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Contexto: O surto global de 2003 da síndrome respiratória         
aguda grave (SARS) forneceu inúmeros desafios à prestação de         
cuidados intensivos. A comunidade de cuidados intensivos de        
Toronto aprendeu lições importantes da SARS, que ajudarão        
na preparação para futuros surtos de doenças. 
Objetivos: Os objetivos deste estudo foram revisar a        
epidemiologia e as características clínicas do surto de SARS de          
Toronto, os desafios que a SARS proporcionou à prestação de          
cuidados intensivos e como gostaríamos de estar melhor        
organizados para um desafio semelhante no futuro. 
Resultados: A SARS manifesta-se clinicamente como      
pneumonia atípica e varia em gravidade, desde pequenos        
sintomas inespecíficos até a síndrome do desconforto       
respiratório do adulto (SDRA). Aproximadamente 20% dos       
pacientes com SARS ficarão gravemente doentes e necessitarão        
de internação na unidade de terapia intensiva. A SDRA se          
desenvolve na maioria desses pacientes. A mortalidade por        
SDRA na SARS é alta e o resultado está associado à presença            
de comorbidade e à gravidade da doença na apresentação. O          
afluxo de pacientes gravemente enfermos e a transmissão da         
SARS aos trabalhadores da linha de frente criaram uma         
tremenda pressão sobre o sistema de saúde de Toronto. De uma           

perspectiva do cuidado crítico, a limitação mais importante na         
resposta à SARS foi a ausência de uma infraestrutura         
coordenada de liderança e comunicação. Outros desafios       
encontrados durante a SARS incluem: fechamento de leitos de         
unidades de terapia intensiva e perda de pessoal por         
quarentena e doença, implementação de novos protocolos de        
controle de infecção, educação da equipe, realização de        
pesquisas para aprender sobre SARS, planejamento do sistema        
e manutenção da moral da equipe durante esse período muito          
difícil. 
Conclusões: As estratégias de comunicação e liderança foram        
os pontos chave na resposta de cuidados intensivos à SARS.          
Idealmente, os centros deveriam ter sistemas implantados para        
permitir a rápida expansão e modificação de serviços de         
cuidados intensivos em caso de surto de doença . Outras          
comunidades de cuidados intensivos devem considerar suas       
estratégias de resposta a crises antes de eventos semelhantes. 
PALAVRAS CHAVE: síndrome respiratória aguda grave;      
cuidados intensivos; infecção respiratória; surto de doença;       
planejamento de desastres  

 

O surto global de síndrome     
respiratória aguda grave (SARS) teve     
origem em novembro de 2002 na      
província de Guangdong, na China.     
Entre fevereiro e junho de 2003, mais       
de 8.000 casos prováveis e 774      
mortes foram relatados em 29 países      
ao redor do mundo (1). Os esforços       
coordenados de vários laboratórios    
internacionais identificaram um novo    
coronavírus como o agente etiológico     
da SARS (2–4). Este vírus está      
intimamente relacionado a um    
coronavírus isolado posteriormente   
em pequenos mamíferos de um     

mercado de animais vivos na     
província de Guangdong.  

 
Embora o reservatório natural do     
coronavírus SARS não seja    
conhecido, acredita-se que ele tenha     
cruzado recentemente de animais    
para humanos (5). O último caso      
relatado do surto de 2003 foi em       
Taiwan em 15 de junho (6) Desde       
então, houve dois casos de SARS na       
Ásia associados a laboratórios de     
pesquisa médica e um punhado de      
casos no sul da China que se       
acredita estarem associados a    
mercados de animais selvagens    
(7–9). 

A SARS manifesta-se   
clinicamente como pneumonia atípica    
e varia em gravidade, desde     
pequenos sintomas inespecíficos até    
insuficiência respiratória fatal. Casos    
suspeitos são aqueles com febre,     
sintomas respiratórios e exposição à     
SARS (por meio de contato próximo,      

viagem ou morando em uma área      
endêmica). Casos prováveis são    
suspeitos com evidência radiográfica    
de pneumonia ou presença    
confirmada de coronavírus SARS    
(10). O objetivo deste relatório é      
revisar a epidemiologia e as     
características clínicas do surto de     
SARS em Toronto. A ênfase é      
colocada nos desafios para a     
prestação de cuidados intensivos no     
meio de um surto de doença . Além        
disso, discutimos como a    
comunidade de cuidados intensivos    
se uniu contra essa doença e como       
gostaríamos de estar melhor    
organizados para um desafio    
semelhante no futuro. Esperamos    
que essas informações ajudem    
outras pessoas a se prepararem para      
organizar seus hospitais ou sistemas     
de saúde para desafios semelhantes. 
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O surto de Toronto 

O surto de Toronto seguiu     
um curso bifásico, com novos casos      
ocorrendo entre 5 de março e 12 de        
junho de 2003. Um total de 375       
casos prováveis e suspeitos de     
SARS foram relatados na província     
de Ontário, dos quais 44 morreram      
(11). A grande maioria desses casos      
foi contraída nos hospitais de Toronto      
por pacientes, visitantes e    
profissionais de saúde (12). A     
transmissão hospitalar da SARS    
levou a: necessidade de desenvolver     
rapidamente diretrizes agressivas de    
controle de infecções, medo e     
ansiedade nos profissionais de    
saúde, perda de profissionais de     
saúde em quarentena ou doença e,      
subsequentemente, enormes  
desafios na prestação de cuidados     
de saúde a pacientes com SARS e       
pacientes sem SARS . Como     
resultado, esse surto inesperado    
levou o sistema de saúde de Toronto       
a seus limites. Por exemplo, vários      
hospitais foram fechados por    
períodos de quarentena, incluindo    
várias unidades de terapia intensiva     
(UTI). Atendimentos clínicos e    
cirurgias eletivas foram canceladas    
em Toronto por longos períodos. A      
SARS também teve repercussões    
significativas na economia de    
Toronto e na vida cotidiana de seu       
povo. Além disso, em um esforço      
para controlar o surto, as autoridades      
de saúde pública colocaram muitos     
milhares de indivíduos em    
quarentena prolongada. 

