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Resumo 

 

Barreira ER. Utilização da nova definição de Berlim no diagnóstico da 
síndrome do desconforto respiratório agudo em crianças criticamente 
doentes [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2018. 
 
INTRODUÇÃO: Em 1994, a Conferência de Consenso Americano-Europeu 
estabeleceu pela primeira vez critérios diagnósticos para definir a Síndrome 
do Desconforto Respiratório Agudo, critérios estes utilizados desde então 
em adultos e crianças. Em 2012, uma nova definição – a chamada definição 
de Berlim - foi proposta para adultos, porém sem referências quanto à sua 
aplicabilidade na faixa etária pediátrica. O objetivo deste estudo foi avaliar a 
prevalência, os desfechos e os fatores associados à ocorrência de Síndrome 
do Desconforto Respiratório Agudo em crianças, utilizando a definição de 
Berlim, em comparação à definição da Conferência de Consenso 
Americano-Europeu. MÉTODOS: Estudo de coorte prospectivo, 
multicêntrico, realizado entre março e setembro de 2013 em oito Unidades 
de Terapia Intensiva Pediátrica no estado de São Paulo. Todas as crianças 
de 1 mês a 15 anos admitidas nos centros participantes foram consideradas 
elegíveis e avaliadas diariamente quanto à presença de Síndrome do 
Desconforto Respiratório Agudo, de acordo com as definições da 
Conferência de Consenso Americano-Europeu e de Berlim, com os 
respectivos desfechos. RESULTADOS: Dentre os 562 pacientes admitidos 
no estudo, 58 (10,3%) e 57 (10%) pacientes desenvolveram Síndrome do 
Desconforto Respiratório Agudo, de acordo com as definições da 
Conferência de Consenso Americano-Europeu e de Berlim, 
respectivamente. Dentre os pacientes diagnosticados, conforme a definição 
de Berlim, nove (16%) tiveram Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 
leve, 21 (37%) moderada e 27 (47%) grave. Em comparação com pacientes 
que não desenvolveram a síndrome, pacientes com Síndrome do 
Desconforto Respiratório Agudo tiveram maior número de comorbidades, 
maiores escores de gravidade à admissão, maior tempo de internação 
hospitalar, maior duração de ventilação mecânica e maior mortalidade 
(p<0,05). As comparações de desfechos entre as três categorias de 
gravidade de acordo com a definição de Berlim mostraram diferenças 
significativas no número de dias livres de ventilação mecânica (21, 20 e 5 
dias, p<0,001) e de mortalidade (0, 15% e 41%, p=0,02) entre pacientes com 
Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo leve, moderada e grave, 
respectivamente. Estas diferenças foram observadas apenas para pacientes 
com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo grave em relação aos 
outros dois grupos. Não foram observadas diferenças no tempo de 
internação em UTI e tempo de internação hospitalar entre as três categorias 
de gravidade. CONCLUSÕES: A definição de Berlim é capaz de identificar 
um subgrupo de pacientes com piores desfechos, conforme demonstrado 
pelo menor número de dias livres de ventilação mecânica e maior 



mortalidade em crianças com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 
grave.  
 
Descritores: terapia intensiva; epidemiologia; pediatria; ventilação mecânica; 
síndrome do desconforto respiratório agudo; lesão pulmonar aguda; 
insuficiência respiratória.  
 

 

 

  



Abstract 

 

Barreira ER. Utilization of the new Berlin definition for the diagnosis of acute 
respiratory distress dyndrome in critically ill children [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 
INTRODUCTION: In 1994, the American-European Consensus Conference 
first established the diagnostic criteria to define Acute Respiratory Distress 
Syndrome. Since then, these criteria have been used to define the syndrome 
in both adults and children. In 2012, a new definition – the so-called Berlin 
definition – was proposed to be used in adults, but no references were made 
regarding its applicability in children. The objective of this study was to 
evaluate the prevalence, outcomes and risk factors associated with the 
development of Acute Respiratory Distress Syndrome in children according 
to the Berlin definition as compared with the American-European Consensus 
Conference definition. METHODS: A prospective, multicenter cohort study 
conducted from March to September 2013 at eight Pediatric Intensive Care 
Units located at the state of Sao Paulo. All children aged 1 month to 15 years 
old who met eligibility criteria were evaluated daily for the presence of Acute 
Respiratory Distress Syndrome according to the American-European 
Consensus Conference and the Berlin definitions, and related outcomes. 
RESULTS: Of the 562 patients included, Acute Respiratory Distress 
Syndrome developed in 58 (10.3%) and 57 (10%) patients, according to the 
American-European Consensus Conference and the Berlin definitions, 
respectively. Among patients diagnosed according to the Berlin definition, 9 
(16%) were classified as mild, 21 (37%) moderate, and 27 (47%) severe. 
Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome had a significantly higher 
number of comorbidities, higher severity scores at admission, longer hospital 
length of stay, longer duration of mechanical ventilation and higher mortality 
(p<0.05) than patients who did not develop the syndrome. Comparisons 
across the three severity categories according to the Berlin definition showed 
significant differences in the number of ventilator-free days (21, 20 and 5 
days, p<0.001) and mortality (0.15% and 41%, p<0.02) for patients with mild, 
moderate and severe Acute Respiratory Distress Syndrome, respectively. 
Differences were observed only for patients with severe Acute Respiratory 
Distress Syndrome compared with the two other severity groups. No 
differences in Pediatric Intensive Care or hospital length of stay were 
observed across the three categories. CONCLUSIONS: The Berlin definition 
can identify a subgroup of patients with distinctly worse outcomes, as shown 
by the reduced number of ventilator-free days and higher mortality for 
children with severe Acute Respiratory Distress Syndrome.  
 
Descriptors: critical care; epidemiology; pediatrics; respiration, artificial; 
respiratory distress syndrome, adults; acute lung injury; respiratory 
insufficiency  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), 50 anos após 

sua descrição inicial, ainda representa um dos maiores desafios ao médico 

intensivista, frente à dificuldade no manejo e à alta mortalidade relacionadas 

a ela. A compreensão abrangente do estado atual de conhecimento e dos 

desafios terapêuticos a serem superados para reduzir a mortalidade 

relacionada à SDRA exige uma revisão da evolução histórica do 

entendimento desta síndrome e das definições aplicadas a ela.  

O estabelecimento de definições claras para distinguir diferentes 

entidades clínicas é fundamental para aquisição de conhecimentos e 

obtenção de progressos em medicina. O uso destas definições permite a 

realização de estudos epidemiológicos para elucidar a importância do 

problema e facilita a inclusão de indivíduos com fenótipos semelhantes em 

determinado estudo, possibilitando a comparação entre estudos e a 

inferência sobre a propriedade da generalização dos resultados. Finalmente, 

as definições permitem ao clínico identificar pacientes com diagnósticos 

semelhantes e estabelecer diferentes estratégias terapêuticas direcionadas 

a populações específicas. No entanto, definições não são imutáveis e 

precisam ser continuamente refinadas, à medida que novos conhecimentos 

revelem aspectos antes desconhecidos referentes à situação definida. A 

importância destes aspectos torna-se evidente ao interpretar-se criticamente 

a evolução histórica das definições e do tratamento da SDRA. 
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A primeira descrição de uma síndrome clínica compatível com a 

SDRA de que se tem conhecimento na literatura médica data de 1821, 

quando Lanennec (1) descreveu em seu Tratado de doenças do tórax uma 

entidade clínica por ele denominada “anasarca pulmonar idiopática”. O autor 

cita como exemplo casos de crianças com evolução fatal em decorrência de 

sarampo que em seus estágios finais apresentavam quadro de “ortopneia 

sufocante”. 

Em 1900, Sir Willian Osler (conforme citado por Sternbach) (2) relatou 

os achados de necropsia de um paciente com edema pulmonar causado por 

overdose de morfina, outra possível causa de SDRA: “...o pulmão é pesado, 

de cor arroxeada escura, não crepitante... Ao corte, observa-se saída de 

uma extraordinária quantidade de soro sanguinolento e o tecido tem uma 

aparência gelatinosa, infiltrada”.  

Em 1946, Lyman Brewer (3), cirurgião e major do exército americano 

que serviu nas campanhas da Itália na Segunda Grande Guerra, descreveu 

a importância do “pulmão úmido” na morbidade e mortalidade de soldados 

vítimas de traumas. Na ocasião, o termo “pulmão úmido” foi usado para 

descrever a presença de fluidos pulmonares acumulados na árvore 

brônquica e nos alvéolos em razão do aumento generalizado de 

permeabilidade, como resultado de politraumatismos ou de estágios 

avançados de choque. De forma notável, o autor relata que melhores 

resultados terapêuticos foram observados com o uso de oxigênio sob 

pressão positiva que serviria para “...manter os bronquíolos patentes e 

fornecer oposição à pressão hidrostática dos capilares pulmonares”. 
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A primeira descrição da SDRA, como conhecida atualmente, foi feita 

por Ashbaugh (4) que, em 1967, publicou um relato de 12 pacientes 

criticamente doentes (11 adultos e uma criança de 11 anos) que 

desenvolveram quadro semelhante de insuficiência respiratória aguda, 

desencadeado por diferentes fatores tais como trauma, infecção viral e 

pancreatite. O quadro clínico observado nestes pacientes caracterizava-se 

por “...dispneia grave, taquipneia, cianose refratária à oxigenioterapia, perda 

de complacência pulmonar e infiltrado alveolar difuso observado ao RX de 

tórax”.  A análise histológica dos pulmões de seis dos sete pacientes que 

evoluíram a óbito revelou a presença de membranas hialinas intraalveolares 

semelhantes às observadas em recém-nascidos prematuros com Síndrome 

do Desconforto Respiratório (SDR), sendo esta síndrome, então, 

denominada Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo.  

Em 1971, em um artigo (5) que discutiu as características clínicas, 

fatores prognósticos e princípios de tratamento da Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo em adultos, foi renomeada como The Adult Respiratory 

Distress Syndrome, que no Brasil foi traduzida como a Síndrome da 

Angústia Respiratória do Adulto (SARA).* 

 

1.1 Os critérios de Murray 

Na década de 1970, diversos artigos (6) foram publicados 

descrevendo situações com características semelhantes à SARA, porém sob 

                                                      
* Em respeito à nomenclatura histórica, a partir deste momento os termos SARA e SDRA 
serão utilizados para referir-se a estudos publicados antes e após a definição da AECC, 
respectivamente. 
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várias nomenclaturas, tais como: pulmão de choque, pulmão pós-traumático, 

pulmão úmido, pulmão de DaNang e pulmão do respirador, entre outros, 

demonstrando a necessidade de uma padronização de sua definição e 

nomenclatura. 

A primeira tentativa de padronização da definição foi feita por  

Murray (7) em 1988, que propôs um escore quantitativo para caracterizar a 

presença, gravidade e evolução da insuficiência respiratória aguda e 

diferenciar a SARA de outras formas de lesão pulmonar leve ou moderada. 

Os componentes do Escore de Lesão Pulmonar (Lung Injury Score – LIS) 

incluíam variáveis relacionadas à extensão das alterações radiológicas, ao 

grau de hipoxemia determinado pela relação PaO2/FiO2, ao valor da pressão 

positiva expiratória final (positive end expiratory pressure – PEEP) e da 

complacência estática do sistema respiratório (Cest), quando esta fosse 

mensurada. O Escore de Lesão Pulmonar proposto por Murray é descrito na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 -  Escore de Lesão Pulmonar desenvolvido por Murray  

 Valor 

1. Escore radiológico 

Consolidação alveolar ausente 

Consolidação alveolar restrita a um quadrante 

Consolidação alveolar restrita a dois quadrantes 

Consolidação alveolar restrita a três quadrantes 

Consolidação alveolar em todos os quatro quadrantes 

 

0 

1 

2 

3 

4 

2. Escore de hipoxemia 

PaO2/FiO2  300 

PaO2/FiO2 225 -299 

PaO2/FiO2 175 - 224 

PaO2/FiO2 100 - 174 

PaO2/FiO2 < 100 

 

0 

1 

2 

3 

4 

3. Escore de PEEP (quanto em VM) 

PEEP  5 cm H2O 

PEEP 6 - 8 cm H2O 

PEEP 9 – 11 cm H2O 

PEEP 12 - 14 cm H2O 

PEEP  15 cm H2O 

 

0 

1 

2 

3 

4 

4. Escore de complacência estática do sistema respiratório 
(quando disponível) 

Cest  80 ml/cm H2O 

Cest 60 - 79 ml/cm H2O 

Cest 40 - 59 ml/cm H2O 

Cest 20 – 39 ml/cm H2O 

Cest  19 ml/cm H2O 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

O valor final é obtido dividindo a soma de todos os escores pelo número de 
componentes utilizados. 

 Escore 

Lesão pulmonar ausente 

Lesão pulmonar leve – moderada 

Lesão pulmonar grave (SARA) 

0 

0,1 - 2,5 

> 2,5 
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Embora tenha representado uma primeira tentativa de uniformização 

dos critérios diagnósticos, algumas limitações desta definição foram 

observadas, incluindo a falta de referência ao tempo de desenvolvimento da 

doença e a incapacidade deste escore em diferenciar a SARA de outras 

condições que cursam com edema pulmonar e hipoxemia, tais como edema 

pulmonar cardiogênico e hipervolemia. Alguns estudos (8-10) mostraram ainda 

que, apesar de identificar pacientes com pior prognóstico de mortalidade 

quando aplicado no 4 dia de doença, o escore apresentava pouco valor 

prognóstico quando utilizado entre os primeiro e terceiro dias do diagnóstico, 

e ao longo do tempo esta definição deixou de ser utilizada.  

 

1.2 A definição da AECC  

A falta de critérios diagnósticos específicos da SARA resultou em 

grande heterogeneidade nos critérios de inclusão de pacientes nos diversos 

estudos publicados até 1994 (4, 7, 11-13), prejudicando avanços no 

entendimento da epidemiologia, história natural e desfechos da síndrome. 

Os principais critérios diagnósticos utilizados para definir SARA antes de 

1994 estão descritos nos dados da Tabela 2.  
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Tabela 2 - Critérios diagnósticos utilizados para definir SARA antes de 1994 

Autor, ano Critério Prós Contras 

Ashbaugh, 
1967(4) 

Dispneia grave, taquipneia. 

Hipoxemia refratária a O2. 

Redução de complacência 
pulmonar. 

Infiltrado alveolar difuso ao 
RX. 

Hiperemia, atelectasia, 
edema e hemorragia alveolar 
e intersticial, membranas 
hialinas à necropsia. 

Descrição original. Ausência de critérios 
específicos. 

Dependência de 
necropsia. 

Bone,  
1976 (11) 

PaO2  70 mm Hg em FiO2  
0,5 e em uso de PEEP (valor 
não especificado). 

Valor razoável para 
PaO2/FiO2. 

Nenhum outro 
critério, além da 
oxigenação. 

Pepe,  
1982(12) 

PaO2 < 75 mm Hg com FiO2  
0,5. 

Novo infiltrado pulmonar 
difuso com todos os campos 
afetados. 

PAPO* < 18 mm Hg. 

Exclusão de insuficiência 
cardíaca, derrame pleural, 
atelectasia ou pneumonia 
bacteriana. 

Definições 
operacionais 
detalhadas. 

PEEP não 
incorporado à 
definição. 

PAPO* 
frequentemente >18 
mm Hg na SDRA. 

Exclusão de 
pneumonia 
bacteriana. 

Fowler,  
1983(13) 

Início súbito de infiltrados 
pulmonares bilaterais 

PAPO*  12 mm Hg 

Complacência < 50 mL/cm 
H2O 

PaO2/PAO2
#  0,2 

Definições 
operacionais 
detalhadas. 

PAPO* 
frequentemente >12 
mm Hg na SDRA. 

Complacência 
frequentemente não 
mensurada 

PEEP não 
incorporado à 
definição. 

Murray, 
1988(7) 

Início agudo ou crônico 

Classificação de lesão 
pulmonar leve, moderada ou 
SDRA, baseada no Escore 
de Lesão Pulmonar 

Causada por insulto 
pulmonar ou associada à 
desordem sistêmica 

Escore de Lesão 
Pulmonar descreve 
a gravidade. 

PEEP incorporado 
à definição. 

Enfatiza a causa. 

O subtipo crônico não 
é mais aceito. 

Escore de Lesão 
Pulmonar sem efeito 
prognóstico. 

Não exclui 
insuficiência cardíaca. 

*PAPO: pressão de artéria pulmonar ocluída; #PAO2: pressão alveolar de O2. 
Adaptado de Phua (14) 
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O primeiro grande avanço no estabelecimento de uma única definição 

ocorreu em 1994, quando a Conferência do Consenso Americano Europeu 

(American-European Consensus Conference - AECC) estabeleceu pela 

primeira vez a uniformização dos critérios diagnósticos da síndrome (15). A 

nova definição procurou contemplar aspectos não considerados por Murray, 

como a caracterização do aspecto agudo da doença e a exclusão de edema 

pulmonar cardiogênico ou sobrecarga hídrica, como causas de edema 

pulmonar. 

Um ponto importante definido neste consenso foi a mudança do termo 

Adult Respiratory Distress Syndrome para o termo original Acute Respiratory 

Distress Syndrome, em reconhecimento ao fato de que crianças eram 

igualmente afetadas pela condição. No Brasil, dois termos - Síndrome da 

Angústia Respiratória Aguda (SARA) (16) e Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA) (17) foram igualmente adotados.  

Especificamente, o consenso da AECC estabeleceu dois espectros de 

gravidade para a síndrome: a Lesão Pulmonar Aguda (LPA), caracterizada 

por com PaO2/FiO2  300, e a SDRA, termo utilizado para definir pacientes 

com LPA e PaO2/FiO2  200. A LPA foi definida como uma condição de 

início agudo, caracterizada por hipoxemia refratária à oxigenioterapia e com 

infiltrados pulmonares difusos à radiografia de tórax. O consenso considerou 

ainda que a medida de pressão de artéria pulmonar ocluída (PAPO), embora 

não mandatória, constituía uma ferramenta importante em alguns casos, 

sobretudo quando frente à possibilidade de edema pulmonar cardiogênico 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 -  Critérios diagnósticos de LPA e SDRA de acordo com a 
definição da AECC 

 

 Tempo Oxigenação RX de tórax PAPO 

LPA 

Início 
agudo 

PaO2/FiO2  300 mm Hg 
(independente do PEEP) 

Infiltrados 
bilaterais 

18 mm Hg quando medida 
ou ausência de evidências 
clínicas de hipertensão de 

átrio esquerdo 
SDRA PaO2/FiO2  200 mm Hg 

(independente do PEEP) 

 

 

A definição proposta pelo consenso da AECC foi rapidamente aceita e 

amplamente utilizada por clínicos e pesquisadores em todo o mundo, 

permitindo a aquisição de um vasto volume de conhecimentos referentes a 

aspectos clínicos e epidemiológicos desta condição, além de promover 

avanços terapêuticos significativos. Ao longo dos anos, algumas limitações 

desta definição tornaram-se evidentes, apontando para a necessidade de 

uma revisão dos critérios diagnósticos. As principais críticas à definição da 

AECC referiam-se à: 

 

1.2.1 Utilização da relação PaO2/FiO2 para definição do grau de 

hipoxemia e classificação de gravidade da SDRA 

Neste sentido, a primeira evidência foi publicada por Gowda (18) que 

demonstrou a variabilidade da relação PaO2/FiO2 na dependência da FiO2 

utilizada e da gravidade do shunt pulmonar. Estenssoro (19) e Ferguson (20) 

também demonstraram a labilidade da relação PaO2/FiO2 em função do 

PEEP utilizado, mostrando que, quando ventilados com valores crescentes 

de PEEP, pacientes com LPA apresentavam aumento significativo da 
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PaO2/FiO2, muitas vezes, deixando de preencher o critério de hipoxemia 

necessário para diagnóstico de LPA/SDRA.  

 

1.2.2 Variabilidade na interpretação de imagem radiológica 

Diversos estudos (21-23) demonstraram haver concordância baixa ou 

moderada entre observadores – radiologistas, intensivistas e especialistas 

em SDRA - na interpretação de imagens compatíveis com edema pulmonar 

na radiografia de tórax, evidenciando a vulnerabilidade deste critério 

diagnóstico. 

 

1.2.3 Uso do cateter de artéria pulmonar 

O uso do critério de PAPO  18 mm Hg para o diagnóstico de SDRA 

foi alvo de várias críticas (24-29) ao longo das últimas duas décadas. Dentre 

estas, ressalta-se que:  

a. Situações que cursam com aumento da resistência vascular 

pulmonar podem levar à superestimava da medida da pressão 

diastólica de átrio esquerdo quando medida através da PAPO (24); 

b. Pacientes com SDRA sem insuficiência cardíaca podem 

apresentar PAPO >18 mmHg. (25) 

c. O uso do cateter de artéria pulmonar em pacientes com SDRA 

não resulta em redução da mortalidade nem melhora de outros 

desfechos, porém associa-se à maior frequência de efeitos 

adversos, especialmente arritmias cardíacas (26); 
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d. A interpretação das ondas de pressão e das medidas numéricas 

da PAPO apresenta baixa acurácia e grande variabilidade entre 

observadores (27); 

e. Redução significativa no uso do cateter de artéria pulmonar foi 

observada nos EUA a partir da década de 1990, frente a 

evidências de maior mortalidade de pacientes críticos manejados 

com o dispositivo (28, 29); 

f. Estudos (30, 31) demonstraram baixa acurácia diagnóstica dos 

critérios da AECC, com sensibilidade entre 75%-84% e 

especificidade de 51%-84%, quando comparados com a presença 

de dano alveolar difuso à necropsia, considerado o padrão ouro 

para o diagnóstico de SDRA; e  

g.  Outras críticas: outros aspectos criticados em relação aos 

critérios da AECC incluem a não definição do termo agudo, 

possibilitando interpretações arbitrárias, e a inconsistência na 

interpretação no termo LPA, usado por vezes para definir todo o 

espectro de pacientes com PaO2/FiO2  300 - incluindo aqueles 

com SDRA - outras vezes para designar apenas pacientes com 

PaO2/FiO2 entre 201 e 300, possibilitando confusão na 

interpretação dos estudos e dificultando a comparação entre os 

grupos de diferentes gravidades (32). 
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1.3 O consenso de Delphi 

Tendo em vista as deficiências apontadas aos critérios da AECC, 

diversos autores (14, 33-35) apontaram para a necessidade de revisão da 

definição. A primeira tentativa de modificação dos critérios diagnósticos foi 

feita em 2005, a partir de um consenso formal entre especialistas obtido de 

maneira estruturada, usando a técnica Delphi (36). O principal objetivo desta 

proposta foi aumentar a acurácia no diagnóstico da SDRA, de modo a 

selecionar um grupo de pacientes com uma forma mais homogênea e grave 

da doença. O consenso de Delphi introduziu algumas modificações à 

definição da AECC, sendo estas: 

1.3.1  A inclusão do PEEP na mensuração do déficit de oxigenação.  

1.3.2 A definição do termo agudo. 

1.3.3 A necessidade de um fator predisponente e/ou diminuição de 

complacência pulmonar documentada (Tabela 4). De acordo com este 

critério, o diagnóstico de SDRA seria definido pela presença dos critérios 1 a 

4 associados a pelo menos um dos critérios 5 e 6, mostrados abaixo. 
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Tabela 4 -  Critérios diagnósticos de SDRA propostos pelo consenso de 
Delphi 

 

Característica definidora Definição Operacional 

1. Hipoxemia PaO2/FiO2 < 200 mmHg com PEEP  10 cm  

2. Início agudo < 72 hs 

3. Alterações radiológicas Doença do espaço aéreoa acometendo dois ou mais 
quadrantes ao RX de tórax 

4. Causa não cardiogênica Ausência de evidência clínica de insuficiência cardíaca 
congestiva (incluindo o uso de cateter de artéria 
pulmonar ou eco, se indicado clinicamente) 

5. Diminuição da 
complacência pulmonar 

Cest do sistema respiratório <50 ml/cm H2O (com o 

paciente sedado, VC 8 ml/Kg de peso ideal e PEEP  10 
cm H2O) 

6. Fator predisponente Fator direto e/ou indireto associado à lesão pulmonarb 

a Definida como a presença de um ou mais dos seguintes critérios: (1) broncogramas aéreos, (2) 
sombras acinares (opacidades nodulares de 4-10 mm de diâmetro com margens mal definidas), (3) 
coalescência de sombras acinares, (4) sinal da silhueta (perda da definição da borda cardíaca ou do 
hemidiafragma – excluindo aquelas causadas por colapso lobar).  

b Síndromes clínicas associadas à SDRA: (1) lesão pulmonar direta: pneumonia, aspiração de 
conteúdo gástrico, embolia gordurosa, afogamento, lesão inalatória, edema de reperfusão  pulmonar 
após transplante ou embolectomia pulmonar; (2) lesão pulmonar indireta: sepse, trauma grave com 
choque ou transfusões múltiplas, by-pass cardiopulmonar, transfusão de hemoderivados e 
queimaduras extensas.  

 

Um estudo posterior (31) mostrou que, apesar de enfocar aspectos 

apontados como problemáticos na definição prévia, a definição de Delphi 

apresentava menor sensibilidade do que a definição da AECC quando 

comparada com o diagnóstico anatomopatológico de SDRA e, por este 

motivo, esta definição não obteve grande repercussão na literatura.  

 

1.4 A definição de Berlim 

Apesar do progresso no conhecimento dos aspectos clínicos, 

epidemiológicos e terapêuticos da SDRA decorrentes do amplo uso da 

definição da AECC, limitações desta definição descritas anteriormente 
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estimularam a realização de um novo processo de consenso para revisão 

dos critérios diagnósticos. A iniciativa, realizada pela Sociedade Europeia de 

Cuidados Intensivos (European Society of Intensive Care Medicine – 

ESICM), Sociedade Americana de Tórax (American Thoracic Society, ATS) 

e pela Sociedade de Medicina Intensiva dos EUA (Society of Critical Care 

Medicine), teve por objetivo rever e atualizar a definição de SDRA com base 

na disponibilidade de novos dados epidemiológicos, fisiológicos e de 

resultados de ensaios clínicos (37). 

O processo de consenso desenvolveu-se a partir da revisão dos 

dados disponíveis da literatura e de manifestações de especialistas na área, 

levando à elaboração de uma primeira proposta de critérios diagnósticos. 

