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RESUMO

Brandão Neto RA. Pneumonia domiciliar associada a infecção pelo p-H1N1 2009 em
hospital terciário: frequência, características clínico-laboratoriais e aplicação de
escores para predizer diagnóstico e prognóstico. [Tese]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012.
Introdução: Em 13 de Setembro de 2009, a OMS reportou que existiam mais de
296.471 casos confirmados laboratorialmente de infecção pelo p-H1N1 2009. Ainda
assim muitas questões permanecem, incluindo o papel de regras de probabilidade
clínica e escores de gravidade de pneumonia adquirida na comunidade nestes
pacientes. Nós descrevemos as características clínicas e epidemiológicas de
pacientes internados por pneumonia adquirida na comunidade com ou sem infecção
pelo p-H1N1. Objetivos: Verificar a incidência e características clínicas da
pneumonia adquirida na comunidade associada com infecção pelo p-H1N1 2009,
comparado as pneumonias adquiridas na comunidade sem infecção pelo p-H1N1
2009 e a aplicação de regras de probabilidade clínica e escores de gravidade de
pneumonia. Métodos: Estudo observacional prospectivo avaliando pacientes
consecutivos hospitalizados por pneumonia adquirida na comunidade por mais de 24
horas no HC-FMUSP. A infecção pelo p-H1N1 foi confirmada utilizando ensaios realtime PCR (RT-PCR). Os dados coletados incluíam variáveis clínicas e laboratoriais e
3 escores de gravidade de pneumonia: PSI (Pneumonia Severity Index), CURB-65 e
o SMART-COP. Resultados: De 12 de julho a 17 de agosto de 2009, um total de
118 pacientes com pneumonia foram hospitalizados e RT-PCR realizado em 105
pacientes, infecção pelo p-H1N1 foi identificada em 53 pacientes. Comparado com
os 52 pacientes sem infecção pelo p-H1N1, o grupo p-H1N1 apresentou
significativamente mais coriza [razão de chances (RC): 6,09;intervalo de confiança
95% (IC95%): 1,72-21,52) e infiltrado bilateral (RC: 11,08; IC95%: 3,48-35,2).Um
modelo clínico baseado em nossos resultados, incluindo infiltrado bilateral, febre,
coriza e idade menor que 65 anos, foi capaz de predizer infecção pelo p-H1N1 2009
com sensibilidade de 90,6% e acurácia de 82% e com uma área sobre a curva

	
  

(AUC) de 0,82. Nós também verificamos que, em pacientes com infecção pelo pH1N1 2009, apenas 9,52% com escore SMART-COP entre 0-2 foram admitidos em
UTI ou evoluíram para óbito intra-hospitalar comparado a 36,84% dos pacientes
com escore PSI 1-2 e 51% dos pacientes com escore CURB-65 de 0-1.O
prognóstico da pneumonia foi similar nos grupos com ou sem infecção pelo p-H1N1
2009. Conclusões: A pneumonia associada com infecção pelo p-H1N1 2009
possui apresentação clínica diferente de pacientes sem infecção pelo p-H1N1,
entretanto, possuem

prognóstico similar. Escores tradicionais de gravidade de

pneumonia como PSI e CURB-65 tiveram desempenho ruim em pacientes com
infecção pelo p-H1N1 e o escore SMART-COP foi o melhor preditor de internação
em UTI em pacientes com pneumonia e infecção pelo p-H1N1.

Descritores: Subtipo H1N1 do Vírus da Influenza A; Pneumonia; Terapia Intensiva;
Diagnóstico; Prognóstico.

	
  

	
  

ABSTRACT

BrandãoNeto RA. Community-Acquired Pneumonia associated with p-H1N1 2009
infection in a tertiary hospital: frequency, clinical characteristics and applicability of
scores to predict diagnosis and prognosis. [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012.
Introduction: As of September 13, 2009, the WHO had reported over 296.471
laboratory-confirmed cases of p-H1N1 2009. However many questions remain
unanswered, including the role of clinical prediction rules and community-acquired
pneumonia severity scores. We describe clinical and epidemiologic characteristics of
patients hospitalized for pneumonia at our tertiary hospital with laboratory-confirmed
and laboratory-excluded H1N1 infection. Objectives: Verify the incidence and
clinical characteristics of community-acquired-pneumonia associated with p-H1N1
2009 infection compared with community-acquired pneumonia without p-H1N1
infection and the applicability of clinical prediction rules and pneumonia severity
scores. Methods: We prospectively reviewed medical chart in daily basis to collect
data on that patients. H1N1 infection was confirmed in specimens using a real-time
reverse transcriptase-polymerase-chain-reaction (RT-PCR) assay. The data collected
included clinical and laboratorial variables and three pneumonia severity scores:
Pneumonia Severity Index, CURB-65 and the SMART-COP rule. Results: From 12
of July through August 17, 2009, a total of 118 cases of pneumonia were
hospitalized, and RT-PCR was performed in 105, indentifying p-H1N1 infection in 53
patients. Compared with the 52 patients without p-H1N1 infection , the p-H1N1 group
presented significantly more often with rhinorrhoea (OR 6,09 IC 95 1,72-21,52) and
bilateral infiltrates ( OR 11,08 IC 95 3,48-35,2), a clinical model based on our results
and using bilateral infiltrates, fever, rhinorrhoea and age less than 65 years was
capable of predict p-H1N1 infection with 90,6% sensitivity, 82% accuracy and area
under the ROC curve (AUC) being 0.82. We also find that in the patients with
pneumonia and p-H1N1 infection, only 9.52% of those with SMART-COP score of 02 presented ICU admission/in-hospital mortality, compared with 36.84% of those with

	
  

PSI score of 1-2 and 51% of those with CURB-65 score of 0-1. The prognosis of
pneumonia was similar in the patients with and without p-H1N1 2009 infection.
Conclusions: Pneumonia associated with p-H1N1 2009 has different clinical
presentation than in pneumonia patients without p-H1N1 infection, but the prognosis
is similar. Traditional pneumonia severity scores like PSI and CURB-65 performed
poorly in patients with p-H1N1 infection and the SMART-COP rule was the best
predictor of ICU admission in pneumonia patients with p-H1N1 infection.	
  

Descriptors:Influenza AVirus,Subtype H1N1; Pneumonia; IntensiveCare;
Diagnosis; Prognosis.
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Em abril de 2009, a Secretaria de Saúde do México reportou um surto de
doença respiratória causado por um novo vírus influenza do tipo H1N1(1).
Posteriormente, em 15 e 17 de abril de 2009, nos Estados Unidos da América, foram
relatados dois casos em crianças de infecções por este novo vírus (2). Poucos dias
após a descrição dos dois primeiros casos, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
classificou a disseminação global do vírus como um evento de saúde pública de
preocupação internacional (3).
Entre 15 de abril e 5 de maio de 2009, foram relatados o aparecimento de 642
casos em 41 estados nos Estados Unidos da América (4). Em pouco tempo o vírus
se alastrou pelo mundo, sendo que, em 27 de setembro de 2009, foram relatados
mais de 340.000 casos de infecção por este novo vírus, com mais de 4100 mortes
(5). As características da infecção pelo vírus influenza, e da infecção pelo vírus
H1N1 pandêmico (p-H1N1) serão discutidas a seguir.

1.1

Características do vírus influenza
As primeiras descrições de infecção pelo vírus da influenza, provavelmente,

ocorreram no século V a.C.. Hipócrates relatou casos de uma doença respiratória,
com duração de algumas semanas, sendo associada a significativa morbidade e
mortalidade (6-8).
O agente etiológico é hoje denominado Myxovirus influenzae ou apenas vírus
influenza, sendo descrito desde 1933 (9). São vírus de ácido ribonucleico (RNA), de
hélice única segmentada, pertencentes à família dos Ortomixovírus. Eles
subdividem-se nos tipos A, B e C conforme sua diversidade antigênica, sendo que
apenas os do tipo A e B têm relevância clínica em humanos (10). Os vírus influenza
do tipo A apresentam maior variabilidade, sendo divididos em subtipos de acordo
com

as

diferenças

de

suas

glicoproteínas

de

superfície,

denominadas

hemaglutininas (H) e neuraminidases (N). Existem 16 tipos de hemaglutininas, que
são enumeradas de H1 a H16 e 9 tipos de neuraminidases, enumeradas de N1 a N9
(11,12,13). A combinação destas hemaglutininas e neuraminidases dão o título dos
diferentes vírus.
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Atualmente, são três as principais hemaglutininas (H1, H2 e H3) e duas
neuraminidases (N1 e N2) presentes nos vírus influenza A adaptados para infectar
seres humanos (10).
Uma das principais características do vírus influenza é sua capacidade de
adaptação e alta variabilidade. Isto permite ao vírus causar epidemias anuais
recorrentes e, eventualmente, pandemias, atingindo todas as faixas etárias, em curto
espaço de tempo (13). A natureza fragmentada do material genético do vírus
influenza induz altas taxas de mutação durante a fase de replicação, em especial da
hemaglutinina e neuraminidase, que são duas glicoproteínas de superfície do vírus.
Estas mutações ocorrem de forma independente, e habitualmente, provocam o
aparecimento de novas variantes para as quais a população ainda não apresenta
imunidade, uma vez que, a infecção prévia por determinada cepa, confere pouca ou
nenhuma proteção contra os vírus de surgimento mais recente (14).
Em geral, as epidemias e pandemias estão associadas ao vírus influenza A.
Este vírus apresenta alta transmissibilidade e quadros de maior gravidade,
sobretudo, nos idosos, crianças, gestantes, imunodeprimidos, cardiopatas e
pneumopatas. A rápida variação antigênica do vírus influenza A favorece a
permanência de pessoas suscetíveis à infecção pelo vírus na população. Outra
característica descrita é o fato de poder apresentar-se como zoonose, tais como:
aves selvagens e domésticas, suínos, focas e equinos. Isto permite explicar o fato
de que estes animais podem constituir em reservatórios dos vírus (15,16,17).
A patogênese da infecção humana por este novo vírus influenza A do tipo
H1N1 (H1N1) compreende dois eventos:
§

o dano celular primário ou citotóxico direto pela ação viral, por exemplo,
causando dano direto no epitélio respiratório;

§

a liberação de citocinas e mediadores inflamatórios secundários à infecção
viral (15,18).

As individualidades do hospedeiro, quanto à magnitude da resposta
inflamatória e dos mecanismos de defesa citotóxicas, resultam em quadro clínico e
gravidade variáveis. Em alguns subgrupos de pacientes, sobretudo naqueles que
apresentam formas mais graves da doença, detecta-se coinfecção com outros vírus
e infecção bacteriana secundária, resultando em altas taxas de morbimortalidade.
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O quadro clínico depende da interação entre fatores do agente infectante
(o vírus) e da resposta do hospedeiro (o homem). A detecção precoce do caso e o
tratamento específico de subgrupos de maior risco podem resultar na redução da
gravidade dos sintomas e na interrupção da progressão da doença, talvez, pelo fato
de amenizar a reposta inflamatória sistêmica e a disfunção orgânica.
Os vírus influenza podem apresentar dois tipos de variações antigênicas,
denominadas antigenic drift e antigenic shift. Elas são caracterizadas por mutações
pontuais nos segmentos do genoma viral, resultando em mudanças dos
aminoácidos que compõem as glicoproteínas de superfície (antigenic drift); ou de
variações maiores associadas à completa substituição de um ou de ambos os
segmentos do genoma viral que controlam a produção de glicoproteínas de
superfície (antigenic shift) (19). Essas alterações se devem ao reagrupamento entre
os vírus humanos e os vírus que infectam outras espécies animais. Assim, esta
diversidade de vírus e de fontes animais, propicia a segmentação do material
genético, permitindo a sua recombinação, especialmente, quando ocorrem infecções
mistas (9,11).
A tradução prática é que, quando ocorrem grandes variações antigênicas
(antigenic shift), a maioria da população não tem imunidade para os novos vírus e a
doença dissemina-se rapidamente, afetando indivíduos de todas as faixas etárias
(13).
Adicionalmente, o fato do vírus ter diversos reservatórios animais,
especialmente, as aves e mamíferos, possibilitando o reagrupamento entre genes de
vírus que infectam seres humanos e animais, explica a dificuldade para o controle da
disseminação dos vírus influenza nas epidemias e pandemias. Por isto, grandes
pandemias foram consequências de variações antigênicas maiores, responsáveis
por milhões de mortes nos episódios das gripes: espanhola (1918-1919), asiática
(1957) e de Hong-Kong (1968).
As epidemias de influenza, de gravidade variável, têm ocorrido de maneira
sistemática, a cada 1 a 3 anos, predominantemente no inverno. Já as pandemias de
influenza, que acometeram extensos contingentes da população, ocorreram de
forma irregular, geralmente com 30 a 40 anos de intervalo. Desde o século XVI
descreveram-se ao menos 30 episódios pandêmicos.
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1.2