O caso índice de SARS no      
Canadá era uma mulher idosa que      
retornou a Toronto de Hong Kong em       
23 de fevereiro de 2003. Ela havia       
ficado em um hotel em Kowloon, que       
mais tarde foi identificado como     
sendo o foco de um conjunto de       
casos de SARS (13). Posteriormente,     
ela desenvolveu sintomas de SARS e      
morreu em casa em 5 de março de        
2003. Vários membros da família     
também desenvolveram sintomas de    
SARS, e um deles foi atendido em       
um setor de emergência de um      
hospital comunitário local, que se     

tornou o epicentro do surto de SARS       
em Toronto. 

Transmissão hospitalar de   
SARS 

A maioria dos especialistas    
acredita que a SARS é transmitida      
através do contato com gotículas     
respiratórias. Os períodos médios de     
incubação relatados variam de 4 a 6       
dias (14–16). Trabalhos recentes    
indicam que o vírus pode sobreviver      
por várias horas em objetos     
contaminados ou secreções   
corporais (17). Consequentemente, é    
possível que a transmissão ocorra     
indiretamente após o contato com     
objetos contaminados. Até o    
momento, não há evidências    
conclusivas de transmissão aérea.    
No entanto, a literatura existente     
sugere que, em circunstâncias    
específicas, outros coronavírus   
podem se espalhar por via aérea      
(18). Grande parte da transmissão da      
SARS em Toronto ocorreu no     
ambiente hospitalar ou nos domicílios     
dos afetados para membros da     
família. Quatro hospitais tiveram    
grandes surtos hospitalares de    
SARS. Três desses surtos ocorreram     
em UTIs. Com cargas virais     
potencialmente mais altas em    
pacientes críticos e a execução de      
procedimentos de alto risco    
(intubação endotraqueal), os   
profissionais de saúde na UTI correm      
alto risco de contrair a SARS.      
Consequentemente, o manuseio de    
pacientes com SARS e a proteção      
dos trabalhadores da linha de frente      
são de suma importância no     
ambiente de cuidados intensivos . 

O hospital comunitário que    
cuidou do filho do paciente índice foi       
o local do maior surto hospitalar de       
SARS em Toronto (14). Este     
paciente chegou ao setor de     
emergência com sintomas   
respiratórios e acabou sendo    
internado em uma enfermaria    
médica. Dentro de 18 horas da      
chegada, ele foi internado na UTI e 3        
horas depois foi colocado em uma      
sala de isolamento. Esse período de      
21 horas de contato desprotegido     
ocorreu antes do aviso inicial da      

Organização Mundial da Saúde, em     
12 de março, sobre um surto de       
pneumonia atípica (posteriormente   
denominada SARS) (19). Dentro de     
24 horas deste comunicado, as     
precauções respiratória, de contato e     
de gota foram implementadas no     
hospital. No total, 128 casos de      
SARS resultaram da transmissão do     
vírus neste hospital (42% de     
profissionais de saúde, 28% de     
pacientes ou visitantes e 30% de      
contatos domiciliares) (14). Durante    
esse período, dois pacientes, não     
reconhecidos como portadores de    
SARS, foram transferidos para UTIs     
de outras instituições porque o     
hospital que sofreu o surto não      
conseguiu lidar com o fluxo de      
atividades e a perda de pessoal.      
Essas transferências levaram a    
novos surtos nosocomiais na    
comunidade de cuidados intensivos    
de Toronto . 

Um desses pacientes foi    
transferido para a UTI de um      
segundo hospital comunitário (20).    
Ele foi tratado com ventilação não      
invasiva por 2 dias e depois ventilado       
mecanicamente por 11 dias antes do      
reconhecimento da exposição à    
SARS e da implementação de     
precauções de isolamento   
respiratório. Além da esposa do     
paciente, 14 novos casos de SARS      
resultaram de transmissão nessa UTI     
(10 funcionários do hospital e quatro      
pacientes). Quarentena voluntária em    
massa de pessoas expostas ao     
hospital incluíram mais de 5.000     
pessoas (20). 

O segundo paciente   
transferido do hospital de origem foi      
internado na UTI de um hospital      
universitário terciário (15). Mais uma     
vez, o paciente foi tratado antes de       
reconhecer que havia sido exposto à      
SARS. Inicialmente, ele recebeu    
oxigênio de alto fluxo por máscara,      
seguido de ventilação não invasiva e,      
finalmente, ventilação mecânica. Nas    
24 horas seguintes à chegada à UTI,       
ele foi reconhecido como exposto à      
SARS e foi transferido para uma      
unidade de isolamento de pressão     
negativa em outro hospital. A UTI foi       
fechada e 69 profissionais de saúde      
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foram colocados em quarentena.    

Sete desses indivíduos   
desenvolveram SARS, nenhum dos    
quais ficou gravemente doente. A     
análise retrospectiva constatou que a     
taxa de ataque da SARS era      
proporcional à quantidade de tempo     
gasto no quarto do paciente. Três      
dos cinco indivíduos presentes na     
sala durante a intubação    
desenvolveram SARS, incluindo um    
indivíduo usando roupão, luvas e     
máscara N95 (15). 

