Síndrome do Desconforto
Respiratório Agudo

Medicina Intensiva

• Introdução
A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), antiga SARA, é atualmente definida de acordo com os critérios de Berlim 2012 (ver abaixo). Basicamente trata-se de um edema pulmonar inflamatório que cursa com hipoxemia
grave e insuficiência respiratória, podendo ter várias causas tanto intra quanto
extrapulmonares.
• Etiologia:
- Lesões Pulmonares Diretas: Aspiração de conteúdo gástrico; Trauma torácico;
Inalação de Produtos tóxicos; Afogamento; Eventos embólicos.
- Lesões Pulmonares Indiretas: Sepse; Choque; Politrauma; Grande Queimado;
CIVD; Hemotransfusão maciça; Pancreatite Aguda; Circulação extracorpórea
(CEC); Overdose de drogas, etc.
• Critérios Diagnósticos
Tradicionalmente, o diagnóstico de SDRA era feito com base em critérios clínicos, radiológicos e hemodinâmicos a partir de uma causa associada identificada.
Para isso foram criados os critérios da AECC (Conferência Americano-Europeia):
- Infiltrado Pulmonar Bilateral na radiografia de tórax.
- Hipoxemia refratária à suplementação de O2, com PaO2/FiO2 (P/F) ≤ 200.
- Ausência de componente cardiogênico como causa do edema pulmonar (Ex:
POAP < 18mmHg).
Caso o paciente possua PaO2/FiO2 entre 201 e 300, com os outros critérios preenchidos, seria definido como portador de Lesão ou Injúria Pulmonar Aguda.
Contudo, devido à limitação dessa definição, foi criada em 2012 pela European
Society of Intensive Care Medicine, a American Thoracic Society e a Society of

Critical Care Medicine, a Definição de Berlim, publicada no JAMA e baseada nos
seguintes parâmetros:
- Tempo: Dentro de 7 dias de uma agressão clínica conhecida ou piora dos sintomas respiratórios na última semana.
- Imagem: Opacidades bilaterais não explicadas por derrames, atelectasias lobares ou nódulos. Os achados podem ser demonstrados por radiografia ou tomografia computadorizada.
- Origem do Edema: Insuficiência respiratória não completamente explicada por
insuficiência cardíaca ou hipervolemia. Necessidade de avaliação mais objetiva
(ex: Ecocardiograma) caso nenhum fator de risco para SDRA seja identificado.
Oxigenação: Retirada do termo Lesão Pulmonar Aguda.
SDRA Leve: 200 < P/F < ou igual a 300 com PEEP > ou igual a 5 cmH2O
SDRA moderada: 100 < P/F < ou igual a 200 com PEEP > ou igual a 5 cmH2O
SDRA grave: P/F ≤ 100 com PEEP > 5 cmH2O
• Manejo Clínico
Não há um tratamento específico e único para SDRA. Ao contrário, um conjunto
de medidas deve ser adotado visando diminuir a mortalidade desses pacientes.
Abaixo resumiremos os principais componentes da terapêutica da SDRA.
1. Correção ou eliminação da causa de base
Obviamente, se temos um doente com SDRA decorrente de choque séptico
pulmonar, devemos iniciar as medidas de suporte do choque além dos antibióticos adequados. Igualmente, em um paciente com pancreatite aguda
grave com infecção da necrose pancreática, será a necrosectomia cirúrgica
que terá o maior impacto na inflamação sistêmica do paciente com SDRA
extrapulmonar.

