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RESUMO
Lobo RD. Fatores de risco para aquisição de influenza A (H1N1)pdm09 entre
os profissionais de saúde [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidadede São Paulo; 2015.

INTRODUÇÃO: Em junho de 2009 a Organização Mundial de Saúde declarou
pandemia de influenza A (H1N1)pdm09. Esse novo vírus teve grande impacto
na saúde mundial, foi responsável por 90% dos casos de influenza no mundo
com apresentação clínica diferente da sazonal, acometendo indivíduos jovens
e causando milhares de óbitos. O Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo foi referência para atendimento de
casos graves. Por se tratar de um vírus novo houve controvérsias em relação a
medidas de precaução e em relação ao afastamento dos profissionais de
saúde (PAS). Devido a elevada incidência de influenza A (H1N1)pdm09
também ocorreram casos entre os profissionais da área da saúde (PAS).
OBJETIVOS: Geral: Avaliar os fatores de risco para aquisição de influenza A
(H1N1)pdm09 entre profissionais da área da saúde. Específico: Comparar
características clínicas e de exposição dos casos de influenza A (H1N1)pdm09
em comparação a outros casos sintomáticos respiratórios entre profissionais da
área da saúde MÉTODOS: Estudo caso-controle no qual foram criados três
grupos e divididos em: sintomático respiratório H1N1-positivo, sintomático
respiratório H1N1-negativo e controle assintomático. RESULTADOS: 274 PAS
foram avaliados: 52 sintomáticos respiratórios H1N1-positivo, 120 sintomáticos
respiratórios H1N1-negativo e 102 controles assintomáticos. Na análise
multivariada que comparou sintomático respiratório H1N1-positivo com
assintomáticos, presença de comorbidades/fatores de risco (OR=16,31; IC de
95%; 4,08-65,07) e contato desprotegido durante atendimento a caso suspeito
e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 em outro Hospital (OR=12,77;
IC de 95%; 1,35-121,52) foram fatores de risco independentes para aquisição
de influenza A (H1N1)pdm09. Contato social ou com colega de trabalho

suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 (OR=0,11; IC de 95%;
0,04-0,28) e uso de transporte público (OR=0,19; IC de 95%; 0,07-0,50) foram
considerados fatores protetores para aquisição de influenza A (H1N1)pdm09.
Ao comparar os grupos sintomáticos, as variáveis residir com criança de 5 anos
até 12 anos, febre e conjuntivite foram mais frequentes entre os sintomáticos
respiratórios H1N1-positivo e coriza e dor de garganta foram mais frequentes
no grupo sintomático respiratório H1N1-negativo. Quatro hospitalizações e 1
óbito ocorreram entre os sintomáticos respiratórios H1N1-positivo e 1
hospitalização e nenhum óbito nos sintomáticos respiratórios H1N1-negativo.
CONCLUSÕES: presença de comorbidade/fatores de risco e contato
desprotegido durante atendimento a caso suspeito e/ou confirmado para
influenza A (H1N1) pdm09 em outro hospital foram considerados fatores de
risco para aquisição de influenza A (H1N1)pdm09. Uso de transporte público e
contato social ou com colega de trabalho suspeito e/ou confirmado para
influenza A (H1N1)pdm09 foram fatores protetores. Ter contato desprotegido
durante atendimento a caso suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 em outro hospital, ser da categoria profissional médica, ter tido
contato com caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 em
casa, residir com criança de 5 anos até 12 anos, hospitalização e óbito e os
sintomas febre e conjuntivite foram mais frequentes entre os sintomáticos
respiratórios H1N1 positivo. Dor de garganta e coriza foram mais frequentes
entre os sintomáticos respiratórios H1N1 negativo.

Descritores: Vírus da Influenza A Subtipo H1N1, Pessoal de Saúde, Fatores de
Risco, Transmissão, Equipamentos de Proteção, Diagnóstico.

ABSTRACT
Lobo RD. Risk factors for acquisition of influenza A (H1N1)pdm09 among health
care workers [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo"; 2015.

INTRODUCTION: In June 2009 the World Health Organization declared
influenza A (H1N1) pdm09 pnademic. This new virus had great impact on global
health and accounted for 90% of cases of influenza in the world. It affected
young people and caused thousands of deaths. The Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo was a reference for the
treatment of severe cases. Because it was a new virus there were controversies
regarding the precautions and HCW sick leave policies. OBJECTIVE: GeneralTo evaluate risk factors for acquisition of influenza A (H1N1) pdm09 among
health care workers (HCW). Specific: To compare clinical and exposure
characteristics of cases of influenza A (H1N1) pdm09 with other respiratory
symptomatic infections among HCW. METHODS: Case-control study with three
groups: symptomatic H1N1-positive cases, symptomatic H1N1-negative cases
and asymptomatic controls. RESULTS: 274 HCW were evaluated: 52
symptomatic H1N1-positive cases, 120 symptomatic H1N1-negative cases and
102 asymptomatic controls. In the multivariate analysis that compared H1N1symptomatic

H1N1-positive

cases

with

asymptomatic

controls,

comorbidities/risk factors (OR=16.31; 95% CI 4.08-65.07) and unprotected
contact during caring for a confirmed or suspected case of influenza A (H1N1)
pdm09 in another hospital (OR=12.77, 95% CI; 1.35- 121.52) were independent
risk factors for pandemic influenza infection among HCW. Social contact or
contact with co-worker with confirmed or suspected case of influenza A (H1N1)
pdm09 (OR=0.11; 95% CI, 0.04- 0.28) and use of public transportation (OR=
0.19; 95% CI, 0.07- 0.50) were protective. Comparing symptomatics groups,
unprotected contact during caring for a confirmed or suspected case of
influenza A (H1N1) pdm09 in another hospital, to be a medical doctor, contact

for or a confirmed or suspected case of influenza A (H1N1) pdm09 at home,
reside with child from 5 to 12 years, fever and conjunctivitis were more common
among symptomatic H1N1-positive cases and coryza and sore throat were
more frequent symptomatic H1N1-negative cases. Four hospitalizations and
one death occurred among symptomatic H1N1-positive cases and one
hospitalization

and

no

deaths

in

symptomatic

H1N1-negative

cases.

CONCLUSIONS: Comorbidity/risk factors and unprotected contact during caring
for confirmed or suspected case of influenza A (H1N1) pdm09 in another
hospital were considered risk factors for acquisition of influenza A (H1N1)
pdm09. Use of public transportation and social contact or contact with coworker with confirmed or suspected case of influenza A (H1N1) pdm09 were
protective factors. To live with child from 5 to 12 years, hospitalization and
death and the symptoms of fever and conjunctivitis were more frequent among
symptomatic H1N1-positive cases. Sore throat and coryza more frequent
among patients with symptomatic H1N1-negative cases.

Descriptors: Influenza A virus, H1N1 subtype; Health Personnel; Risk factors;
Disease transmission, infectious; Comorbidity; Protective devices; Diagnosis.

1 INTRODUÇÃO
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1.1 Características do vírus influenza
Historicamente, o vírus influenza A já causou e continua causando
pandemias, gerando um impacto econômico significativo devido aos custos
com prevenção, tratamento, aumento das internações e absenteísmo no
trabalho. O novo vírus influenza A de origem suína surgiu no México no início
de 2009 e nunca havia circulado anteriormente entre humanos. Apesar das
medidas de contenção tomadas, o vírus disseminou-se rapidamente por todo o
mundo, dando origem a uma pandemia declarada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) em 11 de junho do mesmo ano1.
O vírus Inﬂuenza pertence à família Orthomyxoviridae. Seu genoma é
composto por oito segmentos de RNA de fita simples (HA, NA, NP, NS, PB1,
PB2, PA e M) e cada um deles codifica uma ou duas proteínas que ficam
localizadas em sua superfície. Entre essas proteínas está a hemoglutinina (HA)
que possibilita a ligação do vírus aos receptores de ácido siálico da célula
hospedeira e a fusão entre as membranas viral e endossomal para a entrada
do vírus na célula. A HA está associada à infecção das células do trato
respiratório superior, onde o vírus se multiplica. A proteína neuraminidase (NA)
facilita a saída das partículas virais do interior das células infectadas e as
polimerases básica 1 (PB1), básica 2 (PB2) e ácida (PA) e a nucleoproteína
(NP) são responsáveis pela replicação e transcrição do RNA viral. Por sua vez,
a proteína da matriz (M1) preenche o interior viral 2.
Dessa forma, a base de sua antigenicidade são as glicoproteínas de
superfície HA e NA que tem capacidade de atuar como antígenos estimulando
a formação de anticorpos (figura 1) 3. Apesar de dezoito subtipos de HA (H1H18) e nove subtipos de NA (N1-N9) conhecidos, apenas alguns subtipos,
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como H1N1, H2N2 e H3N2 ocorrem na forma de epidemias em seres
humanos2.
A nomenclatura do vírus influenza definida pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) inclui, na seguinte ordem, o tipo de vírus, a origem geográfica do
primeiro isolado, o número da linhagem, o ano de isolamento e o subtipo do
vírus. No caso da influenza do tipo A, a descrição dos antígenos de superfície
do vírus, ou seja, da HA e da NA, é apresentada entre parênteses, como, por
exemplo, A/Sydney/5/97(H3N2). O novo vírus da gripe pandêmica foi
inicialmente classificado como A/CALIFORNIA/04/2009 sendo posteriormente
chamado de influenza A (H1N1)pdm09 4.
O vírus influenza pode sofrer dois tipos de alteração mais comuns em
seu genoma: drift e shift. As alterações antigênicas graduais (antigenic drift)
envolvem pequenas mudanças na HA e na NA, geralmente associadas à
influenza sazonal. Por outro lado alterações bruscas (antigenic shift) resultam
em substituição do segmento do RNA de diferentes linhagens de influenza
animal e humana, gerando novos subtipos virais responsáveis pelas
pandemias 3.
O vírus da influenza possui RNA de hélice única, e se subdivide em três
tipos antigenicamente distintos: A, B e C. O vírus influenza A é mais suscetível
a variações antigênicas e periodicamente sofre alterações em sua estrutura
contribuindo para a existência de diversos subtipos. Além disso, infecta uma
grande variedade de espécies, incluindo humanos, suínos, equinos, animais
marinhos e aves. Em humanos apresenta-se como uma doença de evolução
moderada a grave e é responsável pela ocorrência da maioria das epidemias
de influenza. Já o vírus inﬂuenza B ocorre exclusivamente em seres humanos,
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sofre menos variações antigênicas e, por isso, está associados com epidemias
mais localizadas. O vírus inﬂuenza C é antigenicamente estável, atinge
humanos e suínos, provoca doença subclínica e não ocasiona epidemia,
motivo pelo qual merece menos destaque em saúde pública

5,6

.

Figura 1. Diagrama esquemático do vírus da influenza A

Envelope lipídico derivado das células
do hospedeiro
Proteína não estruturais

Proteína externa do vírus

Complexo polimerase

Genoma do vírus influenza A, que é composto por oito segmentos de RNA de
fita simples – genes HA, NA, NP, NS, PB1, PB2, PA e M – que codificam onze
ou doze proteínas. Entre essas proteínas estão a hemaglutinina (HA), a
proteína da matriz (M1), o canal iônico (M2) e a proteína neuraminidase (NA)adaptado de Cuevas González-Nicolás MT e colaboradores 7.

1.2 Epidemiologia
Uma pandemia é caracterizada por uma rápida dispersão de um vírus
com novos determinantes antigênicos. Como consequência, o risco de
produção de epidemias ou pandemias é muito elevado em virtude da
susceptibilidade das populações aos novos subtipos com maiores taxas de
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mortalidade

em

populações mais jovens.