O terceiro surto hospitalar    
de Toronto no cenário de cuidados      
intensivos ocorreu em uma UTI     
médico-cirúrgica de uma   
universidade durante a intubação de     
um paciente com SARS (21). Apesar      
de usar roupas, luvas, óculos e      
máscaras N95, nove profissionais de     
saúde (que estavam no quarto do      
paciente durante a intubação)    
contraíram a doença.   
Surpreendentemente, o único   
indivíduo que não contraiu a SARS      
foi o médico que realmente realizou a       
intubação (21, 22). 

As práticas de controle de     
infecção nos hospitais de Toronto     
mudaram drasticamente durante o    
surto de SARS. Todos os pacientes      
com suspeita ou provável SARS     
foram colocados em salas de     
isolamento de pressão negativa. Os     
profissionais de saúde usavam    
roupas, luvas, máscaras N95 e     
óculos de proteção para todo contato      
com o paciente. Apesar dessas     
precauções, houve vários casos de     

transmissão nosocomial adicional da    

SARS. 

Características clínicas,  
terapia e resultados da    
SARS 

Enquanto o mundo aguarda    
com ansiedade outro surto potencial     
de SARS, é importante que a      
comunidade de cuidados intensivos    
entenda como reconhecer e    
gerenciar melhor um paciente com     
SARS. Isso não apenas garante o      
melhor resultado do paciente, mas     
também garante a proteção de outros      
pacientes e funcionários da UTI.     
Atualmente, encontramos um   
histórico detalhado como a    
ferramenta mais eficaz na    
identificação de pacientes em    
potencial com SARS. Questionar    
pacientes e/ ou familiares sobre     
ocorrências de pneumonia,   
exposição a indivíduos doentes,    
exposição a profissionais de saúde     
ou centros de saúde e viagens para       
países com surto (ou onde um      
reservatório de SARS pode existir)     
são essenciais, enquanto se mantém     
o paciente com sintomas    
consistentes com SARS em    
isolamento apropriado. 

A apresentação clínica,   
terapia e resultados da SARS foram      
relatados por vários grupos. Esta     
revisão enfoca os achados das     
maiores coortes relatadas em    
Toronto (n = 144) e Hong Kong (n =         
138) (12, 16). Como mostrado na      
Tabela 1, os sintomas comuns da      
SARS incluem febre, tosse não     

produtiva, mialgia, dispnéia e dor de      

cabeça. 

Além da febre, o exame     
físico é relativamente inespecífico.    
Taquicardia, taquipneia e estertores    
inspiratórios são vistos em muitos     
pacientes. Nenhum paciente das    
séries de Toronto ou de Hong Kong       
apresentou erupção cutânea, púrpura    
ou linfadenopatia. (Salvo indicação    
em contrário, as porcentagens    
subsequentes expressas entre   
parênteses refletem os números de     
Toronto e Hong Kong,    
respectivamente.) A natureza não    
específica da apresentação clínica    
enfatiza novamente a necessidade    
de fazer um histórico detalhado 

Na admissão no hospital, a      
maioria dos indivíduos apresenta    
infiltrado pulmonar na radiografia de     
tórax, unilateral (46% e 42%) ou      
bilateral (29% e 36%). Um número      
substancial de pacientes tem    
radiografias de tórax normais na     
admissão no hospital (25% e 22%).      
Os infiltrados geralmente são    
periféricos e podem ser    
indistinguíveis de outras causas de     
broncopneumonia (16, 23). A    
deterioração ou melhora clínica é     
frequentemente acompanhada por   
uma piora ou resolução    
correspondente do infiltrado   
radiográfico. É importante notar que,     
na série de Toronto, 10% dos      
pacientes nunca desenvolvem um    
infiltrado. Na maioria dos indivíduos     
com radiografia de tórax normal, a      
tomografia computadorizada mostra   
opacidades em vidro fosco (16). 
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As características laboratoriais    
típicas observadas nas coortes de     
Toronto e Hong Kong incluem     

linfopenia (54% e 70%), creatino-     
quinase elevada (54% e 32%),     
desidrogenase láctica elevada (94%    
e 71%) e hipocalemia (43% e 25%).       
Hipomagnesemia e hipocalcemia   
também foram comuns na série de      
Toronto (57% e 79%,    
respectivamente). 

O tratamento padrão de pacientes      
com SARS incluía antibióticos    
empíricos de amplo espectro    

(geralmente incluindo uma   
fluoroquinolona respiratória) para   
tratar patógenos associados à    

pneumonia adquirida na comunidade.    
A maioria dos pacientes em Toronto      
(88%) e Hong Kong (100%) também      
recebeu ribavirina. No entanto, mais     
tarde no surto de SARS, evidências      
in vitro sugeriram que a ribavirina não       
era eficaz contra o coronavírus da      
SARS (24). Uma análise detalhada     
do uso da ribavirina em 110      
pacientes com SARS em Toronto     
encontrou uma alta incidência de     
anemia hemolítica (61%),   

hipocalcemia (57%) e   
hipomagnesemia (46%). Devido a    
essa toxicidade significativa, a    

terapia foi interrompida   
prematuramente em 18% dos    
indivíduos (12, 25) corticosteroides    
(variando de prednisona oral a doses      
de pulso de metilprednisolona) foram     
comumente usados em pacientes    
que se deterioraram clinicamente ou     
não apresentaram sinais de melhora.     
Sem ensaios clínicos randomizados,    
e o fato de quase todos os pacientes        
com SARS receberem antibióticos e     
ribavirina, não é possível tirar     
conclusões sobre a eficácia desses     
agentes. No final do surto de SARS,       
o interferon foi utilizado com algum      
sucesso em pequenas coortes de     
pacientes (26). Outros pesquisadores    
relataram que o agente é eficaz in       
vitro contra o coronavírus SARS (27). 