Inicialmente, os critérios sugeridos foram selecionados a partir de um 

processo de validação, que utilizou dados referentes a 4.188 adultos com 

diagnóstico de LPA/SDRA, de acordo com a definição da AECC. O resultado 

final desse processo foi a publicação, em maio de 2012, dos novos critérios 

diagnósticos de SDRA, denominados como a definição de Berlim (37). Os 

critérios diagnósticos da definição de Berlim estão descritos na Tabela 5.  
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Tabela 5 -  Critérios diagnósticos de SDRA, de acordo com a definição de 
Berlim 

 

Síndrome do desconforto respiratório agudo 

Tempo Até uma semana após insulto clínico conhecido ou aparecimento/piora 
dos sintomas respiratórios 

Imagem 
radiológicaa 

Opacidades bilaterais - não totalmente explicadas por derrame pleural, 
colapso lobar/pulmonar ou nódulos 

Origem do 
edema 
pulmonar 

Insuficiência respiratória não totalmente explicada por falência cardíaca 
ou sobrecarga hídrica. Necessária avaliação objetiva (ex. 
ecocardiografia) para exclusão de edema hidrostático na ausência de 
fatores de risco 

Oxigenaçãob Leve: 200<PaO2/FiO2 ≤300 mmHg com PEEP/CPAP ≥5 cm H2Oc 

Moderada: 100 < PaO2/FiO2 ≤200 mmHg com PEEP ≥ 5 cm H2O 

Grave: PaO2/FiO2 ≤100 mmHg com PEEP ≥ 5 cm H2O 

a RX ou TC de tórax 
b Se altitude > 1.000 m, calcular fator de correção da seguinte maneira: [PaO2/FiO2 x 
(Pressão barométrica/760)] 
c Pode ser oferecido por ventilação não invasiva em pacientes com SDRA leve 

 

Dentre as principais mudanças propostas pela definição de Berlim, 

destacam-se: 

1.4.1 A definição do termo “agudo”. 

1.4.2 Especificações quanto às imagens observadas ao RX de tórax, 

reconhecendo a utilidade da TC de tórax no diagnóstico de edema 

pulmonar. 

1.4.3 A remoção do critério de PAPO  18 mmHg para exclusão de 

edema cardiogênico. 

1.4.4 A necessidade de PEEP ou CPAP mínimo de 5 cm de H2O para 

determinação do critério de hipoxemia. 
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1.4.5. A extinção do termo LPA, com criação de três categorias de 

gravidade de SDRA mutuamente exclusivas - leve, moderada e grave - de 

acordo com a relação PaO2/FiO2.  

A validação empírica dos novos critérios diagnósticos mostrou 

diminuição progressiva do número de dias livres de ventilação mecânica 

(NDLVM) e aumento crescente da mortalidade e duração do tempo de VM 

entre as três categorias de gravidade.  

Posteriormente, foram publicados (38) exemplos radiológicos para 

interpretação de imagem compatível com edema pulmonar e casos clínicos 

que exemplificavam a presença ou não de componente cardiogênico no 

desenvolvimento de edema pulmonar.  

 

1.5 Critérios diagnósticos de SDRA em Pediatria  

Diversos estudos (39-45) publicados antes de 1994 comprovaram a 

ocorrência de SDRA em crianças criticamente doentes, o que motivou a 

mudança da nomenclatura da síndrome no consenso da AECC. A partir de 

então, os critérios sugeridos pela AECC foram amplamente utilizados para o 

diagnóstico de SDRA em crianças.  

Poderia parecer lógico, portanto, que a nova definição de Berlim, 

construída a partir dos critérios da AECC, pudesse ser aplicada no 

diagnóstico de crianças com SDRA. No entanto, deve-se considerar que o 

processo final de validação dos critérios diagnósticos de Berlim utilizou um 

vasto banco de dados de estudos realizados em adultos com SDRA, sem 

inclusão de qualquer estudo pediátrico nesse processo, dando margem ao 
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questionamento da validade do uso da nova definição em crianças. Por 

outro lado, nenhuma definição pediátrica de SDRA havia sido proposta até 

então. Apenas em 2015, a Conferência de Consenso de Lesão Pulmonar 

Aguda Pediátrica (Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference - 

PALICC) publicou a primeira proposta de definição de SDRA específica para 

a faixa etária pediátrica (46).  

 

1.6 Epidemiologia e mortalidade da SDRA  

Estudos populacionais (47-49) realizados em adultos utilizando a 

definição da AECC mostram grande variabilidade na incidência de SDRA de 

acordo com a população estudada, com relatos de incidências tão baixas 

como 4,9 a 7,2 casos/100.000 habitantes/ano na Espanha até 78,9 

casos/100.000 habitantes/ano nos EUA.  

Estudos de prevalência em UTI (48, 50) na população adulta também 

mostram frequências variáveis, entre 2,2% e 38% das internações e 7,4%-

26,9% dos pacientes submetidos à VM. O estudo internacional LUNG SAFE 

(51), que analisou a frequência de SDRA entre 29.144 pacientes acima de 16 

anos, mostrou que 10,4% dos pacientes admitidos em UTI e 23,4% dos 

submetidos à VM desenvolveram SDRA, respectivamente. Neste estudo, a 

mortalidade hospitalar foi 40%, evidenciando o impacto da SDRA na 

mortalidade do paciente criticamente doente.  

Diferente dos múltiplos estudos realizados em adultos, dados 

referentes à epidemiologia da SDRA em crianças ainda são escassos. A 

análise da literatura (52-55) publicada a partir do consenso da AECC mostra 
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relatos de incidência de LPA/SDRA entre 2,2 casos/100.000 crianças/ano na 

Holanda e 12,8 casos/100.000 crianças/ano nos EUA, com prevalência entre 

1,4 e 10,8% das admissões em UTIs Pediátricas (UTIP), conforme mostrado 

na Tabela 5. Uma metanálise (56) de estudos publicados a partir de 1994 

estimou incidência de 3,5 casos/100.000 crianças/ano e prevalência de 2,3% 

das admissões em UTIP, cifras notavelmente mais baixas do que aquelas 

relatadas para adultos. Deve-se notar que parte destes estudos excluiu 

pacientes classificados como LPA sem SDRA (ou seja, relação PaO2/FiO2 

200-300), o que pode ter subestimado esta frequência.   

Dados referentes à mortalidade da SDRA em crianças também 

mostram grande heterogeneidade, com relatos variando entre 18% e  

63% (53, 57). Mas, a mortalidade da SDRA em crianças parece aproximar-se 

da reportada para adultos. Duas metanálises (56, 58) recentes mostraram 

mortalidade pontual entre 24% e 33,7%. Maior mortalidade foi observada em 

estudos realizados em países asiáticos (51%) em comparação à relatada em 

países ocidentais (27,3%) (56).  
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Tabela 6 - Estudos pediátricos de SDRA utilizando a definição da AECC  
 

continua 

  

Autor, ano Local Tipo de estudo Período 
Critério de 
oxigenação 

Idade 
Total de 
casos 

Incidência* 
Prevalência 

em UTI (%) 

Prevalência 

em VM (%) 

Mortalidade 
(%) 

Panico, 2015(59) Brasil Coorte 
prospectivo, 
multicêntrico 

2 anos PaO2/FiO2  

 300 

1m-15a 84 NR 2,7 5,1 39,3 

Wong, 2014(57) Cingapura Coorte 
retrospectivo, 
um centro 

4 anos PaO2/FiO2  

 300 

1 d-16a 70 NR 1,7 NR 63,0 

López-Fernandez, 

2012(54) 

Espanha Coorte 
prospectivo, 
multicêntrico 

1 ano PaO2/FiO2 

 200 

1m-15a 146 3,9 1,4 8,3 26% 

Zhu, 2012(60) China Coorte 
prospectivo, 
multicêntrico 

1 ano PaO2/FiO2  

 300 

29 d-5a 401 NR 2,9 NR 29,9 

Li, 2012(55) China Prospectivo,  
um centro 

1 ano PaO2/FiO2  

 300 

29d-18a 44 NR 7,8 NR 18,2 

Santschi, 2010(61) EUA/Europa Transversal, 
multicêntrico 

5 meses PaO2/FiO2  

 300 

42 sem-
18a 

414 NR 10,8 20,1 NR 

Hu, 2010 (62) China Coorte 
prospectivo, 
multicêntrico 

1 ano PaO2/FiO2  

 300 

1m-15a 348 NR 3,1 NR 42,2 

Zimmerman,  

2009(53) 

EUA Coorte 
prospectivo, 
multicêntrico 

1 ano PaO2/FiO2 

 200 

6m-15a 39 12,8 NR 27,6 18 
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Tabela 6 - Estudos pediátricos de SDRA utilizando a definição da AECC (conclusão) 

 

*Número de casos/100.000 crianças/ano. NR: Não Relatado 

Autor, ano Local Tipo de estudo Período 
Critério de 
oxigenação 

Idade 
Total de 
casos 

Incidência* 
Prevalência 

em UTI (%) 

Prevalência 

em VM (%) 

Mortalidade 
(%) 

Khemani, 2009(63) EUA Coorte 
retrospectivo, 
um centro 

7,5 anos PaO2/FiO2 

< 300 

< 18 a 192 NR 2,3 27,4 22,8 

Yu, 2009(64) China Coorte 
prospectivo, 
multicêntrico 

18 meses PaO2/FiO2 

 200 

1m-14a 105 NR 1,44 NR 61 

Kneyber, 2008(52) Holanda Coorte 
retrospectivo,  

um centro 

2 anos PaO2/FiO2 

 200 

0-16 a 41 2,2 3,5 7,7 24,4 

Abulai, 2007(65) Canadá Coorte 
retrospectivo, 
um centro 

4 anos PaO2/FiO2  

< 300 

1sem-
17a 

85 NR 2,4 4,7% 21 

Erickson, 2007(66) Austrália e  

N. Zelândia 

Coorte 
prospectivo, 
multicêntrico 

1 ano PaO2/FiO2 

< 300 

< 16 a 117 2,96 2,2 6,2 35 

Bindl, 2005 (67) Alemanha Transversal, 
multicêntrico 

Fev 1997 

Jun 2001 

Abr 2004 

PaO2/FiO2 

 200 

1m-18a 12 3,4 NR 1,5 NR 

Flori, 2005 (68) EUA Coorte 
prospectivo, 
dois centros 

4 anos PaO2/FiO2  

< 300 

< 18 a 328 NR NR NR 22 

Dahlem, 2003(69) Holanda Coorte 
retrospectivo, 
um centro 

2 anos PaO2/FiO2 

 300 

< 18a 44 NR 4,0 9,9 27,3 
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1.7 Terapêutica da SDRA 

Numerosos ensaios clínicos que investigaram diferentes estratégias 

terapêuticas em adultos com SDRA foram publicados nas últimas décadas. 

No entanto, aspectos éticos e logísticos associados à alta mortalidade 

observada nesta condição dificultam a realização de ensaios clínicos 

pediátricos. Por este motivo, a literatura é vastamente dominada por estudos 

realizados em adultos, sendo os resultados extrapolados para o tratamento 

de crianças.  

Os principais aspectos a serem abordados no tratamento do paciente 

com SDRA são a identificação e o tratamento da causa primária. O manejo 

da criança com SDRA compreende ainda terapêuticas ventilatórias e não 

ventilatórias, que serão brevemente discutidas a seguir. 

 

1.7.1 Estratégias de ventilação protetora 

O impacto das estratégias de VM nos desfechos de mortalidade, de 

oxigenação e no NDLVM em pacientes com SDRA foi comprovado em 

diversos estudos (70-75). Os resultados destes trabalhos contribuíram para o 

estabelecimento de protocolos de ventilação da SDRA em adultos (76, 77) que 

recomendam a utilização das chamadas estratégias de ventilação protetora. 

Estas recomendações incluem:  

a.  Uso de baixo Volume Corrente (VC) – entre 4 e 8 ml/Kg de peso 

ideal;  

b.  Limitação da Pressão de Plateau (PPlat) em 30 cm H2O; 
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c.  Permissão de hipercapnia, se necessário, para minimizar o VC e 

PPlat; e 

d.  Uso de maiores valores de PEEP para minimizar a exposição a 

altas concentrações de O2.  

No entanto, um estudo (78) mais recente sugere que as variáveis 

citadas - VC, PPlat e PEEP – não influenciam a mortalidade de maneira 

independente, mas por meio do efeito que exercem sobre a Driving 

Pressure, isto é, o gradiente entre PPlat e PEEP.  

Até o momento não existem ensaios clínicos que tenham avaliado a 

eficácia destas estratégias na ventilação de crianças com SDRA, sendo as 

recomendações atuais baseadas em estudos pediátricos observacionais e 

ensaios clínicos realizados em adultos. Recentemente, o consenso  

PALICC (79) publicou recomendações sobre o suporte ventilatório em 

crianças com SDRA, que incluem:  

a.  Uso de VC individualizado de acordo com a gravidade da doença, 

com valores de 5-8 ml/Kg em pacientes com melhor Csr e de 3-6 

ml/Kg em pacientes mais graves;  

b.  Limitação da PPlat em 28 cm H2O, ou até 29-32 cm H2O em 

pacientes com baixa complacência de parede torácica; 

c.  Uso de PEEP moderadamente elevado (10-15 cm H2O ou mais), 

sendo o PEEP titulado de acordo com a oxigenação e a resposta 

hemodinâmica; e 

d.  Uso de hipercapnia permissiva quando necessário e na ausência 

de contraindicações, mantendo o pH entre 7,15-7,30.  
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1.7.2 Ventilação de Alta Frequência Oscilatória  

A Ventilação de Alta Frequência Oscilatória (VAFO) representa uma 

alternativa atraente para a ventilação na SDRA, uma vez que o uso de baixo 

VC associado ao recrutamento alveolar constante, resultante da alta pressão 

média de vias aéreas, vai de encontro aos princípios das estratégias de 

ventilação protetora. Embora uma metanálise inicial (80) tenha mostrado 

melhores desfechos de oxigenação e redução de mortalidade em pacientes 

ventilados com VAFO, ensaios clínicos posteriores conduzidos em adultos 

(81, 82) não mostraram qualquer benefício, além de maior necessidade de 

drogas vasoativas e possível aumento de mortalidade, da duração da VM e 

de barotrauma, sendo a VAFO atualmente contraindicada em adultos (76). 

Apesar do uso da VAFO em crianças ter sido considerado seguro por muitos 

anos, melhores desfechos em comparação à VM convencional ainda não 

foram consistentemente demonstrados. Assim sendo, o consenso pediátrico 

recomenda que a VAFO seja considerada em crianças com SDRA 

moderada ou grave que permaneçam hipoxêmicas em uso de PPlat até 28 

cm H2O. (79) Estudos mais recentes sugerem que de modo semelhante ao 

observado em adultos, a VAFO relaciona-se a piores desfechos em crianças 

com SDRA, incluindo maior necessidade de bloqueadores musculares e 

drogas vasoativas, piores desfechos neurológicos e maior mortalidade (83, 84). 
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1.7.3 Manobras de recrutamento pulmonar 

A despeito do reconhecido valor das estratégias de ventilação 

protetora na redução da mortalidade por SDRA, a ventilação com baixo VC 

pode resultar em colapso alveolar. O uso de manobras de recrutamento 

alveolar vem sendo proposto para prevenir ou reverter o colapso alveolar 

resultante da ventilação com baixo VC. A eficácia e segurança das 

manobras de recrutamento foram comprovadas em diversos estudos adultos 

e pediátricos (85-88), sendo melhores resultados observados em fases mais 

precoces da doença, em pacientes com SDRA de causa extrapulmonar e 

com melhor Csr. O consenso PALICC recomenda o uso cuidadoso de 

manobras de recrutamento com aumento e redução progressivas do PEEP, 

evitando-se manobras de hiperinsuflação sustentada em crianças com 

SDRA (79).  

 

1.7.4 Posição prona 

A eficácia da posição prona em induzir a melhora da oxigenação em 

pacientes com insuficiência respiratória aguda foi descrita há mais de 4 

décadas (89), e a segurança desta modalidade de tratamento em crianças 

com SDRA está bem estabelecida (90, 91). Embora estudos observacionais 

tenham relatado melhora consistente nas variáveis de oxigenação em 

crianças com uso de posição prona, análises iniciais não sugeriram efeitos 

benéficos na mortalidade em adultos ou crianças com SDRA. (91-95) No 

entanto, uma meta-análise recente demonstrou redução da mortalidade em 

adultos com hipoxemia grave (96). Baseado nestes estudos, o consenso 
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pediátrico recomenda que a posição prona não seja usada rotineiramente, 

mas que possa ser considerada em crianças com SDRA grave (97). 

 

1.7.5 Surfactante pulmonar exógeno 

As semelhanças histológicas da SDRA com a SDR do recém-nascido 

(onde a deficiência de surfactante desempenha papel fundamental na 

fisiopatologia), associada a ótimos resultados obtidos no tratamento da SDR 

com surfactante exógeno, levaram a grande interesse na investigação desta 

terapêutica em crianças com SDRA. Ensaios clínicos iniciais (98-102), em sua 

maioria incluindo pequeno número de pacientes, mostraram melhora na 

oxigenação e redução do tempo de VM após uso de surfactante em diversos 

tipos de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, incluindo SDRA, porém 

sem efeitos significativos na mortalidade. Em um único trabalho (103), onde foi 

observada a redução de mortalidade, essa diferença não se manteve após 

ajuste para presença de imunodeficiência. Um estudo (104) multicêntrico 

internacional, randomizado, controlado, duplo cego, realizado com crianças 

e adultos com SDRA não mostrou redução de mortalidade ou melhora da 

hipoxemia após uso de surfactante bovino, sendo o estudo suspenso por 

futilidade. Em razão da inconsistência nos resultados mostrados até o 

momento, o surfactante exógeno não é rotineiramente recomentado no 

tratamento da SDRA (97), embora permaneça como uma terapêutica 

promissora que merece melhor investigação.  
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1.7.6 Óxido Nítrico Inalatório (NOi) 

O NOi é uma molécula produzida no endotélio pela enzima NO 

sintetase, que induz o relaxamento da musculatura lisa vascular pelo 

acúmulo intracelular de APMc. Quando administrado por via inalatória é 

rapidamente metabolizado e promove vasodilatação pulmonar sem ação 

sobre a circulação sistêmica, otimizando a perfusão de áreas bem aeradas 

em relação às pobremente aeradas, o que resulta em diminuição do shunt 

pulmonar e aumento da oxigenação.  

Dois ensaios clínicos (105, 106) realizados em crianças com insuficiência 

respiratória aguda hipoxêmica mostraram rápida melhora da oxigenação 

com uso de NOi. Uma metanálise recente (107)  que incluiu estudos de 

adultos e crianças com SDRA comprovou a melhora nos marcadores de 

oxigenação, porém nenhum efeito no NDLVM ou na mortalidade. Baseado 

nestes resultados, o consenso pediátrico em SDRA (97) recomenda que o 

NOi não seja utilizado rotineiramente, mas que possa ser considerado em 

crianças com hipertensão pulmonar documentada ou disfunção grave de 

ventrículo direito. Um ensaio clínico (108) publicado após o consenso mostrou 

que, em comparação ao placebo, crianças tratadas com NOi apresentaram 

maior taxa de sobrevivência sem necessidade de oxigenação com 

membrana extracorpórea (extracorporeal membrane oxigenation – ECMO).  
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1.7.7 Corticosteroides 

O papel central da inflamação na fisiopatologia da SDRA faz dos 

corticosteroides, em teoria, uma opção terapêutica atraente. Sua eficácia na 

redução da morbimortalidade da SDRA ainda não foi demonstrada. Duas 

metanálises (109, 110) de estudos realizados em adultos mostraram resultados 

conflitantes em relação à mortalidade e demais desfechos. Estudos 

pediátricos (111-113) publicados até o momento limitam-se a relatos e séries de 

casos, sem nenhum ensaio clínico realizado. Um estudo publicado por 

Meduri (114) em 2010 mostrou que doses baixas de metilprednisolona 

iniciadas em fases precoces da SDRA em adultos resultaram em melhores 

desfechos de mortalidade, duração da VM e ocorrência de síndrome de 

insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas (IMOS) sem efeitos adversos 

significativos, levantando a hipótese que corticoides também poderiam ter 

efeito benéfico em crianças (115). Em razão das poucas evidências do efeito 

dos corticosteroides na SDRA pediátrica seu uso ainda não é  

recomendado (97). 

 

1.7.8 Bloqueadores neuromusculares (BNM) 

Durante a VM, a insuflação pulmonar final depende basicamente da 

PPlat, determinada pelo ventilador, e da pressão pleural gerada pelos 

músculos respiratórios. Na presença de grande esforço respiratório 

espontâneo, a pressão pleural excessivamente negativa adicionada à PPlat 

resulta em aumento na pressão transpulmonar, causando estiramento 

alveolar e piora da lesão induzida pela ventilação (116, 117). Estudos realizados 
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em adultos (118, 119) mostraram que o uso de BNM nas primeiras 48 horas do 

diagnóstico de SDRA resultou em redução de marcadores pró-inflamatórios 

no sangue e no lavado broncoalveolar, além de melhora na sobrevida, 

aumento do NDLVM e menor tempo de internação em UTI em comparação a 

placebo.  

Até o momento não foram realizados estudos pediátricos que tenham 

avaliado o efeito dos BNM nos desfechos da SDRA pediátrica. A 

recomendação atual (120) sugere que os BNM sejam utilizados apenas 

quando a sedação for insuficiente para sincronia com o ventilador e VM 

eficaz.  

 

1.7.9 Oxigenação com membrana extracorpórea (ECMO) 

A ECMO representa uma forma modificada de bypass cardiopulmonar 

e foi desenvolvida originalmente como forma de suporte de vida a recém-

nascidos com insuficiência respiratória grave não responsiva à VM. O 

comprovado sucesso da ECMO na melhora da sobrevida de recém-nascidos 

com insuficiência respiratória (121) levou à extensão de seu uso a outras 

populações e situações clínicas.  

Em pacientes com SDRA, o uso de ECMO pode ser benéfico em dois 

cenários distintos: no resgate de hipoxemia e/ou hipercapnia graves e 

ameaçadoras de vida em pacientes que não se mostram responsivos à VM, 

ou como substituto da VM convencional para minimizar os efeitos da lesão 

pulmonar induzida pela VM (122). 
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Em adultos com SDRA não responsivos à VM convencional, o uso de 

ECMO resulta em aumento de sobrevida sem sequelas graves a longo  

prazo (123). Um estudo retrospectivo (124), que analisou os desfechos de 

crianças com insuficiência respiratória de múltiplas causas, mostrou que o 

uso de ECMO reduziu a mortalidade em 22%. Até o momento não existem 

ensaios clínicos que tenham investigado o papel da ECMO na melhora da 

sobrevida de crianças com SDRA, dado que sua realização é dificultada pelo 

grande número de pacientes que seriam necessários para responder a esta 

questão (125). No entanto, sabe-se que a ECMO é amplamente utilizada no 

tratamento de crianças com SDRA em todo o mundo. Por este motivo, o 

consenso PALLIC (126) recomenda que a ECMO seja usada em crianças com 

SDRA de causa reversível ou naquelas consideradas candidatas a 

transplante pulmonar, quando a ventilação com estratégias protetoras 

mostra-se incapaz de manter trocas gasosas adequadas.  

 

1.7.10 Balanço hídrico 

A perda de integridade e o aumento de permeabilidade da membrana 

alvéolo-capilar constitui o evento fisiopatológico mais importante no 

desenvolvimento de edema alveolar na SDRA, o que torna o pulmão 

particularmente vulnerável a eventuais aumentos de pressão hidrostática 

capilar (127). Com grande frequência, a SDRA desenvolve-se em um contexto 

de aumento sistêmico de permeabilidade capilar observado em pacientes 

com sepse, onde a ressuscitação hídrica agressiva nas fases iniciais 

relaciona-se ao aumento da sobrevida (128, 129). O aumento persistente da 
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água extravascular pulmonar associa-se à maior mortalidade em adultos e 

crianças com SDRA (130, 131). O estudo FACTT (132) - um ensaio clínico que 

comparou os desfechos em adultos com SDRA submetidos a duas 

estratégias de manejo hídrico - demonstrou melhores desfechos, incluindo 

menor tempo de internação em UTI, menor duração de VM e melhor 

oxigenação em pacientes manejados com estratégia hídrica conservadora 

em comparação à estratégia liberal. Em crianças com SDRA, estudos 

observacionais (133, 134) mostraram que o balanço hídrico positivo associa-se 

à menor NDLVM, maior duração da VM em sobreviventes e, possivelmente, 

maior mortalidade. Por estes motivos, o consenso PALLIC (120) recomenda 

que, após a ressuscitação e a estabilização iniciais, o manejo hídrico seja 

monitorizado e titulado com o objetivo de manter o volume intravascular 

adequado e evitar balanço hídrico positivo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Justificativas 
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2 JUSTIFICATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

2.1 Escassez de dados sobre a prevalência e a morbimortalidade da 

SDRA em uma amostra populacional pediátrica brasileira. 

 

2.2 Escassez de informações a respeito da aplicabilidade da definição de 

Berlim em crianças. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hipótese 
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3 HIPÓTESE 

 

A categorização da SDRA em três diferentes graus de gravidade, 

conforme descrito na definição de Berlim, relaciona-se com os desfechos de 

mortalidade e morbidade em crianças criticamente doentes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Objetivos 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Primário 

4.1.1 Descrever a prevalência da SDRA em crianças criticamente doentes, 

de acordo com as definições da AECC e de Berlim. 

4.1.2 Comparar a mortalidade, o tempo de internação em UTI, o tempo de 

internação hospitalar e o NDLVM nas diferentes categorias de 

gravidade de SDRA (leve, moderada e grave), de acordo com a 

definição de Berlim.  

 

4.2 Secundário 

Descrever as características clínicas e a morbimortalidade dos 

pacientes com e sem SDRA, de acordo com a definição de Berlim. 

 

4.3 Objetivo exploratório 

Descrever as práticas ventilatórias e as terapêuticas de resgate 

utilizadas em crianças com SDRA, de acordo com a definição de Berlim.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Métodos 
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5  MÉTODOS 

 

5.1 Desenho do estudo 

Estudo de coorte, prospectivo, multicêntrico.  