Todas as pandemias têm

apresentação diferente uma das outras em relação à população acometida e
gravidade, contudo, a maior incidência de infecção tem sido observada entre
crianças em idade escolar

3,8,9

. Indivíduos que evoluem com complicações são

mais frequentemente observados em menores de 2 anos de idade e adultos
acima de 65 anos. Entretanto nas pessoas portadores de doenças crônicas
incluindo doenças cardiovasculares, pulmonares e metabólicas, essa infecção
pode aumentar o risco de complicações, acarretando aumento da mortalidade
em todas as faixas etárias

8, 9

.

1.3 Histórico das epidemias/pandemias (1918-2009)
As grandes epidemias de influenza não apresentam periodicidade ou
padrão previsível podendo ocorrer durante todo o ano, porém no inverno há um
aumento da incidência. Não classificadas como verdadeiras pandemias e
caracterizada

com

baixas

taxas

de

mortalidade

destacam-se:

as

pseudopandemias que acometeram em 1947 e 1977, na sua grande maioria
indivíduos jovens (menores de 25 anos); a de 1976, com início em Nova Jersey
nos Estados Unidos da América (EUA), com evidência de apenas 1 óbito
relacionado à influenza; a influenza H5N1 em 1997 resultando em 6 óbitos,
marcando o primeiro relato de óbitos em humanos pelo vírus da influenza
aviária H5. Apesar de ter característica de alta mortalidade, a influenza H5N1 é
descrita com baixa transmissão do vírus em humanos. Finalmente, a influenza
H7N9 em 2013 teve casos relatados primeiramente na China. A maioria das
infecções causada pelo vírus H7N9 ocorreu pela exposição a aves infectadas
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ou a ambientes contaminados. Apesar da sua alta letalidade, não há evidências
de disseminação sustentada de pessoa para pessoa de H7N9

8,10,11,12

.

As pandemias de influenza A são normalmente iniciadas pela
introdução, na população humana, de um vírus com um novo subtipo de HA,
com o qual os indivíduos nunca tiveram contato e, portanto, contra a qual não
possuem imunidade. Três grandes pandemias de influenza que merecem
destaque ocorreram no século passado e foram causadas pelo vírus da
influenza A. Elas foram informalmente identificadas por seus locais de origem
presumível: a da gripe espanhola em 1918, a gripe asiática em 1957 e gripe de
Hong Kong em 1968. Elas são conhecidas por representar três diferentes
subtipos

antigênicos

do

vírus

influenza

A:

H1N1,

H2N2,

e

H3N2,

respectivamente 8,13,14.
Gripe espanhola (1918-1920)
Estima-se que a gripe espanhola tenha provocado a morte de 50
milhões de pessoas em todo o mundo entre 1918 e 1919. Ela ocorreu em três
grandes ondas: a primeira ocorreu na primavera de 1918, a segunda entre os
meses de setembro a novembro de 1918, e a terceira em 1919, com taxa de
mortalidade de 2,5%. Este nível é muito elevado quando comparado à
influenza sazonal que tem taxa de 0,1%. O impacto desta pandemia não se
limitou a 1918-1919. Todos os casos de influenza A desde aquela época (com
exceção de infecções humanas de vírus aviários, como H5N1 e H7N7), foram
causados por descendentes do vírus de 1918, incluindo o vírus H1N1, H2N2 e
H3N2. Assim o vírus de 1918 ficou conhecido como a "mãe" de todas as
pandemias 13,15.
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A população acometida pelos óbitos foi atípica. Quase metade das
mortes relacionadas à influenza na pandemia de 1918 ocorreu em jovens
adultos de 20 a 40 anos de idade. Atingiu principalmente soldados que viviam
concentrados nos campos de guerra em situação precária de saúde e higiene,
favorecendo assim a proliferação do vírus. As taxas de mortalidade da gripe e
pneumonia entre 15 e 34 anos de idade em 1918/1919 foram 20 vezes maiores
do que em anos anteriores 15.
Além disso, a pandemia de 1918 também foi a única entre as pandemias
de gripe em que o risco absoluto de gripe era maior entre os menores de 65
anos de idade do que entre os idosos. Anteriormente, os idosos eram
responsáveis por mais 99% de todas as mortes relacionadas com a gripe.
Apesar do número elevado de óbitos, os casos de influenza em 1918 foram na
sua maioria casos leves. Alguns fatores podem explicar a alta letalidade: falta
de antimicrobianos para a grande proporção de infecções secundárias
bacterianas no trato respiratório e acometimento de indivíduos jovens que
provavelmente não tinham resposta imune ao vírus da influenza e suas
variantes. Além disso, houve a ocorrência de três ondas pandêmicas de
influenza com uma rapidez incomum no período de um ano 13.
Outro fato relevante que ocorreu nesse período é que, em comunidades
urbanas, menos de 1 em cada 100 habitantes morreu de gripe espanhola,
entretanto em comunidades isoladas, 9 em cada 10 pessoas afetadas
morreram. É possível então que populações de comunidades urbanas tivessem
um maior grau de imunidade pré-existente que as protegeram contra a doença
e a morte do que aqueles que viviam em áreas rurais muito isoladas 8.
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Influenza Asiática (H2N2)-1957
Com o primeiro isolamento do vírus influenza em seres humanos em
1933, houve maior vigilância da ocorrência de outras pandemias. No entanto,
após a pandemia de influenza em 1918, a influenza voltou a apresentar seu
padrão habitual regional e de menor virulência nas décadas de 1930, 1940 e
início de 1950. Em 1957 o vírus da gripe esteve disponível para investigação
laboratorial. Foi nesse período que se iniciou uma investigação mais detalhada
do vírus que circulava no período da pandemia 8 .
A influenza asiática foi responsável por aproximadamente um milhão de
óbitos em todo o mundo. Foi causada pelo vírus A/Singapura/1/57 (H2N2), com
a emergência de HA e NA diferente de todos os tipos que circularam
previamente. A "gripe asiática" se originou no sul da China, em fevereiro de
1957. Em abril, a doença foi registrada em Hong Kong e Singapura e,
posteriormente, no Japão, Indonésia, Filipinas e Indochina. A doença se
caracterizava por quadro moderado e número reduzido de óbitos, com maior
repercussão em idosos. A partir de navios, se disseminou para os Estados
Unidos, Holanda e Austrália16.
A Seção de Propaganda e Educação Sanitária do Estado de São Paulo
divulgou em julho de 1957 um informativo sobre a doença. O boletim descrevia
a gripe ou influenza como uma doença aguda, febril, muito transmissível, de
gravidade variável. Ela atacava pessoas de todas as idades, parecendo ter
predileção pelos indivíduos jovens 8,16.
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Influenza de Hong Kong (H3N2)-1968
Como em 1957, uma nova pandemia de gripe surgiu no Sudeste da Ásia
e recebeu o nome de gripe de Hong Kong, com base no local de seu
surgimento em 1968, sendo o primeiro surto conhecido da cepa H3N2.
Como essa pandemia avançava inicialmente em toda a Ásia, diferenças
importantes no padrão de adoecimento e morte foram percebidas. No Japão a
epidemia apresentava pequenos focos dispersos e inconstantes até o final de
1968. Esta pandemia de 1968 e 1969 matou cerca de 1 milhão de pessoas em
todo o mundo e acometeu cerca de 500000 residentes de Hong Kong (15% da
população). Na Costa Oeste dos EUA ocasionou altas taxas de doenças com
aproximadamente 33.800 óbitos. Essa mesma pandemia na Europa Ocidental,
incluindo o Reino Unido, adquiriu um comportamento diferente. Nesse período
houve um aumentou do número de casos com um baixo número de óbitos8,17.
Influenza A (H1N1)pdm09
Os primeiros casos laboratorialmente confirmados para influenza A
(H1N1)pdm09 surgiram no México em fevereiro e março de 2009. Em abril de
2009, o Centers for Disease Control And Prevention (CDC) identificaram dois
casos na Califórnia (EUA) e caracterizaram o vírus como uma combinação
única de segmentos genéticos nunca antes identificados entre humanos ou
suínos.
A análise genômica do vírus influenza A (H1N1)pdm09 indica que ele é
estreitamente relacionado com o rearranjo das linhagens de influenza A suína
clássica (genes HA, NP e NS), humana (gene PB1) e aviária (genes PB2 e PA)
do vírus influenza A suína circulantes na América do Norte, Europa, e na Ásia
(genes NA e M) 1 .
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Devido às suas origens em suínos, os meios de comunicação
rapidamente o denominaram de "gripe suína”. No entanto, as investigações
iniciais de casos de influenza entre humanos não identificaram exposição do
homem a porcos e rapidamente tornou-se evidente que este novo vírus estava
circulando entre os seres humanos e não entre os rebanhos suínos dos EUA 18.
Diferenças na estrutura do vírus da gripe espanhola H1N1 em 1918
pode ter tornado o vírus do vírus influenza A (H1N1)pdm09 menos virulento. Na
hemaglutinina do H1N1 da pandemia de 1918, a posição 200 era ocupada por
prolina e no vírus em 2009 era ocupada por uma serina, o que poderia reduzir
a capacidade de ligação ao receptor da (H1N1) de 2009 19, 20.
Atualmente, com a existência de viagens aéreas intercontinentais
regulares, é difícil conter a dispersão de uma potencial pandemia de gripe, pois
indivíduos infectados chegam rapidamente em locais com populações
susceptíveis a novos vírus, até mesmo antes de apresentarem os sintomas da
doença.
No último relatório publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
do início da pandemia ao final do ano epidemiológico de 2009 (2 de janeiro de
2010), o vírus pandêmico circulou em 208 países, territórios ou comunidades.
Nesse período o vírus da Influenza A (H1N1)pdm09 representava 99% de
todos os tipos isolados naquele ano, tanto no hemisfério norte quanto no sul.
Isto significa que praticamente todos os casos de influenza foram causados
pelo subtipo H1N1. As áreas com maior atividade na transmissão foram o
centro, o oeste e o sudeste da Europa, norte da África e sul da Ásia 21,22.
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1.4 Transmissibilidade
A transmissão do vírus influenza A (H1N1)pdm09 pode ocorrer por
diferentes vias: gotículas liberadas através de espirros e tosse de indivíduos
infectados que entram em contato com membranas das mucosas; inalação de
partículas infecciosas suspensas no ar; e contaminação das mãos em
fomentos com material respiratório e posterior contato das mãos com as
mucosas 9.
Em geral, o período de incubação da gripe estimado é entre 1 a 4 dias, com
uma média de 2 dias. O período de maior transmissibilidade ocorre nas 24
horas que antecedem o início do quadro clínico até 24 horas após a
defervescência 8,23,24.
A infecção assintomática pelo vírus da influenza também pode ocorrer.
Ela acontece em 30 a 50% dos casos, entretanto sua infecciosidade é 50%
menor quando comparada a uma infecção sintomática, pois o indivíduo com
sintomas tem maior excreção viral e manifestações clínicas que contribuem
para a formação de gotículas, como a tosse e o espirro

25,26

.

1.5 Sinais e sintomas
A influenza é uma infecção viral aguda com duração de aproximadamente
uma semana que afeta principalmente as vias aéreas superiores e,
ocasionalmente, as inferiores. O paciente apresenta sintomas repentinos como
febre alta, dores musculares, dor de cabeça, mal-estar, tosse não produtiva,
coriza e rinite. Os sintomas resultantes da infecção por influenza A
(H1N1)pdm09 são semelhantes aos da influenza sazonal, sendo os mais
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frequentes a febre, a tosse e as dores de garganta. Alguns pacientes (cerca de
38%) também apresentam vômito e diarreia, sintomas não observados
normalmente em indivíduos com infecção pelo vírus da gripe sazonal. 9 ,23,24.
O exame diagnóstico padrão ouro recomendado para influenza A
(H1N1)pdm09 é a reação de polimerase em cadeia em tempo real (RT-PCRabreviatura do inglês), realizado através do swab ou lavado de orofaringe 27.

