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Objetivo: correlacionar os achados ultrassonográficos e a relação de pressão 
parcial de oxigênio sobre a fração inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2) da 
gasometria arterial em pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva com 
síndrome do desconforto respiratório agudo.  
  
Métodos: é um estudo prospectivo observacional, uma coorte, numa Unidade 
de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da UNICAMP. Foram incluídos 
pacientes em ventilação mecânica, com mais de 16 anos de idade, com critérios 
para síndrome do desconforto respiratório agudo (leve, moderada ou grave). Um 
escore, simplificado, de edema pulmonar foi desenvolvido e foram avaliadas 6 
regiões torácicas ao exame de ultrassom. Dessa forma, 4 padrões pulmonares 
foram considerados, desde o pulmão aerado ao pulmão consolidado, cuja 
pontuação variou de 1 a 4 para cada um desses padrões. Assim, pôde-se 
estabelecer o grau de gravidade da doença a partir da relação entre o edema 
encontrado ao ultrassom de tórax e a pressão parcial de oxigênio sobre a fração 
inspirada de oxigênio (PaO2/FiO2).  
  
Resultados: 30 pacientes foram incluídos na pesquisa em um período de 6 
meses. O escore de edema correlacionou-se negativamente com a pressão 
parcial de oxigênio sobre a fração inspirada de oxigênio (-0,49; p<0,005). A 
correlação entre o escore de edema e os graus de severidade da síndrome do 
desconforto respiratório agudo foi de 10,13.76 e 15.8 na leve, moderada e grave, 
respectivamente.  
  
Conclusão: o edema pulmonar demonstrado a partir do ultrassom e sua 
pontuação no escore parecem ter uma boa correlação com a classificação da 
síndrome do desconforto respiratório agudo em leve, moderada ou grave.  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

A utilização de um escore, simplificado, de edema pulmonar como 
ferramenta para quantificar e correlacionar o grau de injúria pulmonar 
dos pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva com síndrome do 

desconforto respiratório agudo. 