Os resultados de curto prazo da       
SARS foram relatados por uma     
variedade de pesquisadores. A    
comparação das taxas de    
mortalidade deve ser feita com     
cautela, devido à heterogeneidade    
das populações hospitalares, às    
diferentes definições de casos de     
SARS e aos diferentes períodos de      
seguimento dos pacientes. A    
mortalidade bruta por SARS foi     
relatada de 4% a 10% (1, 12, 16, 28,         
29). A incidência de doença crítica foi       
muito consistente entre as coortes     
relatadas. A internação em UTI foi      
necessária em 20% a 32% dos      
pacientes hospitalizados e 14% a     
25% dos pacientes necessitaram de     
ventilação mecânica. Preditores de    
desfecho ruim variam entre os     
estudos (Tabela 2), embora a     
co-morbidade e o aumento da idade      
pareçam ser determinantes   
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importantes do desfecho adverso    
(12, 16, 28, 29 ) 

Características clínicas da SARS    
na unidade de terapia intensiva 

As características clínicas e os      
resultados de curto prazo de     
pacientes críticos com SARS em     
Toronto e Cingapura foram descritos     
em duas publicações recentes (21,     
30). Fowler e colegas descreveram     
uma série de 38 pacientes com      
SARS admitidos em UTIs na região      
metropolitana de Toronto (21). Esses     
pacientes representaram 19% de    
todos os pacientes com SARS     
admitidos nos hospitais do estudo.     
Comparado com a população geral     
da SARS em Toronto, aqueles que      
requerem admissão na UTI tendem a      
ser mais velhos (idade média, 57 vs.       
45 anos) e eram menos propensos a       
serem profissionais de saúde (18%     
vs. 51%). 

Lew e colegas relataram    
suas descobertas em uma coorte de      
46 pacientes gravemente enfermos    
com SARS admitidos em uma única      
UTI em Cingapura ( 30 ). Como visto        
em Toronto, os pacientes    
gravemente enfermos em Cingapura    
eram mais velhos (idade média, 51      
vs. 34 anos) e menos propensos a       
serem profissionais de saúde (22%     
vs. 50%) do que os pacientes não       
críticos.  

Como visto na Tabela 3, dados       
demográficos, condições de   
comorbidades e gravidade da doença     
foram semelhantes entre os dois     
grupos. (Salvo indicação em    
contrário, as porcentagens   
subsequentes expressas entre   
parênteses refletem os números de     
Toronto e Cingapura,   
respectivamente.) O curso da doença     
seguiu um padrão semelhante nos     
dois grupos; os pacientes foram     
internados no hospital em média ,      
com 5 dias após o início dos       
sintomas e internados na UTI no      
oitavo dia dos sintomas. O motivo da       
admissão na UTI foi quase     
exclusivamente hipóxia progressiva e    
grave. A maioria dos pacientes     
necessitou de ventilação mecânica    

(76% e 85%). Lesão pulmonar aguda      
(LPA) ou síndrome do desconforto     
respiratório agudo se desenvolveram    
em 82% e 98% dos pacientes nas       
coortes de Toronto e Cingapura,     
respectivamente. Essas observações   
sobre o desenvolvimento de    
insuficiência respiratória são de vital     
importância para os cuidados das     
equipes de terapia intensiva porque     
o processo de intubação e/ ou      
exposição a um paciente com     
insuficiência respiratória é perigoso.    
A experiência mostra que é     
improvável que os pacientes se     
apresentem no hospital por    
insuficiência respiratória. A grande    
maioria dos pacientes com SARS     
que evoluem para doença crítica o      
fará ao longo de vários dias. Como       
resultado, a preparação da UTI, a      
transferência do paciente e a     
realização de procedimentos de alto     
risco (como intubação endotraqueal)    
devem ocorrer em um ambiente     
organizado e controlado. 

As complicações comuns da     
doença crítica foram barotrauma    
(34% e 20%) e eventos     
tromboembólicos (48% em   
Cingapura). A alta taxa de     
tromboembolismo observada na   
coorte de Cingapura ocorreu apesar     
do uso rotineiro de heparina     
profilática de baixo peso molecular. A      
maioria dos pacientes foi tratada com      
antibióticos (76% e 94%) e     
corticosteroides (79% e 70%). Mais     
pacientes em Toronto receberam    
ribavirina (87%) do que em     
Cingapura (39%). 

A mortalidade em 28 dias foi de        
34% em Toronto e 37% em      
Cingapura. Ao comparar os    
resultados entre os dois grupos, é      
importante observar que o estudo de      
Toronto definiu o dia 1 como o dia da         
internação na UTI, enquanto que em      
Cingapura, o dia 1 foi o primeiro dia        
de sintomas dos pacientes. 

O tempo médio de óbito em       
Toronto foi de 19 dias e em       
Cingapura a maioria das mortes     
(79%) ocorreu após a primeira     
semana. Dados de acompanhamento    
a longo prazo forneceram evidências     

de mais mortalidade. A mortalidade     
em oito semanas foi de 39% na série        
de Toronto e a mortalidade em 13       
semanas foi de 52% em Cingapura. 