1.6 Medidas de prevenção
Medidas educacionais eficazes e de baixo custo são fundamentais para
evitar a propagação do vírus da influenza e as principais são: higienizar as
mãos, evitar ambientes fechados e aglomerações, realizar a etiqueta da tosse
(cobrir boca e nariz ao tossir) e orientar sintomáticos respiratórios a
permanecerem no domicílio

23,24,28

. Para minimizar a propagação do vírus da

influenza A (H1N1)pdm09 que representava quase 90% do vírus circulante no
período houve informação maciça para os profissionais da área da saúde
(PAS), através dos documentos técnicos, mas também para o público em geral
29

.
Outra medida muito eficaz para prevenir a aquisição da influenza é a

vacinação, proporcionando impacto indireto na diminuição do absenteísmo no
trabalho e dos gastos com medicamentos para tratamento de infecções
secundárias, das internações hospitalares e da mortalidade 30.
Embora os PAS também sejam enquadrados no grupo de risco de
aquisição de influenza devido a sua maior exposição a pacientes infectados, a
adesão a vacina é baixa.
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Apesar de os PAS conhecerem a possibilidade de transmitir gripe para os
pacientes e desses pacientes sofrerem complicações graves, a taxa de
vacinação entre eles é baixa, e as medidas preventivas nem sempre são
tomadas corretamente

31

. Um estudo realizado por meio de um questionário

com 300 PAS norte americanos mostrou que apenas 12,7% deles haviam sido
vacinados contra a influenza e que a maioria considerava a vacina insegura e
ineficaz 32.
Outro estudo revelou que taxa de vacinação contra a influenza A
(H1N1)pdm09 entre os PAS foi de 19,4%. A categoria profissional médica foi
que apresentou maior adesão (25,6%), seguida pelos enfermeiros (15,9%) e
pelos auxiliares de enfermagem (13,9%) 33.
O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CRIE- HCFMUSP) desde 2006 é responsável por coordenar anualmente a campanha de
vacinação contra influenza para os PAS. Para aumentar a adesão, realiza
postos volantes para que o PAS não precise sair do local de trabalho. Apesar
disso, a adesão à vacinação é baixa. Em 2008, dos 20 mil funcionários, cerca
de 38% receberam a vacina contra a influenza, e aproximadamente 41% em
2009 34,35.
Com o objetivo de desmistificar informações de que a vacina contra a
influenza causa eventos adversos graves ou mesmo transmite a gripe, um
estudo prospectivo foi realizado no HC-FMUSP, com 398 PAS acompanhados
por 48 horas após receber a vacina contra o vírus da influenza. Os resultados
mostraram que 30% relataram eventos adversos como febre, dor de cabeça e
mialgia. Dos 398, 337 PAS foram acompanhados por 4 meses para detecção
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de sintomas respiratórios. Entre os sintomáticos respiratórios, influenza A foi
detectada em cinco episódios (5,3%) e outros vírus respiratórios não
contemplados na vacina, em 26 episódios (27,9%). Em outro estudo realizado
no mesmo hospital em 2010, foram avaliados eventos adversos dos PAS
vacinados nesse período. Um total de 66 eventos foi relatado. As queixas mais
frequentes foram: febre 27 (42%), dor de cabeça 21 (32%), mialgia 17(26%) e
dor no local da injeção 15 (23%). O caráter educativo do presente estudo pode
ser uma importante estratégia de convencimento dos PAS a desenvolver uma
atitude mais positiva para vacinação contra a gripe 36.
No ano posterior a pandemia de influenza, a campanha de vacinação teve
grande adesão dos indivíduos pertencentes ao grupo com fatores de risco para
complicações, entre eles, imunossuprimidos, pessoas com doenças crônicas,
indígenas, idade inferior a 2 ou superior a 60 anos e gestantes independente
da idade gestacional já que o vírus pandêmico era uma das 3 cepas presentes
na vacina. No total, 88 milhões de pessoas (46% da população brasileira)
foram vacinados em 20 semanas (março a agosto de 2010). Essa foi
considerada a maior campanha de vacinação já realizada no Brasil, excedendo
os 67 milhões de pessoas vacinadas contra a rubéola em 2008 37.
Nesse período pudemos observar um aumento considerável no número de
vacinações entre os PAS no HC-FMUSP. Em 2009, no HC-FMUSP, 8116 PAS
foram vacinados contra a influenza. Em 2010, a pandemia de influenza no ano
anterior e a informação à população de que a cepa do H1N1 estava presente
na vacina trivalente fizeram com que os PAS sensibilizassem a receber a
vacina. Nesse período, no HC-FMUSP, 22.333 PAS foram vacinados 34.
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1.7 Medidas de isolamento
Casos suspeitos ou confirmados de infecção por influenza que necessitem
de internação devem permanecer em quarto individual por 7 dias a partir do
início dos sintomas respiratórios ou 24 horas após o término da febre (o que
ocorrer depois). Para crianças e imunossuprimidos a precaução pode estender
por período maior e isso depende do julgamento clínico na evolução do
paciente, já que nessa população a taxa de infectados assintomáticos por vírus
respiratórios em geral é maior do que em indivíduos adultos saudáveis

8,28,29

.

1.8 Situação Epidemiológica da influenza A (H1N1)pdm09 no mundo
O novo subtipo do vírus de influenza A (H1N1)pdm09, rapidamente se
espalhou pelo mundo. Em 29 de abril de 2009, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) elevou para 5 o nível de alerta, o que significava transmissão da
doença entre pessoas em pelo menos dois países, com um risco de pandemia
iminente. No dia 11 de junho, o nível de alerta subiu ao máximo (nível 6) sendo
assim decretada a pandemia 38.
No primeiro ano de circulação do vírus (abril 2009 a agosto de 2010),
12.800 óbitos ocorreram em todo o mundo em indivíduos com diagnóstico de
influenza A (H1N1)pdm09 confirmada laboratorialmente, com uma incidência
de 76,9 mortes a cada 10000 habitantes somente na região das Américas. O
CDC realiza periodicamente, através de um sistema de vigilância e modelos
estatísticos, avaliação do impacto da doença em relação a hospitalizações e
óbitos. Nesse monitoramento, somente nos EUA, entre os meses de abril e
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dezembro de 2009, foram estimadas 246 mil hospitalizações e 11 mil óbitos
decorrentes da pandemia de influenza Este número provavelmente é apenas
uma fração do número real das mortes associadas à Influenza A (H1N1)pdm09
já que no período da pandemia apenas os casos de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) com diagnóstico de influenza eram notificados. Além
disso, provavelmente uma pequena parcela da população evoluiu com
complicações, procurou atendimento médico e foi testada para o vírus da
influenza 22, 39.
Entre os pacientes que necessitaram de hospitalização nos EUA, 70%
tinham alguma comorbidade presente. Entre as mais frequentes estavam
doença pulmonar crônica (37%), imunossupressão (17%), doença cardíaca
(17%), gravidez (17%), diabetes mellitus (13%), e obesidade (13%). A maioria
dos casos de hospitalização e óbito tinha entre 18 e 64 anos

22

.

Um estudo publicado em 2012 estimou o número de mortes durante o
primeiro ano de circulação do vírus (abril 2009 a agosto de 2010) em todo o
mundo. Foi realizada a estratificação por idade, renda dos países, doenças
respiratórias e cardiovasculares, o que resultou em um número estimado de
mortes associadas a pandemia de influenza A (H1N1)pdm2009 de 201.200
decorrentes de problemas respiratórios e 83.300 por doenças cardiovasculares.
Dessas mortes, 80% ocorreram em pessoas com menos de 65 anos de idade.
Um número desproporcional de mortes ocorreu no sudeste da Ásia e África
(51% do total), onde o acesso aos recursos de prevenção e tratamento é mais
limitado 40.
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1.9 Situação Epidemiológica na influenza A (H1N1)pdm09 no Brasil
No Brasil, a pandemia foi dividida em duas fases epidemiológicas e
operacionais distintas 39,41:
Fase de contenção: Período em que o vírus se disseminava no mundo e
os casos estavam relacionados às viagens internacionais ou contato com
pessoas doentes que tivessem realizado viagens internacionais nos últimos 10
dias. Nesta fase as ações de vigilância buscaram reduzir a disseminação do
vírus no país (vigilância em pontos de entrada de portos, aeroportos e
passagens de fronteira), visando proteger a população. Epidemiologicamente,
esta fase compreendeu o período entre 19 de abril de 2009, período de
identificação dos primeiros casos suspeitos, e 12 de julho de 2009, momento
da declaração da transmissão sustentada do vírus no país. Nessa fase era
necessário notificar à vigilância epidemiológica todos os casos suspeitos e
confirmados para influenza A (H1N1)pdm09.
Fase de mitigação: iniciou-se em 19 de julho de 2009, após a declaração
de transmissão sustentada do vírus da influenza pandêmica em todo o território
nacional. A partir dessa data, somente os casos de SRAG definidos por febre,
tosse e desconforto respiratório, independentemente da história de viagem
internacional, necessitavam de notificação à vigilância epidemiológica.
Perfil dos casos durante a pandemia
Noventa e um por cento dos casos de influenza A (H1N1)pdm09 se
concentraram em duas das cinco regiões geográficas do Brasil. A região Sul
apresentou 55,7% dos registros (48.531/87.171) seguido da região Sudeste,
com 35,6% (31.048/87.171) dos registros do país

29

.
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O período de maior incidência de casos foi durante a semana
epidemiológica 31 (entre 2 e 8 de agosto de 2013), com 434 casos confirmados
somente no Estado de São Paulo. Nesta fase, o sistema buscava tornar-se
mais específico na identificação e monitoramento dos casos, uma vez que o
vírus já se encontrava disseminado e não era passível de controle.
Até 27 de novembro de 2009, dos 30.055 casos de SRAG, 93% foram
relacionados à influenza pandêmica. Na análise consolidada, o Brasil registrou
2.051 óbitos por influenza pandêmica em 2009, apresentando uma taxa de
mortalidade de 1,1/100 mil habitantes. A região Sul apresentou a maior taxa de
mortalidade (3/100 mil habitantes), seguida da região Sudeste (1,2/100 mil
habitantes).
Em relação ao acometimento da influenza em indivíduos saudáveis,
verificou-se que influenza A (H1N1)pdm09 esteve associada com uma alta taxa
de morbidade ao redor do mundo, incluindo o Brasil. O vírus da influenza A
(H1N1) pdm2009 possuía características diferentes da influenza sazonal:
acometia também crianças, jovens e pessoas sem comorbidades. Oitenta e
sete porcento dos óbitos ocorreram em pessoas com menos de 65 anos,
provavelmente porque os indivíduos mais velhos apresentaram imunidade, pelo
menos parcial, ao vírus H1N142 .
Um estudo recente, realizado com crianças frequentadoras de uma
creche-escola para filhos de funcionários de um Hospital em São Paulo,
encontrou 64% de positividade para influenza em crianças com sintomas
respiratórios que buscaram atendimento médico. A faixa etária mais acometida
estava entre 5 e 12 anos de idade. Esse mesmo estudo documentou um surto
de influenza A (H1N1)pdm09 em crianças de uma mesma sala de aula em abril
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de 2010, com uma taxa de ataque de 35.7%. Essa pesquisa reforça a
recomendação de se imunizar crianças em idade escolar para reduzir a
incidência da doença entre familiares e entre crianças 43.
Na distribuição etária dos que evoluíram a óbito, a maior taxa foi
observada na faixa entre 50 e 59 anos, seguido das faixas entre 30 e 39 anos e
menores de 2 anos de idade. Destaca-se ainda que 26,5% das mulheres em
idade fértil que evoluíram para óbito eram gestantes. A letalidade dentre os
casos de SRAG por influenza A (H1N1) pdm09 no país foi de 4,6%
(2.051/44.544). As comorbidades estiveram presentes em 75% dos óbitos, e as
mais frequentes foram pneumopatias, seguidas das cardiopatias e doenças
metabólicas, acrescidas dos diagnósticos de diabetes e obesidade grau III

29

.