 

5.2 Local de estudo 

Doze UTIP localizadas em São Paulo, Campinas e Sumaré foram 

convidadas para este estudo, das quais oito aceitaram participar. A escolha 

dos centros baseou-se na estrutura das UTIP e na disponibilidade de 

pesquisadores em cada local. 

Participaram deste estudo, as UTIP dos seguintes hospitais: 

a.  Hospital Universitário da USP; 

b. Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; 

c. Hospital Cruz Azul; 

d. Hospital das Clínicas da UNICAMP; 

e. Hospital Estadual de Sumaré; 

f. Hospital A. C. Camargo; 

g. Instituto da Criança da USP; e 

h. Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. 

Os oito hospitais participantes totalizaram 77 leitos de UTIP. Entre os 

centros participantes, dois eram hospitais privados terciários e seis eram 

hospitais públicos acadêmicos, sendo dois secundários e quatro terciários. 
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5.3 Período do Estudo   

A coleta de dados ocorreu no período entre 18/03/2013 e 20/09/2013. 

Em razão das diferenças no momento de aprovação do protocolo do estudo 

nos Comitês de Ética em Pesquisa de cada centro participante, três centros 

realizaram a coleta de dados durante 6 meses, dois centros durante 5 

meses, um centro durante 4 meses e dois centros durante 2 meses.  

 

5.4 População de estudo  

Todos os pacientes admitidos nas UTIP durante o período do estudo 

foram recrutados com base em critérios de inclusão e exclusão. 

 

5.4.1 Critérios de inclusão 

Todos os pacientes de 1 mês a 15 anos completos internados durante 

o período do estudo.  

 

5.4.2 Critérios de exclusão 

a. Pacientes com óbito nas primeiras 24 horas de admissão na UTI;  

b. Pacientes com diagnóstico de cardiopatia congênita cianótica; e 

c. Não assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).   

 

5.5 Coleta de Dados 

Todos os pacientes admitidos nas UTIP participantes foram 

registrados em uma folha de triagem quanto aos critérios de elegibilidade e 
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exclusão (Anexo A). Todos os pacientes incluídos no estudo tiveram seus 

dados registrados diariamente em um formulário estruturado, desde a 

admissão até a alta da UTIP (Anexo B). As informações registradas nesse 

formulário incluíram:  

 

5.5.1 Dados demográficos 

a.  Sexo;  

b.  Idade;  

c.  Peso; 

d.  Altura;  

e.  Status nutricional; 

f.  Presença de comorbidades; e 

g.  Escolaridade materna. A escolaridade materna foi utilizada como 

variável representativa do status socioeconômico. 

 

5.5.2 Dados de internação 

a.  Diagnóstico de admissão; 

b.  Escores de gravidade: Pediatric Risk of Mortality (PRISM) (135) e 

Pediatric Index of Mortality 2 (PIM2) (136);  

c.  Tipo de internação: clínica, cirúrgica eletiva ou cirúrgica de 

urgência; 

d.  Tempo de internação em UTIP; 

e.  Tempo de internação hospitalar; 

f.  Fator desencadeante de SDRA. 
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g.  Tempo entre a ocorrência do fator desencadeante e o 

desenvolvimento de SDRA; 

h.  Presença de infecção como causa de internação e/ou como causa 

de SDRA; 

i.  Foco da infecção que levou à internação e/ou à SDRA; 

j.  Agente etiológico da infecção que levou à internação e/ou à 

SDRA; e 

k.  Origem da infecção que levou à internação e/ou à SDRA: 

comunitária ou associada aos cuidados de saúde.  

 

5.5.3 Dados de ventilação 

Durante o período de suporte ventilatório, as seguintes informações 

foram registradas diariamente para todos os participantes do estudo:  

a. Tipo de suporte ventilatório: invasivo ou não invasivo; 

b. Duração do suporte ventilatório (em dias); 

c. Modo ventilatório (para pacientes em VM invasiva): à Pressão, a 

Volume, modo de duplo controle (Pressure-Regulated Volume 

Control - PRVC), VAFO ou outros modos de suporte ventilatório; 

d. Pico de Pressão Inspiratória (PPI) para pacientes em modos 

ventilatórios à Pressão; 

e. Pressão de Plateau (PPlat) para pacientes em modos ventilatórios 

a Volume ou em PRVC; 

f. Pressão positiva expiratória final (Positive end-expiratory pressure 

-PEEP); 
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g. Volume Corrente (VC): refere-se ao VC expiratório, expresso em 

ml/Kg de peso real;  

h. Dados de mecânica pulmonar, quando realizada (resistência, Cest 

e auto-PEEP); e  

i. Complacência dinâmica do sistema respiratório (Csr), calculada de 

acordo com a fórmula: VC  (PPI – PEEP). 

 

5.5.4 Dados laboratoriais 

Os resultados de gasometria arterial (PaO2, pH e PaCO2) foram 

registrados em todos os dias em que este exame foi coletado. Em razão da 

natureza estritamente observacional desta pesquisa, não foi solicitada a 

realização de gasometria ou de qualquer outro exame para fins do estudo, 

sendo registrados apenas os resultados dos exames que foram julgados 

necessários pela equipe médica. Para os pacientes que tiveram mais de 

uma gasometria arterial colhida no mesmo dia, foi registrado o exame com a 

melhor relação PaO2/FiO2, além dos parâmetros ventilatórios com os quais a 

gasometria foi colhida. Este critério foi adotado para evitar o registro de 

valores baixos de PaO2 causados por agitação, tosse, acúmulo de 

secreções ou outros eventos transitórios durante a coleta da gasometria 

arterial, o que poderia resultar em superestimativa do número de pacientes 

diagnosticados com SDRA.  
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5.5.5 Terapêuticas adjuvantes 

Para os pacientes que desenvolveram SDRA, foram registradas as 

terapêuticas adjuvantes indicadas e as efetivamente administradas aos 

pacientes.  

a.  Corticosteroides: quando utilizados foi perguntado se a dose 

administrada foi aquela preconizada por Meduri (114) ou outra 

dosagem; 

b.  Surfactante pulmonar; 

c.  Manobras de recrutamento pulmonar; 

d.  Posição prona; 

e.  VAFO; 

f.  ECMO; 

g.  Insuflação de gás traqueal (Tracheal Gas Insuflation – TGI); e 

h.  NOi. 

 

5.5.6 Dados radiológicos 

Todas as radiografias ou TC de tórax realizadas durante a internação 

na UTIP foram avaliadas e registradas quanto à presença de critérios 

radiológicos compatíveis com edema pulmonar. 

 

5.5.7 Presença de SDRA 

Para todos os pacientes, foi registrada diariamente a presença de 

SDRA, de acordo com os critérios diagnósticos da AECC e de Berlim. 
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5.5.8 Status no momento da alta hospitalar 

 Os pacientes foram classificados nos seguintes status no momento 

da alta hospitalar:  

a.  Vivo; 

b.  Óbito; e  

c.  Transferido para outro serviço e sem informação quanto ao status 

de alta.  

 

5.6 Definições 

Para este estudo foram adotadas as seguintes definições: 

 

5.6.1 Comorbidade 

Foi definida como qualquer condição crônica prévia à admissão e 

classificada de acordo com o sistema afetado como: malformações, 

síndrome genética, doença neuromuscular, cardiovascular, respiratória, 

renal, imunológica, reumatológica, gastrointestinal, metabólica, onco-

hematológica ou prematuridade abaixo de 36 semanas de idade gestacional. 

 

5.6.2 Número de dias livres de ventilação mecânica  

Definido como o número de dias vivo e livre de suporte ventilatório no 

28 dia após o diagnóstico de SDRA.  
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5.6.3  Ventilação protetora 

Definida como ventilação com VC  6 ml/Kg de peso real e PPI ou 

PPlat < 30 cm H2O (74). 

 

5.6.4 Sepse e choque séptico 

Definidos de acordo com a proposta da Conferência de Consenso 

Internacional de Sepse Pediátrica de 2005 (137).  

 

5.6.5 Desnutrição e desnutrição grave 

Definidas de acordo com os critérios do Boletim da Organização 

Mundial de Saúde (138). 

 

5.6.6 Obesidade  

Definida como índice de massa corpórea (IMC) acima do percentil 95 

para a idade, de acordo com os gráficos de crescimento do Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta (139). 

 

5.6.7 Infecção relacionada aos serviços de saúde 

Definida de acordo com os critérios publicados pelo CDC, Atlanta.(140) 

 

5.7  Desfechos 

Para análise e comparação dos desfechos entre as diferentes 

categorias de LPA e SDRA, os pacientes foram classificados conforme a pior 
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PaO2/FiO2 registrada durante todo o período de VM após o diagnóstico de 

SDRA.  

Os seguintes desfechos foram avaliados:  

 

5.7.1 Prevalência de SDRA 

Cada paciente foi avaliado diariamente para a presença de critérios 

de diagnósticos de LPA/SDRA de acordo com as definições da AECC e de 

Berlim, desde o primeiro dia de internação até o dia de alta da UTIP. A 

prevalência foi calculada dividindo-se o número de crianças diagnosticadas 

com SDRA em qualquer momento durante a internação na UTIP pelo 

número de crianças incluídas no estudo.   

 

5.7.2 Mortalidade 

Calculada dividindo-se o número de pacientes com SDRA que foram 

a óbito pelo número total de pacientes com SDRA diagnosticados de acordo 

com cada definição, sendo comparada a mortalidade entre as diferentes 

categorias de gravidade de SDRA para as classificações da AECC e de 

Berlim. 

 

5.7.3 Número de dias livres de ventilação mecânica 

O NDLVM foi comparado entre as diferentes categorias de gravidade 

de SDRA para as classificações da AECC e de Berlim. 
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5.7.4 Tempo de internação em UTIP 

Compreendeu o período entre a admissão e alta da UTIP. Para 

pacientes que necessitaram reinternação na UTIP até 48 horas após alta 

inicial ou que foram reinternados pelo mesmo motivo que originou a 

internação inicial, foi computado o período desde a primeira internação até a 

alta definitiva. Foi comparado o tempo de internação em UTIP entre as 

diferentes categorias de gravidade de SDRA para a classificação de Berlim. 

 

5.7.5 Tempo de internação hospitalar 

O tempo de internação hospitalar foi comparado entre as diferentes 

categorias de gravidade de SDRA de acordo com a classificação de Berlim. 

 

5.7.6  Características clínicas, demográficas e de evolução dos 

pacientes com e sem SDRA 

As seguintes variáveis foram comparadas entre os pacientes com e 

sem SDRA:  

a.  Sexo; 

b.  Idade (em meses); 

c.  Status nutricional; 

d.  Escores de gravidade PRISM e PIM2; 

e.  Número de comorbidades;  

f.  Escolaridade materna (em anos);  

g.  Tipo de internação: clinica, cirúrgica eletiva ou cirúrgica de 

urgência; 
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h.  Tempo de internação na UTIP; 

i.  Tempo de internação hospitalar; 

j.  Duração da VM; e  

k.  Mortalidade.  

 

5.7.7 Práticas ventilatórias e terapêuticas adjuvantes 

As práticas ventilatórias foram descritas com base no modo de 

ventilação e parâmetros ventilatórios utilizados. Foram avaliadas as 

terapêuticas adjuvantes que a equipe médica julgou indicadas e aquelas que 

foram efetivamente administradas aos pacientes com SDRA, de acordo com 

a definição de Berlim. 

 

5.8 Controle de qualidade 

Iniciativas para o controle de qualidade do estudo foram 

estabelecidas. Inicialmente, foi realizada uma reunião com os coordenadores 

de cada UTIP participante para apresentação do estudo, identificação de 

possíveis barreiras para sua implementação e busca de soluções para os 

potenciais problemas levantados.  

Posteriormente, todos os pesquisadores receberam treinamento 

quanto ao preenchimento correto dos formulários e quanto à interpretação 

dos critérios clínicos de edema pulmonar, conforme publicado em artigo 

suplementar à definição de Berlim (38). Este treinamento foi conduzido pela 

pesquisadora principal. 
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O treinamento quanto à interpretação dos critérios radiológicos de 

edema pulmonar foi conduzido por um radiologista do Hospital Universitário 

da USP. Para este treinamento, foram usados os exemplos radiológicos 

publicados em artigo suplementar à definição de Berlim e também exemplos 

radiológicos pediátricos provenientes do acervo do radiologista. Além destes 

instrumentos, uma aula virtual (apresentada pelo mesmo radiologista) foi 

disponibilizada on-line para consulta pelos pesquisadores a qualquer 

momento (http://youtu.be/7LGPGGXMh_A). Em casos de dúvidas na 

interpretação das radiografias, os pesquisadores puderam enviar a imagem 

ao radiologista para esclarecimento diagnóstico. As radiografias foram 

classificadas quanto à presença de imagem compatível com edema 

pulmonar nas categorias: sim, não ou duvidosa. Somente os pacientes cujas 

imagens radiológicas foram classificadas como “sim” receberam diagnóstico 

de SDRA.  

Para o controle da eficácia do treinamento na interpretação da 

imagem radiológica, realizou-se a comparação entre os laudos radiológicos 

fornecidos pelos pesquisadores e pelo radiologista responsável quanto à 

presença de edema pulmonar. Para este controle, definiu-se um dia durante 

os dois primeiros meses de estudo, no qual os pesquisadores de cada 

centro classificaram as radiografias de todos os pacientes (com ou sem 

SDRA) internados na UTIP quanto à presença de imagem compatível com 

edema pulmonar, categorizada como “sim”, “não” ou “duvidoso”. As mesmas 

imagens foram classificadas pelo radiologista responsável, cego à avaliação 

dos demais pesquisadores. A comparação entre os laudos fornecidos pelos 
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pesquisadores e pelo radiologista foi realizada pela pesquisadora principal. 

Um novo treinamento foi indicado para os centros que apresentassem 

discrepância de 20% ou mais entre os laudos dos pesquisadores e do 

radiologista. Esta avaliação foi feita uma única vez para cada centro durante 

o período de estudo.  

Para garantir a uniformidade das informações e a qualidade da coleta 

de dados foi elaborado um manual de procedimentos para o estudo (Anexo 

C), contendo detalhes a respeito do preenchimento de cada item do 

questionário. Para assegurar a qualidade da informação referente ao status 

nutricional de cada paciente, foram fornecidos estadiômetros padronizados 

para cada centro. A aferição da altura foi realizada na admissão à UTI com o 

estadiômetro padronizado para todos os pacientes que não pudessem ficar 

em pé.  Para aqueles que pudessem ficar em pé, foi utilizado o estadiômetro 

acoplado à balança. Foi recomendada a calibração diária das balanças 

usadas para determinação do peso à admissão da UTI, conforme 

procedimento indicado pelo fabricante. 

 

5.9 Registro, inserção e tratamento dos dados 

 

5.9.1 Registro e inserção dos dados 

Formulários em papel em duas vias foram preenchidos pelos 

pesquisadores locais e as informações foram inseridas em um banco de 

dados em planilha Excel pelos investigadores do centro coordenador. Para 
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garantir a acurácia das informações, foi usado o método de dupla inserção 

de dados e controle de limites extremos.  

 

5.9.2 Tratamento dos dados ignorados 

A prevenção da ocorrência de dados ignorados foi feita por meio de 

treinamento no preenchimento do formulário e da checagem dos formulários. 

Para os formulários que apresentassem dados faltantes, foi solicitada ao 

pesquisador local a recuperação das informações por meio de consulta aos 

prontuários. 

O tratamento dos dados ignorados restantes foi estabelecido a priori, 

conforme descrito a seguir:  

a Presença de SDRA 

Para a pergunta “Tem SDRA hoje?”, o dado poderia ser completado 

pela interpretação das demais variáveis relacionadas a esta questão, 

registradas no mesmo dia: PaO2/FiO2, presença de edema pulmonar ao RX, 

PEEP e tempo decorrente da exposição.  

 

b Outros dados 

Os demais dados foram tratados na dependência da frequência de 

registro da variável ignorada. Dados faltantes de variáveis coletadas 

diariamente foram completados, repetindo-se a última observação descrita 

(last observation carried forward). Dados faltantes referentes à mortalidade 

foram tratados utilizando-se o worst case scenario, isto é, o paciente seria 
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considerado como óbito. Neste estudo não foi observado nenhum dado 

ignorado referente à mortalidade. 

 

5.10 Cálculo do tamanho da amostra 

A estimativa do tamanho da amostra foi baseada em estudos prévios. 

O tamanho de amostra foi estimado, visando a detectar uma diferença de 

30% na mortalidade entre categorias de SDRA grave vs SDRA 

leve/moderada, estimando-se que 30% dos pacientes seriam classificados 

como graves. Os valores de erro alfa e de erro beta foram determinados em 

até 5% e 20%, respectivamente, sendo estimado um tamanho de amostra de 

65 pacientes com SDRA. Considerando-se uma prevalência de 4.5% (IC 

95%, 4%-5%), o período previsto para a coleta de dados foi de 6 meses. Os 

cálculos de tamanho da amostra foram realizados utilizando-se o programa 

estatístico Open Epi 2.3. 

 

5.11 Análise estatística 

Neste estudo, todas as variáveis quantitativas tiveram seu padrão de 

normalidade analisado por meio de histogramas e testes de normalidade de 

Shapiro-Wilk e mostraram distribuição assimétrica, sendo apresentadas por 

meio de medianas e intervalos interquartis (IQ: 1- 3 quartil). Variáveis 

categóricas foram descritas como frequências absolutas e relativas. 

As comparações de variáveis quantitativas entre os grupos de SDRA 

leve, moderada e grave foram feitas, utilizando-se os testes de Kruskal-

Wallis (para comparações entre os três grupos) ou de Mann-Whitney (para 
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comparações entre SDRA leve/moderada e SDRA grave). Variáveis 

categóricas foram comparadas pelos testes do Qui quadrado de Pearson ou 

teste exato de Fisher. Para variáveis com diferenças significativas entre 

subgrupos, foram realizadas comparações múltiplas corrigidas pelo método 

de Bonferroni.  

Para melhor esclarecimento da influência da gravidade de SDRA de 

acordo com a classificação de Berlim na mortalidade, foi realizada uma 

análise univariada de possíveis fatores relacionados à mortalidade, 

incluindo: classificação da gravidade da SDRA de acordo com Berlim, idade, 

sexo, presença de comorbidades e escores de gravidade à admissão. 

Conforme o planejamento inicial da análise estatística, qualquer variável 

mostrando razão de chances (RC) com valor de p  0,2 na análise 

univariada seria incluída em um modelo de análise multivariada.  

Para investigar o efeito da classificação de Berlim na sobrevida dos 

pacientes com SDRA, foram utilizadas curvas de Kaplan Meyer após 60 dias 

de internação na UTIP e teste de log rank para comparação da sobrevida 

entre as categorias de gravidade. A análise dos fatores de confusão foi 

realizada pelo modelo de risco proporcional de Cox ajustado para o escore 

PIM2. A estimativa de risco proporcional foi verificada pelas curvas de risco 

e testes de proporcionalidade de risco. Os resultados foram apresentados 

como risco relativo (ou razão de risco, RR) com seus respectivos intervalos 

de confiança de 95%.  

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software SPSS 

(SPSS Statistics 2008 Released for Windows, Version 17.0 Chicago. SPSS 
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Inc.). Todos os valores de p descritos foram bicaudais, sendo o valor de 5% 

considerado estatisticamente significante.  

 

5.12 Aspectos éticos 

Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética (CEP) em pesquisa 

do Hospital Universitário da USP e de todas as instituições participantes. 

CAAE 07129712.3.3007.0076 (Anexo D). Como o Hospital Cruz Azul não 

possuía CEP, o CEP do Hospital Universitário da USP assumiu a 

responsabilidade ética pelo estudo neste centro, após autorização formal da 

diretoria clínica daquele hospital. O CEP da UNICAMP responsabilizou-se 

pela pesquisa no Hospital das Clínicas da UNICAMP e no Hospital Estadual 

de Sumaré, por ser este um hospital de ensino ligado àquela universidade.  

Por tratar-se de estudo observacional, não foi solicitada a realização 

de quaisquer procedimentos ou exames além daqueles considerados 

necessários pela equipe assistencial para o diagnóstico e tratamento dos 

pacientes. O TCLE assinado pelos pais ou responsáveis legais foi obtido 

para cada participante. (Anexo E).   
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6 RESULTADOS  

 

Durante o período de coleta de dados, foi avaliada a concordância 

entre pesquisadores e radiologista referente à interpretação de imagens 

radiológicas compatíveis com edema pulmonar. O coeficiente de  entre os 

laudos radiológicos dos pesquisadores e do radiologista responsável foi 

0,853, mostrando excelente concordância entre os avaliadores. Apenas um 

dos centros mostrou discrepância entre os laudos dos pesquisadores e do 

radiologista > 20%, sendo solicitado a repetir o treinamento referente à 

interpretação da imagem radiológica.  

 

6.1  Descrição da população do estudo 

Após o período de 6 meses de coleta de dados, 661 pacientes foram 

admitidos nas UTIP participantes, dos quais 647 (97,8%) foram elegíveis. 

Dos 647 pacientes, 85 (13,1%) apresentaram critérios de exclusão: 25 

(3,9%) por presença de cardiopatia congênita cianótica ou óbito nas 

primeiras 24 horas de internação e 60 (9,2%) por não obtenção do TCLE. 

Sendo assim, 562 pacientes foram incluídos no estudo. Dos 562 

participantes, 335 (59,6%) foram internados em UTIP pertencentes a 

hospitais terciários e 226 (40,2%) foram provenientes de hospitais 

secundários. A Figura 1 mostra o fluxograma do estudo.  
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Figura 1 - Fluxograma dos pacientes do estudo 

 

  

661 pacientes admitidos 

647 pacientes elegíveis 

562 pacientes incluídos 

301 pacientes 
4 hospitais 

acadêmicos terciários 

207 pacientes  
2 hospitais 
acadêmicos 
secundários  

54 pacientes 
2 hospitais terciários 

privados, não 
acadêmicos  

85 excluídos  
25 cardiopatia cianótica ou 
morte nas primeiras 24 h 

60 não consentiram 

14 não elegíveis 
< 1 mês ou > 15 anos 
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O número de pacientes admitidos no estudo, de acordo com o centro 

participante está descrito na Tabela 7.  

 

Tabela 7 -  Número de pacientes admitidos, de acordo com o centro 
participante 

 

Centro n % 

Hospital Universitário da USP 186 33,1 

Hospital Municipal Menino Jesus 120 21,4 

Instituto da Criança da FMUSP 98 17,4 

Hospital Central da Santa Casa de São Paulo 67 11,9 

Hospital A C Camargo 35 6,2 

Hospital Estadual de Sumaré 21 3,7 

Hospital Cruz Azul 19 3,4 

Hospital das Clínicas da UNICAMP 16 2,8 

Total 562 100 
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6.1.1 Características gerais da população 

Dentre os 562 pacientes incluídos na amostra, 315 (56%) eram do 

sexo masculino. A mediana de idade foi 126 meses (IQ 4,8 – 58,8 meses). 

Em relação ao estado nutricional, 450 (80%) eram eutróficos, 65 (11,6%) 

apresentavam desnutrição leve/moderada, 27 (4,8%) tinham desnutrição 

grave e 20 (3.6%) eram obesos. 

As medianas dos escores de PRISM e PIM 2 foram 7 (IQ 4 - 11) e 

1,3% (IQ 0,7 - 4%), respectivamente.  

Em relação à escolaridade materna, 207 (36,8%) mães apresentavam 

escolaridade entre 1 e 8 anos, correspondente ao ensino fundamental, 

completo ou incompleto.  

Quanto à presença de comorbidades, 367 (65%) pacientes 

apresentavam, pelo menos, uma comorbidade. As comorbidades mais 

comuns foram aquelas relacionadas ao sistema gastrointestinal em 89 

(15,8%) pacientes, seguidas das doenças do sistema respiratório em 64 

(11,2%).  

Em relação às causas de internação, as condições de natureza clínica 

foram as predominantes em 435 (77%) casos. As causas infecciosas foram 

responsáveis por 337 (60%) das internações. 

Suporte ventilatório, invasivo ou não invasivo, foi utilizado em 345 

(61%) pacientes. Ventilação pulmonar mecânica foi usada em 295 (52%) dos 

pacientes, com mediana de duração de 2 dias.  

O número total de óbitos ocorridos entre os participantes do estudo foi 

34 (6%).  
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As características gerais dos 562 pacientes admitidos no estudo estão 

descritas na Tabela 8. 