Na coorte de Toronto, análise de       
parâmetros ventilatórios durante os    
primeiros 7 dias de admissão na UTI       
não encontrou nenhuma diferença na     
pressão média do pico das vias      
aéreas entre sobreviventes e não     
sobreviventes (30 cmH20). No    
entanto, o volume corrente mediano     
foi maior para os não sobreviventes      
(7,8 ml/kg do peso corporal real) em       
comparação com os sobreviventes    
(6,0 ml/kg). A mortalidade para     
pacientes ventilados (52% em 8     
semanas) foi semelhante à    
mortalidade relatada em um grande     
grupo não selecionado de pacientes     
com SDRA que necessitavam de     
ventilação mecânica (31). O    
barotrauma na SDRA relacionada à     
SARS é mais comum do que em       
outras formas de SDRA (32, 33). A       
aparente capacidade de resposta a     
esteroides dessa doença e a alta      
taxa de pneumotórax lembraram    
muitos em nosso grupo de pacientes      
com pneumonia por Pneumocystis    
carinii grave, previamente ao uso     
rotineiro de profilaxia de    
Pneumocystis carinii para indivíduos    
imunocomprometidos. 

Preditores de resultados na coorte      
de Toronto foram avaliados    
comparando sobreviventes versus   
não sobreviventes (aos 28 dias). A      
análise univariada mostrou que idade     
avançada, diabetes mellitus,   
taquicardia na admissão e creatino-     
quinase elevada foram associados a     
maus resultados. A análise    
multivariada não foi realizada devido     
ao pequeno tamanho dos subgrupos.     
Na análise de sobrevida de     
Kaplan-Meier, pacientes com mais de     
65 anos tinham muito menos     
probabilidade de estar vivos aos 28      
dias em comparação com pacientes     
mais jovens (30% vs. 79%). 

No estudo de Cingapura, os      
pacientes foram caracterizados pelo    
resultado em quatro grupos:    
recuperação precoce (sem   
necessidade de ventilação),   
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recuperação intermediária (ventilados   
por 14 dias ou menos), recuperação      
tardia (ventilados por > 14 dias) e       
não sobreviventes. O curso da     
doença foi diferente entre os     
subgrupos. Os pacientes que não     
necessitaram de ventilação mecânica    
(recuperação precoce) tiveram um    
curso abreviado de lesão pulmonar     
aguda, com necessidade de oxigênio     
atingindo uma mediana de 8 dias      
após o início dos sintomas. O grupo       
de recuperação intermediária   
apresentou melhor oxigenação e    
complacência pulmonar após ser    
ventilado por uma mediana de 5 dias.       
Os sobreviventes tardios (ventilação    
mecânica por mais de 14 dias)      
apresentaram SDRA prolongada e    
grave, necessitaram de mais    
intervenções e também tiveram mais     
complicações (hipóxia grave, falência    
de vários órgãos, tromboembolismo    
venoso, sepse). Essa progressão    
para falência multissistêmica é    
consistente com a literatura sobre     
SDRA na qual a mortalidade     
associada à SDRA prolongada está     
amplamente relacionada a outras    
falências orgânicas (34-36). Lew e     
colegas postulam que a progressão     
para SDRA grave está relacionada à      
resposta hiperimune de um paciente     
à SARS (semelhante à SDRA grave      
associada à sepse ou síndrome da      
resposta inflamatória sistêmica).   
Essa hipótese também foi proposta     
por outros pesquisadores da SARS     
(16, 28 ). 

A estratégia de proteção do      
volume corrente pulmonar baixo foi     
utilizada no trabalho de SARS em      
UTI de Singapura, com objetivo de      
volume corrente de 6 ml/kg (peso      
corporal previsto) e pressões de platô      
de menos de 30 cmH2O. O      
broncoespasmo não era uma    
característica típica da SARS    
relacionada à ARDS. No dia 7, os       
pacientes mais doentes (recuperação    
tardia/ não sobreviventes)   
apresentaram média maior de    
ventilação por minuto, PaCO2 média     
mais alta e pressões médias mais      
elevadas no platô. Esses recursos     
sugerem o agravamento da SDRA     
nesse grupo. 

Em sua análise univariada, Lew e       
colegas descobriram que idade,    
APACHE II e relação PaO2/FiO2     

estavam associadas à recuperação    
precoce/ intermediária. Na análise    
multivariada, os únicos preditores de     
recuperação precoce/ intermediária   
foram o escore APACHE II basal e a        
relação PaO2/FiO2. Esses fatores    
sugerem que a gravidade da doença      
prediz um resultado final. 

SARS e cuidados críticos:    
considerações especiais 

O surto da SARS de Toronto       
oferece inúmeros desafios a todos os      
níveis do sistema de saúde. O afluxo       
de pacientes críticos para as UTIs da       
cidade ofereceu desafios únicos à     
prestação de cuidados intensivos    
(Fig. 1). 

 

Figura 1. Essa estrutura organizacional     
evoluiu durante o surto grave da síndrome       
respiratória aguda de Toronto; no entanto,      
idealmente, nosso centro e outros devem      
ter um sistema semelhante em vigor na       
preparação de futuros surtos de doenças. 

