órgãos e
a taxa de mortalidade foi de 50%.

Conclusão: A aplicação sistemá-
tica dos novos critérios diagnósticos
contribui para detecção mais preco-
ce de um número maior de pacien-
tes com SDRA, traduzindo melhor a
incidência da doença. Diagnóstico
precoce, as novas estratégicas venti-
latórias de proteção pulmonar e o
melhor entendimento da fisiopa-
tologia da síndrome contribuíram
para redução da mortalidade obser-
vada nesta série de casos.

Palavras-chave: síndrome do des-
conforto respiratório agudo; ventilação
mecânica; hipercapnia permissiva.
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