História das pandemias pelo vírus influenza
Pandemias pelo vírus influenza em humanos são descritas desde o século

XVI (20-22). As características das endemias fazem presumir que o vírus influenza
foi o agente causal, embora, categoricamente, devido a semelhança da influenza
com outras doenças, seja impossível afirmar com certeza esta relação causal.
Com as incursões de colonizadores europeus nas Américas, é provável que
tenha ocorrido a disseminação do vírus. Existe, por exemplo, uma descrição de uma
epidemia clinicamente semelhante a de influenza nas Antilhas em 1493 que
aniquilou a maior parte de sua população (23,24).
Outra descrição clássica é da epidemia de 1580, que iniciou na Rússia e
atingiu a Europa através da África. Apenas em Roma, são descritas 8.000 mortes
relacionadas a esta epidemia, com cidades espanholas inteiras dizimadas (22).
Nos últimos 400 anos, pelo menos 31 epidemias foram documentadas, sem
contar a epidemia pelo p-H1N1 em 2009 (25). Epidemias ocorreram posteriormente
de forma esporádica, até a grande epidemia de 1830-1833 que infectou cerca de um
quarto dos indivíduos expostos (22).
Em 1918, pela primeira vez, a infecção foi descrita em porcos (26). Neste ano,
um vírus influenza H1N1 se espalhou pelo mundo e foi responsável pela morte de 50
a 100 milhões de pessoas (27). Apenas nos Estados Unidos da America, foram
estimadas 675.000 mortes (27). Estima-se ainda que cerca de 30% da população
mundial foi afetada pelo vírus (28,29). No Brasil foram descritos cerca de 30.000
mortes, sendo 18.000 mortes no Rio de Janeiro (30).
Ao mesmo tempo, foi descrito que porcos apresentaram sintomas
respiratórios similares aos descritos em humanos, o que fez surgir a hipótese de que
o vírus influenza se adaptou aos porcos e posteriormente foi transmitido para
humanos (31).
A epidemia de 1918 ocorreu logo após o final da primeira guerra mundial,
ocorrendo em 3 ondas sucessivas, no período entre 1918 e 1919, através da
Europa, Ásia e América do Norte (32,33). A primeira onda começou na primavera de
1918, no Hemisfério Norte, sendo extremamente contagiosa, mas não foi
particularmente letal. Apenas na segunda onda, que iniciou em setembro de 1918, é
que houve um aumento significativo de mortalidade (32,34). O vírus se mostrou
extremamente virulento e causou muitas mortes por pneumonia bacteriana
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secundária (32,35). As mortes por pneumonia viral, em geral ocorreram com 48
horas da infecção (35). O total de mortes pela epidemia, denominada de gripe
espanhola, pode ter excedido 50 milhões de pessoas, afetando todas as faixas
etárias (36). Portanto, um dos principais achados desta epidemia foi uma taxa
extraordinariamente alta de mortalidade em pacientes entre a idade de 20 e 40 anos,
por sinal, um grupo que usualmente apresenta taxas menores de mortalidade por
influenza.
Uma das teorias criadas para justificar esta ocorrência, é que este subgrupo
de população nasceu entre 1878 e 1898, momento em que evidências arqueológicas
sugerem que o único vírus influenza de grande circulação era um vírus H3 (37). Ou
seja, a imunidade contra o vírus H1N1, responsável pela pandemia de 1918, poderia
ser escassa neste subgrupo populacional (38).
Outras hipóteses justificando o achado foram aventadas, por exemplo, uma
resposta imune mais grave de pacientes jovens, poderia causar uma maior resposta
inflamatória, como a que ocorre após o tratamento antirretroviral em pacientes com
síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) (39).
Adicionalmente, é possível que a resposta exacerbada de certas citocinas,
como IL-6 e Il-8, além do fator de necrose tumoral possa justificar uma resposta
exacerbada (40,41). De qualquer forma parece que quase todas as mortes
relacionadas a esta pandemia ocorreram secundárias a pneumonia bacteriana (42).
A maioria dos casos foram associados com o Streptococcus pneumoniae (43-46).
O quadro clínico dos pacientes durante a pandemia por influenza foi atípico e
inicialmente foram diagnosticados erroneamente como dengue, cólera ou febre
tifoide (32,34). Em casos menos graves, houve melhora após 3 a 5 dias de febre
(35).
Estudos clínicos e anatomopatológicos demonstraram que a pandemia foi
associada a duas síndromes clínicas principais. A primeira delas, um quadro
agressivo de broncopneumonia, com necrose do epitélio traqueobrônquico, edema
alveolar e formação de membrana hialina. Outro achado, menos frequente, foi de
trombos em pequenos vasos, necrose de microvasculatura e hemorragia (38,47-58).
Outros agentes etiológicos identificados, além do Streptoccus pneumoniae, incluíram
o Streptococcos pyogenes, Staphyloccos aureus e Haemophylus influenzae (47,5963).
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A questão da real origem da pandemia por influenza de 1918 permanece
indefinida. A recuperação de material genético de tecido pulmonar de uma vítima de
influenza enterrada em novembro de 1918 (64) permitiu codificar a sequência dos 8
segmentos de RNA vírus do vírus H1N1 da pandemia de influenza de 1918. Análises
sequenciais deste vírus sugeriram que seu ancestral era um vírus influenza aviário
(65). Este achado foi consistente com o conhecimento de que o trato intestinal de
aves aquáticas como patos e gansos serviria como reservatório para todos os vírus
influenza A humanos (65,66), porem, permanece indefinido o motivo pelo qual um
vírus influenza aviário foi capaz de adaptar-se a humanos de forma a causar uma
pandemia desta proporção (38).
Em 1931, através dos experimentos de Shope, foi demonstrado que o vírus
da influenza em porcos poderia ser transmitido para outros animais (67). O mesmo
autor demonstrou a relação entre o vírus em porcos e o vírus da influenza em
humanos (68). O vírus que infectou humanos apresentava diferença em relação ao
que infectou suínos, sugerindo ter ocorrido uma mutação. Outras infecções em
humanos por vírus de influenza suínos mostraram o mesmo padrão, sugerindo que
uma mutação precede as infecções em humanos por vírus de influenza suínos (69).
A adaptação viral a uma nova espécie de hospedeiro é um processo
complexo, envolvendo adaptação a novos receptores de superfície celular,
alterações nos tropismos celulares na imunidade inata e nos mecanismos de
transmissão. O vírus da influenza A (H1N1) ultrapassou essas barreiras e emergiu
em 1918 de uma fonte aviária, simultaneamente, no homem e nos suínos, sendo
portanto um marco na história das epidemias.
Em 1947 ocorreu outra epidemia por vírus influenza. Nesta época, já havia
sido desenvolvida uma vacina para o vírus influenza, mas esta não foi protetora,
provavelmente, por mudanças no vírus do ano anterior (70), demonstrando a
enorme capacidade de mutação dos vírus influenza. Neste ano, pela primeira vez, o
termo influenza A foi utilizado (71).
O vírus H1N1, assim denominado pelos antígenos hemaglutinina e
neuraminidase, abruptamente desapareceu dos humanos em 1957 e foi substituído
por um novo vírus influenza A (H2N2). Seu desaparecimento deveu-se,
provavelmente, a duas razões: níveis elevados de imunidade homóloga e imunidade
heterológica da nova cepa H2N2, o que foi suficiente para eliminar o vírus (71,72).
Neste ano uma nova pandemia por vírus influenza A ocorreu, desta feita, com um
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vírus H2N2, que foi associado a uma forma mais leve, embora, com alastramento
rápido da epidemia, mas com morbidade e mortalidade muito menores. As
características da infecção foram similares à infecção pelo vírus influenza sazonal,
afetando principalmente pacientes idosos e crianças (34). Também, pacientes com
doenças crônicas e gestantes apresentaram maior chance de desenvolver
complicações pulmonares (73). A epidemia por este novo vírus influenza A foi
responsável por aproximadamente 1 a 2 milhões de mortes (34). Esta epidemia foi a
primeira oportunidade em que uma pandemia por influenza A pôde ser investigada
laboratorialmente de forma adequada (36), também foi demonstrado pela primeira
vez que o vírus influenza sem associação de patógenos bacterianos poderia estar
associado a uma pneumonia letal (74).
Em 1968, uma nova epidemia pelo vírus influenza A foi descrita, desta vez
através de um vírus H3N2 (34). Foi uma epidemia relativamente leve (75), morte de
aproximadamente 1 milhão de pessoas. Cerca de 50% destas mortes, ocorreu na
população com menos de 65 anos de idade (34,75,76). Um estudo demonstrou que
a população de mais de 77 anos de idade apresentava anticorpos contra H3, o que
poderia explicar a relativa baixa mortalidade neste segmento populacional (76,77).
Após seu desaparecimento em 1957, o vírus H1N1 foi encontrado em
humanos esporadicamente. Em 1958, foi demonstrado evidência sorológica de
acometimento humano pelo H1N1 de origem suína (78). Em 1974, pela primeira vez,
foi isolado no humano um vírus influenza suíno em um paciente com linfoma de
Hodgkin que morava em uma fazenda de suínos (79). Outro estudo de soro
prevalência demonstrou que trabalhadores em contato com suínos apresentaram
chance aumentada de desenvolver anticorpos contra vírus H1N1 de origem suína
(80). Neste estudo, um dos pacientes desenvolveu infecção ativa pelo vírus
influenza.
Relatos de transmissão do vírus H1N1 suíno continuaram a ocorrer
esporadicamente através de exposição ocupacional ou ambiental, incluindo
familiares de indivíduos com exposição de alto risco (81-83).
Em janeiro de 1976 ocorreu um surto de doença respiratória em soldados
retornando para a base Forte Dix em Nova Jersey nos Estados Unidos da América.
Um novo vírus denominado de H1N1 A/New Jersey/76 foi identificado como causa
da epidemia e causou 230 casos de influenza, sendo uma morte (84). Felizmente, a
epidemia não se alastrou para outros locais, ficando limitada a base militar (71).

	
  

9	
  

x	
  

Em novembro de 1977 o vírus H1N1 foi identificado uma nova cepa H1N1 na
antiga União Soviética, China e Hong-Kong (36,85). Esta cepa causou uma
epidemia limitada, com poucos sintomas e afetou principalmente jovens.
Alguns relatos de infecção humana pelo vírus H5N1, também denominada de
gripe aviária, foram reportados, incluindo alguns casos em Hong-Kong em 1997 (86).
Posteriormente, outros casos foram relatados no Vietnam e Tailândia nos anos de
2003 e 2004, respectivamente (25). No total foram reportados, até o final de 2005,
cerca de 152 casos e 83 mortes (34,87). Uma série de 10 casos mostrou que todos
pacientes apresentaram alterações radiológicas na admissão, sendo comum a
diarreia e a linfopenia (88). Felizmente, este surto ficou contido e não se alastrou.

1.3

Epidemia pelo vírus p-H1N1 2009
Em abril de 2009, foi reportado um aumento no número de hospitalizações e

mortalidade por doenças respiratórias e pneumonia no México. O Sistema Nacional
de Vigilância Epidemiológica deste país referiu que este aumento foi particularmente
acentuado entre os adultos de 20 e 40 anos de idade e que houve um aumento
simultâneo do número de casos confirmados em laboratório de infecções por
influenza (89).
O agente etiológico foi identificado posteriormente como sendo um vírus
influenza A H1N1, denominado de p-H1N1 (H1N1 pandêmico). Nos Estados Unidos,
os dois primeiros casos de infecção humana pelo vírus p-H1N1 foram confirmadas
pelos Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC) em 15 de abril e 17 de
abril de 2009 (90). Em junho de 2009, a OMS elevou seu nível de alerta para o
máximo, indicando alastramento da epidemia para, pelo menos, dois continentes
(91); naquele momento já haviam sido reportados 296.471 casos de infecção pelo
H1N1 confirmados laboratorialmente e com cerca de 3.486 mortes associadas.
Até o final de 2009, já eram 207 países e territórios que haviam notificado os
casos de infecção pelo p-H1N1 2009, com pelo menos 8.768 óbitos (92).
Dados de fevereiro de 2010, quando a epidemia foi considerada controlada,
estimavam 59 milhões de casos, com cerca de 265.000 hospitalizações e 12.000
mortes nos Estados Unidos da América (93).