Recente estudo avaliou 34.506 casos notificados em 2009 com SRAG no
Brasil, e mostrou que a letalidade da influenza A (H1N1)pdm09 entre os que
tinham alguma comorbidade relatada foi aproximadamente o dobro dos
indivíduos sem comorbidade chegando a 11,2%. As comorbidades mais
frequentes foram pneumopatia e doença metabólica 44.
Os sinais e sintomas mais frequentes foram febre, tosse, dispneia e
mialgia e não foi diferente entre o grupo que evoluiu para cura e o que evoluiu
para óbito.
Todas as características da população acometida pelo vírus pandêmico
no Brasil foram bastante semelhantes da descrita ao redor do mundo

21,22, 23

.

Diante da pandemia instalada, o Ministério da Saúde e os serviços de
saúde focaram em planejar ações de atendimento rápido a casos suspeitos
e/ou infectados com o vírus pandêmico. Para tal, em julho de 2009, 52
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hospitais foram designados para atendimentos de referência de casos graves
suspeitos ou confirmados de influenza A (H1N1)pdm09

29

.

1.10 Influenza A (H1N1)pdm09 em São Paulo/HC-FMUSP
O HC-FMUSP foi um dos 5 hospitais escolhidos para atendimento no
Estado de São Paulo. Entre os meses de junho a setembro de 2009, 796
pessoas com suspeita de influenza foram hospitalizadas no HC-FMUSP, 214
foram confirmadas para influenza A (H1N1)pdm09 45.
Na época da pandemia foi criado um grupo formado por representantes
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Divisão de Material, Divisão
de Enfermagem, Diretoria Clínica, Superintendência e Pronto Socorro. Esse
grupo elaborou o “Plano de Contingência do HC-FMUSP” que tinha como
objetivo principal orientar os Profissionais da Área da Saúde (PAS) no
atendimento dos casos suspeitos e/ou confirmados para influenza em relação
a: aquisição e orientação sobre o uso Equipamentos de Proteção Individual
(EPI), os fluxos de atendimento de caso suspeito, política de afastamento do
PAS sintomático respiratório, aquisição de insumos e separação de leitos de
internação.
Os principais Institutos do Complexo reservaram leitos para atendimento a
casos suspeitos ou confirmados para influenza A (H1N1)pdm09:


Instituto Central, considerado o maior instituto do Complexo, com 894 leitos,
reservou uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com sete leitos, uma
enfermaria com onze leitos e outra unidade de internação exclusiva para
internação de gestantes com quinze leitos;
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Instituto do Coração, com 480 leitos, reservou trinta e dois leitos de
enfermaria e 2 leitos de UTI;



Instituto da Criança com 196 leitos reservou dois leitos de UTI, quatorze
leitos de enfermaria e dois leitos de emergência pediátrica;
Além disso, em todas as possíveis rotas de entrada de pacientes (Pronto

Socorro e Prédio dos Ambulatórios) foram reservados consultórios e sala
exclusiva para o atendimento e coleta de swab de nasofaringe para diagnóstico
de influenza A (H1N1)pdm09. Além disso, cartazes com orientações ao
pacientes foram colocados em locais estratégicos.
A coleta do exame para diagnóstico de influenza A (H1N1)pdm09
recomendado pelo CDC era realizada para os pacientes que necessitassem de
internação ou pertencentes ao grupo de risco ou com fatores de risco para
complicações (imunossupressão, doenças crônicas, idade inferior a 2 ou
superior a 60 anos e gestantes). Em São Paulo, no início da pandemia, apenas
um laboratório (Instituto Adolfo Lutz) era autorizado a processar as amostras
por RT-PCR. Com isso havia morosidade na liberação dos resultados. Sendo
assim, houve descentralização dos laboratórios e a partir de 2 de julho de
2009, o HC-FMUSP começou a fazer diagnóstico de influenza A (H1N1)pdm09
e influenza A (H1N1)pdm09 pelo método RT-PCR, validado pelo CDC

27

.

Entretanto esse exame estava disponível somente para os pacientes
internados ou com fatores de risco para complicações.

A partir de 24 de

agosto de 2009, esse exame esteve disponível para PAS sintomáticos
respiratórios com emissão do resultado em até 24 horas. Anteriormente a essa
data, o PAS sintomático respiratório era avaliado e afastado do trabalho pelo
médico do trabalho seguindo as recomendações do documento do “Plano de
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Contingência do HC-FMUSP”, e o exame diagnóstico não era processado pelo
Instituto Adolfo Lutz.
Durante o período da pandemia, os órgãos governamentais nacionais,
internacionais informavam semanalmente atualizações dos casos bem como
alterações no manejo dos casos, na medida em que foi surgindo maior
conhecimento desse novo vírus em relação à dispersão no mundo, perfil das
pessoas acometidas, letalidade e modo de transmissão.
Atualmente, as medidas de precaução padrão e precauções para
gotícula são bem estabelecidas e recomendadas na assistência a pacientes
pelos vírus da influenza sazonal. No entanto, no período da pandemia, como se
tratava de um novo vírus e havia incertezas sobre as formas de transmissão,
os órgãos governamentais recomendavam a adoção de medidas adicionais
que deveriam ser aplicadas por PAS na assistência a pacientes suspeitos e
confirmados para influenza A (H1N1)pdm09. Isto envolvia a inclusão de
medidas de precaução de contato (avental e luvas) e medidas para evitar a
transmissão por aerossóis (máscara N95) 9 ,23,24.
Após o período inicial, as evidências mostraram que o vírus da influenza A
(H1N1)pdm09 apresentava uma dinâmica de transmissão semelhante a da
influenza sazonal. Sendo assim, houve adequações nos protocolos e
recomendou-se que fossem instituídas medidas de precaução para gotícula e
precaução padrão na assistência a casos suspeitos e confirmados de infecção
pelo vírus da influenza A (H1N1)pdm09 nos serviços de saúde. Entretanto,
para procedimentos com risco de geração de aerossol (intubação traqueal,
fisioterapia respiratória, broncoscopia e coleta de espécime clínico para
diagnóstico) recomendou-se o uso de máscara N95 9,23,24.
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No período de maior número de casos em São Paulo (agosto de 2009), no
HC-FMUSP o número de licenças médicas dos PAS por síndrome gripal foi de
20%. Em 2008, nesse mesmo período o numero de licenças fora 1,7%. Isso
mostra que o absenteísmo afetou significantemente a força de trabalho num
momento que aumentou consideravelmente o número de atendimentos. Um
estudo retrospectivo realizado no HC-FMUSP comparou o efeito de duas
condutas diferentes em relação ao afastamento do PAS sintomático respiratório
(afastar o PAS sintomático respiratório por 7 dias ou reavaliação do término
dos sintomas respiratórios pelo médico do trabalho a cada 2 dias). A conduta
de reavaliação do PAS a cada 2 dias mostrou ser uma medida eficaz e segura,
pois diminuiu o tempo de afastamento e não foi evidenciado transmissão de
influenza para os pacientes 46.
Absenteísmo do local de trabalho por estresse é descrito em momentos de
pandemias.

Alguns

estudos

descreveram

que

PAS

que

vivenciaram

experiências de doenças pandêmicas, como a SARS, tiveram taxa de
absenteísmo alta. O estresse do PAS em prestar assistência a uma doença
emergente somado a informações excessivas muitas vezes sensacionalistas
da mídia favoreceu que os PAS se ausentassem do trabalho em um período
extremamente necessário 47,48.

2 JUSTIFICATIVA
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A pandemia de influenza A (H1N1)pdm09 teve grande impacto na saúde
mundial, causando milhares de óbitos no ano de 2009.
apresentação

clínica

diferente

da

influenza

sazonal,

Teve uma
acometendo

principalmente indivíduos jovens (30-39 anos) sendo que 87% dos óbitos
ocorreram em pessoas com menos de 65 anos.
O impacto desse vírus não foi bem definido entre os profissionais de
assistência à saúde (PAS), considerados uma potencial fonte de infecção para
pacientes e contactantes. Além disso, a transmissão entre familiares,
principalmente crianças, foi descrita como sendo um fator de grande
importância na disseminação da doença.
O Complexo HC-FMUSP foi um dos hospitais referência no Brasil no
atendimento de casos graves da influenza pandêmica. Apesar do fornecimento
de condições adequadas aos PAS para atendimento a esses casos como
Equipamentos de Proteção Individual, orientação sobre formas de transmissão
e medidas de prevenção, houve durante a pandemia a exposição contínua a
sintomáticos respiratórios, seja na comunidade ou no local de trabalho.
Frente ao quadro de transmissão, controvérsias em relação a medidas
de precaução e em relação ao afastamento do PAS das suas atividades e por
se tratar de um novo vírus com elevada incidência, realizamos um estudo
detalhado dos possíveis fatores de risco de infecção pela influenza A
(H1N1)pdm09 entre os PAS.

3 Objetivo
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3.1

Objetivo Geral

O objetivo desse estudo foi avaliar os fatores de risco para aquisição de
influenza A (H1N1)pdm09 entre profissionais da área da saúde.

3.2

Objetivos Específicos

Comparar características clínicas e de exposição dos casos de influenza A
(H1N1)pdm09 em comparação a outros casos sintomáticos respiratórios entre
profissionais da área da saúde.

4 MÉTODOS
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4.1

Tipo de Estudo
Estudo caso-controle

4.2

Local, Período e População

Foi realizada coleta de dados de novembro a dezembro de 2009 no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC-FMUSP), Brasil. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil com cerca
de 11,9 milhões de habitante e a quarta cidade mais populosa do mundo 49.
O HC-FMUSP está localizado na cidade de São Paulo é formado por
sete institutos, dois hospitais auxiliares, laboratórios de investigação médica,
unidades especializadas e áreas de apoio como o Prédio da Administração, o
Centro de Convenções Rebouças e a Escola de Educação Permanente. É um
Complexo Hospitalar, público universitário, de referência terciária, conveniado
ao Sistema Único de Saúde, com aproximadamente 2200 leitos, totalizando
aproximadamente vinte mil funcionários 50.