Tabela 8 -  Características gerais da população do estudo 

 

  

 N  

Idade 
< 12 m 
12-60 m 
> 60 m 

 
273  
151 
137 

 
49,0% 
27,0% 
24,0% 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
315 
247 

 
56% 
44% 

PRISM, mediana  7 IQ 4-11 
PIM 2, mediana  1,3 IQ 0,7-4 
Status nutricional 

Eutrófico 
Desnutrido 
Desnutrido grave 
Obeso 

 
450 
65 
27 
20 

 
80,1% 
11,6% 
4,8% 
3,6% 

Escolaridade materna 
Desconhecido 
1-8 anos 
9-12 anos 

 12 anos 

 
113 
207 
180 
62 

 
20,1% 
36,8% 
27,1% 
11,0% 

Comorbidade 
Nenhuma 
Gastrointestinal 
Respiratória 
Oncológico 
Prematuridade 
Malformação     congênita 
Síndrome genética 
Cardiovascular 
Neuromuscular 
Renal 
Metabólica 
Hematológica 
Imunológica 

 
195 
89 
63 
55 
52 
36 
36 
29 
23 
19 
15 
7 
6 

 
34,9% 
15,8% 
6,4% 
9,7% 
9,2% 
6,4% 
6,4% 
5,1% 
4,0% 
3,3% 
2,6% 
1,2% 
1,0% 

Tipo de internação 
Cínica 
Cirúrgica eletiva 
Cirúrgica de urgência 

 
435 
102 
25 

 
77,4% 
18,1% 
4,4% 

Infecção como causa de internação 
Sim 
Não 

 
337 
225 

 
60,0% 
40,0% 

Suporte ventilatório 
               Invasivo 
               Não invasivo 
               Não realizado 

  
295 
50  

 
52,0% 
9,0% 
39,0% 

Mortalidade 34 6,0% 
Total 562 100,0% 
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6.2 Diagnósticos de admissão 

Os diagnósticos de admissão dos 562 participantes do estudo estão 

descritos nos dados da Tabela 9. 
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Tabela 9 -  Diagnósticos de admissão dos 562 participantes do estudo 

Diagnóstico de admissão n % 

Bronquiolite 

Pneumonia 

Outras causas de insuficiência respiratória aguda 

Transplante hepático 

Outros diagnósticos 

Cirurgia abdominal 

Outras cirurgias 

Sepse grave/choque séptico 

Hemorragia digestiva 

Crise de sibilância 

Estado de mal asmático 

Convulsão/mal convulsivo 

Meningite bacteriana 

Neoplasias e transplante de órgãos sólidos 

Laringite aguda 

Insuficiência renal aguda 

Cetoacidose diabética 

Cirurgia torácica 

Insuficiência hepática aguda 

Transplante renal 

Choque cardiogênico 

Choque hipovolêmico 

Distúrbios do ritmo 

Tumor de sistema nervoso central 

Diarréia aguda 

Cirurgia urológica 

Trauma e politrauma 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 

Sepse 

Insuficiência cardíaca congestiva 

Cardiopatia congênita 

Encefalite/Meningoencefalite 

Cirurgia cardíaca 

Neurocirurgia 

SDRA 

Derrame pleural 

Choque pós parada cardiorrespiratória 

Traumatismo craniencefálico 

Acidente vascular cerebral hemorrágico 

Coma 

Insuficiência hepática crônica 

Insuficiência renal crônica 

Púrpura trombocitopênica idiopática 

Neoplasia hematológica 

Anemia 

Anemia falciforme 

Queimaduras 

Intoxicação exógena 

125 

90 

33 

31 

31 

29 

28 

25 

21 

20 

18 

11 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

22,2 

16,0 

5,9 

5,5 

5,5 

5,2 

5,0 

4,4 

3,7 

3,6 

3,2 

2,0 

1,4 

1,4 

1,2 

1,2 

1,2 

1,1 

0,7 

0,7 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Total 562 100 
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6.2.1 Doenças Respiratórias 

As doenças respiratórias foram responsáveis por 299 (53.2%) das 

admissões. Entre as doenças respiratórias à admissão, as mais frequentes 

foram: bronquiolite viral aguda, 125 (22,2%) casos; pneumonia, 90 (16%) 

casos e insuficiência respiratória por outras causas, 33 (5,9%) casos.  

 

6.2.3 Doenças infecciosas 

As doenças infecciosas foram responsáveis por 337 (60%) das 

admissões. Destas, 273 (81%) foram de origem comunitária, 37 (11%) 

associadas aos cuidados de saúde e 27 (8%) de origem não determinada. O 

sistema respiratório foi o sítio de infecção mais frequente, em 280 (83%) 

casos. 

Entre as 337 (60%) internações por causas infecciosas, 137 agentes 

etiológicos foram identificados. Os vírus foram os agentes etiológicos 

isolados com mais frequência, em 99 (29,3%) casos, seguidos de bactérias 

em 90 (26,7%) casos e fungos em 10 (2,9%) casos. O vírus sincicial 

respiratório (VSR) foi o agente mais frequentemente isolado, tendo sido 

responsável por 90 (26,7%) internações por causas infecciosas. Em 137 

(40,8%) casos, o agente etiológico da infecção não foi identificado. As 

características das infecções que determinaram a internação e os agentes 

etiológicos isolados estão descritos nos dados das Tabelas 10 e 11, 

respectivamente.  
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Tabela 10 - Características das infecções que determinaram a internação  
 

 n % 

Foco da infecção 

Pulmonar 

Gastrointestinal 

SNC 

Corrente sanguínea 

Não determinado 

Geniturinário 

Pele/subcutâneo 

Cateter 

Osteoarticular 

 

280 

20 

11 

8 

7 

6 

3 

1 

1 

 

83,1 

5,9 

3,3 

2,4 

2,1 

1,8 

0,9 

0,3 

0,3 

Origem da infecção 

Comunitária 

Associada a serviços de saúde 

Não identificada 

 

273 

37 

27 

 

81,0 

11,0 

8,0 
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Tabela 11 -  Agentes etiológicos das infecções que determinaram a 
internação 

 

 n % 

Vírus   

VSR 90 26,7 

Influenza A 5 1,5 

Adenovirus 2 0,6 

Parainfluenza 1 1 0,3 

HIV 1 0,3 

Bactérias   

H. influenzae 21 6,2 

S. pneumoniae 18 5,3 

S. aureus 10 2,9 

Moraxella sp. 8 2,3 

N. meningitidis 5 1,5 

P. aeruginosa 5 1,5 

Outras bactérias  5 1,5 

E. coli 4 1,2 

K. pneumoniae 3 0,9 

Acinetobacter sp 3 0,9 

Enterococcus sp 3 0,9 

Enterobacter sp 3 0,9 

P. mirabillis 1 0,3 

Serratia sp 1 0,3 

C. albicans 4 1,2 

C. tropicalis 2 0,6 

Candida sp. 2 0,6 

C. parapsilosis 1 0,3 

Outros fungos 1 0,3 

Outros agentes   

P. jirovecii 1 0,3 

Total 137 100 
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6.3 Prevalência, distribuição e desfechos de pacientes com SDRA de 

acordo com as definições da AECC e de Berlim 

Entre os 562 pacientes incluídos no estudo, 58 foram diagnosticados 

com LPA/SDRA de acordo com a classificação da AECC e 57 foram 

diagnosticados com SDRA conforme a definição de Berlim. Um paciente 

com LPA (AECC) não foi classificado como SDRA leve (Berlim) em razão da 

falta de suporte ventilatório com PEEP ou CPAP  5 cm H2O. Portanto, a 

prevalência geral de SDRA de acordo com a definição da AECC e de Berlim 

foi 10,3 e 10,1%, respectivamente. Entre os pacientes que receberam VM 

invasiva, a prevalência de SDRA foi 19,3%, incluindo ambas as definições. 

Entre os 57 pacientes com SDRA de acordo com a definição Berlim, 

32 (56%) preencheram os critérios diagnósticos já na admissão; e 25 (44%) 

desenvolveram SDRA após 24 horas de internação na UTI. 

Não houve diferença estatisticamente significante quanto à 

mortalidade entre os pacientes com LPA sem SDRA (PaO2/FiO2 201-300) e 

os pacientes com SDRA (PaO2/FiO2  200) de acordo com a definição da 

AECC (0 vs 14%, p=0,098). Diferentemente, com a classificação de Berlim 

observou-se diferença estatisticamente significante quanto à mortalidade 

entre as três classes de gravidade: 0%, 14% e 41% para SDRA leve, 

moderada e grave, respectivamente (p=0,002). 

Diferenças estatisticamente significantes quanto ao NDLVM entre as 

categorias foram observadas para ambas as definições. 



Resultados 68 

  
 

 

A distribuição em categorias e os desfechos de pacientes com SDRA 

de acordo com as definições da AECC e de Berlim estão descritas nos 

dados da Tabela 12. 

 

Tabela 12 -  Distribuição e comparações dos desfechos para pacientes com 
LPA/SDRA (AECC e Berlim) 

 

 AECC 

n=58 

Berlim 

n=57 

 LPA sem SDRA SDRA p Leve Moderada Grave p 

N (%) 10 (17) 48 (83)  9 (16) 21 (37) 27(47)  

Mortalidade, 
N(%) 

0 (0) 14 (29) 0,09 0 (0) 3 (14) 11 (41) <0,01 

NDLVM* 
22  

(20-24) 

14  

(0-20) 

<0,01 22  

(20-23) 

20  

(14-21) 

5 

 (0-17) 

<0,01 

*Valores expressos em mediana e IQ (1-3) 

 

 

  



Resultados 69 

  
 

 

6.4  Características clínicas e desfechos em pacientes com e sem 

SDRA de acordo com a definição de Berlim 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes em 

relação à idade, sexo, status nutricional ou escolaridade materna entre os 

pacientes com e sem SDRA. 

Os pacientes que desenvolveram SDRA em qualquer momento 

durante a permanência na UTIP apresentaram maior gravidade já à 

admissão, conforme demonstrado pelos maiores escores de gravidade 

PRISM (6,5 vs 12,5, p<0,001) e PIM 2 (1,2 vs 4,0, p<0,001), quando 

comparados aos pacientes que não tiveram SDRA. 

Presença de duas ou mais comorbidades (8 vs 18%, p=0,03) e 

internação por causas clínicas (75% vs 98%, p<0,001) também foram mais 

frequentes em pacientes com SDRA. 
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As características clínicas e os desfechos em pacientes com e sem 

SDRA de acordo com a definição de Berlim estão descritas na Tabela 13. 

 

Tabela 13 -  Características clínicas e desfechos em pacientes com e sem 
SDRA de acordo com a definição de Berlim 

 

 Sem SDRA 

N= 505 

SDRA 

N= 57 
p 

Idade em meses*  

< 12 m, n (%) 

12 – 60 m, n (%) 

> 60 m, n (%) 

12,5 (5 - 59) 

247 (49) 

132 (26) 

125 (25)  

14,4 (1-211) 

26 (46) 

19 (33) 

12 (21) 

0,99 

 

 

Sexo masculino, n (%) 284 (56) 31 (54) 0,77 

Status nutricional, n (%) 

Eutrófico  

Desnutrido   

Obeso 

 

409 (81) 

80 (16) 

16 (3) 

 

41 (72) 

12 (21) 

4 (7) 

0,12 

PRISM* 6,5 (4-9) 12,5 (8-15) < 0,01 

PIM 2* 1,2 (0,6-3,3) 4,0 (13-8,7)  < 0,01 

Comorbidades, n (%) 

Nenhuma 

1 comorbidade 

2 ou mais  

 

185 (37) 

279 (55) 

41 (8) 

 

14 (25) 

33 (58) 

10 (18) 

0,03 

 

 

 

Escolaridade maternal, n (%) 

Desconhecido  

1 - 8 anos  

9-11 anos 

 12 anos 

 

100 (20) 

187 (37) 

162 (32) 

55 (11) 

 

12 (21) 

20 (35) 

18 (32) 

7 (12) 

0,98 

Tipo de admissão, n (%) 

Clínica  

Cirurgia eletiva 

Cirurgia de urgência  

 

379 (75) 

102 (20) 

24 (5) 

 

56 (98) 

0 (0) 

1 (2) 

< 0,01 

Tempo internação na UTI (dias)* 5 (3-9) 12 (9-19) < 0,01 

Tempo de internação hospitalar 
(dias)* 

13 (7-23) 22,5 (1,4-36) < 0,01 

Duração da VM (dias)* 1 (0-5) 10 (16-17,2)  < 0,01 

Mortalidade, n (%) 20 (3,9)  

[IC95%, 2,5-6%] 

14 (24,5) 

[IC 95%, 15,2-
37,2%] 

< 0,01 

*Valores expressos em medianas e IQ (1-3) 
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6.5 Características dos pacientes com SDRA (Berlim) 

 

6.5.1 Diagnósticos de admissão 

As causas mais frequentes de admissão dos pacientes com SDRA de 

acordo com a classificação de Berlim foram: pneumonia em 22 (38%) casos, 

bronquiolite viral aguda em 12 (21%) casos e sepse grave/choque séptico 

em seis (10,5%) casos (Tabela 14).    

 

Tabela 14 -  Diagnósticos de admissão dos pacientes com SDRA (Berlim) 

 

*Outras cirurgias além de: abdominal, cardíaca, torácica, urológica ou neurocirurgia 

Diagnóstico de admissão n % 

Pneumonia 22 38,6 

Bronquiolite 12 21,0 

Sepse grave/choque séptico 6 10,5 

Mal asmático 4 7,0 

Outras causas de insuf. respiratória aguda 3 5,2 

Doenças oncológicas 2 3,5 

Outros diagnósticos 2 3,5 

SDRA 1 1,7 

Sd. respiratória aguda grave 1 1,7 

Choque hipovolêmico 1 1,7 

Insuficiência hepática crônica 1 1,7 

Outras cirurgias* 1 1,7 

Queimadura 1 1,7 

Total 57 100 
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6.5.2 Comorbidades 

Dentre os pacientes com SDRA (Berlim), a comorbidade mais 

frequente foi relacionada ao sistema respiratório em 15 (26,3%) pacientes, 

seguida de prematuridade em 11 (12,3%), afecções do sistema 

gastrointestinal em sete (12,3%) e doenças genéticas em seis (10,5%). Para 

pacientes com mais de uma comorbidade, todas foram registradas. A Tabela 

15 descreve as comorbidades observadas entre os pacientes com SDRA 

(Berlim). 

 

Tabela 15 -  Comorbidades identificadas em pacientes com SDRA (Berlim) 
 

Comorbidade n % 

Respiratória 15 23,6 

Prematuridade 11 19,3 

Doença gastrointestinal 7 12,3 

Síndrome genética 6 10,5 

Doença neuromuscular 4 7,0 

Doença oncológica 4 7,0 

Doença cardiovascular 2 3,5 

Doença renal 2 3,5 

Malformação congênita 1 1,8 

Doença metabólica 1 1,8 

Doença hematológica 1 1,8 
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6.5.3 Fatores desencadeantes de SDRA (Berlim) 

Os fatores desencadeantes de SDRA (Berlim) com mais frequência 

relatados foram: sepse grave/choque séptico de origem pulmonar em 26 

(43,3%) casos, infecção pulmonar sem sepse em 19 (33,3%) casos e sepse 

grave/choque séptico de origem extrapulmonar em seis (10,5%) casos. O 

tempo entre a ocorrência do fator predisponente e o diagnóstico de SDRA foi 

3 dias (IQ, 2-5 dias). A Tabela 16 descreve os fatores predisponentes 

identificados nos pacientes com SDRA (Berlim). 

 

Tabela 16 -  Fatores desencadeantes da SDRA (Berlim) 
 

Fator predisponente    n % 

Infecção pulmonar sem sepse 19 33,3 

Sepse grave/choque séptico de origem pulmonar 26 45,6 

Sepse grave/choque séptico extrapulmonar 6 10,5 

Aspiração 3 5,2 

Outros 2 3,5 

Queimadura 1 1,7 

Total 57  100 
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6.5.4 Características da SDRA (Berlim) de causa infecciosa 

Dentre os 57 casos de SDRA (Berlim), 51 (89%) foram associados a 

uma causa infecciosa. Em 28 (54,9%) casos, a origem da infecção foi 

comunitária, em 21 (41,2%) a infecção foi associada aos serviços de saúde 

e em dois (3,9%) casos a origem não foi determinada. O sistema respiratório 

foi o sítio de infecção com mais frequência identificado, em 45 (88,2%) dos 

casos. Os focos de infecção nos casos de SDRA (Berlim) estão descritos na 

Tabela 17.  

 

Tabela 17 -  Focos de infecção nos casos de SDRA (Berlim) 
 

 N = 51 % 

Foco da infecção   

Respiratório 45 88,2 

Corrente sanguínea 2 3,9 

Cateter 2 3,9 

Gastrointestinal 1 2,0 

Geniturinário 1 2,0 

Origem da infecção   

Comunitária 28 54,9 

Hospitalar 21 41,2 

Desconhecido 2 3,9 
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Dentre os 51 casos de SDRA de causa infecciosa, 33 tiveram o 

agente etiológico identificado. Em 27 casos (52,9%) foi identificado apenas 

um agente etiológico; dois agentes etiológicos foram identificados em cinco 

casos (9,8%), em um paciente (1,9%) foram identificados três patógenos e 

em 18 casos (35,3%) não foi identificado o agente causador da infecção. As 

bactérias foram responsáveis por 17 (33,3%) casos de SDRA de causa 

infecciosa e os vírus por 10 (19,6%) casos. A relação dos agentes 

etiológicos identificados nos 51 casos de SDRA (Berlim) de etiologia 

infecciosa está descrita na Tabela 18.  

 

Tabela 18 -  Agentes etiológicos das infecções causadoras da SDRA 
(Berlim) 

 

Agente etiológico N  % 

S. pneumoniae 3 5,8 

S. aureus 3 5,8 

H influenzae 2 3,9 

P. aeruginosa 2 3,9 

K. pneumoniae 2 3,9 

Outras bactérias não identificadas 2 3,9 

E. coli 1 1,9 

Enterobacter sp 1 1,9 

P. mirabillis 1 1,9 

VSR 7 13,7 

Influenza A 1 1,9 

Adenovirus 1 1,9 

Parainfluenza 1 1 1,9 

C. albicans 2 3,9 

C. parapsilosis 1 1,9 

C. tropicalis 1 1,9 

Candida sp. 1 1,9 

P. jirovecii 1 1,9 

Total  100% 
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6.5.5 Desfechos entre as categorias de SDRA (Berlim) 

As comparações dos desfechos entre as categorias de gravidade de 

acordo com a definição de Berlim estão descritas na Tabela 19. 

 

a.  Tempo de internação 

Não foram observadas diferenças estaticamente significantes quanto 

ao tempo de internação hospitalar (19, 20 e 26 dias, p=0,66) ou ao tempo de 

internação na UTIP (11, 12 e 15 dias, p=0,53) entre os pacientes com SDRA 

das categorias leve, moderada e grave, respectivamente.  

 

b. Número de dias livres de ventilação mecânica 

Houve diferenças estatisticamente significantes quanto ao NDLVM 

entre os pacientes com SDRA leve, moderada e grave (22, 20 e 5 dias, 

respectivamente; p<0,001), sendo essa diferença observada apenas para os 

pacientes com SDRA grave em comparação com os pacientes com SDRA 

leve e SDRA moderada. Não houve diferença estatisticamente significante 

quanto ao NDLVM entre pacientes com SDRA leve e SDRA moderada. 

 

c. Mortalidade 

Houve diferença estatisticamente significante quanto à mortalidade 

entre os pacientes com SDRA leve, moderada e grave (0, 15% e 41%, 

respectivamente; p=0,02). Esta diferença foi observada para pacientes 

SDRA grave em comparação ao grupo SDRA leve/moderada e para os 

pacientes com SDRA grave em relação à SDRA leve. Não foram observadas 
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diferenças significantes entre os grupos com SDRA leve e SDRA moderada 

ou entre grupos com SDRA moderada e SDRA grave.  

 

Tabela 19 -  Comparações dos desfechos entre as categorias de gravidade 
de SDRA (Berlim) 

 

 Leve 

n=9 

Moderada 

n=21 

Grave 

n=27 
p 

Tempo de internação 
hospitalar, dias 

19 

(13-21) 

20 

(18-36) 

26 

(15-37) 

0,66 

Tempo de internação na 
UTIP, dias 

11 

(8-19) 

12 

(9-15) 

15 

(11-20) 

0,53 

NDLVM 22 (20-23) 20 (14-21) 5 (0-17)a, b <0,01 

Mortalidade, n (%) 0 (0) 3 (15) 11 (41)a 0,02 

a. p<0,05 (corrigido por Bonferroni) em comparação à SDRA leve 
b. p<0,05 (corrigido por Bonferroni) em comparação à SDRA moderada 
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6.5.6  Fatores relacionados à mortalidade em pacientes com 

SDRA (Berlim) 

As características clínicas dos pacientes sobreviventes e não 

sobreviventes diagnosticados com SDRA (Berlim) estão descritas na Tabela 

20.  

 

Tabela 20 -  Descrição das características clínicas dos pacientes 
sobreviventes e não sobreviventes diagnosticados com SDRA 
(Berlim) 

  

  Sobreviventes 

N (%) 

Não sobreviventes 

N (%) 

Classificação da SDRA Leve/Moderada 27 (90,0) 3 (10,0) 

Grave 16 (59,3) 11 (40,7) 

Sexo Masculino 25 (80,6) 6 (19,4) 

 Feminino 18 (69,2) 8 (30,8) 

Idade < 12 meses 20 (76,9) 6 (23,1) 

 > 12 meses 23 (74,2) 8 (25,8) 

Status nutricional Eutrófico 31 (75,6) 10 (24,4) 

 Obeso 3 (75,0) 1 (25,0) 

 Desnutrido 6 (75,0) 2 (25,0) 

 Desnutrido grave 3 (75,0) 1 (25,0) 

Doença crônica    

Respiratória  11 (73,3) 4 (26,7) 

Sd. genética  5 (83,3) 1(16,7) 

Neuromuscular  2 (50) 2 (50) 

Oncológica  3 (75) 1 (25) 

Cardiovascular  2 (100) 0 

Renal  2 (100) 0 

Malformação cong.  1 (100) 0 

Metabólica  1 (100) 0 

Hematológica  1 (100) 0 

Número de 
comorbidades 

Nenhuma 12 (87,5) 2 (14,3) 

1  22 (66,7) 11 (33,3) 

2 ou mais 9 (90,0)  1 (10,0) 

PRISM* Mediana (IQ 1-3) 14 (5 - 17) 12 (10 - 18) 

PIM 2* Mediana (IQ 1-3) 2,9 (1,2 - 6,8) 6,4 (3,2 - 10,2) 

* Número de observações: PRISM: 22 observações; PIM 2: 52 observações 
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Nenhum óbito foi observado em pacientes com SDRA leve. Por este 

motivo, para fins de análise dos fatores relacionados à mortalidade de 

pacientes com SDRA leve e moderada, estes foram compilados em um 

único grupo, uma vez que a ocorrência de zero óbitos no grupo SDRA leve 

impediria o cálculo da razão de chances (RC) na análise multivariada. Os 

modelos não ajustados mostraram relação significativa de gravidade da 

SDRA com o óbito, e a chance não ajustada de óbito para pacientes com 

SDRA grave foi 6,19 vezes maior em relação à chance de óbito dos 

pacientes com SDRA leve/moderada (IC 95% 1,50 – 25,6, p=0,012). As 

variáveis sexo, idade, status nutricional, presença de uma ou mais 

comorbidades, tipo de comorbidade e as classificações de risco PRISM e 

PIM2 não influenciaram a chance de óbito, conforme descrito na Tabela 21.  
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Tabela 21 -  Análise não ajustada dos fatores relacionados à mortalidade 
nos pacientes com SDRA (Berlim) 

 

 
n 

Razão de chances não 
ajustada 

IC 95% p 

Classificação Berlim 57    

SDRA leve ou moderada 

 

Referência  

SDRA grave 6,19 1,50 – 25,60 0,012 

Gênero 57    

Masculino 

 

Referência   

Feminino 1,85 0,55 – 6,27 0,322 

Idade 57    

Menos de 1 ano 

 

Referência   

1 ano ou mais 1,16 0,34 – 3,91 0,81 

Estado nutricional 57    

        Eutrofia  Referência 0,98 – 11,08 1,0 

        Obesidade 

        Desnutrição 

        Desnutrição grave 
 

1,33 

1,33 

1,33 

 

 

 

Comorbidades     

Respiratória 57    

         Não  Referência 0,30 – 4,47 0,82 

         Sim  1,16   

Sd. Genética 57    

        Não  Referência   

        Sim  0,58 0,62 – 5,47 0,62 

Neuromuscular 57    

        Não  Referência   

        Sim  3,4 0,43 – 26,88 0,25 

Oncológica 57    

        Não  Referência   

        Sim  1,02 0,09 - 10,73 0,98 

Cardiovascular 57    

        Não  Referência   

        Sim  3,23 0,18 – 55,33 0,42 

Gastrointestinal 57    

        Não  Referência    

        Sim  2,65 0,51 – 13,70 0,25 

Metabólico 56    

         Sim  Referência   

         Não  3,07 0,07 – + Inf. 0,24 

Número de comorbidades 57    

Nenhuma 
 

Referência   

1 ou mais 2,323 0,45 – 11,95 0,31 

PIM 2 53 1,00 0,96 – 1,04 0,92 

PRISM 28 1,03 0,93 – 1,14 0,58 
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Para a análise do efeito da gravidade da SDRA na chance de óbito 

controlado pelas demais variáveis, ajustou-se um modelo múltiplo 

considerando idade, presença de comorbidades, escore PIM2 e 

classificação de Berlim. Apesar de não terem apresentado diferenças na 

chance de óbito (valor de p>0,2), estas variáveis foram incluídas no modelo 

por serem consideradas relevantes quanto à mortalidade em pacientes 

críticos. O escore de risco PRISM não foi incluído neste modelo pois apenas 

22 dos 57 pacientes com SDRA tiveram essa variável registrada. O modelo 

de análise multivariada mostrou que a classificação de Berlim permaneceu 

como um fator preditor de óbito independente quando controlada por idade, 

PIM2 e número de comorbidades, e a chance ajustada de óbito entre as 

crianças com SDRA grave foi 5,06 vezes maior em relação àquelas com 

SDRA leve/moderada (IC 95%, 1,01 - 25,35, p=0,04). As demais variáveis 

não apresentaram relação com a chance de óbito na população do estudo, 

conforme descrito na Tabela 22. 
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Tabela 22 -  Análise dos fatores relacionados à mortalidade por SDRA 
(Berlim) ajustada para variáveis de confusão 

 

 
Razão de chances 

ajustada 
IC 95% p 

Classificação Berlim    

SDRA leve ou moderada Referência   

SDRA grave 5,06 1,01 – 25,35 0,04 

Número de comorbidades       

Nenhuma Referência   

Uma ou mais 1,02 0,15 – 6,81 0,98 

Idade    

Menos de 1 ano Referência   

1 ano ou mais 0,82 0,20 – 3,30 0,78 

PIM 2 0,98 0,94 – 1,03 0,64 
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6.5.7 Causas de morte nos pacientes com SDRA (Berlim) 

Dentre os 57 pacientes com SDRA (Berlim), ocorreram 14 (24,5%) 

óbitos. A causa de morte mais frequente foi a hipoxemia refratária em cinco 

(35,7%) pacientes, seguida de IMOS em quatro (28,5%), choque refratário 

em três (21,4%) e morte encefálica em dois (14,2%) pacientes. A 

mortalidade foi maior nos hospitais terciários, quando comparados com os 

hospitais secundários (38% vs 10%, respectivamente; p=0,04). 