	
  

10	
  

x	
  

Conforme a epidemia se alastrou medidas preventivas foram tomadas no
hemisfério norte, incluindo uso de máscaras e higienização frequente das mãos. O
isolamento sanitário de pacientes e seus comunicantes foram realizados e
posteriormente,

as

medidas

incluíram

o

fechamento

de

escolas

e

de

estabelecimentos comerciais. A epidemia se alastrou através de trabalhadores e
turistas, além de focos independentes da infecção que apareceram em vários
estados no hemisfério norte (94,95). No Brasil o primeiro caso foi notificado no dia 7
de maio de 2009, e no dia 21 de agosto de 2009, o primeiro caso por transmissão
sustentada foi reportado no país (95).
O Brasil foi duramente afetado pela pandemia. O relatório de 7 de setembro
de 2009 indicava que ocorreram 5.747 casos confirmados de infecção pelo p-H1N1
2009, totalizando 645 mortes (96). Provavelmente, existe um viés nestes achados,
pois a notificação foi feita entre os casos graves, talvez, aumentando artificialmente
a taxa de mortalidade.
No estado de São Paulo, até o dia 18 de agosto de 2009, haviam sido
confirmados 2.472 casos, totalizando 149 óbitos (97,98). Os dados do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelaram que até
18 de setembro de 2009, haviam ocorrido 472 casos confirmados de infecção pelo
H1N1, correspondendo a cerca de 31,5% dos pacientes investigados. Destes, 176
pacientes evoluíram com insuficiência respiratória aguda e 16 pacientes morreram
(99). As características clínicas e epidemiológicas da infecção pelo p-H1N1 2009
serão descritas a seguir.

1.4

Características clìnicas e epidemiológicas da infecção pelo p-H1N1 2009
Uma análise de 642 dos primeiros casos da infecção pelo vírus p-H1N1 2009,

demonstrou que o genoma do vírus continha seis segmentos de genes (PB2, PB1,
PA, HA, NP, NS) similares aos encontrados em suínos na América do Norte, outros
genes codificando a neuraminidase e proteína M por sua vez eram similares a de
vírus influenza encontrados em populações suínas da Europa e Ásia. Esta
combinação de vírus jamais havia sido encontrada anteriormente nos Estados
Unidos da América ou em outra parte do mundo (100). Embora não se saiba se tal
fato confere imunidade cruzada, esse novo vírus tem três segmentos de genes em
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comum com o da influenza humana A sazonal (H1N1) e três segmentos em comum
com o da influenza A (H3N2).
A transmissão do p-H1N1 2009 de pessoa para pessoa pode ocorrer
facilmente, através da inalação de gotículas eliminadas pela tosse ou espirros das
pessoas infectadas ou através do contato com superfícies que estejam
contaminadas com os vírus da influenza e, em seguida, tocar os olhos, o nariz ou a
boca. O período de incubação varia de 1 a 7 dias, em média de 1 a 4 dias e o
período de transmissão inicia-se 24 horas antes do início dos sintomas eestende-se
até 7 dias após. Em crianças, a transmissão pode durar até 14 dias, após inicio dos
sintomas e em indivíduos imunodeprimidos, pode ocorrer eliminação mais
prolongada do vírus por até meses (17,100,101).
O vírus influenza é uma importante causa de morbidade e mortalidade em
adultos, principalmente em maiores de 60 anos de idade. A principal causa de morte
é a pneumonia bacteriana secundária, que é responsável por 25% dos óbitos
relacionados ao vírus influenza (102,103). Entretanto, na grande maioria dos casos,
a infecção pelo vírus é associada a um quadro benigno e auto-limitado.
Comparativamente a outras epidemias associadas ao influenza, a epidemia pelo
H1N1 apresentou uma porcentagem menor de acometimento de pacientes com mais
de 60 anos de idade, presumivelmente, por exposição prévia a cepas de influenza
similares (104,105)
Doença leve e sem febre foi descrita em 8 a 32% dos pacientes (106).
Clinicamente, na maioria dos casos, a doença caracteriza-se pela instalação abrupta
de febre alta, em geral acima de 38ºC, seguida de mialgia, dor de garganta, tosse
seca, mal-estar e cefaleia. A presença de vômitos e diarreia, que não são achados
usuais em pacientes com infecção por influenza, foram descritos com maior
frequência nesta população (107-111).
Febre como já discutido é um sintoma variável, foi relatado que em Nova York
na primavera de 2009 cerca de 95% dos pacientes com o diagnóstico de influenza
pelo vírus H1N1 apresentavam febre (112), um outro relato refere por sua vez que
até um terço dos pacientes em dois hospitais do México com quadros graves de
influenza A não tinham febre na apresentação (113). Outro estudo em pacientes
chineses mostrou também que um terço dos pacientes não apresentava febre no
inicio do quadro (106). Um estudo realizado em Singapura por sua vez mostrou que
febre foi mais comum em pacientes com influenza sazonal, que ocorrem em 88%
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dos casos, comparado a 79% dos casos com a influenza por H1N1 (114). A duração
usual da febre é de 3 dias, com sua progressão, os sintomas respiratórios tornam-se
mais evidentes e mantém-se em geral por três a quatro dias após o
desaparecimento da febre.
Alguns estudos também avaliaram os sintomas da influenza H1N1 em
pacientes que necessitaram de internação. Um estudo com 268 pacientes que foram
hospitalizados por H1N1 demonstrou que febre estava presente em 93% dos casos,
tosse em 83% dos casos, dispneia em 54% dos casos, fadiga ou fraqueza em 40%
dos casos, calafrios em 37% dos casos, mialgias em 36% dos casos, rinorreia em
36% dos casos, dor de garganta em 31% dos casos, cefaleia em 31% dos casos,
vômitos em 29% dos casos, sibilância em 24% dos casos e diarreia em 24% dos
casos (115).
Apesar da doença apresentar um quadro benigno na grande maioria dos
casos, foi observado que certos pacientes evoluem com intenso acometimento
pulmonar com insuficiência respiratória de evolução rápida. A primeira série de
casos da doença relatou a evolução dramática de 18 pacientes, que apresentaram
quadro de insuficiência respiratória aguda, todos com alterações radiológicas e
necessidade de internação em unidade de terapia intensiva (116).
Os pacientes podem evoluir com complicações relacionadas a influenza
H1N1, as mais comuns delas são respiratórias com síndrome da disfunção
respiratória aguda (SDRA) e disfunção de múltiplos órgãos (117). Os pacientes com
insuficiência respiratória aguda podem evoluir com hipoxemia importante e refratária
as medidas clínicas incluindo uso de bloqueio neuromuscular, óxido nítrico inalatório,
ventilação prona e oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) (118-121).
Outra complicação possível é infecção bacteriana associada, cuja frequência varia
entre 4 a 29% nos diferentes estudos (122-129).
As complicações relatadas pela literatura incluíram (16,17):
§

exacerbação de condição crônica de base;

§

sinusite, otite, bronquiolite, asma;

§

pneumonia, injúria pulmonar aguda, insuficiência respiratória;

§

miocardite, pericardite;

§

miosite, rabdomiólise;

§

encefalite, convulsões, mal epiléptico;

§

resposta inflamatória sistêmica;
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1.5

§

injúria renal;

§

sepse;

§

disfunção multiorgânica;

§

morte.

Fatores de risco para desenvolver doença grave
Cerca de 25% a 50% dos pacientes que desenvolveram doença com

necessidade de hospitalização ou que evoluíram para óbito não apresentavam
descrição de co-morbidades significativas (117,118,124,130,131). O estudo ANZIC
que incluiu pacientes internados em unidade de terapia intensiva, por exemplo,
encontrou como preditores de mortalidade os fatores idade, presença de comorbidades e necessidade de ventilação mecânica (124). Outro estudo com 553
pacientes com influenza H1N1 confirmada ou provável na Califórnia encontrou como
mais comuns fatores de risco para complicações, a presença de doenças
pulmonares crônicas, que ocorreram em 37% dos pacientes, condições associadas
a imunossupressão e doença cardíaca que ocorreram em 17% dos pacientes com
complicações. Gestação foi associada a complicações em 17% dos casos, outros
fatores importantes foram diabetes e obesidade que foram associados a
complicações em 13% dos casos (132).
Pacientes com anemia falciforme infectados pelo p-H1N1 2009 tiveram maior
risco de desenvolver síndrome torácica aguda, internação em unidade de terapia
intensiva e necessidade de ventilação mecânica comparado aos que tiveram
influenza sazonal (133). Pacientes com SIDA corresponderam a 3,4% dos pacientes
de uma amostra de 911 pacientes hospitalizados por H1N1, o que corresponde a
uma prevalência maior que a esperada na população (134). Este mesmo estudo não
conseguiu demonstrar diferença na gravidade da doença relacionada a contagem de
linfócitos CD4 e outros dois estudos, realizados respectivamente no Chile e
Espanha, não conseguiram demonstrar diferenças na gravidade da doença entre a
população com HIV positivo e a população geral (135,136). Já em pacientes com
transplante de órgãos, um estudo demonstrou que em 237 pacientes infectados pelo
p-H1N1 2009, 32% desenvolveram pneumonia, 16% necessitaram de admissão em
unidade de terapia intensiva e 4% evoluíram para óbito (137).
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Outro grupo com risco particularmente aumentado, foi o de gestantes, vários
estudos demonstraram que este grupo de pacientes apresentou maior risco de
complicações obstétricas, hospitalizações e morte, comparado com a população
geral, principalmente durante o segundo e terceiro trimestre da gestação (138-143).
A mortalidade neste grupo foi cerca de 4 a 8 vezes maior como demonstrado em
alguns estudos (117,144-146).
A obesidade também foi um fator de risco identificado nos estudos iniciais da
epidemia (124,147). Nestes estudos ainda era duvidoso se o achado era uma
variável independente, ou apenas um achado em pacientes que tinham maiores comorbidades que apresentam associação com a obesidade, porem um estudo com
dados de saúde pública na Califórnia demonstrou que a obesidade foi fator de risco
independente associado com um risco 2,8 vezes maior de morte (148). Outro estudo
prospectivo realizado na Espanha não conseguiu demonstrar a associação de
obesidade e mortalidade, mas obesidade implicou em maior duração e necessidade
de ventilação mecânica (149), uma explicação possível para obesidade como fator
de risco é o aumento de citocinas pró-inflamatórias em pacientes obesos (150).

1.6

Achados laboratoriais
As alterações laboratoriais relatadas na literatura são inespecíficas. A primeira

série de casos descrita na literatura citou como alterações o aumento da lactato
desidrogenase (LDH) em 100% dos casos, também foram comuns aumento da
creatinofosfoquinase (CPK) e linfopenia (116). O estudo de Jain com 247 pacientes
por sua vez descreveu as seguintes alterações (147):
§

aumento de TGP ou ALT: 45% dos casos;

§

aumento de TGO ou AST: 44% dos casos;

§

anemia: 37% dos casos;

§

leucopenia: 20% dos casos;

§

leucocitose: 18% dos casos;

§

trombocitopenia: 14% dos casos;

§

trombocitose: 9% dos casos;

§

aumento de bilirrubina: 5% dos casos.
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Linfopenia é um achado também descrito nos diversos estudos, em 427
pacientes na China a linfopenia ocorreu em 68% dos adultos e em 92% das crianças
(106). Linfopenia relativa, menor que 21% do total de leucócitos, quando sem
leucopenia associada, foi achado preditor em uma série para diagnóstico de p-H1N1
em adultos tendo ocorrido em 23 de 25 adultos, mas apenas em 3 de 16 crianças
(151). Outros estudos confirmaram que aumento de CPK foi relativamente comum
(116), sendo inclusive descrito rabdomiólise associada a infecção (152).

1.7

Achados radiológicos

Um estudo mostrou que de 833 pacientes hospitalizados por p-H1N1 2009,
66% apresentavam infiltrado compatível com pneumonia ou SDRA na radiografia de
tórax (144). Em estudos com tomografia de tórax ocorria predomínio nos campos
inferiores e infiltrado peri-hilar com opacidades em vidro fosco, envolvendo 3 ou
mais campos pulmonares na maioria dos casos (153,154).

1.8

Achados patológicos

Os achados patológicos incluem alterações de vias aéreas superiores e
inferiores (155-158). Um estudo com 100 pacientes mostrou edema e inflamação
brônquica em 66% dos casos, com necrose e hemorragia brônquica em 26% e 18%
dos casos respectivamente (155). Dano alveolar difuso ocorreu em todos os
pacientes, com presença de membrana hialina em 59% dos casos e hemorragia
alveolar em 58% dos casos.
Um estudo brasileiro com 21 pacientes, mostrou dano alveolar difuso em 20
dos pacientes e hemorragia alveolar em cerca de 25% da amostra, as alterações em
outros órgãos como rins aparentemente eram secundárias a disfunção de múltiplos
órgãos (156).
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1.9

Definição de caso

O CDC define como caso suspeito de infecção pelo vírus H1N1 a seguinte
situação (101):
§

paciente com temperatura acima de 37,8 graus e presença de tosse ou
dor de garganta.