4.3

Critérios de inclusão

Foram incluídos nesse estudo todos os PAS sintomáticos respiratórios que
trabalhavam no HC-FMUSP no período de junho a setembro de 2009 e que
colheram exame (swab nasal) para diagnóstico de influenza A (H1N1)pdm09
pelo método RT-PCR. Os que tiveram o exame positivo constituíram um grupo
e aqueles com exame negativo formaram outro grupo. Além disso, para cada
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PAS positivo para influenza A (H1N1)pdm09, foram incluídos dois PAS que
trabalhavam na mesma unidade no período e que não tiveram sintomas
respiratórios e que não colheram swab nasal para diagnóstico de influenza A
(H1N1)pdm09 (controles). A coleta do exame entre os PAS foi solicitada por
indicação médica, e a coleta não foi supervisionada pelos pesquisadores;
entretanto as indicações e maneira de coleta e processamento das amostras
seguiram as recomendações do documento do Plano de Contingência do HCFMUSP e em consonância com o guia nacional de influenza e recomendações
do CDC 9,23,24.
Os grupos do estudo foram definidos:
o PAS sintomático respiratório com RT-PCR positivo para influenza A
(H1N1)pdm09: definido como: sintomático respiratório H1N1-positivo
(caso 1)
o PAS sintomático respiratório com RT-PCR negativo para influenza A
(H1N1)pdm09: definido como sintomático respiratório H1N1-negativo
(caso 2)
o Controle assintomático, definido como PAS que não apresentou
sintomas respiratórios em que não foi realizado RT-PCR para
diagnóstico de influenza A (H1N1)pdm09. Para cada sintomático
respiratório

H1N1-positivo

foram

selecionados

assintomáticos da mesma unidade de trabalho

dois

controles
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4.4 Procedimento de coleta de dados
Para todos os PAS incluídos nos estudo, entre os meses de novembro e
dezembro foram coletadas informações para avaliar fatores associados à
aquisição da influenza A (H1N1)pdm09. A coleta de dados foi realizada através
da aplicação de um questionário estruturado fechado. As entrevistas foram
realizadas no local de trabalho do entrevistado ou por telefone nas situações
em que o PAS não foi encontrado no local de trabalho.
Os questionários foram aplicados por duas pessoas: a pesquisadora e
um membro do Grupo de Controle de Infecção Hospitalar do HC-FMUSP
(ANEXO A).
Seleção do controle assintomático: Inicialmente foi realizado um sorteio entre
os profissionais da mesma unidade de trabalho de cada caso sintomático
respiratório H1N1-positivo. Esse sorteio foi baseado na categoria profissional e
não especificamente pelo nome do PAS. Cada categoria profissional era
proporcionalmente representada no sorteio. Por exemplo: se na unidade de
trabalho

do

caso,

houvesse

5

enfermeiros,

8

técnicos/auxiliares

de

enfermagem e 3 médicos, fazia-se o sorteio indicando as categorias
profissionais proporcionalmente representadas (total de 16 PAS neste
exemplo). Entretanto durante a execução das entrevistas dos controles
assintomáticos, foi difícil encontrar controles pertencentes à categoria
profissional sorteada e que tivessem sido assintomáticos no período do estudo.
Sendo assim, optou-se por entrevistar dois PAS que fossem assintomáticos
para cada caso no período do estudo sem levar em conta a categoria
profissional a que pertenciam.
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A informação sobre número de PAS e categoria profissional de cada
unidade para selecionar os controles assintomáticos foi obtida do Serviço
Médico dos Funcionários do HC-FMUSP.
A informação sobre os profissionais que coletaram o exame de influenza
A (H1N1)pdm09 foi obtida através de duas fontes: Laboratório de Biologia
Molecular e Banco de dados do Núcleo de Informação em Saúde do HCFMUSP.

4.5 Variáveis avaliadas

Todas as informações abaixo foram coletadas referentes ao período em que os
casos apresentaram os sintomas respiratórios (junho a setembro de 2009).
Para os controles assintomáticos as informações coletadas foram referentes ao
mesmo período.


Sexo: definido com masculino ou feminino.



Idade: em anos completos.



Data do início dos sintomas: foi definida como a data em que o PAS
apresentou os sintomas: febre (ainda que referida), tosse e dispneia,
acompanhada

ou

não

de

dor

de

garganta

ou

manifestações

gastrointestinais.


Informações sobre internação: caso tenha ocorrido internação, foi anotada a
data e tempo de internação.



Informações sobre sinais e sintomas: foram definidos os sinais e sintomas
mais frequentes baseado na publicação do Ministério da Saúde

23

: febre,
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tosse, calafrios, dispneia, dor de garganta, artalgia, mialgia, conjuntivite,
coriza, diarreia ou outros sintomas. Para os controles assintomáticos essa
pergunta não foi realizada.


Presença de comorbidades/fatores de risco: informações foram obtidas a
partir do relato do entrevistado e categorizadas posteriormente: cardiopatia
crônica,

imunossupressão,

doenças

metabólicas,

hemoglobinopatia,

pneumopatias, doenças renais, tabagismo, Índice de Massa Corporal maior
que 30 e gestação.


Profissão: foi anotada a categoria profissional a que o entrevistado
pertencia no momento em que apresentou sintomas respiratórios e coletado
o exame para diagnóstico da influenza A (H1N1)pdm09 (casos). Para os
controles assintomáticos a informação foi coletada no mesmo período.



Unidades em que o PAS trabalhou nos meses de junho a setembro no
Complexo HCFMUSP e outro serviço (caso houvesse): Pronto Socorro,
Unidade de Terapia Intensiva e Enfermaria.



Atividades que desempenhou na área de trabalho: funções administrativas
e funções assistenciais (contato direto com o paciente).



Tempo que trabalhava na função: em anos



Carga horária semanal de trabalho no HC-FMUSP e outro serviço (quando
houvesse)



Informações sobre exposição do PAS a caso suspeito e/ou confirmado para
influenza A (H1N1)pdm09 no HCFMUSP ou em outro serviço (quando
houvesse). Foi perguntado se houve o contato e, se afirmativo, que tipos de
EPI foram utilizados. Consideramos contato protegido, quando o PAS
utilizou máscara cirúrgica durante o atendimento ao paciente e máscara
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N95 para procedimentos que geram aerossóis. Caso o PAS não tivesse
utilizado esses EPI o contato foi considerado desprotegido.


Pessoas que residiam com o PAS: informações sobre grau de parentesco,
idade, trabalho que exerciam ou se estudavam.



Convívio com pessoas sintomáticas respiratórias no domicílio: presença de
sintomáticos respiratórios entre pessoas que conviviam no mesmo domicílio
nos10 dias antes.



Convívio com pessoas sintomáticas respiratórias entre pessoas próximas:
se o PAS teve algum amigo, colega de trabalho ou pessoa próxima que
apresentou quadro gripal 10 dias antes.



Uso de oseltamivir entre os casos



Meio de transporte que o PAS utilizava diariamente.



Viagens realizadas nas nos últimos 10 dias pelo PAS sintomático
respiratório.

4.6

Definições
Profissional da área da saúde foi definido como qualquer profissional

que trabalhasse no Complexo HC-FMUSP, incluindo a área administrativa.
Sintomático respiratório foi definido de acordo com o guia nacional de
influenza: febre (ainda que referida) acompanhada de tosse ou dor de
garganta, na ausência de outros diagnósticos51.
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4.7 Aspectos Éticos
Essa pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com o número
1006/09 (Anexo B).
As informações obtidas foram analisadas em conjunto e a identidade dos
participantes foi mantida em sigilo.

4.8 Análise Estatística dos Dados
O grupo de sintomático respiratório H1N1-positivo (casos 1) foi
comparado com o grupo controle assintomático (controles). Uma segunda
análise comparou o grupo de sintomático respiratório H1N1-positivo (caso 1)
com o grupo de sintomático respiratório H1N1-negativo (casos 2).
Para variáveis dicotômicas, odds ratio (OR) e intervalo de confiança de
95% foram determinados. Variáveis contínuas foram comparadas usando
ANOVA. p ≤ 0,05 foi considerado estatisticamente significante.
Para a análise multivariada, usamos modelo de regressão logística
comparando o grupo sintomático respiratório H1N1-positivo com controle
assintomático, incluindo todas as variáveis com p ≤ 0,25 na análise bivariada.
Odds ratios (OR) e intervalos de confiança de 95% foram calculados para cada
variável. Foi utilizado o programa EpiInfo versão 3.5.1 (CDC, Atlanta, USA).

5 RESULTADOS
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Entre junho e setembro de 2009, 180 PAS sintomáticos respiratórios
coletaram swab de nasofaringe para confirmação laboratorial de Influenza A
(H1N1)pdm09, pelo método de RT-PCR. Desses, 53 resultados foram positivos
e 127 foram negativos. Dos 180, oito PAS não foram entrevistados por dois
motivos: porque não aceitaram em participar da pesquisa (2 PAS) ou porque
não foram encontrados (6 PAS), entretanto apenas um teve diagnóstico
confirmado para influenza A (H1N1)pdm09.
No total, 52 PAS sintomáticos respiratórios H1N1-positivo e 120
sintomáticos respiratórios H1N1-negativo foram incluídos no estudo. No grupo
dos controles assintomáticos, foram incluídos 102 PAS, pois na unidade em
que um dos sintomáticos respiratórios H1N1-positivo trabalhava (farmácia que
dispensava oseltamivir durante a pandemia), não havia controle assintomático,
pois todos haviam apresentado sintomas respiratórios durante a pandemia.
A tabela 1 apresenta uma descrição geral dos 3 grupos. Sexo masculino
esteve mais presente entre os sintomáticos respiratórios H1N1-positivo (40%),
quando comparado aos demais grupos. Presença de comorbidade/fator de
risco esteve mais presente no grupo do sintomático respiratório H1N1-negativo
(35%), seguido de sintomático respiratório H1N1-positivo (29%) e controle
assintomático (5%).
Em relação à categoria profissional, médicos estiveram mais presentes
entre os sintomáticos respiratórios H1N1-positivo (31%) e técnicos ou auxiliares
enfermagem foram mais frequentes entre os sintomáticos respiratórios H1N1negativo (37%) e entre controles assintomáticos (34%). A categoria profissional
nomeada como “outros” incluiu dentista, biologista, fonoaudiólogo, estudante,
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engenheiro e nutrição, com até dois profissionais de cada categoria
profissional.
Quatorze (27%) dos casos sintomáticos respiratórios H1N1-positivo; 38
(32%) sintomáticos respiratórios H1N1-negativo e 21 (21%) dos controles
assintomáticos trabalhavam em unidades exclusivas para atendimento de
casos suspeito-confirmados para influenza A (H1N1)pdm09.
Nenhum PAS relatou viagem nos 10 dias que antecederam os sintomas
respiratórios.
Quando avaliada a gravidade, 4 PAS sintomáticos respiratórios H1N1positivo e um PAS sintomático respiratório H1N1-negativo necessitaram de
internação. Um óbito ocorreu entre os PAS sintomático respiratório H1N1positivo e não houve casos nos demais grupos.
A tabela 2 explicita a comparação entre o grupo sintomático respiratório
H1N1-positivo e o grupo controle assintomático.
Foram fatores de risco para aquisição influenza A (H1N1)pdm09: sexo
masculino, presença de comorbidades/fatores de risco, trabalhar em outro
hospital, realizar atividade assistencial em outro hospital, ter contato com caso
suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 em outro hospital e
ter contato desprotegido durante atendimento a caso suspeito e/ou confirmado
para influenza A (H1N1)pdm09 em outro hospital. As variáveis: contato com
caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 no HC-FMUSP,
contato social ou com colega de trabalho suspeito ou confirmado para influenza
A (H1N1)pdm09 e uso regular de transporte público foram fatores protetores
para aquisição de influenza A (H1N1)pdm09.
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Na tabela 3 está apresentada a comparação entre o grupo sintomático
respiratório H1N1-positivo e o grupo de sintomático respiratório H1N1-negativo.
Apresentar febre e conjuntivite, ser médico, ter contato desprotegido no
atendimento a caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09
em outro hospital, ter contato com caso suspeito e/ou confirmado para
influenza A (H1N1)pdm09 em casa e conviver com criança > 5 anos ≤12 anos
foram mais frequentes nos PAS com influenza A (H1N1)pdm09. Apresentar
dor de garganta e coriza foram mais frequentes entre os sintomáticos
respiratórios H1N1 negativo. Os demais sintomas não apresentaram diferença
estatisticamente significante entre os grupos.
Quarenta e dois (81%) dos casos sintomáticos respiratórios H1N1positivo e oitenta e nove (74%) dos casos sintomáticos respiratórioH1N1negativo receberam oseltamivir.
Entre os sintomáticos respiratórios H1N1-negativo, 9 (8%) dos PAS
foram confirmados para influenza A (não H1N1).
Todas as variáveis que apresentaram p ≤ 0,25 na análise bivariada
apresentados na tabela 2 foram incluídas na análise multivariada. Foram: sexo
masculino, presença de comorbidades/fatores de risco, obesidade, trabalhar
em outro hospital, exercer atividade assistencial em outro hospital, ter contato
com caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 no HCFMUSP, ter contato desprotegido durante atendimento a caso suspeito e/ou
confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 no HC-FMUSP, ter contato com
caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 em outro
hospital, ter contato desprotegido durante atendimento a caso suspeito e/ou
confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 em outro hospital, ter contato com
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caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 em casa, residir
com criança > 5 anos ≤12 anos, ter contato social ou com colega de trabalho
suspeito ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 e fazer uso regular de
transporte público.
Embora pertencer a categoria profissional médica fora considerada fator
de risco para aquisição de influenza A (H1N1)pdm09, essa variável não entrou
na análise multivariada, pois consideramos que possa ter havido um viés pois a
amostra foi de conveniência.
O modelo final pode ser visualizado na tabela 4. As variáveis presença
de comorbidades/fatores de risco; contato desprotegido durante atendimento a
caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 em outro
Hospital foram consideradas fator de risco para aquisição de influenza A
(H1N1). As variáveis: contato social ou com colega de trabalho suspeito e/ou
confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 e uso regular de transporte público
apresentaram efeito protetor para aquisição de influenza A (H1N1)pdm09.