 

6.5.8 Análise de sobrevida 

Para análise de sobrevida, os pacientes classificados com SDRA leve 

e moderada foram agrupados, uma vez que a não ocorrência de óbito no 

grupo de SDRA leve impediria comparações estatísticas deste grupo com os 

demais. As curvas de sobrevida aos 60 dias para os pacientes com SDRA 

leve/moderada e SDRA grave são mostradas na Figura 2. A comparação 

entre as duas curvas pelo teste log-rank mostrou diferenças significativas de 

sobrevida entre os dois grupos (p=0,026), com menor sobrevida dos 

pacientes com SDRA grave quando comparados com os pacientes com 

SDRA leve/moderada. A análise não ajustada através da regressão de Cox 

mostrou menor sobrevida dos pacientes com SDRA grave aos 60 dias 

quando comparados com os pacientes com SDRA leve/moderada (Razão de 

Risco [RR]=8,85, IC 95% 1,07 – 13,84, p=0,039). Após o ajuste para as 

covariáveis de confusão, não foram mais observadas diferenças 

estatisticamente significantes, embora a presença de SDRA grave tenha 
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mostrado tendência a menor sobrevida aos 60 dias (RR=3,34, IC 95%=0,88 

-12,67, p=0,07).  

 
 

Figura 2 -  Curvas de sobrevida aos 60 dias para os pacientes com SDRA 
(Berlim) 
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6.5.9 Impacto do momento de classificação na mortalidade 

Para análise do efeito do momento da classificação no prognóstico de 

mortalidade, foi realizada uma análise post hoc, onde os pacientes tiveram a 

gravidade classificada nos primeiro e segundo dias do diagnóstico de SDRA 

(Berlim).   

Quando os pacientes foram classificados no primeiro dia do 

diagnóstico da doença, a mortalidade observada nos grupos de SDRA leve, 

moderada e grave foi 0%, 14% e 40,7%, respectivamente (p=0,02). 

Diferenças estatisticamente significantes foram observadas quanto à 

mortalidade dos pacientes com SDRA grave em relação à SDRA leve 

(p=0,034), mas não para os pacientes com SDRA leve em comparação à 

moderada (p=0,534) ou aos pacientes com SDRA moderada em 

comparação à SDRA grave. No entanto, a mortalidade entre pacientes com 

SDRA grave permaneceu significativamente maior quando comparada com 

o grupo formado pela associação de pacientes com SDRA leve e moderada 

(p=0,012).  

Também foi observada diferença estatisticamente significante quanto 

à mortalidade, quando a classificação foi feita no segundo dia do diagnóstico 

entre os pacientes com SDRA leve, moderada e grave: 0, 20,8% e 40,9%, 

respectivamente (p=0,022). As diferenças foram observadas apenas para os 

pacientes com SDRA grave em relação à SDRA leve (p=0,014), mas não 

entre os pacientes com SDRA leve e moderada (p=0,15) ou entre os 

pacientes com SDRA moderada e grave (p=0,202). Assim como nas 

análises realizadas no dia da pior classificação e no primeiro dia do 
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diagnóstico, diferenças significantes de mortalidade foram observadas para 

os pacientes com SDRA grave em comparação ao grupo formado por 

pacientes com SDRA leve e moderada (p=0,030).  

As diferenças de mortalidade entre as categorias de gravidade 

classificadas nos primeiro e segundo dias do diagnóstico de SDRA (Berlim) 

estão descritas na Tabela 23.  

 

Tabela 23 -  Mortalidade entre as categorias de gravidade classificadas no 
primeiro e no segundo dia do diagnóstico de SDRA (Berlim) 

 

 Leve Moderada Grave p 

1 dia, n (%) 0/9 (0) 3/21 (14)  11/27 (40,7) 0,02 

2 dia, n (%) 0/11(0) 5/24 (20,8) 9/22 (40,9) 0,02 
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6.5.10 Parâmetros ventilatórios e de gasometria entre as 

categorias de SDRA (Berlim) 

Além das esperadas diferenças na relação PaO2/FiO2 e do Índice de 

Oxigenação (IO) entre as três categorias, observou-se que pacientes com 

SDRA grave necessitaram maiores PPI e maior variação no gradiente de 

Pressão entre PPI e PEEP ( P) quando comparados aos pacientes das 

outras duas categorias. Aumentos progressivos no PEEP foram observados 

entre as três categorias de gravidade, enquanto os pacientes com SDRA 

moderada foram ventilados com maior VC em comparação aos pacientes 

com SDRA leve. Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes nos valores de pH, PaCO2 ou na Csr. Os parâmetros 

ventilatórios utilizados e os resultados de pH e gases arteriais para as três 

categorias de gravidade de SDRA de acordo com a definição de Berlim 

estão descritos nos dados da Tabela 24.  
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Tabela 24 -  Valores de gasometria e parâmetros ventilatórios no dia da pior 
PaO2/FiO2 nas categorias de gravidade de SDRA (Berlim) 

 

 Leve 

n=9 

Moderada 

n=21 

Grave 

n=27 
p 

PaO2/FiO2 228 (211-235) 127 (109-144) a 70 (56-80) a,b <0,01 

pH 7,4 (7,2-7,4) 7,4 (7,3-7,4) 7,4 (7,3-7,4) 0,10 

PaCO2 52 (49-55) 52 (45-57) 51 (49-69) 0,96 

IO 5,6 (4,7-7,6) 9,6 (7,5-13,1) 26 (17,1-37) a,b <0,01 

PEEP (cm H2O) 7 (6-7) 8 (7-10) a 10 (9-14) a,b <0,01 

PPI 26 (22-18) 25 (21-29) 32 (28-35) a,b 0,01 

P 18,0 (16-21) 16,5 (13 – 18,5) 20 (17 – 13) a,b 0,03 

VC (ml/Kg) 6,0 (4,8-7,0) 8,0 (6,0-9,0) a 7,0 (6,0-8,0) 0,04 

Csr 0,35 (0,31-0,46) 0,44 (0,36-0,57) 0,35 (0,31-0,53) 0,35 

Todos os valores são expressos em medianas e IQ (1-3) 
a: em comparação à SDRA leve; b: em comparação à SDRA moderada 
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6.5.11  Práticas ventilatórias utilizadas em pacientes com SDRA 

(Berlim) 

As práticas ventilatórias utilizadas nos pacientes com SDRA foram 

analisadas nos dias 1, 3, 5 e 7 do diagnóstico e também no dia da 

extubação. Nos 235 dias de ventilação analisados, os modos ventilatórios 

mais frequentemente utilizados foram os controlados à Pressão em 194 dias 

de VM (82,5%), os de duplo controle (PRVC) em 27 dias (11,4%), os 

controlados a Volume em 5 dias (2,1%), VAFO em 4 dias (1,7%) e outros 

modos ventilatórios em 5 dias (2,1%).  

A ventilação protetora foi indicada pela equipe médica em 40 (70%) 

pacientes, mas, apenas 19 (33%) foram ventilados com estratégias 

protetoras de VM. Embora 15 (26,3%) pacientes com SDRA tivessem 

recebido indicação de VAFO, apenas seis (10,5%) foram ventilados nesta 

modalidade.  
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6.5.12  Terapêuticas adjuvantes utilizadas em pacientes com 

SDRA (Berlim) 

As terapêuticas adjuvantes mais frequentemente indicadas foram as 

manobras de recrutamento pulmonar em 32 pacientes (56,1%), posição 

prona em 29 (50,9%) e corticosteroides em 27 (47,3%). Dentre os pacientes 

que receberam corticosteroides, três (11%) usaram a dose preconizada por 

Meduri. Observou-se uma desproporção entre o número de terapêuticas 

indicadas e as efetivamente ministradas a estes pacientes. O número de 

pacientes que teve terapêuticas adjuvantes indicadas pela equipe médica e 

que efetivamente receberam tais terapêuticas está descrito na Tabela 25. 

 

Tabela 25 -  Terapêuticas adjuvantes indicadas e ministradas aos pacientes 
com SDRA de acordo com a definição de Berlim 

 

Terapêutica 

Indicado Recebido 

n % n % 

Posição prona 29 50,9 25 43,9 

Manobras de recrutamento 32 56,1 20 35,1 

Corticosteroide 27 47,3 27 47,3 

NOi 13 22,8 10 17,5 

TGI 5 8,8 4 7,0 

ECMO 3 5,3 0 0 

Surfactante 2 3,5 2 3,5 
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6.6 Análise da mortalidade de acordo com a UTIP participante 

Diferença estatisticamente significante quanto à mortalidade foi 

observada entre as UTIP de hospitais secundários e as UTIP de hospitais 

terciários (9,5% vs 33,3%, respectivamente; p=0,043). O número total de 

casos de SDRA (Berlim) e de óbitos em cada UTIP participante estão 

descritos na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Frequência de óbitos de acordo com a UTI participante  
 

Centro Total de casos 
Óbitos 

N (%) 

Instituto da Criança FMUSP 13 7 (53,8) 

Hospital A.C. Camargo 2 1 (50,0) 

Hospital Estadual de Sumaré 2 1 (50,0) 

Hospital Menino Jesus 5 2 (40,0) 

Hospital Universitário da USP 19 2 (10,5) 

Santa Casa de São Paulo 15 1 (7,1) 

Hospital das Clínicas UNICAMP 1 0 

Total 57 14 (24,5) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Discussão 

 

 

  



Discussão 93 

  
 

 

7 DISCUSSÃO 

 

A publicação de novos critérios de definição de SDRA em 2012, 

associada à ausência de uma definição pediátrica específica, originou a 

necessidade de investigar a performance da definição de Berlim na faixa 

etária pediátrica. De forma pioneira, este estudo analisou a aplicabilidade da 

definição de Berlim em crianças até 15 anos. Os resultados deste estudo 

demonstraram que o uso da classificação de Berlim em crianças com SDRA 

é capaz de diagnosticar um grupo de pacientes – aqueles classificados 

como SDRA grave – com pior prognóstico de mortalidade e menor NDLVM; 

enquanto os outros dois grupos (SDRA leve e moderada) comportaram-se 

de maneira semelhante em relação aos desfechos. 

Este também foi o primeiro estudo multicêntrico a avaliar a 

prevalência de SDRA em crianças criticamente doentes no Brasil. A 

prevalência de SDRA de acordo com a definição de Berlim foi 10,1%, com 

mortalidade de 24,5%. Os dados deste estudo e dos disponíveis na literatura 

comprovam o impacto e a gravidade da SDRA também na população 

pediátrica.  

 

7.1  Diferenças entre os pacientes com e sem SDRA, de acordo com a 

definição de Berlim 

Neste estudo, os principais fatores associados à ocorrência de SDRA 

em crianças criticamente doentes foram a presença de duas ou mais 

comorbidades, maior gravidade à admissão e internação por causas clínicas.  
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Observou-se que a presença de duas ou mais comorbidades prévias 

foi significativamente maior em pacientes com SDRA, sugerindo que a 

presença de múltiplas doenças crônicas possa ser um fator de risco para o 

desenvolvimento de SDRA em crianças. Dados da literatura são conflitantes 

quanto à influência de comorbidades na ocorrência de SDRA. Zimmerman 

(53) e Yu (64) relataram que apenas 28% e 32%, respectivamente, dos 

pacientes com LPA/SDRA apresentaram qualquer comorbidade. Outros 

estudos (59, 61, 141) demonstraram que comorbidades prévias estiveram 

presentes em 70% a 85% das crianças com SDRA. Embora se saiba que a 

presença de comorbidades está associada a maior risco de mortalidade em 

crianças criticamente doentes, mais estudos ainda são necessários para 

investigar a associação entre a frequência de comorbidades e a ocorrência 

de SDRA.   

Este estudo evidenciou ainda que pacientes que desenvolveram 

SDRA durante a internação apresentaram, já à admissão, maior gravidade 

em relação àqueles que não apresentaram SDRA, conforme demonstrado 

pelos maiores escores de PRISM e PIM 2. Este é um achado esperado, já 

que a SDRA é uma condição relacionada à resposta inflamatória grave, local 

ou sistêmica, tal como observado em casos de sepse, pneumonia e trauma 

graves.  

De modo diferente aos dados disponíveis na literatura, este estudo 

demonstrou que as condições clínicas foram as principais causas de 

internação em pacientes com SDRA nas UTIP participantes. Em crianças 

com SDRA, apenas 2% das admissões foram por causas cirúrgicas de 
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urgência e nenhuma admissão esteve associada à cirurgia eletiva. Os 

estudos realizados por Santschi (61) e Zimmerman (53) mostraram que 17,6% 

e 59% das crianças com LPA/SDRA, respectivamente, tiveram condições 

cirúrgicas como principais causas de admissão. Em um estudo (142) que 

comparou a disponibilidade de recursos e a prática clínica em UTIP de 34 

países, Tripathi demonstrou que apenas 13% das UTIP localizadas em 

países de baixa e média rendas realizavam cirurgias eletivas com 

frequência, diferentemente de 22% das UTIP de países de alta renda. Uma 

possível explicação para a baixa admissão por causas cirúrgicas em 

crianças com SDRA observada neste estudo refere-se à limitação de acesso 

da população estudada a serviços especializados do Sistema Único de 

Saúde.  

 

7.2 Semelhanças entre os pacientes com e sem SDRA de acordo 

com a definição de Berlim 

A importância da idade como fator de risco para ocorrência de SDRA 

em adultos já está bem demonstrada. Um estudo populacional (143) realizado 

na Espanha em indivíduos acima de 14 anos de idade mostrou que a 

incidência de SDRA foi 16 vezes maior em pacientes acima de 70 anos 

quando comparados com pacientes entre 15 e 30 anos. Estudos 

observacionais (47, 48, 53, 66, 67) demonstram também menor incidência de 

SDRA em crianças em comparação a adultos. A menor frequência de 

comorbidades e a imaturidade do sistema imunológico na criança, 

caracterizada por menor intensidade de resposta pró-inflamatória, sugerem 
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que a baixa idade possa ser um fator protetor contra a ocorrência de SDRA. 

Esta hipótese é corroborada por achados de estudos pediátricos (52, 55, 57, 61, 

67, 68) que mostram que crianças menores que um ano representam a minoria 

dos pacientes com SDRA. Neste estudo, a mediana de idade dos pacientes 

com SDRA foi de apenas 14,4 meses (IQ 1-211 meses), sendo 46% dos 

pacientes menores que 1 ano. A distribuição entre as faixas etárias, no 

entanto, assemelhou-se à observada para pacientes sem SDRA, não sendo 

possível afirmar que a idade tenha influenciado a ocorrência de SDRA na 

população estudada.  

Neste estudo, um achado interessante foi a baixa frequência de 

desnutrição à admissão (16,3% entre o total de pacientes, 21% dos 

pacientes com SDRA). Tal achado difere dos dados de literatura nacional 

(144-147), que mostram prevalência de desnutrição à admissão em UTIP entre 

34% e 53%.  Cabe ressaltar que a baixa frequência de desnutrição e de 

obesidade foi observada de forma semelhante nos pacientes com e sem 

SDRA. Embora seja conhecida a associação entre distrofia (desnutrição e 

obesidade) e piores desfechos ventilatórios em crianças criticamente 

doentes (144, 145, 148, 149), este foi o primeiro estudo que avaliou a influência do 

status nutricional no desenvolvimento de SDRA pediátrica, não tendo sido 

observada associação entre o status nutricional e a ocorrência de SDRA.  

O impacto do status socioeconômico na morbidade e mortalidade 

infantil é amplamente conhecido. Um estudo (150) que analisou a influência 

das condições socioeconômicas na mortalidade em crianças menores de 5 

anos no Brasil demonstrou correlação inequívoca entre menor escolaridade 
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materna e maior mortalidade nessa faixa etária. Outro estudo (151) realizado 

no Canadá mostrou que desigualdades socioeconômicas exercem grande 

impacto na hospitalização e mortalidade de crianças, sendo o impacto maior  

em pacientes internados por doenças infecciosas do trato respiratório. 

Achados semelhantes foram observados em uma metanálise recente (152)  

que evidenciou a associação entre baixa escolaridade materna e status 

socioeconômico na mortalidade por infecções agudas do trato respiratório 

inferior em crianças vivendo em países de baixa e média renda. Como não 

houve diferença estatisticamente significante quanto ao grau de escolaridade 

materna entre os pacientes com e sem SDRA, não foi possível demonstrar 

seu impacto na ocorrência de SDRA. Cabe ressaltar que a maioria das UTIP 

participantes pertencem ao setor público, o qual tradicionalmente atende 

populações socialmente menos favorecidas e com menor grau de 

escolaridade.  

 

7.3 Fatores desencadeantes de SDRA de acordo com a definição de 

Berlim 

Neste estudo, a análise dos fatores desencadeantes da SDRA 

mostrou que as causas pulmonares foram as mais frequentes, sendo 

responsáveis por 84,1% dos casos (sepse grave/choque séptico de origem 

pulmonar - 45,6%, infeção pulmonar sem sepse – 33,3% e aspiração – 

5,2%), e em 79% dos pacientes a SDRA foi decorrente de infecção 

pulmonar. A sepse extrapulmonar foi a terceira causa mais frequente, em 

10,5% dos casos.  Estes achados estão em concordância com os dados de 
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literatura (52-55, 57, 59, 60, 64, 66-68) que mostram que as doenças pulmonares 

como pneumonia, bronquiolite e aspiração são as principais causas de 

SDRA na população pediátrica. Um único estudo(95) publicado por Dahlem 

mostra a sepse extrapulmonar causada por doença meningocócica como 

causa mais frequente de SDRA pediátrica. 

A frequência de SDRA primária (ou de origem pulmonar) observada 

neste estudo (84,1%) foi superior à frequência descrita na literatura (47,7% a 

79%) (52, 54, 55, 57, 60, 64, 66, 67, 69, 134). Este achado pode ser explicado por dois 

fatores. Em primeiro lugar, embora a pneumonia constitua a principal causa 

de morte em crianças abaixo de 5 anos em todo o mundo, sua importância é 

ainda maior em países em desenvolvimento, onde 20% dos óbitos são 

causados por pneumonia, em contraste com os 2% de mortalidade por 

pneumonia observados nos países desenvolvidos na mesma faixa  

etária (153). A elevada frequência de SDRA primária neste estudo confirma a 

importância das pneumonias na morbimortalidade de crianças em nosso 

meio. O segundo fator refere-se ao período de coleta de dados, que ocorreu 

durante as estações de outono e inverno, quando há grande aumento no 

número de internações por infecções do trato respiratório inferior na região 

Sudeste do Brasil, especialmente as causadas por VSR (154, 155).   

 

7.4 Características da SDRA de causa infecciosa 

Neste estudo, as infecções foram responsáveis por 60% das 

admissões em UTI, porém, 89,4% dos casos de SDRA. As doenças 

infecciosas, respiratórias ou não, constituem a principal causa de SDRA em 
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crianças em todo o mundo. Nota-se que a proporção de SDRA de etiologia 

infecciosa varia de acordo com o grau de desenvolvimento socioeconômico 

de cada região. Enquanto estudos realizados na Europa e EUA (60, 64, 66, 67) 

relatam as doenças infecciosas como causa entre 41% e 85% dos casos de 

SDRA, estudos asiáticos (60, 64) relatam proporção de SDRA de etiologia 

infecciosa entre 79% e 97%. É digno de nota o fato que as infecções 

associadas aos serviços de saúde foram responsáveis por apenas 11% das 

admissões em UTI, porém, 41,2% dos casos de SDRA. Estes dados 

sugerem que medidas de saúde pública dirigidas ao controle de doenças 

infectocontagiosas e iniciativas que visem à diminuição de infecções 

associadas aos serviços de saúde representem medidas importantes para 

redução do número de casos de SDRA em nosso meio.  

Em relação à etiologia das infecções desencadeantes de SDRA, 

agentes etiológicos foram identificados em 52,9% dos casos. Entre os 

agentes isolados, as bactérias foram os mais frequentes (64%), seguidas de 

vírus (37%). As infecções por bactérias Gram negativas foram observadas 

em 37% dos casos de SDRA de causa infecciosa. Em seu estudo, Dahlem 

(69) relatou que 31% dos casos de SDRA foram secundários à infecção 

meningocócica, porém outros agentes etiológicos não foram relatados. Por 

sua vez, Wong (57) relatou que 23% dos pacientes com SDRA tiveram 

hemocultura positiva, sendo os agentes mais frequentes os Streptococcus 

sp, Staphylococcus sp e P. aeruginosa.  

A importância dos vírus respiratórios na etiologia da SDRA pediátrica 

tem sido recentemente enfatizada (156). Em uma iniciativa da Sociedade 
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Européia de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal, que objetivou validar a 

definição de Berlim em crianças e determinar fatores de risco para o 

desenvolvimento de SDRA na faixa etária pediátrica, a bronquiolite viral foi 

apontada como um fator de risco específico para o desenvolvimento de 

SDRA em lactentes (157). Neste estudo, os vírus respiratórios foram 

responsáveis por 17,5% do total de casos e 19,6 % dos casos de SDRA de 

etiologia infecciosa. O VSR foi o agente mais frequentemente isolado, 

responsável por 12% do total de casos de SDRA e 26% dos casos com 

agente etiológico identificado. É possível que esses valores estejam 

subestimados, já que apenas um dos centros participantes realizou pesquisa 

viral de forma rotineira durante o período do estudo. Estes achados são 

compatíveis com os relatados por López-Fernandez (54) onde o VSR foi o 

causador de 19,9% dos 146 episódios de SDRA. Erickson (66), por sua vez, 

relatou que a bronquiolite viral foi responsável por 7,7% dos casos de sua 

casuística. Um estudo holandês (158) que analisou 155 lactentes ventilados 

por infecção do trato respiratório inferior causada por VSR mostrou que 83% 

dos pacientes desenvolveram SDRA, definida de acordo com os critérios de 

Berlim, sendo que 98% dos pacientes tiveram SDRA moderada e nenhum 

desenvolveu SDRA grave. Dados de literatura (64, 159-166) mostram que outros 

vírus respiratórios tais como os vírus influenza H1N1 e H5N1, Adenovirus, 

Metapneumovirus humano, Enterovirus D68 e Coronavirus (SARS-CoV e 

MERS-CoV) também estão associados ao desenvolvimento de SDRA, tanto 

em adultos como em crianças.   
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7.5 Prevalência observada de SDRA  

A alta prevalência de SDRA (10,3%, de acordo com a definição da 

AECC e 10,1%, conforme Berlim) observada neste estudo contrasta com a 

prevalência observada na maioria dos estudos que utilizaram a definição da 

AECC (52-55, 57, 60, 62, 64-67, 69, 167), que variou entre 1,4% e 3,4%. O estudo 

brasileiro realizado por Panico (59) em três UTIPs em São Paulo demonstrou 

prevalência de 2,8% e 5,1% em pacientes admitidos na UTIP e nos que 

receberam VM, respectivamente. Uma metanálise recente (56) de estudos 

observacionais que utilizaram os critérios da AECC mostrou prevalência em 

UTIP de 2,3% (IC 95%, 1,9-2,9%). No entanto, é preciso observar a 

heterogeneidade dos estudos em relação aos critérios de inclusão, pois 

estudos que incluíram apenas pacientes com SDRA (PaO2/FiO2  200) 

mostraram prevalência duas vezes menor em relação àqueles que incluíram 

todos os pacientes com LPA (PaO2/FiO2  300). Três estudos demonstraram 

prevalências de SDRA semelhantes a este. Em um estudo prospectivo (55) 

realizado na China, Li relatou prevalência de LPA/SDRA de 7,8%, e o estudo 

transversal realizado por Santschi (61) em 12 países na Europa e EUA 

mostrou que, dentre os 3.823 pacientes admitidos nas 59 UTIP participantes, 

10,8% foram diagnosticados com LPA/SDRA. O estudo de Silva (168) 

realizado no Instituto da Criança da FMUSP relatou prevalência de SDRA de 

10,4%. Por outro lado, a prevalência de 19,3% de SDRA observada neste 

estudo entre os pacientes submetidos à ventilação mecânica assemelha-se 

às frequências entre 20,5% e 27,4% relatadas por Zimmerman (53), Santschi 

(61) e Khemani (63). 
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O subdiagnóstico desta síndrome em crianças e adultos é um fato 

reconhecido. Dois estudos (51, 169), realizados em adultos que utilizaram como 

padrão ouro um sistema de vigilância computadorizado, mostraram que 

entre 40% e 73% dos pacientes com SDRA não tiveram o diagnóstico 

reconhecido pela equipe médica. De maneira semelhante, um estudo 

pediátrico (52)  conduzido na Holanda mostrou que apenas 27% das crianças 

que obedeciam aos critérios diagnósticos de SDRA haviam sido 

diagnosticadas pelos pediatras intensivistas, sendo o subdiagnóstico mais 

frequente entre pacientes com infecções do trato respiratório inferior. A 

aplicação diária de um check list para cada um dos critérios das definições 

da AECC e de Berlim a todos os pacientes internados na UTIP (e não 

apenas àqueles com diagnóstico de SDRA estabelecido pela equipe 

assistencial) contribuiu, provavelmente, para a diminuição do número de 

casos não diagnosticados de SDRA neste estudo. Novamente, a coleta de 

dados realizada durante as estações de outono e inverno também pode ter 

contribuído para a alta prevalência de SDRA observada.  

 

7.6 Impacto do critério diagnóstico na prevalência e mortalidade de 

SDRA 

Nesta amostra, apenas um paciente diagnosticado com LPA sem 

SDRA pelo critério da AECC não pôde ser classificado com SDRA leve, em 

razão da falta de suporte de PEEP/CPAP  5 cm H2O, que resultou 

diferenças não significativas na prevalência ou mortalidade com o uso de 

ambas as definições. No artigo (37) que estabeleceu as definições de Berlim, 
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18,8% dos pacientes classificados como tendo LPA sem SDRA pela 

definição da AECC não preencheram os critérios diagnósticos de SDRA leve 

por Berlim. Portanto, a necessidade do uso de PEEP/CPAP  5 cm H2O para 

estabelecimento do critério de hipoxemia seleciona, provavelmente, 

pacientes mais graves. Além disso, a possibilidade de inclusão de pacientes 

com insuficiência cardíaca adiciona sujeitos com uma comorbidade 

adicional. Em razão da seleção de pacientes de maior gravidade, é possível, 

portanto, que estudos futuros que apliquem a definição de Berlim relatem 

maior mortalidade total em comparação aos publicados antes de 2012. 