A confirmação laboratorial é indicada para afirmar que se trata de um caso de
H1N1. Apesar da definição pressupor a presença de febre, deve-se acrescentar que
conforme já descrito existem casos de infecção graves por H1N1 sem associação
com febre, assim nem todos os casos significativos preenchem estes critérios.
A literatura descreve 3 formas de acometimento da infecção pelo p-H1N1, que
são as seguintes (101):
§

doença leve ou não complicada: paciente com dor de garganta, tosse,
rinorrreia, mialgias, mas sem dispneia; ou paciente com piora de estado
funcional de doença crônica previamente existente;

§

doença progressiva: o paciente apresenta sintomas de doença leve
acrescidos de sintomas como dor torácica, hipóxia, alterações em sistema
nervoso central, desidratação e piora ou exacerbações de condições
crônicas como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência
cardíaca, insuficiência renal entre outras;

§

doença grave ou complicada: paciente com sinais de acometimento de
vias aéreas inferiores, principalmente pneumonia ou outras alterações
graves como encefalite, miocardite, rabdomiólise ou sepse grave
associada a infecção pelo H1N1.

Entre as complicações da infecção pelo vírus H1N1, as mais importantes são
quadros respiratórios e pneumonia, que iremos discutir especificamente mais à
frente.
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1.10

Diagnóstico laboratorial da infecção pelo p-H1N1 2009

O teste laboratorial recomendado pela OMS para a detecção qualitativa do
novo vírus da Influenza A (H1N1), também conhecido como vírus da gripe suína, é a
reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR). As amostras clínicas que
devem ser coletadas para a realização do teste são swabs combinados de
nasofaringe e orofaringe. Pacientes entubados devem ser submetidos a coleta de
aspirado nasotraqueal (101).
O princípio do teste realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo inclui o emprego de um painel de
oligonucleotídeos (primers) e sondas marcadas (probes) para a detecção e
caracterização do vírus da gripe suína, através da amplificação dos fragmentos de
genes específicos pela técnica da RT-PCR, estando de acordo com os testes
recomendados pelo CDC para este diagnóstico (16,17). Este painel Influenza foi
desenhado com a capacidade para a detecção concomitante dos:
§

vírus Influenza A universal humano;

§

vírus Influenza A suínos;

§

vírus específico H1N1 suíno da Influenza A.

Resumidamente, temos que, após o processo de extração do RNA da
amostra clínica, os fragmentos específicos do RNA do vírus da Influenza A (a
proteína da matriz – universal), e de regiões dos genes da Influenza A suína (bnucleocapsídeo e c-hemaglutinina H1) são amplificados através da técnica da PCR
em tempo real, no equipamento termociclador ABIPrism7500. Os resultados são
interpretados através dos dados de fluorescência emitidos pela sonda TaqMan
(marcada com o fluoróforo FAM) são coletados ao longo dos 45 ciclos da reação,
indicando a detecção dos genes em questão.
Concomitantemente é amplificado um controle interno da reação (RNA da
RNAse-P) para avaliar a qualidade da amostra empregada e assim validar o teste.
Os resultados do teste são interpretados da seguinte forma: se somente o alvo do
gene da proteína da matriz universal do vírus Influenza A (a) for detectado, indica a
presença do vírus da Influenza A sazonal (gripe comum); se ambos os alvos (a) e (b)
forem detectados, indica a presença de um vírus, de origem suína, da Influenza
A,porém não pertencente ao tipo H1N1, e finalmente se os três alvos (a), (b) e (c)
forem detectados indica a presença do vírus da Influenza A suína H1N1 pandêmico.
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Atualmente, dados demonstram sensibilidade de 99,3% e especificidade de
92,3% da reação em cadeia da polimerase em tempo real para detecção de infecção
pelo novo vírus influenza A (H1N1) comparada com a cultura (16,17).
As recomendações para a realização do exame diagnóstico são as seguintes
(16,17):
§

pacientes que requerem hospitalização;

§

pacientes de risco para doença grave;

§

pacientes em protocolos individualizados de cuidado – de acordo com o
julgamento clínico.

1.11 H1N1 e pneumonia
A pneumonia é uma das principais complicações por vírus influenza (10). No
caso da infecção pelo vírus influenza sazonal, ocorre raramente, mas é associada
em pacientes idosos com pneumonia bacteriana secundária em até 25% dos casos,
com mortalidade de até 25% (10). No caso das pneumonias pelo vírus p-H1N1, a
literatura descreve principalmente pneumonias primárias, mas infecções bacterianas
associadas são descritas em 4 a 29% dos casos (122-129,144).
Escores de gravidade em pneumonia, já foram descritos avaliando
adequadamente o prognóstico e alocação de recursos em pacientes com
pneumonia, como pode ser demonstrado no estudo de Fine e colaboradores (159) e
no estudo de Lim e colaboradores (160). A partir destes estudos foram criados dois
escores amplamente utilizados para avaliação destes pacientes, que são:
§

o índice de gravidade da pneumonia (PSI; Pneumonia Severity Index);

§

e o escore CURB-65 [confusão (Confusion), ureia (Urea nitrogen),
frequência

respiratória

(Respiratory

rate),

pressão

arterial

(Blood

pressure), e idade > 65 anos (Age ≥ 65 years)].
Uma falha destes estudos, entretanto, é a avaliação de pacientes com maior
gravidade. Neste subgrupo de pacientes graves, foi estudado um outro escore
denominado de SMART-COP [pressão arterial sistólica (Systolic blood pressure),
infiltrado radiográfico multilobar (Multilobar chest radiography involvement), albumina
(Albumin), freqüência respiratória (Respiratory rate), taquicardia (Tachycardia),
confusão (Confusion), oxigenação (Oxygenation) e pH arterial (arterial pH)], que
utiliza apenas variáveis fisiológicas, desconsiderando idade. Este escore apresentou
valor preditivo positivo quando escore igual ou maior a 3 pontos de 92%, para
predizer uso de suporte ventilatório invasivo ou não invasivo e drogas vasoativas
(161).
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Na população com pneumonia associada à infecção pelo vírus H1N1,
entretanto estes escores tiveram desempenho insatisfatório para predizer eventos. O
estudo de Mulrennan e colaboradores, por exemplo, avaliou uma coorte
retrospectiva de 70 pacientes, dos quais 35 apresentando pneumonia, nesta série
82% dos pacientes que necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva
tiveram escore CURB-65 de 0 ou 1, o que permitiria em teoria a alta hospitalar (162).
Um segundo estudo avaliou prospectivamente 265 pacientes internados em
unidades de terapia intensiva, avaliou a capacidade de predizer mortalidade com o
escore PSI e CURB-65, encontrou nos grupos PSI I-III e CURB-65 0-1, grupos,
portanto, de baixo risco para morte, mortalidade de 13,5% e 19,4% mostrando baixa
performance destes escores como instrumento de tomada de decisão em UTI (163).
Desta forma o uso de escores de avaliação de gravidade da infecção pelo p H1N1 é,
portanto, um tema ainda longe de ser bem definido.
Escores de triagem também foram avaliados em sua performance em
pacientes com infecção pelo p-H1N1 2009, a importância do seu uso é relacionada
principalmente em alocação rápida de recursos, em epidemias isto pode ocorrer
facilmente como descrito para epidemia pelo influenza A em 1918, em que 31% das
internações hospitalares foram secundárias a influenza (164), um aumento de mais
de 88% dos atendimentos em serviços de emergência ocorreram com a infecção
pelo pH1N1 2009 (165). Um estudo demonstrou a performance do sistema de
pontuação simples de triagem (STSS; Simple Triage Score System), que é um
escore já validado pela literatura para epidemias (166), em outras situações, para
avaliar a alocação de recursos em pacientes com infecção pelo p-H1N1 2009,
quando ele conseguiu uma alta acurácia sendo superior ao índice de avaliação da
falência de órgãos relacionadas à sepse (SOFA; Sepsis-related Organ Failure

Assessment) nestes pacientes (167).
Além da aplicação de escores para avaliar prognóstico dos pacientes com
pneumonia associada à infecção pelo p-H1N1 a diferenciação clínica com a
pneumonia adquirida na comunidade habitual também é importante, mas a
publicação de estudos para responder esta pergunta só ocorreu a partir do final de
2010. Um estudo demonstrou que alguns achados como coriza, dispneia, ausência
de dor torácica e crepitações eram associados com diagnóstico de pneumonia
associada ao p-H1N1 comparada a pneumonia adquirida na comunidade habitual
(168), um segundo estudo utilizou achados como aumento de enzimas musculares e
hepáticas e linfopenia relativa para criar um escore para testar pacientes com alta
probabilidade de infecção pelo p-H1N1 mas com teste de rastreamento para
influenza geral negativo (169), mas certamente o estudo mais interessante foi o de
Bewick e colaboradores, que propôs que o uso de cinco variáveis: febre, ausência
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de confusão mental, leucócitos menores que 12.000 cels/mm3, idade menor que 65
anos de idade e infiltrado bilateral na radiografia de tórax. Quando 4 ou 5 variáveis
estavam presentes a razão de verossimilhança positiva para pneumonia associada a
infecção pelo p-H1N1 2009 era de 9,0, por outro lado escores de 0 ou 1
apresentavam verossimilhança positiva de 75,7 para exclusão de pneumonia
associada a infecção pelo p-H1N1 (170), os resultados deste estudo não foram

	
  

validados em outras publicações.
Desta forma, apesar de inúmeras publicações relacionados ao pH1N1, existe
uma quantidade considerável de informações que ainda é emergente. Além disso,
muitas questões permanecem sem resposta, incluindo o possível papel dos índices
de gravidade de PAC e escores de triagem nestes pacientes.
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2. OBJETIVOS
________________________________________________
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§

Descrever a frequência de infecção pelo p-H1N1-vírus em pacientes adultos
internados por mais de 24 horas por pneumonia em um hospital terciário
durante período de epidemia.

§

Comparar características clínicas e laboratoriais de pacientes internados por
mais de 24 horas com pneumonia associada ao p-H1N1, com pacientes com
pneumonia adquirida na comunidade sem infecção pelo vírus p-H1N1.

§

Avaliar escores de probabilidade diagnóstica de pneumonia associada ao pH1N1 em comparação com a pneumonia adquirida na comunidade habitual.

§

Avaliar aplicação de escores de gravidade de pneumonia em pacientes com
pneumonia associada à infecção pelo vírus p-H1N1.

x	
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3. MÉTODOS
________________________________________________
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3.1

Local do estudo e comitê de ética
O estudo foi realizado no Pronto-Socorro do Instituto Central do Hospital das

Clínicas da Universidade de São Paulo, que é um hospital universitário terciário de
2200 leitos. O Instituto Central em particular apresenta de 960 a 1000 leitos com um
pronto-socorro com uma média de 500 a 1000 atendimentos diários.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa Capes da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo 1197/09). Neste momento já
existia um projeto no pronto-socorro de coleta de dados prospectiva de pacientes
com pneumonia. O termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi dispensado
devido à natureza observacional do estudo.

3.2

Delineamento e população do estudo
Estudo observacional prospectivo (coorte prospectiva) avaliando pacientes

consecutivos hospitalizados por pneumonia adquirida na comunidade, internados
por mais de 24 horas, entre os dias 12 de julho e 17 de agosto de 2009, no ProntoSocorro do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. A população do estudo necessariamente apresentava
13 ou mais anos de idade, pois é um pronto-socorro de pacientes adultos. O período
de estudo corresponde ao pico da epidemia de infecção pelo vírus p-H1N1 no Brasil
(171). O diagnóstico de pneumonia comunitária foi realizado pelo médico assistente
do paciente e baseado em pelo menos um dos seguintes sintomas ou sinais de
infecção aguda do sistema respiratório inferior: tosse, expectoração, falta de ar, dor
no peito, achados focais no exame físico do tórax, e manifestações sistêmicas
(confusão, cefaleia, sudorese, calafrios, mialgia e temperaturas superiores a
37,8°C). Os pacientes do estudo tiveram o diagnóstico de pneumonia confirmado por
radiografia de tórax, avaliada por dois médicos independentes. Foram excluídos
pacientes que presumivelmente apresentavam pneumonia nosocomial, definida por
pneumonia adquirida 48 a 72 horas após a admissão, com uso de antibióticos em
ambiente hospitalar nos últimos 30 dias ou com internação nos últimos 30 dias por
mais de 48 horas, exceto este critério e idade não houve outros critérios de
exclusão.
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A revisão dos prontuários médicos foi realizada de forma sistemática pelo
menos uma vez ao dia, além de duas visitas médicas diárias do medico pesquisador
no Pronto-Socorro do HCFMUSP durante o período do estudo. Médicos do próprio
hospital que assistiram os pacientes do presente estudo fizeram todos os testes e
procedimentos sem qualquer interferência dos pesquisadores. Todos os pacientes
tiveram suas amostras de swab de nasofaringe ou via endotraqueal coletadas na
admissão, e submetidos ao rRT-PCR, teste que foi realizado de acordo com as
normas do Centro de Controle de Doenças (CDC; Center of Diseases Control)(172).