2. Estratégia de ventilação mecânica
Esse componente é o MAIS IMPORTANTE do tratamento. A ventilação mecânica adequada destes doentes é o fator que mais tem impacto na mortalidade, recebendo o nome de estratégia ventilatória protetora da SDRA. Essa
estratégia visa impedir ou diminuir a chance de dano aos alvéolos gerado pelo
próprio sistema de ventilação por pressão positiva, em suas diferentes formas
(barotrauma, volutrauma, biotrauma, atelectrauma). É importante que o
aluno Jaleko® tenha conhecimento dos principais componentes da estratégia
de ventilação na SDRA.
- Ventilação com baixos volumes corrente: preconiza-se a ventilação com
VC em torno de 6 mL/kg do peso ideal do paciente.
Obs.: Como calcular o peso ideal do paciente?
Gênero Masculino: 50 + 0,91 x (Altura – 152,4 cm)
Gênero Feminino: 45,5 + 0,91 x (Altura – 152,4 cm)
- Controle da Pressão de platô: limitar a pressão de platô inspiratória em 30
cmH20.
- Titular a PEEP ideal: encontrar a relação da maior PEEP que promova melhor oxigenação tecidual sem que haja aumento significativo das pressões
das vias aéreas em decorrência da baixa complacência do pulmão.
- Hipercapnia permissiva: nada mais é do que a consequência da ventilação
com baixos volumes correntes e PEEP elevada, que muitas vezes acarreta em
hipercapnia. Nesse paciente devemos ser mais tolerantes com o aumento da
pCO2.
- Utilizar a menor FiO2 possível que permita oxigenação sanguínea. De preferência mantê-la abaixo de 60% de O2 para minimizar os efeitos deletérios
da hiperóxia.

- Recrutamento Alveolar (open-lung ventilation): consiste no aumento escalonado da PEEP durante determinado período de tempo, variando conforme
o protocolo adotado e visando manter alvéolos funcionantes abertos por mais
tempo. Tais manobras devem ser realizadas com cuidado pois elevações da
PEEP podem ocasionar repercussões hemodinâmica com queda do retorno
venoso, do débito cardíaco e hipotensão pelo aumento da pressão intratorácica.
3. Terapias adjuvantes na SDRA
São as medidas que embora não tenham impacto significativo na redução da
mortalidade podem ser adotadas em situações clínicas específicas, sendo,
portanto, decorrentes de menor nível de evidência.
- Posição de pronação: a forma de decúbito que pode aumentar significativamente a oxigenação e a relação P/F na SDRA é a posição de pronação (decúbito ventral), uma vez que supostamente melhora a expansão das regiões
dorsais dos pulmões, recrutando alvéolos e redistribuindo a ventilação nas
regiões pulmonares posteriores. A posição de pronação deve ser aplicada por
períodos curtos (6 horas) para os pacientes com hipoxemia grave que mantêm pressões de platô elevadas e não toleram reduções na FiO2.
Esse perfil de paciente deve se encontrar bem sedado e, muitas vezes, sob
efeito de bloqueador neuromuscular.
- Corticoesteróides: uso controverso. Indicado apenas na SDRA com Lavado
Broncoalveolar (BAL) rico em Eosinófilos (Pneumonia Eosinofílica Aguda).
Não existe argumento para uso de corticoide na SDRA que não seja com BAL
rico em eosinófilos.
- ECMO (Membrana de Oxigenação Extra-corpórea): deve ser indicada após
uso de manobras adjuvantes durante pelo menos 3 horas, em pacientes com
PaO2 < 80 cmH2O e FiO2 > 80%.
- Uso de bloqueador neuromuscular: nos últimos anos, a hipótese de benefício do uso de bloqueadores neuromusculares na SDRA vem sido levantada,
por diminuição da assincronia ventilatória. Os principais estudos que

defenderam essa ideia empregaram o uso de bloqueadores neuromusculares
nas primeiras 48 horas de ventilação mecânica, com um possível benefício na
mortalidade desses pacientes. No entanto, ainda é uma prática que necessita
de maiores investigações para ser empregada difusamente.

ESQUEÇA TUDO MENOS ISTO!
ü SDRA = edema pulmonar inflamatório de causa direta ou indireta. Alta
mortalidade!
ü Diagnóstico: lesão aguda, alterações radiográficas bilaterais, excluindo-se causas cardíacas ou hipervolemia.
ü P/F < 300. Se < 100 é SDRA grave.
ü Manejo clínico: estratégia ventilatória protetora = Baixo VC (6 mL/kg);
Pplatô < 30 cmH20; Titulação da PEEP ideal
ü Lesões induzidas pela VM na SDRA: barotrauma, volutrauma, atelectrauma
ü Terapias adjuvantes na SDRA: posição prona; ECMO; bloqueador neuromuscular
ü Corticóides só se BAL inflamatório