 

7.7 Mortalidade de acordo com a definição de Berlim 

A mortalidade de 24,5% (IC 95%, 15,2 - 37,2%) observada neste 

estudo para os casos de SDRA diagnosticados com base na definição de 

Berlim aproxima-se da mortalidade pediátrica por SDRA descrita na literatura 

com o uso da definição da AECC. Duas metanálises recentes publicadas por 

Schouten (56) e Wong (58) relataram mortalidade de  35% (IC 95%, 25 - 49%) 

e 27% (IC 95%, 24 - 29%), respectivamente. O estudo brasileiro realizado 

por Panico (59) mostrou mortalidade de 39,9%, enquanto outros estudos (57, 60, 

62, 64) conduzidos em países asiáticos relatam mortalidade entre 29,9% e 

63%. Uma possível explicação para a menor mortalidade pontual observada 

neste estudo em comparação aos demais estudos realizados em países em 

desenvolvimento refere-se ao fato de que 36,8% dos pacientes com SDRA 

foram provenientes de hospitais secundários, onde a maioria das crianças 

admitidas apresentam comorbidades de menor gravidade em comparação a 
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centros terciários. Além disso, 21% dos pacientes com SDRA foram 

admitidos por bronquiolite viral aguda, tendo como principal agente etiológico 

o VSR, que se associa à menor mortalidade em crianças com SDRA (170). 

Ainda em relação à mortalidade, este estudo mostrou que o uso dos 

critérios diagnósticos da AECC não foi capaz de demonstrar diferença de 

mortalidade entre pacientes com LPA com e sem SDRA. O uso da definição 

de Berlim demonstrou maior mortalidade associada apenas à SDRA grave.  

Análises sobre a acurácia das definições da AECC e de Berlim na 

previsão de mortalidade em adultos mostram resultados heterogêneos. Em 

um estudo (171) que objetivou validar a definição de Berlim em pacientes 

criticamente doentes, Hernu não observou diferenças de mortalidade entre 

pacientes com LPA com ou sem SDRA usando os critérios da AECC. 

Quando a definição de Berlim foi utilizada, demonstrou-se diferença de 

mortalidade para a categoria grave em relação às categorias leve e 

moderada, mas nenhuma diferença foi observada entre estas categorias, 

achado semelhante ao observado neste estudo. Em um estudo prospectivo 

multicêntrico realizado no Brasil que incluiu 130 adultos com LPA, Caser (172) 

não observou diferenças de mortalidade aos 28 dias entre as categorias de 

gravidade com a utilização da definição da AECC ou de Berlim. Resultados 

semelhantes foram notados em outro trabalho (173) realizado na Coréia que 

analisou a mortalidade entre 163 adultos com SDRA: embora a mortalidade 

aos 60 dias fosse progressivamente maior entre as três categorias de 

gravidade (27,2%, 38% e 52% para SDRA leve, moderada e grave, 

respectivamente), não foram percebidas diferenças estatisticamente 
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significativas entre os grupos. Já o estudo LUNG SAFE (51), que incluiu o 

maior número de adultos com SDRA até o momento (3.022 pacientes), 

observou aumento progressivo de mortalidade entre as três categorias de 

gravidade, com resultados semelhantes à publicação original da definição de 

Belim (37). Por sua vez, Kushimoto (174) demonstrou aumento progressivo do 

volume de água extravascular pulmonar e do índice de permeabilidade 

vascular pulmonar entre as três categorias de gravidade de Berlim - leve, 

moderada e grave.  

Resultados semelhantes ao deste estudo foram relatados nos 

trabalhos pediátricos realizados por De Luca (157) e Parvathaneni (175): 

enquanto diferenças de mortalidade não foram detectadas entre as 

categorias da AECC (LPA com e sem SDRA), a classificação de Berlim 

revelou mortalidade aumentada apenas para pacientes com SDRA grave. 

Maior mortalidade apenas para pacientes com PaO2/FiO2 <100 classificados 

no primeiro dia do diagnóstico de SDRA foi relatada em outros três artigos 

pediátricos (54, 176, 177). Panico (59), no entanto, não observou associação entre 

as categorias de gravidade da definição de Berlim e mortalidade.  

Estes dados sugerem que a melhor performance para prognóstico de 

mortalidade da definição de Berlim em crianças deve-se à introdução da 

categoria SDRA grave (sem diferença significante entre as categorias leve e 

moderada), grupo esse que não podia ser discriminado com o uso da 

classificação da AECC. Mas, é possível que a ausência de diferenças de 

mortalidade observadas entre crianças com SDRA leve e moderada seja 

resultante do pequeno tamanho da amostra dos estudos pediátricos 
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realizados até o momento. A identificação de uma categoria de pacientes de 

maior gravidade é de grande relevância prática, pois pode auxiliar no 

delineamento de terapêuticas diferenciadas, visando a reduzir a mortalidade 

desse grupo específico de pacientes.  

 

7.8 NDLVM de acordo com a definição de Berlim 

Os dados deste estudo demonstraram que o aumento nas categorias 

de gravidade de acordo com a definição de Berlim relacionou-se com a 

redução do NDLVM. Mais uma vez, diferenças foram detectadas apenas 

para pacientes com SDRA grave em relação às demais categorias. Em 

crianças, Yehya (176)  observou redução do NDLVM entre as três categorias 

de gravidade apenas quando a classificação foi realizada 24 horas após o 

diagnóstico de SDRA. Os demais estudos pediátricos que utilizaram a 

definição de Berlim não analisaram este desfecho. Deve-se lembrar que, em 

razão da menor incidência e mortalidade da SDRA em crianças, o NDLVM 

pode ser um marcador de gravidade mais sensível e de maior utilidade em 

estudos pediátricos, sendo um desfecho mensurável em todos os pacientes 

e menos afetado pelo tamanho da amostra.  

 

7.9 Fatores de risco para mortalidade em pacientes com SDRA de 

acordo com a definição de Berlim 

Fatores de risco associados à mortalidade por SDRA podem ser 

relacionados ao paciente ou à doença. Dentre as características 

relacionadas aos pacientes, imunodeficiência, doenças oncológicas e 
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transplante de medula óssea parecem ser os fatores associados a maior 

risco de óbito em crianças, com relatos de mortalidade de até 70% (66, 178-180). 

Outros aspectos do paciente associados à mortalidade incluem maior idade, 

gravidade à admissão e presença de comorbidades, embora não existam 

resultados conclusivos em relação a qualquer um desses fatores. Por esse 

motivo, optamos por inclusão das variáveis idade, PIM 2 e presença de 

comorbidades no modelo de análise multivariada de mortalidade, embora 

nenhuma dessas variáveis tenha apresentado relação com risco de morte na 

análise univariada (p>0,2). Presença de imunodeficiência ou de doença 

oncológica não foi incluída no modelo em razão do pequeno número de 

pacientes com essas comorbidades. O modelo ajustado não revelou 

qualquer associação entre essas covariáveis e a chance de óbito, 

permanecendo a presença de SDRA grave como a única variável 

independente associada à mortalidade (OR 5,06, IC 95% 1,01 – 23,35, 

p=0,04).   

Quanto aos fatores relacionados à doença, os mais comumente 

associados à mortalidade foram a presença de DMOS, a presença de SDRA 

de causa extrapulmonar e o déficit de oxigenação. A associação entre 

mortalidade e DMOS em crianças com SDRA está bem documentada. O 

estudo PED ALIEN (54) mostrou correlação entre a mortalidade e o número 

de disfunções extrapulmonares, com mortalidade de 7,7% em crianças sem 

disfunções adicionais e 66,7% naquelas com quatro ou mais disfunções. 

Erickson (66) e Flori (68) relataram essa mesma associação, sendo maior 

chance de óbito observada para pacientes com disfunção neurológica e 
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renal. Esses estudos reportam ainda associação entre SDRA de causa 

extrapulmonar (em especial quando relacionada à sepse) com maior 

mortalidade; em nenhum deles, no entanto, essa associação foi mantida 

após a análise multivariada.  

Outros estudos (54, 60, 63, 66, 141) demonstraram uma associação robusta 

entre o distúrbio de oxigenação - caracterizado por meio da relação 

PaO2/FiO2 e do IO - e mortalidade. Medidas baseadas na SatO2, tais como a 

relação da SatO2/FiO2 e do índice de saturação de O2 (ISO), por sua vez, 

podem ser utilizadas como substitutas para as medidas baseadas na PaO2 e 

mostram-se preditores de mortalidade tão eficazes quanto estas (176, 177, 181).  

Além da oxigenação, medidas de ventilação também se 

correlacionam com os desfechos de SDRA em crianças, refletindo o 

comprometimento de perfusão pulmonar secundário à lesão endotelial e à 

coagulação intravascular. Tanto o índice de ventilação como a medida da 

fração de espaço morto alveolar revelam-se bons preditores de mortalidade 

de SDRA em crianças (178, 182-184). 

 

7.10 Causas de óbito em pacientes com SDRA 

Neste estudo, hipoxemia refratária, IMOS e choque refratário foram os 

eventos finais considerados como determinantes do óbito com maior 

frequência. Estes achados vão de encontro com os dados da literatura que 

mostram, conforme discutido acima, que a presença de disfunções 

extrapulmonares e o grau de hipoxemia são os principais preditores de 

mortalidade em crianças. Sepse extrapulmonar é também relatada como 
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fator de risco para mortalidade (66). Mas, estudos pediátricos não relatam o 

evento final causador de óbito. Neste estudo, deve-se considerar o pequeno 

número de mortes como limitante para a análise da causa final de óbito em 

crianças com SDRA.  

 

7.11 Análise de sobrevida de acordo com a definição de Berlim 

Em artigos publicados até o momento, a análise da correlação da 

gravidade da SDRA com a sobrevida mostra resultados conflitantes.  

Caser (172) não demonstrou diferenças de sobrevida entre as três categorias 

de gravidade em adultos; ao passo que nos estudos de Bellani (51) e Hernu 

(171), a redução progressiva na sobrevida foi observada nas três categorias 

de gravidade; neste último, no entanto, esta associação não se manteve 

após a análise multivariada.  

O único estudo pediátrico que avaliou a associação entre sobrevida e 

gravidade de acordo com Berlim foi publicado por De Luca (157), que 

demonstrou menor sobrevida para pacientes com SDRA grave em relação 

aos outros dois grupos, diferença esta que permaneceu significativa após a 

análise ajustada. No presente estudo, também se observou menor sobrevida 

para os pacientes com SDRA grave, embora esta associação não tenha 

persistido após a análise multivariada.  
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7.12 Impacto do momento de classificação nos desfechos  

Estudos (54, 176, 177, 185, 186) realizados em crianças e adultos mostram 

que o momento da classificação de gravidade de acordo com a definição de 

Berlim influencia a correlação com  a mortalidade; assim, alguns pacientes 

evoluem com piora da PaO2/FiO2 durante as primeiras 24 horas após o 

diagnóstico, sendo reclassificados em categorias de maior gravidade, 

enquanto outros apresentam melhora da oxigenação, sendo classificados 

em categorias de menor gravidade ou mesmo não mais preenchendo 

critérios de oxigenação para o diagnóstico de SDRA. Estes dados sugerem 

que pacientes que apresentam melhora expressiva na oxigenação podem, 

na realidade, não apresentar SDRA, uma vez que é pouco provável que a 

inflamação pulmonar grave e generalizada, característica dessa condição, 

apresente melhora significativa em 24 horas. 

Em adultos, a estratificação de gravidade após 24 horas do 

diagnóstico de SDRA, tanto para a definição da AECC como para Berlim, 

mostra melhor correlação com mortalidade em comparação à classificação 

realizada no momento do diagnóstico (185, 186). Alguns autores (20, 187, 188) 

sugerem ainda que a classificação de gravidade seja realizada não só após 

24 horas, mas também sob parâmetros ventilatórios padronizados, 

minimizando assim a influência da pressão média das vias aéreas na 

medida de oxigenação.  

Estudos pediátricos também revelam melhor performance de ambas 

as definições (AECC e Berlim) no prognóstico de mortalidade quando a 

classificação é feita após 24 horas do diagnóstico. Lopez-Fernandes 
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observou em seu estudo (54) que, após 24 horas do diagnóstico, 20% das 

crianças não mais preenchiam critérios de hipoxemia para LPA/SDRA e que 

a classificação nesse momento, feita sob parâmetros ventilatórios 

padronizados, mostrou mortalidade crescente entre pacientes com SDRA 

leve, moderada e grave. Outros dois estudos recentes (175, 176) mostraram 

que, embora a classificação de gravidade no primeiro dia tenha mostrado 

maior mortalidade apenas para pacientes com SDRA grave, a categorização 

de gravidade após 24 horas mostrou aumento crescente de mortalidade 

entre os grupos leve, moderado e grave, tanto quando classificados de 

acordo com Berlim como pelos novos critérios de SDRA pediátrica propostos 

pelo consenso PALLIC.  

Neste estudo, a análise da mortalidade de acordo com as categorias 

de Berlim nos primeiro e segundo dias do diagnóstico mostrou diferenças 

significativas apenas para os pacientes com SDRA grave. Devemos 

considerar que esta foi uma análise post hoc com baixo poder estatístico, 

possivelmente, pouco elucidativa a respeito da influência do momento de 

classificação na predição de mortalidade. 

  

7.13 Parâmetros ventilatórios e de gasometria entre as categorias de 

SDRA de acordo com a definição de Berlim 

Neste estudo, além das esperadas diferenças na relação PaO2/FiO2 e 

no IO, não foram observadas diferenças nos distúrbios de ventilação entre 

as três categorias, conforme demonstrado pelos valores semelhantes de pH 

e PCO2. Também é interessante notar que o IO nas três categorias vai de 
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encontro à classificação de gravidade proposta pelo consenso PALLIC (46): 

SDRA leve, 4 < IO < 8; moderada, 8 < IO < 16 e grave, IO > 16.  

Observou-se também aumento crescente do PEEP de acordo com a 

gravidade, achado também esperado, uma vez que a otimização do PEEP 

representa uma das principais estratégias ventilatórias para melhorar o 

déficit de oxigenação na SDRA, promovendo recrutamento alveolar e 

evitando a exposição a concentrações tóxicas de O2. Os níveis de PEEP 

empregados neste estudo mostram-se inferiores aos atualmente 

recomendados pelo consenso PALLIC (79), que sugere valores de PEEP 

entre 10 e 15 cm H2O na maioria dos pacientes e acima de 15 cm H2O 

naqueles com SDRA grave.  

Enquanto pacientes com SDRA leve e moderada foram ventilados 

com PPI semelhantes, o maior PPI empregado em pacientes com SDRA 

grave resultou em maiores valores de gradiente de pressão (P = PPI – 

PEEP). Em adultos, a análise de dados individuais de 3.562 pacientes com 

SDRA mostrou que o incremento de 7 cm de H2O na driving pressure (PPlat 

– PEEP) relacionou-se ao aumento de 41% na mortalidade. (78) Panico (59) 

também observou que maior gradiente de pressão nos primeiros 7 dias de 

ventilação relacionou-se à maior frequência de óbitos em crianças. Outro 

estudo pediátrico recente (189) não observou qualquer correlação entre o 

gradiente de pressão e mortalidade. Os achados deste estudo não permitem 

inferir relação de causalidade entre o gradiente de pressão e maior 

mortalidade observados em pacientes com SDRA grave, porém acreditamos 

que esta correlação deva ser melhor explorada em estudos futuros. 
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Outro achado interessante refere-se ao uso de VC entre 6 e 8 ml/Kg 

nas três categorias, refletindo as recomendações de ventilação de adultos 

com SDRA, prática esta, porém, não baseada em dados pediátricos. Na 

verdade, uma metanálise (190) de estudos observacionais pediátricos não 

identificou qualquer associação entre VC e mortalidade; mas, dois outros 

estudos (63, 66) relataram relação inversa entre o VC e a mortalidade em 

crianças. Um aspecto relevante é que nesses dois estudos os modos 

ventilatórios controlados à pressão foram utilizados na maioria dos 

pacientes. A relação entre maior VC e menor mortalidade, portanto, pode 

refletir a melhor complacência pulmonar em alguns pacientes quando 

ventilados com limitação de pressão. Outro estudo pediátrico (60) que utilizou 

modos controlados à pressão em mais de 90% dos pacientes não mostrou 

diferenças de mortalidade ou no NDLVM entre pacientes ventilados com VC 

< 6 ml/Kg ou > 10 ml/Kg.  

Por fim, chama a atenção a semelhança entre os valores de Csr entre 

as três categorias de gravidade da definição de Berlim. Estes achados são 

compatíveis com os relatados por Yehya (189), que analisou a relação entre 

oxigenação e mecânica pulmonar em crianças com SDRA e não observou 

qualquer relação entre Csr e mortalidade, após ajuste para os valores de 

PaO2/FiO2. Os achados referentes ao VC e à Csr deste estudo devem ser 

interpretados judiciosamente pois, apesar da compensação do circuito ser 

uma prática rotineira na maior parte das UTIP participantes, este 

procedimento não foi padronizado, o que pode ter influenciado os resultados.  
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7.14 Práticas ventilatórias utilizadas nos pacientes com SDRA neste 

estudo 

Os modos de VM convencional mais utilizados nos pacientes com 

SDRA deste estudo foram os modos controlados à pressão seguidos do 

modo de duplo controle (PRVC). A análise da literatura (60, 65, 168, 189) mostra 

grande variabilidade nas práticas ventilatórias de crianças com SDRA, com 

relatos de utilização de modos à pressão entre 13% e 98% dos casos, 

modos a volume entre 0% e 43% e PRVC entre 2,7 e 79%. Até o momento 

nenhum modo ventilatório específico demonstrou relação com melhores 

desfechos de SDRA em crianças, não existindo nenhuma recomendação a 

esse respeito (79). 

A VAFO foi usada apenas em 2,1% dos dias de ventilação analisados. 

Este modo ventilatório é frequentemente utilizado em pediatria, com relatos 

de uso em até 38% dos pacientes com SDRA. (54) O uso frequente da VAFO 

em crianças baseia-se sobretudo nos relatos de segurança, não tendo sido 

avaliada sua eficácia em ensaios clínicos. Esse panorama difere dos dados 

mostrados em adultos, onde os estudos OSCAR (82) e OSCILLATE (81) 

mostraram ineficácia ou piores desfechos de mortalidade em pacientes que 

utilizaram VAFO. Apesar da falta de evidências de benefício em crianças, a 

publicação do consenso PALLIC (79) em 2015 recomenda que a VAFO seja 

considerada em pacientes não responsivos à VM convencional. Três 

estudos publicados após o consenso acrescentaram novas informações a 

respeito dos efeitos da VAFO na SDRA pediátrica. O único ensaio clínico 

pediátrico (191)  publicado até o momento, que comparou os desfechos de 18 
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crianças com SDRA grave ventiladas com VM convencional e VAFO, 

mostrou melhora da hipoxemia em pacientes ventilados com VAFO, porém, 

sem diferenças na mortalidade ou na ocorrência de complicações. Melhora 

da hipoxemia também foi relatada em um estudo observacional (83) realizado 

na China que mostrou que pacientes ventilados com VAFO tiveram maior 

tempo de VM, maior tempo de internação em UTIP e uso mais frequente de 

drogas vasoativas. Outro estudo (84) realizado com 353 crianças com 

insuficiência respiratória aguda demonstrou piores desfechos em crianças 

submetidas à VAFO nas primeiras 24 horas do diagnóstico, com maior 

duração de VM, maior uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares e, 

possivelmente, maior mortalidade. No presente estudo, embora 15 pacientes 

tenham recebido indicação de VAFO, apenas seis efetivamente usaram esse 

modo ventilatório. É possível que a baixa utilização da VAFO observada 

neste estudo não se deva à falta de evidências na literatura, porém à 

escassez de recursos, pois durante o período da coleta de dados apenas um 

dos centros participantes dispunha de aparelho de VAFO.  

Merece destaque o fato que 30% dos pacientes com SDRA não 

tiveram ventilação com estratégias protetoras indicadas pela equipe médica. 

Desde a publicação do estudo ARDSNET (74), em 2000, que demonstrou 

significativa redução de mortalidade em pacientes ventilados com VC de 6 

ml/Kg e PPlat até 30 cm H2O, o uso de estratégias protetoras vem sendo 

consistentemente recomendado para adultos. No entanto, nenhum ensaio 

clínico até o momento investigou o efeito das estratégias de ventilação 

protetora nos desfechos de SDRA pediátrica. Um estudo observacional (65) 
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que avaliou o desfecho de crianças com SDRA em dois períodos distintos - 

antes e após a publicação do estudo ARDSNET - mostrou que pacientes 

tratados após a adoção de estratégias de ventilação protetora, apresentaram 

redução de 40% da mortalidade e aumento significativo de NDLVM em 

relação aos pacientes admitidos no período anterior. Por estes motivos, as 

estratégias de ventilação com limitação de VC e do PPlat vêm sendo 

recomendadas nos protocolos de ventilação de SDRA, tanto em adultos 

como em crianças (77, 79). Uma pesquisa (192) realizada com 54 pediatras 

intensivistas em 12 países relatou que a quase totalidade dos médicos 

indicaria ventilação com estratégias protetoras para seus pacientes com 

SDRA. Tais dados contrastam com os observados em nosso estudo, onde 

estratégias de ventilação protetora foram indicadas em apenas 70% dos 

casos. Os motivos para a baixa indicação de ventilação protetora neste 

estudo não foram investigados. 

Apesar da ventilação protetora ter sido indicada em 70% dos casos, 

apenas 33% dos pacientes foram efetivamente ventilados dessa forma.  

Outros estudos (51, 61, 193) realizados tanto em adultos como em crianças 

também documentaram baixa aderência às estratégias protetoras de 

ventilação. Os dados obtidos não permitem identificar as razões para a baixa 

aderência às estratégias protetoras nos pacientes deste estudo, mas, é 

possível que este achado possa estar relacionado à pouca tolerância à 

hipercapnia, conforme demonstrado pelos valores normais de pH em todos 

os subgrupos de SDRA. 
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7.15 Terapêuticas adjuvantes utilizadas em pacientes com SDRA 

Embora com pouco respaldo na literatura pediátrica, terapêuticas 

adjuvantes foram utilizadas com frequência nos pacientes deste estudo. Esta 

prática vai de encontro às relatadas em estudos internacionais (57, 192). Uma 

pesquisa sobre as práticas terapêuticas utilizadas por pediatras em crianças 

com SDRA não responsiva ao tratamento convencional relatou que NOi e 

posição prona eram utilizados por até 87% dos médicos, ECMO por 65% a 

70%, surfactante pulmonar por 42% a 61% e corticosteroides por 30% a 

35% (192).   

Algumas particularidades na prática terapêutica foram observadas nos 

centros participantes. Constatou-se alta frequência no uso de manobras de 

recrutamento pulmonar (indicada em 56% dos casos e efetuada em 35%) e 

de posição prona (indicada em 51% e realizada em 44%). Ambos os 

tratamentos são respaldados pelo consenso PALLIC (79, 97) para tratamento 

de casos graves de SDRA. Mas, chama a atenção a alta frequência de uso 

de corticosteroides (47% dos pacientes), sendo esta terapêutica não 

recomendada na SDRA pediátrica (104). 

Outra observação interessante refere-se à indicação de insuflação de 

gás traqueal (tracheal gas insufflation - TGI) em 9% dos pacientes. A TGI 

pode melhorar a oxigenação e eliminação de CO2 por meio de vários 

mecanismos: lavagem (ou washout) de CO2 do espaço morto anatômico, 

aumento da complacência e do volume pulmonar. A experiência com uso de 

TGI em crianças é muito limitada, não existindo estudos que a tenham 

utilizado no tratamento da SDRA.  Pode-se especular que o uso de TGI nos 
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pacientes deste estudo esteja relacionado à baixa aderência às 

recomendações de hipercapnia permissiva e à falta de modos ventilatórios 

alternativos à VM convencional, tais como VAFO e ECMO. 

Nesta amostra, apenas 5% dos pacientes receberam indicação de 

ECMO e nenhum deles efetivamente recebeu a terapêutica indicada, uma 

vez que nenhum dos centros participantes dispunha deste serviço. Em 

crianças com insuficiência respiratória de diversas causas, incluindo SDRA, 

taxas de sobrevida com uso de ECMO variam entre 51% e 69%, sendo o 

tratamento indicado em crianças não responsivas à VM com estratégias 

protetoras (126). É provável, portanto, que esta limitação tenha contribuído 

para a mortalidade observada em pacientes com SDRA neste estudo. 

As discrepâncias observadas entre a indicação e a administração das 

terapêuticas adjuvantes podem relacionar-se às condições do paciente ou às 

limitações de cada serviço. Enquanto a posição prona e as manobras de 

recrutamento sejam tratamentos que não necessitem de recursos adicionais, 

seu uso pode ser limitado frente às condições clínicas do paciente, tais como 

instabilidade hemodinâmica ou presença de cateteres. Por outro lado, a não 

realização de ECMO e o uso de TGI observados neste estudo podem estar 

associados à escassez de recursos mais avançados em hospitais públicos.  

 

7.16 Considerações Finais  

As principais críticas ao uso das definições da AECC e de Berlim em 

crianças referem-se à menor utilização de gasometria arterial nesta faixa 

etária, resultando em subdiagnóstico e à não consideração do efeito da 
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pressão média das vias aéreas na relação PaO2/FiO2. Além disso, 

particularidades referentes a aspectos radiológicos, fatores de risco e 

condições específicas da faixa etária pediátrica não são contempladas nas 

definições anteriores. Por esses motivos, em 2015, o Consenso PALLIC 

definiu critérios para o diagnóstico e classificação de SDRA pediátrica (46). As 

principais modificações na definição de SDRA pediátrica (Pediatric Acute 

Respiratory Distress Sindrome - PARDS) referem-se à utilização do IO e ISO 

(ao invés da PaO2/FiO2) na estratificação de gravidade, à falta de 

necessidade de alterações radiológicas bilaterais e à inclusão de critérios 

para subgrupos pediátricos específicos: crianças com cardiopatia congênita 

cianogênica, com disfunção ventricular esquerda e com displasia 

broncopulmonar. Até o momento, estudos (175-177) que compararam a 

performance dos novos critérios PALLIC e dos critérios de Berlim não 

mostraram diferenças significativas na predição de mortalidade entre as 

duas definições.  