Comunicação. Aprendemos  
rapidamente que as estratégias de     
comunicação na comunidade de    
cuidados intensivos e entre o grupo      
de cuidados intensivos e outros,     
como administradores de hospitais,    
governo e funcionários de saúde     
pública, eram uma arma fundamental     
na luta contra a SARS (37). Após um        
número insuperável de e-mails e     
telefonemas, foi reconhecido que o     
cuidado crítico da comunidade de     
Toronto se beneficiaria de    
teleconferências regulares por várias    
razões. Como a SARS era uma      
doença nova, muita coisa foi     
conseguida ao oferecer um fórum     
para o intercâmbio de informações e      

conselhos clínicos. Muitos   
profissionais de saúde se sentiram     
isolados durante o surto porque as      
rondas e reuniões regulares do     
hospital foram canceladas. Além    
disso, com os regulamentos de     
controle de infecção que limitam as      
transferências inter-hospitalares de   
pacientes, os indivíduos tiveram que     
gerenciar os casos que eles     
geralmente não conseguem.   
Finalmente, a comunicação regular    
permitiria uma melhor coordenação    
das atividades (como a coleta de      
dados com o objetivo de entender      
melhor os aspectos de cuidados     
críticos da doença), para que os      
esforços pudessem ser concentrados    
e a eficiência garantida. 

Como resultado, três   
teleconferências semanais  
envolvendo médicos intensivistas,   
representantes convidados da saúde    
pública, controle de infecções,    
infectologistas, governo e   
administração hospitalar foram   
criadas. Os participantes foram    
identificados pesquisando listas de    
contatos individuais por e-mail,    
comunicação pessoal e anúncio aos     
administradores do hospital por meio     
da Associação de Hospitais de     
Ontário e do Conselho dos Hospitais      
de Ensino de Ontário. Durante as      
chamadas, foram discutidas   
informações clínicas e desafios    
terapêuticos. Além disso, fomos    
capazes de dissipar boatos,    
esclarecer relatos da mídia, sintetizar     
a enxurrada de notas e diretrizes      
governamentais, responder  
perguntas, apoiar aqueles que se     
sentiam isolados e incentivar o grupo      
como um todo a continuar a luta. As        
discussões geraram novas idéias    
sobre como lidar com esta doença      
anteriormente desconhecida e   
identificaram líderes para se    
concentrarem em tarefas específicas. 

Outras iniciativas de   
comunicação incluíram um grupo de     
intensivistas de atendimento terciário,    
disponibilizando-se para fornecer   
suporte clínico 24 horas por dia e       
aconselhamento a qualquer   
prestador de cuidados intensivos.    
Esses indivíduos estavam   
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disponíveis através de uma linha     
telefônica gratuita patrocinada pelo    
governo. 

Recursos. Um grande  
problema durante o surto de SARS      
tornou-se o fornecimento de leitos     
para cuidados intensivos. Anos de     
restrições de custos e falta de      
enfermeiros de terapia intensiva    
resultaram em redução de leitos e      
altas taxas de ocupação nas UTIs em       
toda Ontário. Isso dificultava    
encontrar leitos para o afluxo de      
pacientes gravemente enfermos com    
SARS. Além disso, com a alta taxa       
de transmissão do SARS para os      
profissionais de saúde, o medo, a      
quarentena do pessoal, o    
desenvolvimento do SARS e o     
estresse emocional limitaram ainda    
mais o fornecimento de pessoal de      
cuidados intensivos. Para agravar    
este problema, como ocorreu a     
transmissão da SARS, unidades de     
terapias intensivas começaram a    
fechar por períodos de quarentena.     
Por exemplo, 73 leitos de UTI foram       
fechados durante várias fases do     
surto de SARS, representando 38%     
dos leitos de UTI médico-cirúrgicos     
do atendimento terciário universitário    
(alguns dos quais abrigavam    
programas regionais importantes,   
como trauma) e 33% dos leitos de       
UTI comunitários em Toronto (21).     
Tais fechamentos limitavam leitos    
para todos os pacientes gravemente     
doentes. Outra tarefa importante foi     
identificar dentro e fora de Toronto      
uma força de trabalho capaz de      
trabalhar em qualquer UTI em     
particular no caso de falta de      
pessoal. Como muitas grandes    
cidades, descobrimos que a    
comunidade de cuidados intensivos    
não havia pensado cuidadosamente    
(pelo menos antes da SARS) em      
nossa abordagem de uma crise que      
impactasse na necessidade de leitos     
de terapia intensiva. Por exemplo,     
idealmente, teríamos implementado   
um mecanismo pelo qual poderíamos     
limitar o fluxo desnecessário de     
pacientes em UTIs (como o     
cancelamento de cirurgias eletivas) e     
preservar o atendimento de    
pacientes de emergência (como    

trauma, cardíaco, neurocirurgia e    
transplante) enquanto, ao mesmo    
tempo, lidamos com o afluxo de      
novos pacientes altamente   
contagiosos e, portanto, capazes de     
fechar leitos de cuidados intensivos .      
Essa resposta parece exigir uma     
abordagem regionalizada ou um    
pensamento abrangente do sistema    
para a prestação de cuidados     
intensivos (consulte a próxima    
seção), pelo menos durante uma     
crise. Quando nosso centro de     
trauma regional foi fechado, esse tipo      
de pensamento sistêmico foi lançado     
sobre nós, e a resposta apressada      
(que resultou em tensões incríveis)     
ficou abaixo do ideal. 

