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Guia de Plano de Cuidados 

SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo) 

Configuração: Paciente internado 
População Alvo: Pediátrico 

 

Descrição clínica 
Cuidados com a criança hospitalizada apresentando início de insuficiência respiratória dentro do período de 7 dias após a ocorrência inicial, incluindo 
infiltrado e deterioração aguda da oxigenação por hipoxemia refratária inicial, que não pode ser explicada por insuficiência cardíaca ou sobrecarga de 
líquidos. 
Informações-chave 

• A ventilação direcionada por volume permite volumes pulmonares consistentes e pressões em tempo real à medida que a complacência 
pulmonar muda. 

• A prática recomendada é otimizar a pressão expiratória positiva (PEEP) usando a gravidade da doença para orientar uma estratégia que 
incorpore medidas de pressão transpulmonar, mecânica respiratória, complacência pulmonar e o grau de hipoxemia refratária. Uma 
pressão expiratória positiva (PEEP) mais alta é benéfica para aqueles que apresentam síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) 
grave. 

• As evidências não suportam o uso rotineiro de óxido nítrico inalado, agonistas beta-2 ou ventilação oscilatória de alta frequência nas 
populações adulta e pediátrica. 

Objetivos 
Por transição de cuidados: 
A. O paciente vai atingir os seguintes objetivos: 

• Oxigenação efetiva 
B. Paciente, família ou alguém significativo ensinará ou demonstrará tópicos e pontos de educação. 

• Visão geral 

• Autocuidado 

• Quando procurar atenção médica 
 

Avaliação 
Problema Potencial ou Foco no Atendimento: 

• SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo) 
 

Intervenção 
Correlacionar o estado de saúde com: 

• história, comorbidade, anomalia congênita 

• idade, nível de desenvolvimento 

• sexo, identidade de gênero 

• dados de base da avaliação 

• estado fisiológico 

• resposta a medicação e intervenções 

• status psicossocial, determinantes sociais da saúde 

• barreiras no acesso aos cuidados e serviços 

• criança e família/cuidador: 

• alfabetização em saúde 

• preferências culturais e espirituais 

• riscos de segurança 

• interação familiar 

• alteração do plano de cuidados 
 

SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo)   

Sinais/Sintomas/Apresentação: 

• som respiratório alterado 

• sons respiratórios diminuídos 

• complacência pulmonar diminuída 

• volume mínimo aumentando 

• necessidade de oxigênio aumentada 

Sinais vitais: 

• frequência cardíaca aumentada 

• frequência respiratória aumentada 

• pressão arterial aumentada ou diminuída 

• saturação periférica de oxigênio (SpO2) 
diminuída 
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• índice de oxigênio aumentado 

• aumento do esforço respiratório  

Valores laboratoriais: 

• pressão parcial do oxigênio arterial (PaO2) 
diminuída 

 
 
 

Resultados diagnósticos: 

• infiltrado presente por radiografia de tórax 
 

Abordagem do problema  Documentação Associada 
Otimizar a oxigenação, ventilação e perfusão 

• Forneça oxigenoterapia criteriosamente para manter o nível de saturação 
prescrito. 

• Use estratégias de ventilação direcionadas para baixo volume corrente (5-8 
mL/kg de peso corporal previsto) e baixa pressão (28 cm H2O platô) que 
minimizem o risco de sobredistensão pulmonar e progressão da lesão 
pulmonar. 

• Aplique a pressão expiratória positiva (PEEP) para melhorar a oxigenação e a 
complacência pulmonar. Mantenha uma PEEP mais alta para síndrome da 
angústia respiratória aguda (SARA) moderada a grave. 

• Promova uma estratégia conservadora de fluidos para obter um equilíbrio de 
líquidos uniforme, uma vez que se atinja a estabilidade hemodinâmica. 

• Monitore de perto o estado hemodinâmico para avaliar os efeitos da expansão 
do volume de fluido e o impacto da ventilação e da doença na função cardíaca; 
antecipe a necessidade de medicação vasoativa. 

• Mantenha a elevação da cabeceira da cama, com mudanças regulares de 
posição, para melhorar a incompatibilidade do ventilador mecânico/perfusão; 
considere a posição prona para maximizar o recrutamento alveolar e a 
capacidade residual funcional. 

• Considere o uso de sedação e bloqueio neuromuscular de curto prazo para 
otimizar o fornecimento de oxigênio e a tolerância às estratégias de ventilação. 

• Prepare-se para a terapia adjuvante, como corticosteroides, manobras de 
recrutamento alveolar, prostaciclina inalada, ventilação de alta frequência ou 
suporte extracorpóreo à vida com doença grave e hipoxemia refratária.  

 

• Gerenciamento de vias aéreas/ventilação 

• Medidas de proteção pulmonar 

• Medidas estabilizadas 
 

 
 
 
 
 

Tópicos de educação Pontos de educação 

Educação geral • admissão, transição de cuidados 

• orientação para o cuidado, rotina 

• planejamento avançado de cuidados 

• exames/procedimentos diagnósticos 

• manejamento de opioide 

• saúde oral 

• manejo da medicação 

• processo de avaliação de dor 

• descarte seguro da medicação 

• uso de tabaco/fumante passivo 

• plano de tratamento 
Educação sobre segurança • acionamento da campainha 

• equipamentos/suprimentos para casa 

• prevenção de queda 

• prevenção de danos 

• prevenção de infecção 

• cuidado com organismo resistente a 
múltiplas drogas (ORMD) 

• informações sobre saúde pessoal 
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• recursos para suporte 

CPG – Tópicos de Educação Específicos Pontos de educação 

Educação: visão geral  • descrição 

• sinais/sintomas 

Educação: autogestão  • atividade 

• ingestão de líquidos/alimentos 

• acompanhamento do cuidador 

• terapia de reabilitação 

Educação: quando procurar atenção médica  • sintomas não resolvidos/piorando 
 

Considerações específicas de uma população 

• Considerações específicas de uma população 

• Obesidade e obesidade mórbida estão associadas à menor mortalidade em pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA). 
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