Muito recentemente, membros de entidades europeias e americanas 

de terapia intensiva pediátrica e neonatal publicaram pela primeira vez 

critérios para diagnóstico e estratificação de gravidade de SDRA neonatal, 

entidade nunca antes descrita. Os critérios diagnósticos da chamada 

definição de Montreux ainda necessitam de validação. (194) 

Vários desafios foram encontrados ao longo da realização deste 

estudo. O primeiro deles refere-se a seu aspecto multicêntrico, prática ainda 

pouco comum entre serviços de terapia intensiva pediátrica no Brasil. A 

coordenação entre os centros só foi possível graças ao planejamento prévio 
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junto aos responsáveis pelas UTIP, que apontaram possíveis dificuldades a 

serem encontradas em seus centros, sugerindo soluções para superá-las. 

Ainda, a uniformização das informações coletadas entre os diversos centros 

ocorrreu graças às sessões de treinamentos realizadas antes do início de 

coleta de dados, à disponibilidade dos pesquisadores responsáveis para 

esclarecimento de dúvidas e análise das radiografias e à utilização de 

métodos atuais de comunicação, com envio de imagens pelos celulares e 

disponibilização de videoaula no canal You Tube. Outra dificuldade 

verificada diz respeito à escassez de recursos financeiros, contornada com a 

utilização de recursos audiovisuais já disponíveis na Universidade de São 

Paulo e apoio financeiro do departamento de Pediatria para impressão dos 

formulários de pesquisa e manuais de procedimentos. A mesma escassez 

de recursos impediu a contratação de pesquisadores para a realização da 

coleta e inserção de dados, que foram realizadas voluntariamente pelos 

intensivistas e pesquisadores, com o objetivo comum de fazer uma pesquisa 

de alta qualidade e acrescentar à literatura informações inéditas e relevantes 

ao capítulo de SDRA pediátrica. Finalmente, a demora da aprovação do 

protocolo do estudo pelos Comitês de Ética em pesquisa nos diferentes 

centros resultou em recrutamento de menor número de pacientes do que o 

esperado. 

Alguns aspectos referentes a este estudo merecem destaque. Este foi 

o primeiro estudo prospectivo que utilizou a definição de Berlim em crianças 

com SDRA em uma ampla faixa etária pediátrica. Foi também o primeiro 

estudo multicêntrico que avaliou a prevalência e os desfechos de crianças 
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com SDRA no Brasil. A acurácia dos resultados observados pode ser 

inferida pela análise dos processos de controle de qualidade adotados na 

metodologia. Também apontamos para a possível insuficiência de recursos 

no tratamento de crianças com SDRA em nosso meio. Além da publicação 

dos resultados deste estudo na revista Critical Care Medicine (Anexo F), os 

dados referentes aos pacientes incluídos serão utilizados em uma 

metanálise internacional que avaliará os efeitos dos parâmetros ventilatórios 

nos desfechos de crianças com SDRA (Anexo G).  

Entre as limitações deste estudo, podemos destacar: a. o pequeno 

tamanho amostral, que pode não ter possibilitado a detecção de diferenças 

de mortalidade entre SDRA leve e moderada, ou entre SDRA moderada e 

grave; b. a não padronização das práticas ventilatórias entre os centros e c. 

a classificação das categorias de gravidade no momento da pior PaO2/FiO2 

durante a evolução, não permitindo descartar a influência das práticas de 

VM nos resultados.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo permitem concluir que: 

8.1 A prevalência de SDRA observada na população estudada foi 

elevada (10%,3 e 10,1%, de acordo com as definições da AECC e 

Berlim, respectivamente), entre as mais altas já relatadas na 

literatura. 

8.2 A mortalidade de crianças com SDRA de acordo com a definição de 

Berlim foi alta (24,5%), porém, semelhante à reportada na literatura. 

8.3 A definição de Berlim mostrou ter a capacidade de melhor diferenciar 

gravidade quando comparada à definição da AECC, fato 

demonstrado pela maior mortalidade e menor NDLVM entre 

pacientes com SDRA grave. 

8.4 Presença de duas ou mais comorbidades e maior gravidade à 

admissão relacionaram-se à ocorrência de SDRA, enquanto a 

escolaridade materna e o status nutricional não apresentaram 

associação com o desenvolvimento de SDRA. 

8.5 Houve baixa aderência à adoção de estratégias protetoras de VM 

em crianças com SDRA. 

8.6 A escassez de recursos pode ter influenciado as práticas 

terapêuticas e os desfechos na população estudada.  
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7.1 Anexo A. Folha de triagem para admissão no estudo 

 
Nome do centro: ____________________________________________________________ 
 

N Registro Nascimento Gênero Data de triagem Status # N caso 

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

 /       / [   ] M     [   ] F /       / [   ] 1    [   ] 2     [   ] 3   [   ] 4  

# Status: 1. Elegível, incluído; 2. Não elegível por falta de critérios de inclusão(< 1m mês ou  ≥16 anos); 3. Não elegível por preencher critérios de exclusão (cardiopatia 
congênita cianogênica ou óbito nas primeiras 24 h) ; 4. Elegível, não assinou TCLE 
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9.2 Anexo B – Formulário de registro de dados 
 
I. Centro Nº  
 

Caso nº 

II. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Matrícula / RH:  

2. Idade: ____ anos___ meses 

3. Sexo 

3.1. [   ] Masculino 3.2. [   ] Feminino 

4. Data Internação Hosp. 

____/____/____ 

5. Data de Alta Hosp. 

____/____/____ 

6. Data de Internação UTI 

____/____/____ 

7. Data Alta da UTI ____/____/____ 

III. DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

8. Dados Antropométricos 

8.1. Peso: __________g 8.2. Altura: __________cm 

9. Status nutricional 

9.1 [   ] Eutrófico 9.2. [   ] Obeso 9.3. [   ] Desnutrido 9.4. [   ] Desnutrido grave 

10. PRISM II  10.1. Total: 10.2. Risco ______% 

11. Diagnóstico de Admissão:      CID Por extenso: 

12. Doença Crônica prévia à admissão 

12.1.   [   ] Nenhum 12.2.   [   ] Malformação Congênita 

12.3.   [   ]  Síndrome Genética 12.4.   [   ] Prematuridade ____semanas 

12.5.   [   ] Doença Neuromuscular 12.6.   [   ] Cardiovascular 

12.7.   [   ] Respiratório 12.8.   [   ] Oncológica 

12.9.   [   ] Renal 12.10. [   ] Gastrointestinal 

12.11. [   ] Imunológica 12.12. [   ] Metabólica 

13. Escolaridade materna 

13.1. [   ] Desconhecido 13.2. [   ] Nenhum 13.3. [   ] Fundamental 1 incompleto                

13.4. [   ] Fundamental 1 completo 13.5. [   ] Fundamental 2 incompleto                13.6. [   ] Fundamental 2 completo 

13.7. [   ] Ensino médio incompleto                   13.8. [   ] Ensino médio completo 13.9. [   ] Superior 
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IV. DADOS DA INTERNAÇÃO 
 

14. Tipo de Internação 

14.1. [   ] Clínica  14.2. [   ] Cirúrgica eletiva 14.3. Cirúrgica de urgência 

15. Principal fator predisponente da SDRA  

15.1.  [   ] Desconhecido 15.2.  [   ] Infecção pulmonar sem sepse 15.3.  [   ]  Sepse grave 

15.4.  [   ] Choque séptico 15.5.  [   ] Politraumatismo 15.6.  [   ] Contusão pulmonar 

15.7.  [   ] Afogamento 15.8.  [   ] Pancreatite 15.9.  [   ] Aspiração 

15.10.  [   ] PCR 15.11. [   ] Transfusão 15.12.[   ] Grande queimado 

15.13.[   ]  Choque hemorrágico 15.14. [   ] By pass Cardiopulmonar 15.15. [   ] Outros: 

   

16. Tempo entre fator precipitante e ocorrência de SDRA: __________ dias  

17. Foco infeccioso 

17.1. Infecção como causa de 
internação 

17.1.a. Foco infeccioso 17.1.b. Data de 
cultura 

17.1.c. Agente isolado 

[   ] Não [   ] Sim [   ] Pulmonar [   ] SNC   

 [   ]  Gastrointestinal [   ] Corr.  sanguínea   

[   ] Cateter [   ] Gênito urinário   

[   ] Ósteo articular [   ] Pele/subcutâneo   

[   ]  Desconhecido    

17.2. Origem:    [   ]  Comunitária [   ]  Hospitalar  

17.3. Infecção como predisponente 
de SDRA 

17.3.a. Foco infeccioso 17.3.b. Data de 
cultura 

17.3.c. Agente isolado 

[   ] Não [   ] Sim [   ] Pulmonar [   ] SNC   

 [   ]  Gastrointestinal [   ] Corr.  sanguínea   

[   ] Cateter [   ] Gênito urinário   

[   ] Ósteo articular [   ] Pele/subcutâneo   

[   ]  Desconhecido    

14.4. Origem:    [   ] Comunitária [   ] Hospitalar   
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V. TRATAMENTO 

 

15. Tipo de ventilação 

15.1. [   ] Invasiva: N dias:  15.2. [   ]  Não invasiva: N dias: 

15.3. Dia de início do suporte ventilatório: ____/_____/_____ 15.4. Dia de retirada do suporte ventilatório: ____/_____/_____ 

16. Modalidades de tratamento 

 

 Indicado Recebido 

 Não Sim Não Sim 

16..1. Corticosteróides    [  ] Meduri [  ] Outra dose 

16.2. Surfactante     

16.3. NO     

16.4. Ventilação protetora      

16.5. Vent. Alta Freqüência     

16.6. Posição prona     

16.7. ECMO      

16.8. TGI     

16.9. Manobras de recrutamento     

 
 

    

VI. DESFECHOS 

 

17. Condição na alta da UTI         

17.1. [   ] Vivo 17.2. [   ]  Transferido 17.3. [   ]  Óbito 17.4. [   ] Óbito não reanimado por doença terminal 
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# Tipo de ventilação: 1. Pressão Controlada; 2; Pressão Assistida; 3. SIMV Pressão; 4. SIMV Pressão + Pressão Suporte; 5. Volume Controlado; 6. Volume Assistido; 
7. SIMV Volume; 8. PRVC; 9. SIMV PRVC + OS 
* S: Sim; N: Não; NR: não realizado 

 

 

 

VIII.  VENTILAÇÃO E RX 

Data           

18.1.IPAP           

18.2.EPAP           

18.3.FiO2           

19.1. Modo  #           

19.2. FiO2           

19.3. P plateau            

19.4. PEEP           

19.5. VC           

19.7. MAP           

20.1. Resist           

20.2. Compl.est           

20.3. AutoPEEP           

21.1. PaO2           

21.2.FiO2 da gaso           

21.3. pH           

21.4. PaCO2           

22.  RX compatível com SDRA? * 

 S/ N/ NR S/ N/ NR S/ N/ NR S/ N/ NR S/ N/ NR S/ N/ NR S/ N/ NR S/ N/ NR S/ N/ NR S/ N/ NR 

23. Tem SDRA hoje? 

 [  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 

[  ] Não 
[  ]AECC 
[  ] Berlin 
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9.3 Anexo C: Manual de procedimentos do estudo 

 

PROTOCOLO DE ESTUDO 

APLICABILIDADE DAS NOVAS DEFINIÇÕES DE BERLIN NO 

DIAGNÓSTICO DE SDRA EM CRIANÇAS CRITICAMENTE DOENTES 

  

 

OBSERVAÇÃO: Por motivo de brevidade a parte I deste Manual de Procedimentos 

foi excluída, por já ter seu conteúdo apresentado nos itens 1 a 5 desta tese. 

 

 

PARTE 2 – ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO 

Número Centro 

1. Hospital Universitário da USP 

2. Hospital Central da Santa Casa de São Paulo 

3. Hospital Cruz Azul 

4. Hospital das Clínicas da UNICAMP 

5. Hospital Dr Moisés Deutch 

6. Hospital Infantil Sabará 

7. Hospital Israelita Albert Einstein 

8. Hospital Estadual de Sumaré 

9. Hospital Samaritano 

10. Hospital A C Camargo 

11. Instituto da Criança da USP 

 

II. IDENTIFICAÇÃO 

1. Matrícula 

Número de registro do prontuário do paciente 

 

2.Data de nascimento 

Dia/mês/ano 

 



Anexos 131 

  
 
 

 

3. Gênero 

 Masculino ou  Feminino 

 

4, 5, 6 e 7. Datas de Internação e alta 

Todas as datas deverão ser registradas no formato: Dia/ Mês/ Ano 

 

III.  DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

8. Dados Antropométricos 

8.1. Peso: Será considerado o peso do dia da internação na UTI; o peso 

deverá ser registrado em gramas. As balanças deverão ser calibradas 

diariamente de acordo com a orientação do fabricante.  

8.2. Altura: A altura será registrada em centímetros. Para crianças que não 

possam ficar em pé a altura deverá ser determinada usando-se um 

antropômetro com o paciente em decúbito dorsal horizontal. Para aqueles 

que puderem ficar em pé, deverá ser utilizado o antropômetro anexo à 

balança.  

 

9. Status nutricional 

9.1. Eutrófico  

9.2. Obesidade: Em pacientes de zero a 24 meses, obesidade será definida 

como relação peso para altura acima do percentil 95 para a idade, de acordo 

com o gráfico da Organização Mundial de Saúde (Suplemento I).(138) Para 

pacientes acima de 2 anos será definida como Índice de Massa Corpórea (IMC) 

acima do percentil 95 para a idade, de acordo com o gráfico do CDC 

(Suplemento II).(139)  

9.3. e 9.4. Desnutrição: Será utilizada a classificação adotada pela 

Organização Mundial de Saúde de Desnutrição Energético – Protéica. 

Através do Z Score a OMS considera desnutridas crianças com índices 

inferiores a –2 escores Z abaixo da mediana de referência. Crianças abaixo 

de –3 escores Z ou menos de 70% de adequação em relação à mediana, ou 

ainda na presença de edema comprovadamente nutricional, são 

consideradas desnutridas graves. (Vide Suplemento III).(138) 
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10.  Scores de gravidade 

Cada centro deverá registrar o score de gravidade usado rotineiramente no serviço. 

10.1. PRISM: O pesquisador deverá registrar o valor total do PRISM e o 

percentual de risco. (135) Para cálculo do PRISM, vide Suplemento IV. 

10.2. PIM 2: Para cálculo do PIM(136) o pesquisador deverá utilizar o 

programa disponível no site da Societé Française dÁnesthesie et de 

Reanimation: www.sfar.org/score2/pim2/html 

 

11. Diagnóstico de Admissão na UTI: 

  Deverá ser registrado o diagnóstico e o CID-10 correspondente. Para 

consulta aos CIDs mais frequentes em UTI Pediátrica, vide Suplemento V.  

 

12.  Doença Crônica prévia à admissão 

  O pesquisador deverá assinalar o tipo de doença crônica do paciente e 

especificá-la por escrito. Mais do que uma condição poderá ser assinalada. Não há 

necessidade de registro do CID.  

 

13. Escolaridade Materna: 

A escolaridade materna deverá ser registrada usando-se a seguinte 

classificação:  

13.1. Desconhecido 

13.2. Nenhum  

13.3. e 13.4. Fundamental 1:  o ensino fundamental 1 é considerado como o 

período que vai da 1º à 4º série, ou do 1º até o 5º ano de acordo com a 

nova determinação do Ministério da Educação a partir de 2008.  

13.5. e 13.6  Fundamental 2; o ensino fundamental 2 é considerado como o 

período que vai da 5º à 8º série, ou do 6º até o 9º ano de acordo com a 

nova determinação do Ministério da Educação a partir de 2008. 

13.7. e 13.8.  Ensino médio: compreende o período do 1º ao 3º colegial  

13.9. e 13.10. Ensino superior completo e incompleto 

 

IV. DADOS CLÍNICOS 

14.  Tipo de Internação 

 Deverá ser assinalado o motivo da internação na UTI como Clínica ou Cirúrgica, 

sem necessidade descritiva. 

http://www.sfar.org/score2/pim2/html
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14.1.  Clínica 

14.2. e 14.3. Cirúrgica: Em casos de internação cirúrgica deverá ser 

registrado o tipo de cirurgia, eletiva ou urgência, sem necessidade 

descritiva. 

 

15.  Principal Fator predisponente de SDRA 

Apenas um fator predisponente poderá ser assinalado. Na presença de mais 

do que um fator predisponente deverá ser assinalado aquele que a equipe 

assistencial considerar ser o principal. 

15.1. Desconhecido 

15.2. Infecção pulmonar: Inclui todos os casos de infecção do trato 

respiratório inferior, virais ou bacterianas, incluindo pneumonias, coqueluche 

e bronquiolite. Não é necessário o isolamento de um agente etiológico para 

que o paciente seja classificado como tendo infecção pulmonar. 

15.3. a 15.6.  Sepse grave e Choque Séptico: serão definidos de acordo 

com os critérios publicados na 2005 International pediatric sepsis consensus 

conference: Definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics.(137) 

Assinalar se a causa da sepse é pulmonar ou extra-pulmonar  

15.7. Politraumatismo: Trauma é o resultado final de agressão ao organismo 

da vítima, por uma série de agentes conhecidos como causas externas. 

Caracteriza-se por lesões que podem acertar partes moles, ossos, 

articulações e vísceras, podendo ser isoladas ou associadas. O 

politraumatismo ocorre quando o paciente apresenta múltiplos traumas de 

segmentos corpóreos simultaneamente, acarretando várias repercussões 

sistêmicas complexas.(195) 

15.8. Contusão pulmonar: A contusão pulmonar é um dano ao parênquima 

pulmonar com ruptura da interface alvéolo-capilar que leva a edema e 

extravasamento de sangue para os espaços alveolares. A principal causa é 

o trauma torácico, principalmente com mecanismo de compressão e 

descompressão rápida do tórax. A insuficiência respiratória geralmente se 

instala 24 a 48 horas a partir do trauma, levando a piora das trocas gasosas, 

aumento da resistência vascular pulmonar e diminuição da complacência 

pulmonar. A suspeita de contusão pulmonar pode ser feita ao exame físico 

com fratura de costelas, hemoptise ou sangue em tubo endotraqueal são 
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sinais de contusão pulmonar. O diagnóstico de contusão pulmonar pode ser 

feito com radiografia de tórax ou Tomografia Computadorizada.(196) 

15.9. Afogamento: Em 2002 a Organização Mundial de Saúde definiu 

afogamento como processo de experiência de comprometimento respiratório 

por imersão/submersão em líquidos. Considera-se como submersão quando 

a via aérea encontra-se abaixo da superfície líquida e imersão quando o 

liquido respinga na face. Se em qualquer momento o indivíduo é resgatado o 

processo de afogamento é interrompido, sendo classificado como 

afogamento não fatal. Se ocorrer óbito em conseqüência ao afogamento 

define-se como afogamento fatal. Qualquer submersão ou imersão sem 

evidência de comprometimento respiratório deve ser considerada como 

“resgate da água” ou “não – afogamento”. Termos como “quase- 

afogamento”, “afogamento seco ou úmido”, “afogamento ativo ou passivo” 

não devem ser utilizados. (197) 

15.10. Pancreatite aguda: A pancreatite aguda é definida como um processo 

inflamatório agudo do pâncreas com envolvimento variável de outros tecidos 

regionais ou sistemas orgânicos.  Caracteriza-se pela presença de dor 

abdominal aguda e intensa no andar superior do abdomen com piora ao 

ingerir alimentos, podendo estar associada a vômitos e náuseas.  O 

diagnóstico de pancreatite aguda será estabelecido a partir de critérios 

clínicos e/ou radiológicos, associados ao aumento dos níveis séricos de 

enzimas pancreáticas: amilase e/ou lipase, ou a partir do diagnóstico 

cirúrgico e/ou histológico.(198) 

15.11.  Transfusão: A lesão pulmonar aguda associada à transfusão 

(transfusion-related acute lung injury, TRALI) foi reconhecida como entidade 

clínica em 1985. Embora não haja consenso definitivo, a TRALI é 

considerada uma séria complicação relacionada à transfusão de 

hemocomponentes que contêm plasma. O diagnóstico dessa reação é feito 

em pacientes com ocorrência de angústia respiratória aguda durante ou 

dentro de 6 h da transfusão, sem sinal de sobrecarga circulatória, evidência 

de edema pulmonar bilateral e ausência de fatores de risco adicionais para a 

insuficiência pulmonar aguda. O diagnóstico diferencial de pacientes com 

insuficiência pulmonar aguda, não relacionada à TRALI, inclui sobrecarga 

circulatória associada à transfusão, edema cardiogênico, reações 
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transfusionais alérgicas e anafiláticas e transfusão de componentes 

sangüíneos contaminados por bactérias.(199, 200) 

15.12. Grande queimado: Considera-se como grande queimado o paciente 

com queimaduras de 1º e 2º graus, com área corporal atingida maior do que 

26% em adultos, ou queimaduras de 1º e 2º graus, com área corporal 

atingida maior do que 20% em crianças, ou queimaduras de 3º grau com 

mais de 10% da área corporal atingida, ou queimadura de períneo.  

Será igualmente considerado grande queimado o paciente que for vítima de 

queimadura de qualquer extensão que tenha associada à esta queimadura 

uma ou mais das seguintes situações: lesão inalatória, politrauma, trauma 

craniano, trauma elétrico, choque insuficiência renal, insuficiência cardíaca, 

insuficiência hepática, distúrbios de hemostasia, embolia pulmonar, infarto 

agudo do miocárdio, quadros infecciosos graves decorrentes ou não da 

queimadura, síndrome compartimental e doenças consumptivas. (201) 

15.13. Choque hemorrágico:  O Suporte Avançado de Vida em Pediatria 

define choque hemorrágico como choque hipovolêmico causado por perda 

sanguínea.(202) O choque é uma condição de distribuição inadequada de 

oxigênio e nutrientes aos tecidos para as demandas metabólicas teciduais. 

Choque hipovolêmico é resultado de uma deficiência absoluta de volume 

sanguíneo intravascular. 

15.14. Bypass Cardipulmonar: É uma forma de circulação extracorpórea em 

que durante cirurgias com abertura de cavidades cardíacas há desvio da 

circulação para uma bomba que mantém o fluxo sanguíneo e a oxigenação 

para o corpo. As principais complicações deste procedimento são hemólise, 

extravasamento capilar, coagulação de sangue no sistema, SDRA e 

síndrome pós perfusional. 

15.15. Parada cárdio respiratória 

15.16. Aspiração 

15.17. Outros: especificar 

 

16. Tempo entre fator precipitante e ocorrência de SDRA: 

Deverá ser registrado o intervalo de tempo entre a ocorrência do fator 

precipitante considerado principal e o primeiro dia de diagnóstico de SDRA. 
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      17. Foco infeccioso: 

 Em casos de infecção presente deverão ser registrados os agentes 

etiológicos considerados responsáveis pela admissão na UTI e também aqueles 

considerados como causadores da infecção que predispôs à SDRA, caso estes 

sejam diferentes. Por exemplo, criança é admitida por bronquiolite causada por 

VSR, e quando já estável, desenvolve pneumonia relacionada à ventilação por K. 

pneumoniae que é considerada como fator predisponente da SDRA. Neste caso 

deverá ser feito o seguinte registro: 

 

17.1.Infecção como 

causa de internação 

17.2.Foco infeccioso 17.3.Data da 

cultura 

17.4.Agente 

isolado  

17.5. Origem 

a(  ) Não b(X ) Sim a( X ) Pulmonar 

b(  ) SNC 

c( ) Gastrointestinal 

d(  ) Cateter 

e( )Corr. sanguínea 

f(  ) Gênito urinário 

g( ) Pele ou SC 

h(  ) Ósteo articular 

i(  ) Desconhecido 

02/08/2012 VSR 

 

a.(X) Comunitária 

b. (  ) Hospitalar 

17.6. Infecção como 

predisponente de 

SDRA 

17.7. Foco infeccioso 17.8. Data de 

coleta da cultura 

17.9. Agente 

isolado 

17.10. Origem 

a(  ) Não b(X ) Sim a( X  ) Pulmonar 

b(  ) SNC 

c( ) Gastrointestinal 

d(  ) Cateter 

e( ) Corr. sanguínea 

f(  ) Gênito urinário 

g( ) Pele ou SC 

h(  ) Ósteo articular 

i(  ) Desconhecido 

06/08/2012 K. pneumoniae a.(  ) Comunitária 

b. (X) Hospitalar 

 

17.5.  e  17.10. Origem da Infecção:(140, 203) 

a. Infecção Comunitária: É a infecção constatada ou em incubação no ato da 

admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no 

hospital.   

São também comunitárias:  

• A infecção que está associada com complicações ou extensão da infecção já 

presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismos, com sinais e 

sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção. 
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• A infecção em recém-nascido adquirida por via transplacentária, que se torna 

evidente logo após o nascimento (ex: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, sífilis e AIDS). 

• A infecção de recém-nascido associada com bolsa rota superior a 24 horas.  

  

b. Infecção hospitalar: É qualquer infecção adquirida após a internação do 

paciente e que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, 

quando puder ser relacionada com a  internação ou procedimentos hospitalares.  

 Alguns critérios para caracterizar infecção hospitalar:  

• Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não 

houver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção no momento da 

internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de 

infecção que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão. 

• São também convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas 

antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a 

procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante este período;  

•As infecções recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas 

de forma transplacentária ou como conseqüência à ruptura precoce de 

membranas. 

 •Os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção, 

são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem 

infecção hospitalar 

 

V. TRATAMENTO 

 

18.  Tipo de ventilação 

18.1 e 18.2. Será considerada ventilação não invasiva qualquer tipo de suporte 

ventilatório oferecido sem o auxílio de uma prótese traqueal, independente do 

modo ventilatório utilizado – CPAP ou BIPAP. Os dois tipos de ventilação não 

são excludentes, pois o paciente poderá ter recebido mais do que um tipo de 

ventilação. Deverá ser registrado o número total de dias que o paciente 

permaneceu em cada tipo de suporte ventilatório. Para pacientes que 

receberem ventilação não invasiva, será considerada a data de retirada da VNI 

o dia em que o paciente permaneceu por mais de 12 horas sem suporte 

ventilatório. 
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18.3 e 18.4. Deverá ser registrada a data em que o paciente iniciou e a data em 

que ficou livre qualquer tipo de suporte ventilatório. 