3.3

Variáveis analisadas

Para a coleta de dados demográficos, foi utilizados formulários padronizados
representando os anexos 1 e 2, que incluiu dados relacionados com os seguintes
tópicos: histórico de vacinação contra a gripe (últimos 12 meses), condições
médicas subjacentes, sinais e sintomas clínicos, variáveis laboratoriais, achados
radiológicos, gravidade da pneumonia através dos escores PSI, CURB-65 e
SMART-COP (159,160,161) e desfechos, incluindo óbito hospitalar, internação em
UTI, ventilação mecânica (invasiva ou não invasiva) e uso de vasopressor. Também
foram coletados dados relativos a pacientes que, durante o mesmo período, foram
internados por pelo menos 24 horas com infecção p-H1N1-vírus, mas não
apresentaram radiografia de tórax compatível com pneumonia e apresentando
outros diagnósticos como motivo de internação.

3.3.1 Variáveis demográficas

Incluindo idade, sexo, educação (dividida para análise em 8 ou mais anos e
menos de 8 anos de escolaridade), estado civil (dividido em solteiro, casado,
amasiado e viúvo).
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3.3.2 Variáveis clínicas
Incluído as seguintes:
§

vacinação prévia para influenza;

§

presença de sintomas como febre (temperatura maior ou igual a 37,8 oC),
mialgias, tosse, dor de garganta, diarreia, dispnéia, dor torácica, coriza,
dor de garganta e expectoração;

§

presença de crepitações na ausculta pulmonar;

§

número de dias de sintomas antes de procurar o hospital;

§

índice de massa corpórea (IMC) em kg/m2;

§

disfunção renal (definida por creatinina maior que 1,5 mg/dL);

§

presença de imunossupressão (definida por doença imunossupressora
como SIDA, uso de drogas imunossupressoras como quimioterápicos e
corticosteroides em doses imunossupressoras);

§

frequência cardíaca na admissão;

§

frequência respiratória na admissão;

§

saturação de oxigênio avaliada por oximetria;

§

pressão arterial sistólica;

§

pressão arterial diastólica;

§

índice de choque em pacientes com infecção pelo vírus p-H1N1 2009.

O índice de choque é definido pela frequência cardíaca em batimentos por
minuto maior que pressão arterial sistólica em mmHg.

3.3.3 Variáveis laboratoriais
Incluindo as seguintes:
§

DHL(U/L);

§

CPK (U/L);

§

leucócitos (cels/mm3);

§

linfócitos (cels/mm3);

§

plaquetas (cels/mm3);

§

PaO2 (mmHg);

§

gradiente alvéolo-arterial;
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§

pH sérico (U);

§

albumina (g/dL);

§

PCR (mg/dL);

§

ureia (mg/dL);

§

creatinina (mg/dL);

§

hematócrito (%);

3.3.4 Escore de preditores de pneumonia associada à infecção pelo pH1N1
Utilizamos os sintomas do escore proposto por Bewick e colaboradores já
citado (170) que inclui as seguintes variáveis: febre, infiltrado bilateral, ausência de
confusão mental, leucócitos menores que 12.000 cels/mm3 e idade menor que 65
anos de idade.

3.3.5 Escores de gravidade para pneumonia adquirida na comunidade:
Foram utilizados os seguintes escores de gravidade para pneumonia:
§

O PSI (159) que inclui as seguintes variáveis:
§

Idade;

§

presença de comorbidades;

§

frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto;

§

temperatura maior que 40 °C ou menor que 35 °C;

§

pH menor que 7,35;

§

ureia sérica maior que 30 mg/dL;

§

concentração de sódio menor que 130 mEq/L;

§

padrão de imagem radiográfico ou tomográfico.

O escore atribui 5 classificações de risco conforme a pontuação, PSI de I a V,
os pacientes do grupo V são em consenso considerados para internação em UTI;
enquanto pacientes do grupo III e IV são considerados candidatos para internação
hospitalar. Os pacientes do grupo I e II, em teoria, poderiam receber alta hospitalar e
são considerados de baixo risco. Avaliamos em nosso grupo, considerando escore
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PSI IV e V, como indicações de internação em UTI, portanto de alto risco e Grupo 3
como moderado risco.
§

O CURB-65 (160) inclui as seguintes variáveis:
§

confusão mental;

§

ureia acima de 30 mg/dL;

§

frequência respiratória acima de 30 incursões por minuto;

§

pressão arterial sistólica abaixo de 90 mmHg;

§

idade maior que 65 anos.

O escore é determinado conforme o número de variáveis positivas. Pacientes
com escore 0 e 1, em consenso, são considerados como indicação de tratamento
ambulatorial; enquanto os pacientes do grupo 2 deveriam ser internados e pacientes
com 3 ou mais variáveis são considerados como indicação de internação em UTI.
Consideramos para análise, que a partir de 2 variáveis teríamos indicação de
internação em UTI, portanto sendo considerado alto risco.
O SMART-COP (161) inclui as seguintes variáveis:
§

pressão arterial sistólica abaixo de 90 mmHg (2 pontos);

§

envolvimento multilobar (1 ponto);

§

albumina menor que 3,4 mg/dL (1 ponto);

§

frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto (1 ponto);

§

frequência cardíaca maior que 124 batimentos por minuto (1 ponto);

§

confusão mental (1 ponto);

§

saturação de oxigênio abaixo de 90% (2 pontos);

§

pH arterial menor que 7,35 (2 pontos).

Pacientes com 3 ou mais pontos apresentaram forte correlação com a
necessidade de suporte ventilatório e drogas vasopressoras (161); consideramos
como indicação de internação em UTI um escore igual ou maior a 3 pontos,
representando estes pacientes o grupo de moderado a alto risco.
O STSS foi utilizado em sua versão simplificada (167) e atribui um ponto a
cada fator sendo composto de:
§

frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto;

§

índice de choque maior que 1;

§

saturação arterial de oxigênio (SaO2) menor que 90%;

§

estado mental alterado;

§

idade maior que 65 anos.
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A presença de três ou mais variáveis é indicativa de necessidade de
internação em UTI, nós consideramos para motivo de análise como duas variáveis
como sendo preditor de internação em UTI.

3.3.6 Desfechos clínicos
Incluindo os seguintes:
§

letalidade intra-hospitalar;

§

internação em unidade de terapia intensiva;

§

uso de droga vasoativa;

§

necessida de de ventilação mecânica ou ventilação não invasiva;

§

evolução para disfunção renal em paciente sem história prévia de
alteração da função renal; disfunção renal definida por níveis de
creatinina iguais ou maiores que 1,5 mg/dL;

§

presença de disfunção renal na admissão em pacientes sem história
prévia de disfunção renal;

3.4

§

número de dias de internação;

§

numero de dias de internação em UTI.

Análise estatística
Foram calculadas estatísticas descritivas para todas as variáveis do estudo

com dados expressos em medianas (com intervalo interquartil 25-75% ou faixa de
variação do menor ao maior valor da amostra) para variáveis contínuas
ou porcentagens (com 95% de intervalo de confiança, quando apropriado) para
variáveis categóricas. Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi realizado
para as variáveis continuas e determinou uma distribuição não paramétrica. Foram
calculadas as taxas de letalidade intrahospitalar e as taxas de internação em UTI,
para cada um dos três índices de gravidade de pneumonia (PSI, CURB-65 e
SMART-COP). Foi ainda realizada uma análise univariada para letalidade intrahospitalar, bem como para a admissão na UTI e letalidade intra-hospitalar, utilizando
o teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher quando aplicável.
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O teste de Wilcoxon ou Kruskall-Wallis foram aplicados para variáveis
contínuas.

Foram realizados modelos de regressão logística univariada e

multivariada para avaliar admissão em terapia intensiva, assim como para diversos
fatores potencialmente de risco para infecção pelo p-H1N1.
Calculamos ainda curvas ROC (receiver operator characteristic curve) como
uma forma de representar a relação entre a sensibilidade e a especificidade, além
da avaliação da performance de escores para diagnóstico de pneumonia associada
ao p-H1N1, considerando como método ouro a RT-PCR para H1N1. Além disso,
foram calculados sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor
preditivo negativo (VPN) e acurácia para cada escore de risco utilizado.
Todos os testes estatísticos foram bicaudados, e os valores de p menores ou
iguais a 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. A análise dos dados
foi realizada através da utilização do Statistical Package for the Social Sciences,
versão 17.0 (SPSS).
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Durante o período do estudo, que durou 36 dias, 118 pacientes foram
diagnosticados com pneumonia presumivelmente de comunidade, necessitando de
internação por no mínimo 24 horas. O RT-PCR para o vírus p-H1N1 2009 foi
realizado em 105 destes pacientes, portanto em 13 dos pacientes não foi avaliada a
presença de infecção pelo p-H1N1 2009, apesar da recomendação de se testar
todos os pacientes com pneumonia segundo as diretrizes da instituição e do
Ministério da Saúde na época (16, 17,173).
Os

motivos

da

não

realização

do

teste

não

foram

abordados

sistematicamente em nossa análise e não se pode afirmar portanto se a
probabilidade clínica de infecção pelo vírus p-H1N1 2009 era menor que no grupo
testado.
Cento e cinco pacientes com pneumonia fizeram o teste RT-PCR para H1N1,
todos estes pacientes foram inicialmente tratados empiricamente com antibiótico
conforme a prescrição do médico responsável, o que na maioria das vezes incluiu
dois antibióticos com cefalosporina de terceira geração e um macrolídeoalem de
oseltamivir 75 mg a cada 12 horas por via oral ou por sonda nasoentérica como antiviral. O oseltamivir foi descontinuado nos pacientes em que o resultado RT-PCR
para H1N1 foi negativo conforme o julgamento do médico responsável.

4.1

Características clínicas e demográficas
Entre os pacientes com pneumonia testados através do RT-PCR verificamos

que 53 pacientes apresentavam RT-PCR positivo para p-H1N1 2009, formando o
grupo p-H1N1 positivo e 52 pacientes com RT-PCR negativo, formando o grupo pH1N1 negativo ou como denominaremos grupo pneumonia adquirida na comunidade
habitual (PAC), portanto a frequência de p-H1N1 como etiologia de pneumonia foi de
50,8%, incidência portanto surpreendentemente alta de infecção pelo p-H1N1
considerando que foi um grupo em que incluiu quase todas as pneumonias
internadas no serviço de emergência no período e não um grupo pré-selecionado de
alta probabilidade de infecção pelo H1N1. As características clínicas destes
pacientes podem ser observadas na tabela 1.
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Tabela 1 –

Características dos 105 pacientes avaliados no pronto-socorro
HC/FMUSP durante período de 12 de junho a 17 de agosto de 2009.

Características

p-H1N1

PAC

Total

p

Idade mediana (anos)

43 (29-54)

50 (32-67)

44 (31-58)

0,02

Sexo Masculino (%)

41,5

61,5

51,4

0,04

Crepitações (%)

41,5

67,3

54,3

0,01

Febre (%)

92,5

55,8

74,3

<0,001

Mialgias (%)

45,3

26,9

36,2

0,05

Dor torácica (%)

20,8

28,8

24,8

0,34

Coriza (%)

77,4

26,9

52,4

< 0,001

Dor de garganta (%)

37,7

11,5

24,8

0,002

Tosse (%)

88,7

90,4

89,5

0,77

Expectoração (%)

24,5

36,5

30,48

0,18

Dispneia (%)

69,2

83,0

76,2

0,09

Confusão (%)

0

26,9

13,3

< 0,001

Obesidade (%)

33,33

13,3

21,43

0,03

Comorbidades (%)

62,3

87,5

73,5

0,01

Imunossupressão (%)

26,4

51,9

38,4

0,01

Vacinação influenza (%)

10

20

15,4

0,27

5 (3-7)

4 (2-6,5)

4 (2-7)

0,69

Tempo de sintomas
na admissão (dias)

A idade mediana foi de 43 anos no grupo p-H1N1 e 50 anos no grupo PAC,
esta diferença apresentou significância estatística. A pneumonia associada à
infecção

pelo

p-H1N1

2009

acometeu

significativamente

mais

mulheres,

correspondendo a 58,5% dos pacientes comparado ao grupo PAC, em que apenas
39,5% dos pacientes eram mulheres, deve-se salientar que pneumonias, na maioria
dos estudos, acometem homens e mulheres em geral na mesma proporção (159),
portanto o acometimento preferencial de mulheres observado na infecção pelo pH1N1 2009 parece ser uma característica específica destes pacientes, não houve

	
  