RESULTADOS - 41

Tabela 1. Descrição das características dos três grupos: sintomático respiratório
H1N1-positivo, sintomático respiratório H1N1-negativo e controle assintomático no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), São Paulo, Brasil no período de junho a setembro de 2009
Variáveis

Idade (anos)
Média (DP)
Mediana (intervalo)
Sexo masculino (%)
Presença de
comorbidades/Fatores de risco
(%)
Tabagismo
Obesidade
Doença cardiaca crônica
Doença pulmonar
Hipertensão
Diabetes
Gravidez
Obesidade + hipertensão
Outra imunossupressão
Outros
Categoria Profissional (%)
Médico
Médico residente
Enfermeiro
Técnico ou auxiliar
enfermagem
Estudante
Administrativo
Outro
Local de trabalho no HCFMUSP (%)
Emergência
Unidade de Terapia Intensiva
Enfermaria
Outro
Atendimento de caso suspeito
e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 HC-FMUSP
“gripário” (%)
Exercer atividade assistencial no
HC-FMUSP (%)
Exercer atividade assistencial em
outro hospital (%)
Hospitalização (%)
Óbito (%)

Sintomático
respiratório
H1N1-positivo
N= 52

Sintomático
respiratório
H1N1-negativo
N= 120

Controle
assintomático
N=102

37,4 (10,1)
37 (23-58)
21 (40)
15 (29)

36,1 (9,5)
34 (21-67)
31 (26)
42 (35)

36,6 (9,6)
35 (19-68)
21 (21)
5 (5)

5 (33)
4 (27)
2 (13)
2 (13)
2 (13)
0
0
0
0
0

5 (12)
5 (12)
3 (7)
11(26)
3 (7)
2 (5)
4 (9)
2 (5)
2 (5)
5(12)

1 (20)
3 (60)
0
0
0
0
1 (20)
0
0
0

16 (31)
5 (10)
3 (6)
13 (25)

17 (14)
16 (13)
13 (11)
44 (37)

7 (7)
5 (5)
26 (26)
35 (34)

1 (2)
4 (8)
10 (19)

2 (2)
19 (16)
9 (8)

4 (4)
9 (9)
16 (16)

10 (19)
8 (15)
13 (25)
21 (40)

32 (27)
25 (21)
23 (19)
40 (33)

13 (13)
15 (15)
36 (35)
38 (37)

14 (27)

38 (32)

21 (21)

41 (79)

95 (79)

74 (73)

17 (33)

28 (23)

13 (13)

4 (8)
1 (2)

1 (1)
0

0
0

DP: desvio padrão; OR: odds ratio; gripário: unidades exclusivas para atendimento de casos
suspeitos/confirmados para influenza A (H1N1)pdm09; atividade assistencial: contato direto com o
paciente.

Tabela 2. Comparação das características entre os grupos sintomáticos respiratórios H1N1-positivo e controles assintomáticos,
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São Paulo, Brasil no período
de junho a setembro de 2009
Variáveis

Idade (anos)
Média (DP)
Mediana (intervalo)
Sexo masculino (%)
Presença de comorbidades/Fatores de risco
(%)
Tabagismo
Obesidade
Doença cardiaca crônica
Doença pulmonar
Hipertensão
Gravidez
Categoria Profissional (%)
Médico
Médico residente
Enfermeiro
Técnico ou auxiliar enfermagem
Estudante
Administrativo
Outro
Local de trabalho no HC-FMUSP (%)
Emergência
Unidade de Terapia Intensiva
Enfermaria
Outro
Atendimento caso suspeito e/ou confirmado para
influenza A (H1N1)pdm09 HC-FMUSP-“gripário”

Sintomático respiratório
H1N1-positivo
N= 52

Controle
assintomático
N= 102

37,4 (10,1)
37 (23-58)
21 (40)
15 (29)

36,6 (9,6)
35 (19-68)
21 (21)
5 (5)

5 (33)
4 (27)
2 (13)
2 (13)
2 (13)
--

OR
(IC de 95%)

P

0,58
2,61 (1,26-5,44)
7,86 (2,67-23,18)

0,001
0,0001

1 (20)
3 (60)
0
0
0
1 (20)

2 (0,13-60,97)
0,24 (0,02-2,91)

0,57
0,18

16 (31)
5 (10)
3 (6)
13 (25)
1 (2)
4 (8)
10 (19)

7 (7)
5 (5)
26 (26)
35 (34)
4 (4)
9 (9)
16 (16)

6,03 (2,11-17,82)

0,00008

10 (19)
8 (15)
13 (25)
21 (40)

13 (13)
15 (15)
36 (35)
38 (37)

14 (27)

21 (21)

0,53

1,42 (0,61-3,31)
continua

0,38
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Variáveis

Sintomático respiratório
H1N1-positivo
N= 52
18 (35)
41 (79)
17 (33)

Controle
assintomático
N= 102
15 (15)
74 (73)
13 (13)

continuação
OR
(IC de 95%)

P

Trabalhar em outro Hospital (%)
3,07 (1,39-6,67)
0,004
Exercer atividade assistencial no HC-FMUSP (%)
1,41 (0,60-3,38)
0,40
Exercer atividade assistencial em outro hospital
3,33 (1,36-8,20)
0,003
(%)
Contato com caso suspeito e/ou confirmado para
33 (64)
85 (83)
0,35 (0,16-0,75)
0,006
influenza A (H1N1)pdm09 no HC-FMUSP (%)
Contato desprotegido durante atendimento a caso
18 (35)
46 (45)
0,64 (0,32-1,28)
0,21
suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 no HC-FMUSP (%)
Contato com caso suspeito e/ou confirmado para
11 (21)
9 (9)
2,77 (0,97-7,97)
0,03
influenza A (H1N1)pdm09 em outro hospital (%)
Contato desprotegido durante atendimento a caso
8 (38)
1 (11)
18,36 (2,22-151,28)
0,0003
suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 em outro Hospital (%)
Contato com caso suspeito e/ou confirmado para
18 (35)
26 (26)
1,55 (0,75-3,19)
0,24
influenza A (H1N1)pdm09 em casa (%)
Residir com criança < 2 anos (%)
5 (10)
8 (8)
1,25 (0,38-4,03)
0,71
Residir com criança ≥ 2- 5 anos (%)
4 (7)
12 (12)
0,62 (0,19-2,04)
0,44
Residir com criança > 5 anos ≤12 anos (%)
16 (31)
19 (19)
1,94 (0,89-4,20)
0,09
Contato social ou com colega de trabalho suspeito
17 (33)
76 (75)
0,17 (0,08-0,35)
0,0001
ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 (%)
Ter tomado a vacina da influenza em 2009 (%)
28 (54)
54 (53)
1,04 (0,53-2,02)
0,91
Uso regular de transporte público (%)
30 (58)
81 (80)
2,82 (1,36-5,87)
0,004
IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; OR: odds ratio; gripário: unidade exclusiva para atendimento de caso
suspeito/confirmado
para
influenza
A
(H1N1)pdm09;
atividade
assistencial:
contato
direto
com
o
paciente.
conclusão
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Tabela 3. Comparação das características entre os grupos: sintomático respiratório H1N1-positivo com o sintomático
respiratório H1N1-negativo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP),
São Paulo, Brasil no período de junho a setembro de 2009
Variáveis

Idade (anos)
Média (DP)
Mediana (intervalo)
Sexo masculino (%)
Presença de comorbidades/Fatores de
risco (%)
Tabagismo
Obesidade
Doença cardiaca crônica
Doença pulmonar
Hipertensão
Diabetes
Gravidez
Obesidade + hipertensão
Outra imunossupressão
Outros
Sinais e Sintomas (%)
Febre
Tosse
Calafrio
Dispnéia
Dor de garganta
Artralgia
Mialgia
Conjuntivite

Sintomático respiratório
H1N1-positivo
N= 52

Sintomático respiratório
H1N1-negativo
N=120

OR
(IC de 95%)

P

0,53
37,4 (10,1)
37 (23-58)
21 (40)
15 (29)

36 (9,5)
33 (21-67)
31 (26)
42 (35)

5 (33)
4 (27)
2 (13)
2 (13)
2 (13)
0
0
0
0
0
52 (100)
46 (28)
26 (50)
24 (23)
23 (44)
21 (40)
37 (71)
6 (12)

1,95 (0,98-3,87)
0,75 (0,37-1,53)

0,06
0,43

5 (12)
5 (12)
3 (7)
11(26)
3 (7)
2 (5)
4 (9)
2 (5)
2 (5)
5(12)

3,7 (0,73-19,24)
2,7 (0,49-14,70)
2 (0,20-17,42)
0,43 (0,06-2,57)
2 (0,20-17,42)

0,06
0,18
0,47
0,31
0,47

84 (70)
98 (82)
67 (56)
54 (45)
86 (72)
45 (38)
81 (68)
4 (3)

1,43 (1,27-1,61)
1,22 (0,50-4,53)
0,79 (0,41-1,52)
1,05 (0,54-2,01)
0,31 (0,16-0,62)
1,13 (0,58-2,20)
1,19 (0,58-2,42)
3,78 (1,02-14,02)

0,0008
0,14
0,50
0,88
0,0006
0,72
0,64
0,04
continua
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Variáveis

Sinais e sintomas (%)
Coriza
Diarréia
Cefaléia
Categoria Profissional (%)
Médico
Médico residente
Enfermeiro
Técnico ou auxiliar enfermagem
Fisioterapeuta
Administrativo
Outro
Trabalhar em outro Hospital (%)
Exercer atividade assistencial no HC-FMUSP
(%)
Exercer atividade assistencial em outro
hospital (%)
Local de trabalho no HC-FMUSP (%)
Emergência
Unidade de Terapia Intensiva
Enfermaria
Outro

continuação
P

Sintomático respiratório
H1N1-positivo
N= 52

Sintomático respiratório
H1N1-negativo
N=120

OR
(IC de 95%)

26 (50)
11 (21)
20 (38)

93 (78)
24 (20)
62 (52)

0,30 (0,14-0,58)
1,07 (0,48-2,39)
0,58 (0,30-1,14)

16 (31)
5 (10)
3 (6)
13 (25)
1 (2)
4 (8)
10 (19)
18 (35)
41 (79)

17 (14)
16 (13)
13 (11)
44 (37)
2 (2)
19 (16)
9 (8)
36 (30)
95 (79)

2,69 (1,15-6,31)
0,69 (0,21-2,17)
0,50 (0,11-2,02)
0,68 (0,40-1,15)