Controle de Infecção e Educação.     
As práticas de controle de infecção      
na UTI se tornaram um componente      
essencial na resposta à SARS.     
Protocolos novos e em constante     
mudança precisavam ser rápida e     
amplamente divulgados, bem como    
ensinados aos trabalhadores da linha     
de frente. A mudança rápida provou      
ser uma das coisas mais     
estressantes com as quais tivemos     
que lidar. É um crédito para os       
funcionários da linha de frente como      
eles foram capazes de responder a      
esse desafio em um curto período de       
tempo. Os profissionais de saúde na      
terapia intensiva estão em risco     
particular de SARS devido à     
frequência de procedimentos de alto     
risco na UTI, levando a possível      
disseminação de gotículas (isto é,     
ressuscitação cardíaca, intubação,   
broncoscopia, ventilação não   
invasiva, aspiração, oxigenoterapia   
de alto fluxo e ventilação de alta       
frequência) Além disso, essas    
exposições ocorrem em pacientes    
gravemente enfermos que,   
acredita-se, possuam uma carga viral     
maior do que pacientes não críticos      
com SARS. Recomendações   
detalhadas de controle de infecção     
específicas para a UTI foram     
descritas em várias publicações    
recentes (15, 21, 38–40). 

Uma equipe de intensivistas    
trabalhou com colegas de controle de      
infecção para desenvolver diretrizes    
para práticas de UTI consideradas de      

alto risco para transmissão de SARS.      
Esse grupo concordou rapidamente    
com várias recomendações, garantiu    
as recomendações, recebeu   
aprovação e mandatos do governo,     
disseminou as informações em um     
site amplamente divulgado na Web     
(consulte www.sars.medtau.org ),   
desenvolveu vídeos instrutivos e    
forneceu treinamento remoto e local     
(40) Além disso, foi desenvolvido um      
software específico para o SARS     
para computadores de mão e     
disponível para ampla distribuição    
gratuitamente (41). Com algumas    
pessoas realizando essas atividades    
para toda a província, conseguimos     
que outras pessoas se    
concentrassem em outras tarefas    
importantes e eliminamos a    
redundância. 

Pesquisa e coleta de dados. Um      
componente essencial na resposta    
internacional à SARS foi a facilitação      
de pesquisas sobre essa nova     
doença. Como em outros países, no      
meio do surto de Toronto, uma      
quantidade enorme de energia foi     
dedicada a aprender sobre SARS o      
mais rápido possível, em um esforço      
para não apenas oferecer melhor     
atendimento ao paciente, mas    
também para entender como o surto      
poderia ser controlado. 

As teleconferências  
regulares permitiram à comunidade    
de cuidados intensivos de Toronto     
desenvolver rapidamente estudos de    
pesquisa (15, 21, 38). Protocolos de      
pesquisa, aprovação ética, coleta de     
dados e disseminação de resultados     
ocorreram em uma velocidade    
notável. O atendimento ao paciente     
melhorou à medida que os médicos      
adquiriram experiência no tratamento    
dessa nova doença e à medida que a        
literatura começou a se acumular. Foi      
realmente uma história positiva que     
veio da SARS ver tantas pessoas      
gastando tanto tempo e energia para      
responder rapidamente a perguntas    
para o bem maior da comunidade.      
Foi revigorante ver as fronteiras     
muitas vezes competitivas da    
medicina acadêmica quebradas por    
um objetivo comum. 
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Grupo de decisão e lobby de grupo.       
Um grande desafio durante a SARS      
foi a capacidade dos médicos da      
linha de frente de se comunicarem      
efetivamente com os vários    
funcionários da saúde pública e do      
governo responsáveis por coordenar    
a resposta à SARS. No início do       
surto, os líderes da comunidade da      
UTI foram nomeados para lidar     
diretamente com o Ministério da     
Saúde para apresentar (em uma voz)      
questões de cuidados críticos e     
ajudar a encontrar soluções    
abrangentes para todo o sistema de      
cuidados críticos. Questões   
importantes que foram consideradas    
por este grupo incluíram o seguinte:      
se deve criar “hospitais SARS”; como      
manter outros serviços essenciais    
(programas de trauma e cirurgia     
cardíaca) abertos enquanto as UTIs     
estavam sendo fechadas durante a     
SARS; a importância de fornecer     
informações clínicas e   
epidemiológicas atualizadas aos   
médicos da linha de frente, pois eles       
gerenciam pacientes em um    
ambiente de surtos em constante     

mudança; e como identificar e treinar      
uma força de trabalho adequada. 

Suporte da linha de frente e moral       
dos funcionários. Finalmente, em    
um nível mais pessoal, os líderes da       
UTI precisavam se comunicar    
regularmente com a equipe de     
cuidados intensivos em quarentena e     
com aqueles que foram internados     
no hospital com SARS. Em muitas      
instituições, o apoio emocional    
contínuo foi fornecido a todos os      
níveis da equipe da UTI através de       
reuniões regulares e intervenção    
psicológica (42). Era extremamente    
importante, durante e após o surto,      
incentivar e parabenizar os    
funcionários da linha de frente por      
fazerem o trabalho, apesar do     
incrível estresse emocional e físico     
da SARS ( Fig. 2) Em nossa opinião,        
a história mais fascinante e     
inspiradora que ocorreu durante a     
SARS foi a dos trabalhadores da      
linha de frente. Quando o surto      
ocorreu pela primeira vez, o leitor      
deve lembrar que nem sabíamos se      
as medidas de controle de infecção      
funcionavam. Também não sabíamos    
qual era a verdadeira    

morbimortalidade. Tudo o que    
sabíamos era que havia uma     
pneumonia atípica com uma alta taxa      
de ataques aos profissionais de     
saúde, principalmente aqueles na    
UTI. Também tivemos relatos    
constantes e muito assustadores da     
mídia sobre altas mortalidades,    
incluindo jovens saudáveis. Havia    
também previsões de uma pandemia.     
Apesar dessas incertezas, os    
trabalhadores da linha de frente na      
UTI continuaram a trabalhar. Mesmo     
quando seus colegas adoeceram    
com SARS, mesmo quando alguns     
deles foram ocasionalmente   
admitidos na UTI, eles continuaram a      
trabalhar. Mesmo quando o público     
teve medo dos profissionais de     
saúde e, às vezes, tratou mal a eles        
e a suas famílias, eles continuaram a       
trabalhar. Esses indivíduos decidiram    
colocar sua própria saúde e     
potencialmente a saúde de suas     
famílias em risco e trabalhar em      
condições estressantes, geralmente   
para meros estranhos. Esses    
indivíduos são os verdadeiros heróis     
da batalha da SARS que     
enfrentamos.  