33	
  

x	
  

diferença entre os dois grupos em relação ao estado civil e anos de educação.
Vacinação para influenza não foi diferente entre os dois grupos apesar da diferença
de idade e foi muito baixa em ambos os grupos, estes índices baixos de vacinação
embora a princípio possam ser surpreendentes são similares a de outros estudos na
literatura (145).
O estudo avaliou ainda presença de achados clínicos como febre, crepitações
na ausculta respiratória, confusão mental entre outros achados presentes na história
ou exame clínico na admissão para verificar diferenças na apresentação entre os
dois grupos. A presença de crepitações ocorreu em 41,5% dos pacientes com
infecção pelo vírus p-H1N1 comparado a 67,3% do grupo PAC diferença esta com
significância estatística, e compatível com achados da literatura. Entre pacientes
com infecção pelo p-H1N1 2009 a presença de febre, mialgias, dor de garganta e
coriza foram significativamente mais comuns que no grupo PAC como podemos
observar na tabela 1. Por outro lado confusão mental foi mais frequente na ausência
de infecção pelo p-H1N1. Por sua vez expectoração, ocorreu em 24,5% dos
pacientes do grupo p-H1N1 e em 36,5% dos pacientes do grupo PAC, esta diferença
sem significância estatística, Não houve diferenças entre os dois grupos ainda
quanto a presença de dispneia, dor torácica e tosse. Podemos verificar que febre foi
muito frequente no grupo p-H1N1 ocorrendo em 49 de 53 pacientes ou 92,45% da
amostra, um achado portanto que em nossa amostra foi mais comum que nos
grupos do México no início da epidemia, mas compatível com achados de outros
trabalhos principalmente as séries de caso norte-americanas (111-113). Coriza e dor
de garganta ocorreram em 77,4% e 37,7% respectivamente dos pacientes com
infecção pelo H1N1 respectivamente comparados a 26,9% e 11,5% dos pacientes
do grupo PAC respectivamente. Por sua vez diarreia, que foi um sintoma
relativamente comum em outras séries, ocorreu em apenas 2 dos pacientes com
infecção pelo p-H1N1. O tempo de início dos sintomas até a admissão no hospital,
foi similar em ambos os grupos, sendo de 5 dias no grupo p-H1N1 positivo
comparado a 4 dias no grupo PAC.
Alguns dados foram similares nos dois grupos como pressão arterial sistólica,
frequência cardíaca e frequência respiratória que na admissão foram praticamente
iguais nos dois grupos. A frequência cardíaca e respiratória foram relativamente
altas em ambos os grupos, mas isto seria esperado considerando que são pacientes
que foram internados devido pneumonia.
Avaliamos ainda achados associados às duas condições como condições
médicas

associadas,

imunossupressão,

obesidade,

entre

outras

variáveis.

	
  

34	
  

x	
  

Obesidade, definida por índice de massa corpórea maior que 30 kg/m2, ocorreu em
33,3% dos pacientes do grupo p-H1N1 positivo e 13,3% dos pacientes do grupo pH1N1 negativo, esta diferença apresentou significância estatística e foi coincidente
com os dados de outros estudos que sugeriam associação de obesidade e infecção
pelo p-H1N1 2009. Imunossupressão, por sua vez foi duas vezes mais frequente no
grupo de pacientes sem infecção pelo p-H1N1, este fato se deve ao maior numero
de condições médicas associadas no grupo PAC, neoplasia, por exemplo, era
condição associada em 7 pacientes deste grupo em comparação com apenas 1
paciente do grupo p-H1N1.
O grupo p-H1N1 2009 apresentou menos frequentemente condições medicas
associadas, estas ocorrendo em 62,3% dos casos, comparados a 87,5% dos
pacientes no grupo p-H1N1 negativo que apresentaram condições médicas
associadas. Um total de 39 co-morbidades significativas existiam no grupo p-H1N1
positivo (pacientes apresentando de 1 a 2 co-morbidades) comparado a 57 comorbidades no grupo PAC (pacientes apresentando de 1 a 3 co-morbidades) , esta
diferença com significância estatística. Para efeito de análise, gestação foi
considerada uma condição médica associada, esta decisão apesar de controversa
apresenta concordância com os outros estudos que também classificam gestação
como co-morbidade em pacientes com infecção pelo p-H1N1 (118,145).
Gestação e pacientes transplantados renais eram as duas condições médicas
associadas mais comuns no grupo p-H1N1 positivo com 5 pacientes cada um, ainda
houve um paciente no grupo p-H1N1 positivo com transplante de medula óssea, por
outro lado foi surpreendente notar que apenas 1 paciente do grupo p-H1N1
apresentava SIDA como condição medica associada, ainda assim no caso particular
desta paciente , houve uma passagem prévia no Hospital das Clínicas com quadro
febril e de sintomas respiratórios, sendo avaliada e dispensada após várias horas
com RT-PCR negativo para H1N1, esta paciente retornou 5 dias após com
pneumonia e infecção confirmada pelo vírus H1N1 o que leva a possibilidade de
aquisição nosocomial do quadro. Entre os pacientes transplantados renais com
infecção pelo p-H1N1 houve apenas uma internação em UTI e nenhuma morte,
portanto este subgrupo de pacientes que potencialmente poderia ter evolução
desfavorável apresentou prognóstico relativamente bom.
As condições médicas associadas mais frequentes no grupo PAC incluíram
neoplasias,

diabetes,

hipertensão

arterial,

SIDA,

cardiopatias

e

pacientes

transplantados renais. SIDA por exemplo era presente em 6 pacientes do grupo
PAC, a distribuição destas condições medicas associadas em ambos os grupos

	
  

35	
  

x	
  

pode ser observada no gráfico 1 e 2.

	
  
Gráfico 1 –

Distribuição das comorbidades clínicas prévias no
grupo p-H1N1

Condições	
  médicas	
  associadas
7

2

7

2

6

3
3

6

3
6

6
6

Neoplasias
HAS
DM
Cardiopatia
SIDA
Transplante
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Pneumopatia
IRC
AVC
Gestantes
Outras	
  condições

Gráfico 2 – Distribuição das comorbidades clínicas prévias no grupo PAC

	
  

36	
  

x	
  

4.2

Achados laboratoriais
Para análise foram consideradas as variáveis obtidas na admissão hospitalar.

Em nosso estudo pelo menos 85% dos pacientes tinham dosada cada uma destas
variáveis em cada um dos grupos, a exceção foi a PaO2, pH arterial e gradiente
alvéolo-arterial que foram dosados na admissão em 79,1% dos pacientes. Não
houve diferença entre os dois grupos, em relação ao número de leucócitos,
plaquetas e linfócitos como podemos observar na tabela 2. Linfopenia, utilizando
como definição número de linfócitos menor que 1500 cels/mm3, foi observada em
73,58% dos pacientes do grupo p-H1N1 positivo em comparação com 69,23% dos
pacientes do grupo p-H1N1 negativo, portanto tivemos valores semelhantes em
ambos os grupos.
Trombocitopenia, também foi descrita em associação com infecção pelo vírus
H1N1, porém em nosso estudo apenas 24,53% dos pacientes do grupo p-H1N1
positivo apresentaram plaquetopenia, comparado com 23,53% dos pacientes do
grupo PAC, utilizamos como definição de plaquetopenia contagem menor que
150.000 céls/mm3. Apesar dos achados de alguns estudos os valores de CPK foram
similares em ambos os grupos, sendo que 31,92% dos pacientes do grupo p-H1N1
positivo apresentaram CPK aumentada comparado a 12,2% do grupo PAC,
Aumentos de CPK com valores acima de 1000 u/l ocorreram em 7 pacientes do
grupo p-H1N1 positivo e em 2 pacientes do grupo PAC. Os valores séricos de LDH
estavam disponíveis em 49 dos pacientes no grupo com pneumonia-H1N1 e em 47
pacientes do grupo p-H1N1 PAC, podemos observar elevação da LDH em 88,7%
dos pacientes do grupo p-H1N1 positivo, em comparação com 50% dos pacientes
do grupo PAC, os valores do LDH foram, portanto significativamente maiores no
grupo p-H1N1 2009 com valores de 679 U/L comparado a 488 U/L, esta diferença
com significância estatística. Valores acima de 1000 U/L da LDH foram observados
em 16 pacientes do grupo p-H1N1 e em 5 pacientes do grupo PAC, de forma que
apesar das diferenças entre os dois grupos nos valores de LDH é difícil diferenciar
os dois grupos pelos valores de LDH isoladamente. Houve diferenças significativas
entre os dois grupos em relação aos níveis de PCR, sendo estes, menores no grupo
p-H1N1. A pressão arterial de oxigênio foi menor no grupo p-H1N1, mas esta
diferença não alcançou significância estatística. O gradiente alvéolo-arterial e
albumina por sua vez foram maiores no grupo p-H1N1 também sem diferença com
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significância estatística, não houve ainda diferença em relação ao pH sérico e
creatinina sérica entre os dois grupos.
Tabela 2 –

Comparação entre os dois grupos: p-H1N1 e PAC em relação a
resultado de exames laboratoriais e de imagem

Exames
complementares

p-H1N1

PAC

Total

p

Infiltrado bilateral (%)

75,5

25

50,5

< 0,001

Leucócitos (cels/mm3)

7176 (4625-9680)

7600 (5570-

7155 (5067-10842)

0,07

1000 (500-1500)

0,19
0,66

15100)
Linfócitos (cels/mm3)

1100 (650-1500)

850 (4001515)

3

Plaquetas (cels/mm )

180,000

200,000

187,000 (133,750-

(150,000-

(96,000-

267,750)

225,500)

292,000)

CPK (U/L)

119 (55-243)

78 (37-149)

99 (44-236)

0,07

LDH (U/L)

679 (518-1231)

488 (374-708)

555 (446-934

< 0,001

PCR (mg/dL)

73 (20-104)

114 (83-185)

101 (39-159.4)

0,01

Creatinina (mg/dL)

0.86 (0.63-1.41)

1.1 (0.63-1.79)

0.98 (0.63-1.49)

0,24

PaO2 (mmHg)

56 (44-65)

60 (53-70)

58 (49-70)

0,058

Albumina (g/dL)

4 (3-4)

3 (3-4)

3 (3-4)

0,08

Gradiente alvéolo-

38,6 (33,1-44,2)

33,1 (28,1-

35,8 (33,3-44)

0,14

7,40 (7,20-7,42)

0,34

arterial

38,1)

pH arterial

7,39 (7,16-7,45)

7,40 (7,357,40)

4.3

Achados radiológicos
Como esperado em uma infecção viral, o infiltrado associado a pneumonia

com infecção pelo p-H1N1 foi bilateral em 75,5% dos casos, comparado apenas
25% dos casos nos pacientes do grupo p-H1N1 negativo como mencionado na
tabela 2. Os padrões de acometimentos no caso da infecção pelo vírus p-H1N1 2009
foram múltiplos, as tomografias revelaram principalmente opacidade em vidro
despolido e consolidações alveolares, entremeados de parênquima pulmonar
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normal. Ocorreram três episódios de pneumotórax nos pacientes internados com
infecção pelo p-H1N1 2009 após manobras de recrutamento de ventilação
mecânica.
Dois exemplos interessantes de acometimento radiográfico podem ser vistos
a seguir:
A imagem número 1 refere-se a uma paciente do sexo feminino de 29 anos
de idade, sem co-morbidades, com quadro respiratório febril de cinco dias, com
infiltrado difuso bilateral. A imagem 2 relaciona-se a sua tomografia realizada alguns
dias após com achados de infiltrado em vidro fosco, consolidação e parênquima
normal e ainda um dreno torácico colocado devido a pneumotórax secundário à
ventilação mecânica.
A imagem 3 refere-se ao caso de uma paciente gestante de 34 anos de idade,
sem outros antecedentes, com quadro gripal de 7 dias, com piora progressiva há 2
dias.
A radiografia mostra novamente um infiltrado difuso com predomínio em
bases e a tomografia desta paciente representa a imagem 4 mostrando uma imagem
com novamente infiltrado fosco e consolidações entremeando parênquima normal,
ambas as pacientes evoluíram para óbito.