 

19.  Modalidades de tratamento:  

A indicação e prescrição das modalidades de tratamento ficarão a 

critério de cada equipe médica dos centros participantes. Este protocolo de 

estudo não tem o objetivo de sugerir ou normatizar o tratamento dos pacientes 

com SDRA. Para eventual consulta a respeito das estratégias de ventilação ou 

outras modalidades de tratamento, as recomendações do Consenso Brasileiro 

de Ventilação Mecânica encontram-se no anexo VIII.   

O observador deve registrar se o paciente teve indicação de 

determinada modalidade de tratamento, mesmo que não as tenha recebido por 

falta de recursos locais, e se o paciente recebeu o tratamento proposto. Este 

item visa registrar as deficiências nos recursos necessários para o melhor 

tratamento dos pacientes com SDRA.  

19. 1. Glucocorticóide: Como SDRA é uma síndrome que cursa com inflamação 

difusa com estágio final de processo fibroproliferativo, há grande interesse no 

uso de glucocorticóide na terapêutica, tendo em vista a sua ação em ambos os 

processos. Dois estudos mais citados em relação à eficácia dessa terapêutica 

são o de Bernard (1987), em que foi realizado uso de altas doses de 

metilprednisolona (30mg/kg a cada 6 horas por 4 doses) em comparação com 

grupo controle (placebo); e o de Meduri (2007) que estudou os benefícios 

tardios do uso prolongado e em doses baixas de metilprednisolona (1-

2mg/kg/dia por 1 mês). O primeiro estudo não mostrou diferença entre os 

grupos (mortalidade em 45 dias, critérios radiográficos e gasométricos, shunt, 

complacência e gradiente artério-alveolar) e o segundo mostrou diferença 

(mortalidade e diminuição de mediadores inflamatórios), apesar das críticas 

referentes ao método do estudo. Nessa linha, um último estudo do ARDS 

Netwok Group pretendia esclarecer essa questão através da introdução de 

metilprednisolona ou placebo em pacientes com diagnóstico de SDRA que 

persistiu por 7 dias, mantendo-se o tratamento por 21 dias, o que demonstrou 

que não há diferença na mortalidade, mas que o grupo que recebeu corticóide 

apresentou mais dias livres de ventilação, melhora de oxigenação, 

complacência e padrão hemodinâmico. Ainda assim, não há evidência para o 
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uso rotineiro de glucocorticóide, pois não há estudo que demonstre um 

benefício claro no tratamento de ARDS. 

 

Esquema sugerido por Meduri para uso de glicocorticóide em SDRA 

(Metilprednisolona):(114) 

 1mg/kg/dia do dia 1-14 

 0,5mg/kg/dia do dia 15-21 

 0,25mg/kg/dia do dia 22-25 

 0,125mg/kg/dia do dia 26-28 

Caso o paciente seja extubado entre os dias 1-14, o tratamento deverá avançar 

para o dia 15 da terapêutica 

19.2. Surfactante: para consulta vide Suplemento VI(204) 

19.3. Recrutamento: para consulta vide Suplemento VI 

19.4. Ventilação protetora: para consulta vide Suplemento VI 

19.5. Posição prona: para consulta vide Suplemento VI 

19.6. Ventilação de alta frequência: Modalidade de ventilação mecânica no qual 

se emprega baixos volumes correntes associados à freqüência respiratória 

supra fisiológica, entre 3 a 15 Hz (180 a 900 movimentos respiratórios por 

minuto). A inspiração e a expiração ocorrem de forma ativa, sendo decorrentes 

da ação de diafragma ou pistão acoplado a sistema de fluxo contínuo. As 

indicações clínicas incluem Síndrome do desconforto respiratório agudo, 

pneumonia grave, hemorragia pulmonar, deficiência de surfactante, nos quais a 

ventilação convencional protetora falha e os parâmetros ventilatórios 

empregados são considerados lesivos (FiO2 >0,6 e/ou Pisnp >34)(205) 

19.7. Circulação Extra corpórea por Membrana (ECMO): para consulta vide 

SuplementoVI 

19.8. TGI: Consiste na injeção de gás dentro das vias aéreas centrais, através 

de um cateter secundário, visando melhorar a ventilação do paciente com 

conseqüente eliminação de gás carbônico. Constitui terapia adjuvante à 

ventilação mecânica, aumentando as trocas gasosas e reduzindo as 

necessidades pressóricas no paciente com insuficiência respiratória. A 

aplicação na prática clínica é, particularmente, em pacientes com síndrome do 

desconforto respiratório agudo; ventilados com hipercapnia permissiva e 

acidose. Pode apresentar complicações como aumento inadvertido da pressão 
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expiratória final (auto-peep), lesão de mucosa brônquica, prejuízo na aspiração 

da via aérea, entre outras.(205) 

19.9. Óxido Nítrico inalatório: para consulta vide SuplementoVI. 

 

VI.  DESFECHOS 

 

20. Condição na alta da UTI:   

Deverá ser registrada a condição do paciente no momento da alta na UTI. 

Pacientes que forem transferidos para outra UTI para dar continuidade ao 

tratamento deverão ser registrados como transferência. Se transferência para 

enfermaria do mesmo serviço do centro, anotar “vivo alta por melhora”. Se 

transferência para outra UTI anotar “ vivo, alta por tranferência”. 

 

21. Motivo do óbito:  

21.1. Hipoxemia 

21.2. Choque refratário 

21.3. DMOS 

21.4. Morte encefálica 

21.5. Não reanimado por doença terminal 

21.6. Outros: especificar 

 

VIII.  VENTILAÇÃO E RX: 

O tipo de ventilação e os parâmetros ventilatórios deverão ser registrados 

diariamente. Caso os parâmetros ventilatórios tenham sido modificados várias 

vezes durante o dia, deverão ser registrados os parâmetros em que foi colhida a 

gasometria com a melhor relação PaO2/FiO2 no dia, e os resultados desta 

gasometria.  

 

22. VNI 

22.1. IPAP: Pessão inspiratória positiva em pacientes em ventilação não 

invasiva. 

22.2. EPAP: Pressão expiratória positiva em pacientes em ventilação não 

invasiva. 

22.3. FiO2: Fração inspirada de oxigênio na ventilação não invasiva 
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23. Ventilação Invasiva 

23.1.  Modo ventilatório: Deverá ser colocado na tabela o tipo de ventilação 

de acordo com a legenda em anexo à tabela. Para consultas a respeito dos 

tipos de ventilação, vide SuplementoVI. 

23.2. FiO2: Fração inspirada de Oxigênio na ventilação invasiva. 

23.3. Pressão de plateau: Nos modos limitados à pressão, a pressão de 

plateau corresponde à pressão de pico. Nos modos limitados a volume, 

deverá ser aplicada pausa inspiratória para determinação da pressão de 

plateau.  

23.4. PEEP: Pressão expiratória final na ventilação invasiva. 

23.5. VC: Volume corrente, refere-se ao volume corrente expiratório. 

23.6. MAP: Pressão média de vias aéreas: deverá ser anotada a MAP 

indicada pelo aparelho. Para pacientes ventilados em aparelhos que não 

calculem o valor da MAP, esta deverá ser calculada de acordo com a 

seguinte fórmula:  

MAP = (PIP x Ti) + ( PEEP x Te)/ Te + Ti 

 

24. Mecânica Pulmonar: 

A participação no estudo não exige a realização de mecânica pulmonar 

diária. Quando a equipe optar pela realização da mecânica pulmonar para auxiliar a 

adequação dos parâmetros ventilatórios, esta deverá ser registrada.  

24.1. Resistência: Medida da resistência após pausa expiratória. 

24.2. Complacência: Refere-se à complacência estática. 

24.3. Auto PEEP: Deverá ser registrado o valor referente ao PEEP zero. Se 

a medida não for realizada em PEEP zero, deverá ser descontado o valor do 

PEEP que estava sendo aplicado no momento da realização da mecânica 

pulmonar. 

 

25. Gasometria 

Caso o paciente tenha mais do que uma gasometria realizada no dia, deverá 

ser registrado o exame com melhor relação PaO2/FiO2.  

25.1. PaO2 

25.2. FiO2: anotar a FiO2 da gasometria em que foram anotados os parâmetros 

ventilatórios. 

25.3. pH 
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25.4. PaCO2 

 

26. Raio X: 

O pesquisador deverá anotar se RX é compatível com SDRA diariamente de 

acordo com treinamento prévio para avaliação dos exemplos radiológicos.(38) 

Responder: sim, não, duvidoso ou não realizado. 

 

27. Tem SDRA hoje? 

O pesquisador deverá registrar se o paciente preenche ou não critérios para SDRA 

de acordo com as definições da AECC e Berlim.  
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SUPLEMENTO I: VALORES DE REFERÊNCIA DE PESO X ALTURA PARA 

MENORES 2 ANOS 

 

Percentis de peso para altura, meninos, 0 a 24 meses (OMS) 
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SUPLEMENTO  I: VALORES DE REFERÊNCIA DE PESO X ALTURA PARA 

MENORES 2 ANOS 

 

Percentis de peso para altura, meninas, 0 a 24 meses ( OMS) 

 

 

Referência: World Health Organization. Management of severe malnutrition: a 

manual for physicians and other senior health workers. Geneva: WHO, 1999 
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SUPLEMENTO II: VALORES DE REFERÊNCIA DE IMC PARA MAIORES DE 2 

ANOS 

Percentis do ìndice de Massa Corpórea (IMC) para a idade, meninos, 2 a 20 

anos (CDC growth charts: United States) 
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SUPLEMENTO II: VALORES DE REFERÊNCIA DE IMC PARA MAIORES DE 2 

ANOS 

 

Percentis do ìndice de Massa Corpórea (IMC) para a idade, meninas, 2 a 20 

anos (CDC growth charts: United States) 
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SUPLEMENTO III: CLASSIFICAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 
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SUPLEMENTO III: CLASSIFICAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO 

 

 

 

 

Referência: World Health Organization. Management of severe malnutrition: a manual for 

physicians and other sênior health workers. Geneva: WHO, 1999 

 

  



Anexos 149 

  
 
 

 

SUPLEMENTO IV: PRISM E PIM 

 

Tabela 1: Variáveis para cálculo do PRISM. Os dados referem-se aos valores obtidos 

nas primeiras 24 horas de internação   

 

Variáveis Variação de acordo com a idade Pontos 

PA sistólica (mmHg) Lactente 
130 – 160 
55 – 65 
> 160 
40 –54 
< 40 

Crianças 
150 – 200 
65 – 75 
> 200 
50 – 64 
< 50 

 
2 
2 
6 
6 
7 

PA diastólica (mmHg) Todas as idades > 110 6 

Freqüência cardíaca 
(bpm) 

> 160 
< 90 

> 150 
< 80 

4 
4 

Freqüência respiratória 
(rpm) 

61 – 90 
> 90 
apnéia 

51 – 90 
> 90 
apnéia 

1 
5 
5 

PaO2 / FiO2
a Todas as idades 

200 – 300 
< 200 

 
2 
3 

PaCO2 (mmHg)b Todas as idades 
51 – 65 

> 65 

 
1 
5 

EC Glasgowc Todas as idades 
< 8 

 
6 

Reações pupilares Todas as idades 
Anisocóricas ou dilatadas 

Fixas e dilatadas 

 
4 

10 

TP / TTPA Todas as idades 
> 1,5 x controle 

 
2 

Bilirrubina total (mg/dL) Maiores que 1 mês 
> 3,5 

 
6 

Potássio (mg/dL) Todas as idades 
3,0 – 3,5 
6,5 – 7,5 

< 3,0 
> 7,5 

 
1 
1 
5 
5 

Cálcio (mg/dL) Todas as idades 
7,0 – 8,0 
12 – 15 
< 7,0 
> 15 

 
2 
2 
6 
6 

Glicemia (mg/dL) Todas as idades 
40 –60 

250 – 400 
< 40 
> 400 

 
4 
4 
8 
8 

Bicarbonato (mEq/L)d Todas as idades 
< 16 
> 32 

 
3 
3 

a – Não deve ser realizado em pacientes com shunt intracardíaco ou insuf. respiratória crônica; existe necessidade 
de amostra arterial. 
b – Pode ser realizado com amostra de sangue capilar. 
c – Não pode ser realizado em pacientes com sedação, paralisia, anestesia ou disfunção neurológica crônica . 
d – Pode-se utilizar os valores medidos. 

Total: ___________         Risco: ___________% 
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Tabela 2. Variáveis para cálculo do PIM. As variáveis referem-se aos valores 
obtidos na primeira hora de internação 
     O PIM é calculado baseado nas informações obtidas no momento da admissão na UCI pediátrica, durante a 
primeira hora de internação. 
1. Pressão arterial sistólica, mmHg. Considerar 0 se PCR, 30 se choque e não for possível medí-la e 120 se 

desconhecida. 
2. Resposta pupilar à luz (ambas >3mm e fixas = 1, outra ou desconhecida = 0) 
3. PaO2, mmHg (desconhecido = 0) 
4. FiO2 no momento da PaO2 (desconhecido = 0) 
5. Excesso de base arterial ou capilar, mmol/L (desconhecido = 0) 
6. Ventilação mecânica na primeira hora da internação na UCI (SIM = 1, NÃO = 0) 
7. Admissão na UCI após cirurgia eletiva ou após procedimento eletivo, por exemplo, passagem de cateter 

central ou avaliação da ventilação domiciliar (NÃO = 0, SIM = 1) 
8. A principal razão para a admissão na UCI é após uma cirurgia ou procedimento (NÃO = 0, SIM = 1) 
9. Admissão após cirurgia com circulação extracorpórea (SIM = 1, NÃO = 0 ) 
10. Patologia de alto risco (SIM = 1, NÃO = 0): 

         [0] Nenhuma 
         [1] Parada cardíaca antes da admissão na UCI 
         [2] Imunodeficiência combinada severa 
         [3] Leucemia/Linfoma antes da 1ª indução 
         [4] Hemorragia Cerebral espontânea 
         [5] Cardiomiopatia ou miocardite 
         [6] Síndrome do Ventrículo esquerdo hipoplásico 
         [7] Infecção pelo HIV 
         [8] Insuficiência hepática, quando for a razão para admissão na UCI 
         [9] Desordens neurodegenerativas 
11. Patologias de baixo risco (SIM = 1, NÃO = 0): 

[0] Nenhuma 
[1] Asma é a principal razão para admissão na UCI 
[2] Bronquiolite é a principal razão para admissão na UCI 
[3] Crupe é a principal razão para admissão na UCI 
[4] Apnéia obstrutiva é a principal razão para admissão na UCI 
[5] Cetoacidose diabética é a principal razão para a admissão na UCI 

A sobrevida após a internação na UCI (Alta da UCI=0, Óbito na UCI = 1) 

Parâmetros Sim/Não/Valor Pontos Coeficiente Total 

1. PAS – 120 (valor absoluto)   0,01395  

2. Resposta pupilar   3,0791  

3. PaO2     

4. FiO2     

5. 100 x FiO2 / PaO2   0,2888  

6. Excesso de base (valor absoluto)   0,104  

7. Ventilação Mecânica   1,3352  

8. Admissão eletiva   - 0,9282  

9. Recuperação pós cirúrgica   - 1,0244  
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SUPLEMENTO V: CIDs FREQÜENTES EM UTI PEDIÁTRICA 

 

DOENÇA CID 

Abdome Agudo R10.0 

Afogamento W74.9 

Anemia Falciforme D57 

Apendicite K38.8 

Arritmia cardíaca  I49.9 

Asma J 45.0 

Bronquiolite por VRS J 21.0 

Bronquiolite por outros microorganismos J 21.8 

Cetoacidose diabética E14.1 

Choque Cardiogênico R57.0 

Choque Hipovolêmico R57.1 

Choque não especificado R57.9 

Choque tóxico A 48.3 

Convulsão R56.8 

Deficiência de múltiplos nutrientes E 61.7 

Dengue (febre hemorrágica) A91 

Dependência de respirador Z99.1 

Diarréia ou gastroenterite A09 

Doença aparelho digestivo não especificada K92.9 

Doença degenerativa do SNC G31.9 

Doença refluxo gastro esofágico K21.9 

Dor não especificada R52.9 

Encefalite viral A86 

Encefalopatia hipertensiva I67.4 

Endocardite I33.9 

Epilepsia e síndromes epilepticas G40.4 

Estridor R06.1 

Hematêmese K92.0 

Hemorragia das vias respiratórias R04.9 

Hemorragia intracraniana I62.9 

Hemorragia gastrointestinal K92.2 

Hidrocefalia G91.9 

Hipertensão Arterial Primária I10 

Hipertensão Arterial Secundária I15.9 

Hipertensão Portal K76.6 

Hipertensão Pulmonar Primária I27.0 

HIV B24 

Imunodeficiência D84.9 

Infarto do miocárdio I21.9 

Infarto cerebral I63.9 

Infecção bacteriana não especificada A49.9 

Infecção estaficlocóccica A49.0 

Infecção estreptocóccica A49.1 

Infecção trato urinário N39.0 

Infecção viral não especificada B34.9 

Insuficiência Cardíaca Congestiva I50.0 

Insuficiência Renal Aguda N17.9 

Insuficiência Renal Crônica N18.9 

Insuficiência Respiratória Aguda J96.0 

Insuficiência Respiratória Crônica J96.1 

Insuficiência Hepática Aguda e Subaguda K72.0 

Insuficiência Hepática Crônica K72.1 
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Insuficiência ou rejeição de órgãos ou tecidos transplantados T86.8 

Intoxicação Y19.9 

Laringite J04.0 

Mal formação congênita do trato respiratório Q34.9 

Meningite não especificada G03.9 

Meningite Meningococcica A39.0 

Meningococcemia A39.9 

Miocardite aguda I40.9 

Neoplasia Maligna tecido linfático ou hematopoético C96.9 

Neoplasia Maligna sem especificação de localização C80 

Obstrução vias aéreas por objeto W80.9 

Pancreatite aguda K85.9 

Parada respiratória R09.2 

Pericardite I30.9 

Pneumonia  J18.9 

Pneumotórax J93.9 

Queimadura T30.0 

Queimadura trato respiratório T27.3 

Síndrome de Arnold Chiari Q07.0 

Síndrome de Down Q90.9 

Síndromes com mal formações congênitas afetando face Q87.0 

Síndromes com mal formações congênitas afetando membros Q87.2 

Síndrome com mal formação congênita não especificada Q87.8 

Síndrome Desconforto Respiratório Agudo U04.9 

Síndrome Nefrítica N04.9 

Síndrome Nefrótica N05.9 

Síndrome secreção inapropriada ADH E22.2 

Traumatismo abdome, dorso e pelve S39.9 

Traumatismo craniano S09.9 

Traumatismo tórax S29.9 
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SUPLEMENTO VI: III CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA 
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9.4 Anexo D. Registro do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil 
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9.5 Anexo E. TCLE 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

1. Título da pesquisa: APLICABILIDADE DAS NOVAS DEFINIÇÕES DE BERLIN 

NO DIAGNÓSTICO DE SDRA EM CRIANÇAS CRITICAMENTE DOENTES 

N Registro CEP-HU/SP: CAAE r0 7129712.3.0000.0076 

 

2. JUSTIFICATIVA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA: 

Seu filho (a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa intitulada 

APLICABILIDADE DAS NOVAS DEFINIÇÕES DE BERLIN NO DIAGNÓSTICO DE 

SDRA EM CRIANÇAS CRITICAMENTE DOENTES. 

A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é uma doença 

respiratória que pode ter várias causas, tanto pulmonares (pneumonia, 

bronquiolite), como extra-pulmonares (infecções graves, como sepse, queimaduras, 

traumatismos, etc).  Esta doença caracteriza-se pelo aparecimento de alterações ao 

RX de tórax, associada ao aparecimento ou agravamento de insuficiência 

respiratória e comprometimento da oxigenação do sangue.  A SDRA  é uma doença 

grave, pouco frequente e ainda pouco estudada em pediatria. Recentemente os 

critérios para o diagnóstico de SDRA foram modificados, e essas modificações 

foram baseadas em estudos realizados com adultos. Ainda não se sabe se estes 

novos critérios podem ser utilizados em crianças. Este estudo visa analisar se 

esses novos critérios diagnósticos também podem ser utilizados em crianças, e 

também observar as diferenças entre as crianças que desenvolvem a doença ou 

não. A participação neste estudo não significa que seu filho (a) tem SDRA, pois é 

sabido que apenas uma pequena parcela das crianças internadas em UTI irão 

desenvolver esta doença. 

 

2. O QUE SERÁ FEITO NESTE ESTUDO 

Neste estudo, todas as crianças internadas nas UTIs participantes serão 

monitorizadas diariamente quanto aos critérios diagnósticos para SDRA. Isto será 

feito através do preenchimento de um questionário, onde serão anotados dados 

referentes a; idade, sexo, peso, causa de admissão, doenças anteriores, 
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escolaridade materna, tipo de internação (clínica ou cirúrgica), presença de 

infecção, tipo e duração do suporte ventilatório, tratamentos utilizados, condições 

de alta. Os resultados de exames de sangue (gasometria) e RX que tiverem sido 

solicitados pelo médico responsável por seu filho também serão anotados.  

 

3. DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 

A participação neste estudo não representa nenhum risco, não requer 

nenhum procedimento adicional nem realização de exames além daqueles que o 

médico responsável considerar necessário para o tratamento do seu filho (a).   

 

4. BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS 

A participação neste estudo também não trará nenhum benefício adicional 

ao seu filho(a), mas poderá no futuro ajudar outras crianças que se encontrem em 

situação semelhante a ele(a), pois teremos maiores informações sobre quais 

crianças têm maior risco de desenvolver SDRA. 

 

5. PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS EXISTENTES   

 A participação do seu filho (a) neste estudo é voluntária. Caso o senhor (a) 

não autorize a participação dele (a) isto não trará nenhuma mudança no seu 

tratamento.  

 

.7. ACESSO AS INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS 

 Durante a participação no estudo o senhor (a) terá acesso, a qualquer 

momento, as informações que desejar. Os pesquisadores estarão sempre 

disponíveis para fornecer qualquer tipo de informação ou esclarecimento que 

julguem necessários. 

 

8. LIBERDADE DE RETIRAR O CONSENTIMENTO A QUALQUER MOMENTO 

Os pais ou responsáveis têm o direito de recusar a participação no estudo. 

Isto não trará nenhuma modificação ou prejuízo no tratamento do seu filho (a).  

Também podem suspender a autorização de participação do seu filho (a) no 

estudo a qualquer momento que desejarem.  
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9. SALVAGUARDA DA CONFIDENCIALIDADE, SIGILO E PRIVACIDADE 

Os resultados obtidos neste estudo serão utilizados apenas para fins de 

pesquisa e serão discutidos e apresentados apenas em reuniões médico-científicas 

e em provável publicação em revista médico-ceintífica. Em nenhum momento seu 

filho (a) será identificado (a) por nome, sexo, idade ou por qualquer outra forma de 

identificação. 

 

10. FORMAS DE RESSARCIMENTO, AO SUJEITO DA PESQUISA, 

DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

Nenhum tipo de auxílio financeiro será dado ao senhor (a) pela participação 

do seu filho (a) neste estudo. 

 

11. DURAÇÃO PREVISTA DO ESTUDO 

 Este estudo será realizado no período de 6 meses. Seu filho participará 

deste estudo durante o tempo de internação na UTI.   

  

12. INFORMAÇÕES PARA CONTATO COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

POR ESTE ESTUDO 

Pesquisador responsável pela pesquisa: Dra Eliane Roseli Barreira 

Médica assistente da UTI Pediátrica do Hospital Universitário da USP 

Inscrição no conselho regional: CRM 70618 

Telefone para contato: 11 3091 9248/ 11 3091 9458/ 11 97592 3049 

E-mail: eliane@hu.usp.br 

 

13. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HU USP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP 

 

AV. PROF. LINEU PRESTES, 2565 – CIDADE UNIVERSITÁRIA 

CEP: 05508-000 – SÃO PAULO – SP 

TEL.: (11) 3091-9457      FAX: (11) 3091-9479      E-MAIL: CEP@HU.USP.BR 

 

  

mailto:eliane@hu.usp.br
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14. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Sujeito da pesquisa:__________________________________________________ 

 

Nome do responsável legal pelo sujeito da pesquisa: 

___________________________________________________________________ 

 

Grau de parentesco: _________Documento de identidade: ___________________ 

 

Sexo: ______  Data de nascimento:_____________ Telefone: ________________ 

 

Endereço: _________________________________________________________ 

 

16. “Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto em que o menor identificado acima 

participe do presente projeto de pesquisa.” 

 

São Paulo, ___________ de _____________________ de _____________ 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável legal 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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9.6 Anexo F. Artigo publicado na Critical Care Medicine 
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9.7 Anexo G. Convite para participação em estudo de meta-análise 

 

Dear Dr. E.R. Barreira, 

Hope this e-mail finds you well. 

My name is Laura Schouten and I'm a researcher from the Netherlands / Amsterdam. 

Recently our group reported on a systematic review and meta-analysis summarizing 

the incidence and mortality of  the acute respiratory distress syndrome in children 

(Crit Care Med 2015; Oct 27. [Epub ahead of print]. 

Now, we are planning to conduct a meta-analysis of individual patient data to 

analyze the effects of ventilation settings on the outcomes of pediatric patients with 

ARDS. Your paper entitled "Epidemiology and Outcomes of Acute Respiratory 

Distress Syndrome in Children According to the Berlin Definition: A Multicenter 

Prospective Study" is of significant importance in this topic. 

On behalf of my group, Dr. Roelie M. Wösten-van Asperen, and of Prof. Dr. Marcus 

J. Schultz, and of Prof. Dr. Anton H.L.C. van Kaam we kindly invite you to 

participate in this project; your assignments will be to provide the individual data of 

your study for the calculations, review and drafting of the paper and, in the final, 

joining us as a co-author of the paper.  

Your help is of great importance, and the results of the meta-analysis may be useful 

for future studies. 

Kindest regards, 

 

Laura R.A. Schouten, MD, MSc 

Marcus J. Schultz, MD, PhD  

Anton H.L.C van Kaam, MD, PhD 

Ary Serpa Neto, MD, PhD 

Roelie M. Wösten-van Asperen, MD, PhD 
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