Embora a SARS parece ter     
desaparecido pelo menos   
temporariamente de Toronto, existem    
iniciativas em andamento para se     
preparar para o próximo surto de      
doença. A equipe de educação e      
treinamento no uso de equipamentos     
de proteção adequados continua.    
Esforços relacionados ao debriefing    
também estão em andamento.    
Suporte emocional e de    
aconselhamento adicional está sendo    
oferecido àqueles que ficam com     
sequelas psicológicas. Isso tem uma     
importância particular na retenção e     
recrutamento de trabalhadores da    
linha de frente. 

SARS e cuidados críticos : lições      
aprendidas 

Várias lições surgiram de nossa      
experiência, a mais importante das     
quais é a preparação. Não     
estávamos preparados para a SARS,     
nem tínhamos uma estratégia de     
comunicação para cuidados críticos    
em todo o sistema. De uma      
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perspectiva de cuidados intensivos, a     
limitação mais importante na    
resposta à SARS foi a ausência de       
uma infraestrutura coordenada de    
liderança e comunicação.   
Consequentemente, clínicos,  
pesquisadores e funcionários da    
saúde pública e do governo     
geralmente não tinham certeza do     
que o outro estava fazendo.     
Idealmente, os centros devem ter     
sistemas de liderança e comunicação     
preparados para permitir a rápida     
expansão e modificação de serviços     
de cuidados intensivos em caso de      
surto de doença ou desafio     
semelhante. No caso de um futuro      
surto de doença ou desastre natural,      
seria ideal ter uma “sala de guerra”       
ou uma “sala de guerra virtual”      
estabelecida com alguém que se     
reporte diariamente à liderança sobre     
as atividades em cada área     
destacada aqui (isto é, comunicação,     
recursos, controle de infecção,    
educação, pesquisa , planejamento    
do sistema e moral da equipe). 

Em um relatório encomendado     
pela Health Canada, o Dr. David      
Naylor (Decano de Medicina da     
Universidade de Toronto) destacou    
inúmeras deficiências sistêmicas na    
resposta do Canadá à SARS (      
Tabela 4) (43). Nossa capacidade de      
responder ao próximo surto de     
doença dependerá em grande parte     
da capacidade dos governos e     
sistemas de saúde de implementar     
muitas de suas recomendações    
importantes. 

CONCLUSÕES 

O surto mundial de SARS parece       
ter pelo menos temporariamente    
diminuído. Casos esporádicos   
recentes têm sido associados a     
laboratórios de pesquisa médica e     
transmissão potencial em mercados    
de caça selvagem em Guangdong,     
China (7–9). Embora continuemos    
vigilantes por outro surto,    
aprendemos muitas lições   
importantes. A SARS destacou a     
vulnerabilidade do sistema de saúde     
de Toronto e ilustrou a importância      
de um forte controle de infecções e       
sistemas de saúde pública. Os     

centros devem ter sistemas de     
liderança e comunicação   
estabelecidos na preparação de    
futuros desastres médicos ou    
naturais. 

A SARS permanece muito    
difícil de distinguir clinicamente de     
outras causas virais ou bacterianas     
de pneumonia. Isso destaca a     
importância de precauções estritas    
de controle de infecção para doenças      
respiratórias febris e a necessidade     
de um teste diagnóstico    
microbiológico definitivo, além de    
históricos detalhados dos pacientes.    
Aproximadamente 20% dos   
pacientes com SARS ficarão    
gravemente doentes e necessitarão    
de internação na UTI. A SDRA se       
desenvolve na maioria desses    
pacientes. Como em outras causas     
de SDRA, uma estratégia de     
proteção pulmonar de baixo volume     
corrente deve ser usada para     
ventilação mecânica. O manejo    
médico ideal desses pacientes    
permanece incerto no momento.    
Estudos futuros precisarão avaliar o     
papel de antibióticos, esteroides e     
interferon. A ribavirina está associada     
a inúmeros eventos adversos e     
provavelmente não é benéfica no     
tratamento da SARS. 

Em resumo, as estratégias    
de comunicação e liderança foram     
um componente-chave na resposta    
de cuidados intensivos à SARS.     
Outras comunidades de cuidados    
intensivos devem considerar suas    
estratégias de resposta a crises     
antes de eventos semelhantes. O     
surgimento da gripe aviária em     
partes da Ásia no início de 2004       
ressalta essa necessidade (44).    
Apesar do impacto dramático da     
SARS em nossa comunidade, foi     
inspirador testemunhar o incrível    
espírito de cooperação que ocorreu     
nos níveis local, nacional e     
internacional. Esse nível de    
cooperação sem precedentes   
precisará continuar enquanto a    
comunidade internacional de   
cuidados intensivos se prepara para     
o próximo surto de doença infecciosa      
. 
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