	
  
Imagem1 –

Paciente de 29 anos de idade, sexo
feminino com infiltrado bilateral difuso
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Imagem 2 –

Tomografia da mesma paciente com
infiltrado em vidro fosco, associado a
consolidações e áreas de parênquima
normal, paciente ainda com dreno
torácico após pneumotórax que apareceu
durante a ventilação mecânica invasiva

	
  
Imagem 3 –

Gestante de 34 anos de idade com
infiltrado difuso predominante em bases
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Imagem 4 –

Tomografia da paciente da imagem 3
com infiltrado difuso em vidro fosco
entremeado de parênquima normal

4.4

Variáveis e escores associados com a probabilidade do diagnóstico de
pneumonia associada ao p-H1N1
Observando alguns dos achados clínicos que foram associados com

pneumonia associada a infecção pelo p-H1N1 realizamos uma regressão logística
univariada e posteriormente multivariada, encontramos que coriza e infiltrado
bilateral foram associados a infecção pelo p-H1N1 com razão de chances ou
oddsratio de 6 e 11 vezes respectivamente, como podemos observar na tabela 3, os
outros achados perderam a significância após a análise multivariada.
O nosso estudo teve confirmação diagnóstica laboratorial da infecção pelo pH1N1 em todos os pacientes, assim não houve divisão de pacientes em grupos com
provável infecção pelo p-H1N1 e infecção confirmada pelo H1N1 como ocorreu em
outros estudos, ainda assim considerando que em situações de epidemia a
importância de selecionar em que pacientes testar para a infecção pelo H1N1
consideramos o efeito de dois escores para definir probabilidade de infecção pelo
H1N1. O primeiro escore que consideramos para este propósito foi o desenvolvido
pela Winthrop-University, este escore foi utilizado em pacientes com provável
influenza com pneumonia que tiveram teste rápido negativo para influenza,
utilizando como critérios linfopenia relativa, mialgia intensa, aumento de CPK e
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trombocitopenia para definir probabilidade de infecção pelo p-H1N1 (169).
Considerando que apenas 24,5% dos pacientes do grupo p-H1N1 positivo
apresentavam plaquetopenia, 45,3% apresentavam mialgias e 31,9% apresentavam
CPK aumentada a performance deste escore ficou prejudicada e por este motivo
descartamos o seu uso.
Tabela 3 –

Estimativas de risco (razão das chances) de paciente apresentar
pneumonia associada à infecção pelo p-H1N1 comparada a PAC na
análise multivariada

Variável

razão de chances
(odds ratio)

p

IC 95%

Coriza

6,08

0,005

1,72-21,52

Ausência de crepitações

1,37

0,57

0,45-4,19

Dor de garganta

1,76

0,44

0,43-7,23

Idade <65 anos

2,68

0,32

0,39-18,34

Infiltrado bilateral

11,08

<0,001

3,48-35,20

Febre

3,62

0,08

0,83-15,81

Bewick e colaboradores por sua vez utilizaram outro escore, que já
descrevemos anteriormente, este escore no estudo original apresentava uma razão
de verossimilhança positiva alta para pneumonia associada ao H1N1 quando os
pacientes apresentavam escores de 4 e 5, já quando os escores eram de 0 e 1
existia alta probabilidade da pneumonia não ser associada a infecção pelo influenza
H1N1. Aplicamos este escore em nossa amostra e verificamos que todos os
pacientes com infecção pelo H1N1 apresentaram escore de pelo menos 3, e 50 dos
53 pacientes apresentaram escore 4 ou 5, por outro lado 17 pacientes do grupo pH1N1 negativo também apresentaram escore de 4 ou 5 o que diminui a acurácia do
escore, verificamos a distribuição dos pacientes conforme pontuação no escore de
Bewick e grupo PAC ou p-H1N1 na tabela 4.
Considerando para análise que valores de 4-5 são considerados positivos
para pneumonia associada ao p-H1N1 e escores de 0-1 indicativos de pneumonia
adquirida na comunidade sem infecção pelo p-H1N1 calculamos sensibilidade,
especificidade e valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN) para
infecção pelo p-H1N1, estes resultados estão na tabela 5. Podemos observar que a
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sensibilidade do escore 4-5 para pneumonia associada ao p-H1N1 foi de 94,34%,
especificidade por sua vez foi de 67,3% pois 17 pacientes do grupo p-H1N1 negativo
tiveram escores altos, por outro lado o VPN foi de 92,11% e o VPP por sua vez foi
de 74,63% com acurácia de 80,96%. Os escores 4-5 teste em nossa amostra
apresentaram razão de verossimilhança positiva de 2,89 (IC95%: 1,94-4,29) e
negativa de 0,08 (IC95%: 0,03-0,26), por outro lado considerando o escore de 0-1
como indicativo de pneumonia sem infecção pelo p-H1N1 observamos que nenhum
paciente com infecção pelo p-H1N1 positivo apresentou escore de 0-1 o que torna a
razão de verossimilhança positiva para PAC uma tendência ao infinito como
podemos observar na tabela 5, mas mesmo no grupo PAC apenas 10 pacientes
tiveram escore de 0 ou 1. Os cálculos de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN
considerando escores 0-1 de Bewick para PAC também estão sumarizados na
tabela 5, podemos ver que o escore teve alta especificidade, mas sensibilidade
baixa.
Para efeito de análise ainda utilizando o escore de Bewick dividimos os
grupos também em escores de 0-2 como provável pneumonia sem associação com
infecção pelo p-H1N1 representando portanto o grupo PAC e escores 3-5 como
grupo de provável pneumonia associada ao p-H1N1, a sensibilidade e VPN dos
escores 3-5 para pneumonia associada ao p-H1N1 foi de 100%, porém os valores
de especificidade e VPN não foram satisfatórios como podemos observar na tabela
6, por outro lado os escores de 0-2 tiveram especificidade e valor preditivo positivo
de 100% para PAC mas com sensibilidades e VPN inadequados como podemos
observar na mesma tabela.
Utilizando os dados de nosso trabalho e objetivando a criar uma ferramenta
com possibilidade de uso clínico, procuramos achar variáveis clínicas com
correlação com o diagnóstico de pneumonia associada a infecção pelo vírus p-H1N1
em nosso trabalho, utilizamos para esta ferramenta as que pareceram mais
promissoras incluindo algumas utilizadas no escore de Bewick, as variáveis
incluíram a presença de febre, infiltrado bilateral, idade menor que 65 anos de idade
e presença de coriza. Consideramos um escore positivo para pneumonia associada
ao p-H1N1 quando este escore for maior ou igual a 3, encontramos que este escore
teve uma sensibilidade de 90,57%, portanto um pouco inferior ao escore de Bewick,
mas com especificidade maior de 73,08% sendo portanto um escore um pouco mais
balanceado, a performance deste escore, que referiremos como escore de Bewick
modificado, pode ser avaliada em maiores detalhes na tabela 7.	
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Tabela 4 –

Distribuição dos pacientes com pneumonia associada
ao p-H1N1 conforme o escore de Bewick

Escore Bewick

p-H1N1 positivo/ total pacientes (% p-H1N1)

0

0/4 (0%)

1

0/6 (0%)

2

0/9 (0%)

3

3/19 (15,79%)

4

20/33 (60,6%)

5

30/34 (88,2%)

Tabela 5 – Desempenho do escore de Bewick para diagnóstico de p-H1N1 e
PAC usando o ponto de corte 0-1 para diagnóstico de PAC e 4-5
para pneumonia associada ao p-H1N1
	
  
	
  

	
  

Bewick

PAC (escore 0-1)

p-H1N1 (escore 4-5)

Sensibilidade (%)

19

94,34

Especificidade (%)

100

67,31

VPP (%)

100

74,63

VPN (%)

44,21

92,11

Razão de verossimilhança positiva

∞+

2,89 (1,94-4,29)

Razão de verossimilhança negativa

0,81 (0,71-0,93)

0,08 (0,03-0,26)
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Tabela 6 – Performance do escore de Bewick para diagnóstico de PAC e
pneumonia associada ao p-H1N1 com divisão dos grupos em
escore 0-2 e 3-5

	
  

Bewick

PAC (escore 0-2)

p-H1N1 (Escore 3-5)

Sensibilidade (%)

36,54

100%

Especificidade (%)

100

36,54%

VPP (%)

100

61,63

VPN (%)

38,37

100%

Razão de verossimilhança positiva

∞+

1,58 (1,27-1,93)

Razão de verossimilhança negativa

0,63 (0,52-0,78)

0,00

Tabela 7 – Desempenho do escore de Bewick modificado para diagnóstico
de pneumonia associada ao p-H1N1
	
  

Bewick
Modificado

Pneumonia associada ao p-H1N1 (escore 4-5)

Sensibilidade (%)

90,57

Especificidade (%)

73,08

VPP (%)

77,42

VPN (%)

88,37

Razão de verossimilhança positiva

3,36 (2,13-5,31)

Razão de verossimilhança negativa

0,13 (0,06-0,30)

Quando comparamos o desempenho do escores de Bewick e Bewick
modificado, observamos que a acurácia do escore modificado foi de 81,9% um
pouco superior ao do escore Bewick, utilizando ainda curvas (ROC) para comparar
os dois escores verificamos que a área sobre a curva do escore de Bewick foi de
0,68, enquanto utilizando o escore modificado esta área é de 0,82, portanto o escore
modificado tem melhor desempenho, podemos ver a curva ROC para ambos os
escores no gráfico 3 e 4.

Sensibilidade

CURVA ROC

1 	
  – Especificidade
Área sobre a curva: 0,68
Gráfico 3 –

Curva ROC para escore de Bewick para
diagnóstico de pneumonia associada ao p-H1N1

CURVA ROC

Sensibilidade
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Área sobre a curva: 0,82

1 – Especificidade
MODIFICADO
Área sobre a curva: 0,82
Gráfico 4 –

Curva ROC para diagnóstico de pneumonia
associada ao p-H1N1 utilizando o escore
modificado
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4.5

Desfechos
Os pacientes do grupo p-H1N1 apresentaram o desfecho combinado

mortalidade intra-hospitalar ou internação em UTI em 50,94% dos casos, com este
mesmo desfecho ocorrendo em 46,2% das pessoas no grupo PAC, não ocorrendo
diferenças significativas do ponto de vista estatístico entre os dois grupos.
Ocorreram cinco mortes no grupo p-H1N1 positivo e em nove pacientes do grupo
PAC, também sem diferença estatística significativa (Tabela 8).
Tabela 8 –

Desfechos clínicos nos pacientes nos grupos p-H1N1 e PAC

Desfechos

Pneumonia
p-H1N1(%)

PAC (%)

Total (%)

p

Uso de vasopressores

10 (18,9)

13 (25%)

23 (21,9)

0,45

Ventilação mecânica

17 (32,1)

18 (34,6)

35 (33,3)

0,78

7 (13,2)

13 (25)

20 (19)

0,12

14 (26,4)

9 (18,4)

23 (22,5)

0,33

Letalidade hospitalar

5 (9,4)

9 (17,3)

14 (13,3)

0,24

Admissão em UTI

27 (50,94)

24 (46,2)

51 (48,57)

0,49

Dias de internação

6 (6,2-11,07)

7 (6,45-12,69)

----------

Dias em UTI

4,5 (4,57-10,57)

8 (5,89-12,86)

----------

invasiva
Injúria renal na
admissão
Injúria renal na
evolução

0,18

Devemos acrescentar que todos os pacientes que evoluíram para óbito foram
internados em UTI, assim quando falarmos em internação em UTI necessariamente
estamos incluindo os pacientes que morreram. Entre pacientes sem história prévia
de disfunção renal encontramos que alteração da função renal ocorreu em 13,2%
dos pacientes do grupo p-H1N1 e em 25% dos pacientes do grupo PAC, não houve
significância estatística nesta diferença. Em pacientes com função renal normal na
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admissão 14 desenvolveram disfunção renal no grupo p-H1N1 positivo e em 9
pacientes do grupo PAC. Outros desfechos avaliados incluindo uso de droga
vasopressora, desenvolvimento de insuficiência renal não tiveram diferença
estatística significativa e podem ser observados com mais detalhes na 8. O número
de dias internados foi similar entre os dois grupos e suas medianas foram de 6 e 7
dias, já a mediana do tempo de internação em UTI foi de 4,5 dias no grupo p-H1N1
positivo e 8 dias no grupo PAC sem diferença significativa também, os desfechos
nos dois grupos podem ser observados comparativamente na tabela 8. Apesar das
diferenças observadas na apresentação clínica, variáveis clínicas e laboratoriais
entre os dois grupos podemos observar que o prognóstico foi semelhante nos dois
grupos apesar da ideia difundida e até mesmo corroborada em alguns estudos que
os pacientes com infecção pelo p-H1N1 2009 poderiam ter prognóstico desfavorável,
este não foi o caso em nossa amostra.