0,0003
0,86
0,11
0,29
0,01
0,47
0,29
0,14

0,44 (0,12-1,49)
3,92 (0,60-6,07)
1,15 (0,73-1,83)
1,02(0,42-2,42)

0,15
0,22
0,55
0,96

17 (94)

28 (77)

1,60 (0,73-3,47)

0,20

10 (19)
8 (15)
13 (25)
21 (40)
14 (27)

32 (27)
25 (21)
23 (19)
40 (33)
38 (32)

0,65 (0,27-1,55)
0,69 (0,26-1,77)
1,41 (0,60-3,26)
1,35 (0,66-2,81)
0,94 (0,42-2,09)

0,48
0,30
0,40
0,39
0,37
0,88
continua
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Variáveis

Sintomático respiratório
H1N1-positivo
N= 52 (%)
33 (64)

Sintomático respiratório
H1N1-negativo
N=120 (%)
88 (73)

continuação
OR
(IC de 95%)

P

Contato com caso suspeito e/ou confirmado
0,63 (0,32-1,26)
0,19
para influenza A (H1N1)pdm09 no HCFMUSP (%)
18 (35)
46 (38)
1,10 (0,46-2,64)
0,82
Contato desprotegido durante atendimento a
caso suspeito e/ou confirmado para influenza
A (H1N1)pdm09 no HC-FMUSP (%)
Contato com caso suspeito e/ou confirmado
11 (61)
20 (17)
1,26 (0,34-4,66)
0,70
para influenza A (H1N1)pdm09 em outro
hospital (%)
7 (35)
4,95 (0,79-34,90)
0,04
Contato desprotegido durante atendimento a
8 (73)
caso suspeito e/ou confirmado para influenza
A (H1N1)pdm09 em outro hospital (%)
Contato com caso suspeito e/ou confirmado
18 (35)
26 (25)
2,50 (1,19-5,23)
0,01
para influenza A (H1N1)pdm09 em casa (%)
Residir com criança < 2 anos (%)
3 (6)
5 (4)
1,41 (0,25-7,13)
0,65
Residir com criança ≥2-5 anos (%)
6 (12)
13 (11)
1,07 (0,34-3,28)
0,89
Reside com criança > 5 anos ≤12 anos
21 (41)
23 (19)
2,86 (1,31-6,23)
0,003
Contato social ou com colega de trabalho
17 (33)
53 (44)
0,61 (0,31-1,21)
0,16
suspeito ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 (%)
Ter tomado a vacina da influenza em 2009
28 (54)
89 (74)
1,46 (0,65-3,26)
0,35
(%)
Uso regular de transporte público (%)
30 (58)
81 (68)
0,61 (0,30-125)
0,14
IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; OR: odds ratio; gripário: unidade exclusiva para atendimento de caso suspeito/confirmado
para influenza A(H1N1)pdm09; atividade assistencial: contato direto com o paciente
conclusão
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Tabela 4. Análise multivariada dos potenciais fatores de risco associados ao grupo de profissionais da área da saúde sintomáticos
respiratórios H1N1-positivo comparado ao grupo de controles assintomáticos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São Paulo, Brasil no período de junho a setembro de 2009
Variável
Presença de comorbidades/fatores de risco

OR (IC de 95%)
16,31 (4,08-65,07)

P
<0,0001

Contato desprotegido durante atendimento
a caso suspeito e/ou confirmado para
influenza A (H1N1)pdm09 em outro
Hospital

12,77 (1,35-121,52)

0,03

Contato social ou com colega de trabalho
suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09

0,11 (0,04-0,28)

<0,0001

Uso de transporte público

0,19 (0,07-0,50)

0,0009

Residir com criança > 5 anos ≤12 anos

2,41 (0,85-6,84)

0,09

IC: intervalo de confiança; OR: odds ratio

6 DISCUSSÃO
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No nosso estudo, as variáveis: presença de comorbidades/fatores de
risco e contato com caso suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 em outro hospital sem o uso de proteção respiratória (máscara)
foram fatores de risco independentes para aquisição de influenza A
(H1N1)pdm09. Surpreendentemente, contato social ou com colega de trabalho
suspeito ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 e uso de transporte
público foram protetores.
Presença de comorbidades/fatores de risco foi associado a aquisição da
influenza A (H1N1)pdm09 entre os PAS. Não há nenhum estudo que avaliou a
presença de comorbidade/fatores de risco e a aquisição de influenza. O que os
estudos sobre influenza descrevem é a presença de comorbidade ser
associada a fator de risco para complicações, entre eles SRAG e óbito

28-30

.

Nesse estudo verificamos que os PAS que necessitaram de hospitalização
apresentaram algum tipo de comorbidade/fator de risco. Apesar de maior
porcentagem de sintomáticos respiratórios H1N1-negativo apresentarem
comorbidades/fatores de risco, as complicações foram mais frequentes entre
os sintomáticos respiratórios H1N1-positivo. Entre os sintomáticos respiratórios
H1N1-positivo, ocorreram 4 hospitalizações e 1 óbito. Doença cardíaca crônica
esteve presente em todos os casos. O PAS que evoluiu a óbito era do sexo
feminino, tinha 45 anos e portadora de doença cardíaca. As demais
doenças/fator de risco mais frequentemente encontradas foram doença
pulmonar, obesidade e tabagismo. Entre os sintomáticos respiratórios H1N1negativo, um PAS necessitou de hospitalização e não houve caso de óbito.
Entre os assintomáticos não houve complicações.

Todos os estudos que

descreverem o perfil dos indivíduos com influenza A (H1N1)pdm09 evoluíram
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com complicações, já que no período da pandemia, somente os pacientes com
SRAG eram notificados aos órgãos governamentais. A primeira comorbidade
mais citada nos estudos foram pneumopatia seguida de doença cardíaca. No
presente estudo a doença mais encontrada nos PAS que evoluíram com
complicações foi doença cardíaca

29,33,34

. Sendo assim, esse estudo é o

primeiro que descreve o comportamento da influenza em pessoas na sua
grande maioria, hígidas 28-30,33.
O contato desprotegido no atendimento a caso suspeito e/ou confirmado
para influenza A (H1N1)pdm09 em outro hospital também foi associado a
aquisição da influenza A (H1N1)pdm09. Não é possível afirmar o que contribuiu
para que o PAS realizasse o contato desprotegido (sem uso de máscara). Há
algumas hipóteses, por exemplo, não avaliamos se no outro serviço havia
políticas bem estabelecidas sobre como utilizar os EPI, se os EPI eram
disponíveis em número suficiente para o atendimento dos casos, se havia um
planejamento sobre locais de atendimento dos casos e se as informações eram
ágeis e oportunas já que por se tratar de um vírus novo, constante atualizações
no atendimento dos casos eram necessários.
Um estudo avaliou se havia risco aumentado entre os PAS que
prestavam atendimento direto a pacientes com infecção por influenza A
(H1N1)pdm09 quando comparado ao grupo de PAS sem contato direto com
pacientes suspeitos ou confirmados de influenza A. Esse estudo mostrou que
não houve diferença entre os grupos, o que sugere que o uso de EPI foi
considerado uma barreira importante na prevenção de transmissão

52

.

No período da pandemia, o CDC elsborou um guia de atendimento aos
casos suspeitos ou confirmados de influenza A (H1N1)pdm09. Para melhor
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entender o risco de aquisição de infecção por esse novo vírus entre os PAS e
do impacto das recomendações de controle de infecção, o CDC solicitou que
os serviços de saúde os reportassem casos suspeitos ou confirmados de
infecção pela influenza pandêmica entre os PAS. O CDC recebeu notificação
de 48 casos sendo que 26 receberam relato detalhado dos fatores associados
para aquisição de influenza. Em 13 (50%), destes foi considerado que a
aquisição ocorreu provavelmente no serviço de saúde. Apenas 2 PAS
relataram que sempre usaram a máscara no atendimento a caso suspeito ou
confirmado de infecção por influenza. Esses mesmos PAS relataram que
tiveram contato na comunidade com sintomático respiratório. Os demais PAS
reportaram que raramente ou nunca usavam a máscara. Esses achados
reforçam que o vírus da influenza A (H1N1)pdm09 circulava na comunidade e
nos serviços de saúde e que reforçar as recomendações de medidas de
prevenção, como o uso do EPI é necessário 53.
Acreditamos que o “Plano de Contingência do HC-FMUSP” contribuiu
para que o contato desprotegido não fosse fator de risco para aquisição da
influenza A (H1N1)pdm09 (tabela 2). É importante destacar que a variável
contato com caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 no
HC-FMUSP foi mais frequente no grupo dos assintomáticos (p=0,006),
reforçando ainda mais que políticas de prevenção foi uma medida importante
para prevenir a aquisição intra-hospitalar. A pandemia de influenza em 2009 foi
considerada prioridade por parte dos PAS, da equipe administrativa e da
Diretoria, já que a instituição foi um dos cinco hospitais de referência no
atendimento de casos em São Paulo 37.
Na época da pandemia, no HC-FMUSP, houve orientações explícitas
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sobre uso de EPI, identificação rápida dos casos suspeitos e/ou confirmados
para influenza A (H1N1)pdm09, a rápida confirmação laboratorial dos casos
usando o método de RT-PCR, quartos e até mesmo unidades exclusivas para
atendimento

de

casos

suspeitos

ou

confirmados

para

influenza

A

(H1N1)pdm09, insumos em quantidade suficiente e constante treinamento dos
PAS

sobre

importância

das medidas de

precaução.

Estas medidas

possivelmente diminuíram o risco de PAS adquirirem influenza por contato com
pacientes.
Algumas medidas podem ter colaborado para que contato social ou com
colega de trabalho suspeito ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 e
uso de transporte público se apresentassem como protetores nesse estudo.
Nessa pandemia, os órgãos governamentais preocuparam-se em orientar além
dos PAS toda a população, em especial pessoas com maior risco, como por
exemplo, gestantes, crianças e idosos através de campanhas educativas,
utilizando inúmeros métodos como cartazes, filmes e outros meios como rádio
e televisão

46

. Essa medida foi positiva pois foi possível comunicar, de uma

forma simples, os mecanismos de aquisição da influenza e as medidas de
prevenção. Entre elas havia recomendações para que as pessoas com
sintomas respiratórios evitassem locais fechados e cobrissem a boca e o nariz
ao tossir. Recomendaram também o uso da solução alcoólica para higiene das
mãos.
Se, por um lado, muitos meios de comunicação tornaram a pandemia de
influenza algo sensacionalista, levando a população e até mesmo os PAS ao
temor, por outro lado, a divulgação fez com que as pessoas adquirissem maior
percepção sobre as medidas de prevenção. Isso pode ser observado no ano
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seguinte à pandemia durante a campanha de vacinação contra influenza em
2010. No período pós-pandêmico, milhares de pessoas aderiram à campanha,
aumentando em cerca de 5 vezes o número de pessoas vacinadas (em torno
de 67 milhões de pessoas) quando comparado aos anos anteriores

51

. Esse

mesmo efeito pode ser observado no Complexo HC-FMUSP. Cerca de 22.330
PAS foram vacinados em 2010. Nos anos anteriores esse número era de
aproximadamente 8.000 PAS 52.
Outra hipótese para explicar o efeito protetor do contato social ou com
colega de trabalho suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09, é
que muitos PAS que responderam a essa questão não sabiam o diagnóstico
final do exame e o quadro clínico do contato poderia ser confundido com os
sintomas causados por outros vírus respiratórios. Os pesquisadores verificaram
que não houve transmissão cruzada entre PAS da influenza A (H1N1)pdm09.
Embora o uso do transporte público pareça ser um possível fator de
risco para aquisição de influenza, principalmente em pandemias
estudo

mostrou

o

contrário.

Não

encontramos

54

, o presente

hipótese

pla

usível. É possível que o uso do transporte público tenha sido evitado por
pessoas doentes e convalescentes, contribuindo para a não transmissão entre
as pessoas gerando um efeito protetor. Um estudo realizado na Alemanha nos
anos de 2006 e 2007 avaliou se PAS tinham maior risco de aquisição de
influenza quando comparado a não-PAS 55. O uso do transporte público não foi
associado ao risco de aquisição de influenza em ambos os grupos. Pelo
contrário, nesse estudo, o uso do carro foi considerado fator de risco
independente para aquisição da influenza (p=0,02; IC de 95%;1,21-7,25). Outro
estudo populacional avaliou quais medidas de precaução as pessoas
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utilizariam para reduzir o risco de aquisição de uma doença infecciosa. Foram
avaliados 3436 questionários de cinco regiões da Europa e três da Ásia. Entre
os achados, 75% responderam que evitariam o uso de transporte público e 20
a 30% evitariam lugares fechados e com aglomerações 56.
Curiosamente na farmácia onde ocorria a dispensação de oseltamivir
para pacientes e funcionários durante a pandemia, houve um PAS sintomático
respiratório H1N1 positivo. Porém não foi possível selecionar os controles
assintomáticos já que todos que trabalhavam na unidade no período do caso
apresentaram sintomas respiratórios. Embora o exame tenha sido realizado
para todo PAS sintomático, era possível somente diagnosticar influenza A e
influenza A (H1N1)pdm09. Essa unidade era fechada, composta por 8 PAS e
nenhum deles, além do caso foi diagnosticado com influenza A (H1N1)pdm09.
Há limitações na comparação de fatores associados com os grupos de
sintomáticos respiratórios H1N1-positivo e sintomáticos respiratórios H1N1negativo, já que nesse último grupo a etiologia foi pouco investigada. Entre os
sintomáticos respiratórios H1N1-negativo, não foi possível determinar o
diagnóstico

etiológico

já

que

na

época

da

pandemia,

o

exame

diagnosticava/diferenciava entre influenza A (H1N1)pdm09 e influenza A não
H1N1. Nove (8%) dos sintomáticos respiratórios H1N1-negativo tiveram
diagnóstico de influenza A não H1N1, 92% ficaram sem diagnóstico. Embora
em 2009, cerca de 90% dos quadros respiratórios tenham sido causados pela
influenza A (H1N1)pdm09, não sabemos quais os outros vírus que acometeram
o grupo de sintomáticos respiratórios H1N1-negativo 33.
Ao comparar os grupos sintomáticos respiratórios, febre e conjuntivite
foram mais frequentes na influenza pandêmica e que coriza e dor de garganta
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foram mais frequentes no grupo sintomático respiratório H1N1-negativo. Nos
estudos que avaliaram características da apresentação clínica, dispneia
apareceu como o segundo sintoma mais frequente depois da febre. Em nosso
estudo, dispneia não foi frequente em nenhum dos grupos. Possivelmente
porque os achados dos outros estudos incluiram pacientes com SRAG. Nosso
achado possivelmente representa os sinais e sintomas da população em geral
acometida pelo vírus da gripe pandêmica, de pessoas que na sua grande
maioria evoluíram para cura e não necessitaram de hospitalização.
A variável contato com caso suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 em casa e residir com criança maior que 5 anos e menor ou
igual a 12 anos foi mais frequente entre os sintomáticos respiratórios H1N1
positivo.
Embora o convívio com criança maiores que 5 anos até 12 anos não
tenha apresentado significância estatística na análise multivariada (p=0,09), foi
oportuno abordar essa variável. Muitos estudos demonstram que crianças
desempenham um papel importante nas epidemias de influenza, e isso pode
ser explicado por alguns mecanismos. Primeiro, acredita-se que elas sejam
mais suscetíveis que os grupos etários mais velhos, e que contribuam mais
extensivamente para a propagação do vírus na população. Além disso, as
crianças passam uma grande parte do tempo em comunidades onde o contato
diário com outras pessoas é extenso; por exemplo, em escolas, grupos de
brincadeiras e creches, e presume-se que um contato íntimo favoreça a
transmissão. Outro fator pode ser uma imunidade mais baixa, pois crianças
tiveram menos contato com vírus respiratórios. Por fim, as crianças também
podem transmitir mais a doença devido à maior excreção viral e uma duração
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do período infeccioso mais longo

35,41,57,58

. Um exemplo é um estudo na

Alemanha que demonstrou que a convivência com criança era risco para
aquisição de influenza e esse risco aumentava conforme o número de crianças.
A convivência com mais crianças, apresentava um odds ratio de 13,8 (IC=
2.97-64.27). Outro estudo mostrou alta taxa de positividade para influenza A
(H1N1)pdm09 (64%) nas crianças sintomáticas respiratórias, filhos dos PAS de
um hospital escola

35

. Esses achados indicam que as crianças exercem um

papel importante na transmissão do vírus da influenza e a importância da
vacinação nesse grupo. A partir de 2014, o Ministério da Saúde estendeu até 5
anos a faixa etária que será contemplada na Campanha de Vacinação contra a
gripe. Anteriormente a 2014, a faixa etária para crianças era entre 6 meses a 2
anos.
A categoria profissional médica foi mais frequentes entre os sintomáticos
respiratórios H1N1-positivo. A equipe de enfermagem geralmente tem mais
contato com os pacientes, sendo assim, esperávamos que essa categoria
apresentasse um risco mais elevado, mas isso não ocorreu. Uma possível
explicação é que, geralmente, os médicos tem maior resistência em seguir as
recomendações. Usando exemplos não diretamente relacionadas com a
influenza, foi observado que os médicos apresentam baixa conformidade com
as diretrizes sobre profilaxia antibiótica, e com a barreira de precaução durante
a inserção do cateter venoso central. Esses estudos ressaltam que a
participação ativa na construção de protocolos ou novas condutas pode ser
necessária para estimular vigorosamente os médicos a aderir às diretrizes 59,60.
Outro estudo avaliou a aderência ao uso de EPI durante a pandemia de
influenza. Foram incluídos 292 PAS em duas unidades de terapia intensiva. Os
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autores reportaram níveis baixos de uso do EPI principalmente entre os
médicos. Quando foi avaliado o conhecimento através de um questionário
sobre o uso do EPI, foi verificada uma alta proporção de respostas corretas
nessa mesma categoria profissional (97%). Entretanto, somente 37% dos
médicos seguiram as recomendações. Entre as hipóteses para explicar a baixa
adesão dos médicos, estava em acreditar que o contato com os pacientes com
sintomas respiratórios foram breves e não representam um grande risco 61.
Outra possibilidade do maior risco de aquisição de influenza pelos médicos, é
que essa categoria profissional é mais exposta a procedimentos que geram
aerossóis como, por exemplo, entubação orotraqueal.
Trabalhar em unidade de atendimento de caso suspeito e/ou confirmado
para influenza A (H1N1)pdm09 HC-FMUSP- “gripário” no HC-FMUSP não foi
fator de risco para aquisição influenza A (H1N1)pdm09. Um estudo realizado
na Nova Zelândia após a pandemia de 2009 em que os participantes
preencheram um questionário que avaliava dados sócio-demográficos,
atividade profissional, sinais e sintomas de gripe e história de vacinação contra
a gripe sazonal. Além disso, foram colhidas sorologias para avaliar exposição à
influenza A (H1N1) pdm09. Os resultados mostraram que trabalhar em locais
dedicados a atendimento de casos de influenza não foi associado com o
aumento do PAS ser soropositivo
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. Nossa percepção foi semelhante ao que

demonstrou nesse estudo. Ter unidades exclusivas para atendimentos dos
casos mostrou-se positivo, pois a equipe de PAS que atendia era basicamente
a mesma, tornando o atendimento mais ágil e uniforme, em especial a adesão
às medidas de prevenção.
Não foi possível avaliar essa mesma variável entre os PAS que
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trabalhavam em outro serviço, pois em muito locais não havia unidade de
atendimento exclusiva de caso suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09.
Nosso estudo é primeiro que descreveu os fatores associados com a
aquisição de influenza A (H1N1)pdm09 entre profissionais de saúde e
predominantemente casos não graves.
Limitações:
Por ser um estudo retrospectivo pode ter havido o viés de memória,
característico nesse tipo de estudo. O grupo sintomático respiratório H1N1positivo pode ter se lembrado de alguns fatos, como por exemplo, exposição a
caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09 no trabalho, em
casa ou através do contato social mais facilmente que o grupo sintomático
respiratório

H1N1-negativo

e

controle

assintomático,

atribuindo-lhes

importância diferente, gerando possível viés. Tentando minimizar o viés de
memória realizamos as entrevistas ainda no ano da pandemia (2009),
entretanto os PAS que tiveram a doença no início da pandemia ou mesmo para
os controles, recordar contato social ou com colega de trabalho pode ter sido
difícil.
Alguns estudos mostraram que indivíduos assintomáticos podem ter
infecção pela influenza em 30 a 50% dos casos, a sua transmissibilidade é
50% menor quando comparada aos sintomáticos respiratórios. No presente
estudo consideramos PAS assintomático aquele com ausência de sintomas
respiratórios. Sendo assim não foi colhido sorologia, pois esse estudo foi
retrospectivo e o pesquisador não interviu na indicação de coleta do exame.
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Além disso, na prática diária, somente no PAS sintomático respiratório foi
coletado o exame para diagnóstico de influenza. 25,26.
A exposição do PAS em relação ao tipo de contato foi definida como
exposição a caso suspeito e/ou confirmado para influenza A (H1N1)pdm09. Isto
foi necessário, pois, durante a entrevista, muitos PAS não sabiam se o
resultado das pessoas às quais tinham sido expostos havia sido positivo ou
negativo para influenza A (H1N1)pdm09. Os PAS não tinham certeza sobre o
resultado dos exames dos pacientes. Além disso, para os contatos fora do
hospital, o exame diagnóstico de influenza A (H1N1)pdm09 não estava
disponível. Assim definimos agrupar os tipos de exposição.
Na comparação entre o grupo sintomático respiratório H1N1-positivo e o
controle assintomático, a variável categoria profissional médica apresentou um
p< 0,25, entretanto não entrou na análise multivariada, pois avaliamos que a
entrevista dos assintomáticos, o pesquisador selecionou membros da
população que estavam mais acessíveis. Sendo assim, o critério de seleção foi:
ser assintomático e ter trabalhado na unidade no período do caso PAS
sintomático respiratório H1N1-positivo Isso caracteriza as dificuldades de
encontrar controles, comum nos tipos de estudo retrospectivo.

7 CONCLUSÕES
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Presença de comorbidades/fatores de risco e contato desprotegido
durante atendimento a caso suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 em outro Hospital foram considerados fatores de risco
independentes para aquisição de influenza A (H1N1)pdm09.
Contato social ou com colega de trabalho suspeito e/ou confirmado para
influenza A (H1N1)pdm09 e uso de transporte público apresentaram efeito
protetor para aquisição de influenza A (H1N1)pdm09.
Ao comparar os casos sintomáticos respiratórios, as variáveis ter contato
desprotegido durante atendimento a caso suspeito e/ou confirmado para
influenza A (H1N1)pdm09 em outro hospital, ser da categoria profissional
médica, ter tido contato com caso suspeito e/ou confirmado para influenza A
(H1N1)pdm09 em casa, residir com criança(s) entre que 5 e 12 anos e
apresentar os sintomas febre e conjuntivite foram mais frequentes entre os
sintomáticos respiratórios H1N1-positivo. Os sinais e sintomas coriza e dor de
garganta foram mais frequentes no grupo sintomático respiratório H1N1negativo.
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