4.6

Achados associados com maior risco de internação em UTI
Utilizando as variáveis que mostraram diferença entre os grupos p-H1N1 e

PAC, procuramos ver se estas mesmas variáveis também tinham relação com risco
de internação em UTI.
Uma análise univariada e posteriormente multivariada foi realizada para
avaliar esta associação com risco de internação em UTI na amostra combinada de
pacientes com pneumonia incluindo os pacientes do grupo p-H1N1 positivo e PAC.
Foram utilizadas em nosso modelo um total de 10 variáveis e os seus resultados
podem ser vistos na tabela 9. Os dados foram classificados como acima ou abaixo
da mediana, podemos observar que a PaO2 abaixo de 58 mmHg foi associado a um
risco de 6,7 vezes maior de internação em UTI na análise univariada e de mais de
18 vezes na análise multivariada demonstrando uma forte associação com risco de
internação em UTI. Os níveis de albumina sérica menores que 3,0 g/dL foram
associados com um risco aumentado de internação em UTI de 4 vezes na análise
univariada e com uma associação ainda maior na análise multivariada com risco
próximo a 8 vezes maior de internação em UTI.
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Idade, sexo, infecção pelo H1N1, obesidade, PCR e infiltrado bilateral não
tiveram na amostra combinada nenhuma relação com aumento de risco de
internação em UTI. O aumento de DHL na análise univariada estava associado a
aumento de 3 vezes no risco de internação em UTI, associação sem significância
estatística e que se tornou ainda mais fraca na análise multivariada.
Foi surpreendente verificar que a PCR não foi uma variável com risco
aumentado de internação em UTI, o dado era disponível na admissão em 50 dos 53
pacientes com infecção pelo p-H1N1 e 47 pacientes do grupo pneumonia adquirida
na comunidade, assim a perda de dados é uma causa improvável da ausência desta
diferença, não foi realizada análise das dosagens de PCR em outros dias alem da
admissão, de forma que a evolução dos níveis de PCR como fator prognóstico não
foi avaliada em nosso estudo.

Tabela 9 –

Análise univariada e multivariada de preditores de risco de internação
para internação em UTI no grupo de 105 pacientes internados em UTI
no período de 12 de julho a 17 de agosto de 2009

Preditores

Análise univariada
RC (IC 95%)

p

Análise multivariada
RC (IC 95%)

p

Idade > 44 anos

1,21 (0,58-2,60)

0,63

0,180 (0,02-1,34)

0,10

Sexo feminino

0,61 (0,28-1,31)

0,21

0,55 (0,10-3,19)

0,51

Comorbidades

1,05 (0,44-2,53)

0,92

2,92 (0,30-28,48)

0,36

p-H1N1 positivo

1,31 (0,61-2,81)

0,49

0,93 (0,06-14,97)

0,96

Obesidade

1,25 (0,47-3,36)

0,65

2,28 (0,18-28,48)

0,52

Infiltrado bilateral

0,71 (0,33-1,53)

0,38

0,81 (0,13-5,15)

0,83

LDH > 555 U/L

3,22 (1,39-7,45)

0,07

6,33 (0,59-68,08)

0,13

PCR > 101 mg/dL

0,81 (0,37-1,81)

0,61

0,25 (0,03-1,82)

0,17

PO2 ≤ 58 mmHg

6,71 (2,43-18,55)

<0,001

16,41 (1,95-37,9)

0,01

Albumina < 3 g/dL

4,09 (1,62-10,35)

0,003

7,98 (1,12-56,66)

0,04
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Analisamos posteriormente os fatores de risco para internação em UTI
dividindo os pacientes nos grupos p-H1N1 e PAC utilizando as mesmas 10 variáveis
que avaliamos na análise multivariada do grupo combinado, verificamos que no
grupo PAC apenas a albumina demonstrou significância em relação ao risco de
internação em UTI representando um aumento de 12 vezes neste risco, como
podemos observar na tabela 10.
No grupo p-H1N1 positivo verificamos que valores de LDH sérico acima de
555 U/L, representou um risco 4 vezes maior de internação em UTI, a PO2 abaixo de
58 mmHg por sua vez foi associada a risco de 18 vezes maior de internação em UTI
e PCR acima de 101 mg/dL representou risco 3 vezes maior de internação em
terapia intensiva embora esta última variável não tenha alcançado significância
estatística, outros fatores incluindo níveis de albumina abaixo de 3,0 g/dL não
apresentaram associação com internação em UTI, estes resultados estão
sumarizados na tabela 10.

Tabela 10 –

Preditores de risco para internação em UTI nos grupos p-H1N1 e PAC

Preditores

p-H1N1
(RC; IC95%)

p

PAC
(RC; IC95%)

p

Idade > 44 anos

1,12 (0,38-3,66)

0,39

1,44 (0,47-4,39)

0,52

Sexo feminino

0,44 (0,15-1,44)

0,39

0,40 (0,22-2,07)

0,28

Comorbidades

0,90 (0,20-1,93)

0,91

6,00 (0,66-54,24)

0,11

Obesidade

0,47 (0,34-3,80)

0,51

1,14 (0,15-8,76)

0,90

Infiltrado bilateral

0,23 (0,30-1,09)

0,07

1,51 (0,43-5,33)

0,52

LDH > 555U/L

4,03 (1,16-14,00)

0,03

2,22 (0,65-7,64)

0,21

PCR > 101 mg/dL

3,05 (0,92-10,11)

0,07

0,23 (0,65-0,79)

0,07

PO2 ≤ 58 mmHg

18,33 (3,46-97,19)

0,001

2,80 (0,71-11,10)

0,14

Albumina < 3g/dL

2,57 (0,71-9,27)

0,15

12,00 (2,20-65,52)

0,004
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Realizamos ainda uma comparação entre os pacientes com pneumonia e
infecção pelo p-H1N1 2009 mostrando os resultados em variáveis contínuas
utilizando várias variáveis clínicas e laboratoriais, podemos verificar que os valores
de LDH sérico foram de 1014 U/L no grupo que necessitou de internação em UTI
comparado a 553 U/L no grupo manejado fora do ambiente de terapia intensiva. A
mediana dos linfócitos foi de 1000 cels/mm3 no grupo UTI comparado a 1200
cels/mm3

no

grupo

não

internado

em

UTI.

A

PO2

e

albumina

foram

significativamente menores no grupo de pacientes internados em UTI e a PCR foi de
103 mg/dL no grupo UTI comparado a 42 mg/dL no grupo sem internação em UTI.
As outras variáveis estudadas não demonstraram diferença estatística e parte
destes resultados está expresso na tabela 11. O achado de significância da
dosagem de albumina nesta análise da tabela 11 que não aparece na tabela 10 tem
uma explicação simples, como os dados foram divididos em mediana da amostra
combinada e a albumina foi maior no grupo p-H1N1 positivo não foi possível verificar
relação de risco utilizando este ponto de corte, se utilizarmos a mediana do grupo pH1N1 temos uma associação de risco com significância estatística.
No grupo p-H1N1 fizemos ainda comparações entre os pacientes com
infecção pelo p-H1N1 que sobreviveram e que evoluíram para óbito, estes
resultados são sumarizados na tabela 12. Podemos verificar que a albumina sérica
foi único fator associado significativamente com mortalidade na análise univariada
sendo menor entre os pacientes que morreram, nenhum outro achado foi associado
com risco para morte nos pacientes H1N1 positivo e quando realizada a análise
multivariada o efeito da albumina desapareceu, o que seria esperado considerando
o número relativamente pequeno de mortes.
Um achado interessante ainda foi que todos os pacientes do grupo p-H1N1
positivo que evoluíram para óbito tinham PaO2 abaixo de 70 mmHg na admissão,
não se pode extrapolar muito com este dado considerando a paucidade de óbitos
neste grupo, mas é mais um fator que reforça a importância do fator hipoxemia no
prognóstico deste grupo em específico.
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Tabela 11 –

Mediana de variáveis entre pacientes com pneumonia associada ao pH1N1 2009 que necessitaram ou não de internação em UTI

Variável

Pacientes internados
na UTI

Idade (anos)

38 (23-54)

43 (31-53)

0,55

Frequência respiratória

29 (26-31)

27 (24-28)

0,93

Pressão arterial sistólica

115 (109-124)

120 (113-125)

0,06

DHL (U/L)

1014 (556-1639)

553 (490-690)

<0,001

CPK (U/L)

160 (85-488)

88 (42-179)

0,07

Leucócitos (cels/mm3)

6600 (4193-8615)

7310 (4880-10790)

0,40

Linfócitos (cells/mm3)

1000 (525-1200)

1200 (800-1550)

0,04

PaO2 (mmHg)

50,8 (43,5-56,2)

71,3 (56,8-80,7)

<0,001

Albumina (g/dL)

3,3 (2,8-3,7)

3,8 (3,3-4,3)

0,02

Proteína C reativa (mg/dL)

103 (38-172)

42 (16-101)

0,01

	
  
	
  
Tabela 12 –

Sem internação em
UTI

p

Mediana de variáveis em pacientes com pneumonia associada á
infecção pelo p-h1n1 entre pacientes que evoluíram para óbito e
sobreviventes

Variável

Sobreviventes

Letalidade intrahospitalar

p

Idade (anos)

42 (29-53)

52 (31-58)

0,43

DHL (U/L)

635 (517-1105)

1380 (619-2399)

0,06

CPK (U/L)

117 (48-243)

210 (103-2519)

0,57

Leucócitos (cels/mm3)

7055 (4613-9815)

5680 (3520-10110)

0,64

Linfócitos (cels/mm3)

1100 (700-1500)

800 (500-2050)

0,95

PaO2 (mmHg)

55,95 (46-70)

47,2 (39-61)

0,27

Albumina (g/dl)

3,7 (3,2-4,15)

3,1 (1,9-3,2)

0.03

Proteína C reativa (mg/L)

71,80 (19-139)

115 (20-354)

0,35
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4.7

Escore de pneumonia

A maioria dos pacientes internados do grupo p-H1N1, quando classificados
através dos escores PSI e CURB-65 apresentavam baixo risco. Considerando como
baixo risco escores PSI de 1-2 e escores CURB-65 de 0-1 temos que 71,7% e
92,5% dos pacientes respectivamente foram classificados como baixo risco. Por
outro lado, 60,4% dos pacientes com p-H1N1 2009 foram classificados de acordo
com o escore SMART-COP apresentando pontuação igual ou superior a 3 o que
representa moderado a alto risco, portanto resultados bem diferentes entre o
SMART-COP e os outros dois escores.
Admissões na UTI ocorreram em 36,8% dos pacientes com um PSI com
pontuação de I-II e em 49% daqueles com um CURB-65 pontuação de 0-1,
enquanto que apenas 9,5% dos pacientes com uma pontuação de 0-2 no escore
SMART-COP foram admitidos em UTI e nenhum destes pacientes necessitou de
drogas vasopressoras ou ventilação invasiva. Podemos ainda observar que entre os
pacientes com escore SMART-COP ≥3, que 78,1% necessitaram de internação na
UTI, sendo que 46,9% do total dos pacientes necessitaram de ventilação mecânica
invasiva e 31,3% necessitaram de vasopressores, estes resultados estão
sumarizados na tabela 13. Todos os cinco pacientes que morreram tiveram uma
pontuação SMART-COP igual ou maior a 3. Além disso, entre os 27 pacientes
internados em UTI, 25 deles necessitaram de suporte ventilatório e em 16 pacientes
foi necessário ventilação invasiva, o que demonstra que representa um grupo que
realmente tinha necessidade de internação em recursos de terapia intensiva.

5 (13,2)

2 (5,3)

14 (36,8)

Injúria renal na
evolução (%)

Mortalidade
hospitalar (%)

Internação em
UTI (%)

4 (1-48)

6 (15,8%)

Injúria renal na
admissão (%)

Tempo de
permanência
hospitalar (dias)

8 (21,1)

Ventilação
mecânica
invasiva (%)

7 (3-25)

9 (81,8)

2 (18,2)

6 (54,4)

0

7 (63,6)

5 (45,5)

n=11

n=38

4 (10,5)

PSI III

PSI-II

8 (7-22)

4 (100)

1 (25)

3 (75)

1(25)

2(50)

1 (25)

n=4

PSI IV-V

0,06

0,004

0,24

0,002

0,30

0,02

0,03

p

5,5 (1-48)

24 (49)

4 (8,2)

11 (22,4)

7 (14,3)

15 (30,6)

6.5 (3-9)

3 (75)

1 (25)

3 (75)

0

2 (50)

2 (50)

n=4

n=49

8 (16,3)

≥2

CURB 65

0-1

CURB-65

0.93

0,32

0,27

0,02

0,42

0,42

0,10

p

3 (1-16)

2 (9,5)

0

1 (4,8)

2 (9,5)

2 (9,5)

0

n=21

0-2

SMART-COP

Desfechos clínicos no grupo p-H1N1 conforme classificação de risco da pneumonia

Uso de
vasopressor (%)

Desfechos

Tabela 13 –

	
  

8 (3-48)

25 (78,1)

5 (15,6)

13 (40,6)

5 (15,6)

15 (46,9)

10 (31,3)

n=32

≥3

SMART-COP

<0,001

<0,001

0,06

0,004

0,52

0,004

0,004

p
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Em geral, o SMART-COP foi o escore que teve o melhor desempenho para
prever admissão na UTI entre pacientes de alto risco (escore ≥ 3). Apresentando
maior sensibilidade em relação ao PSI e CURB-65, sendo de 95,6% versus 14,8%
versus 11%, respectivamente. Além disso, o SMART-COP apresentou bons
resultados quanto a VPP (78%), VPN (90,5%) e acurácia (85%). Finalmente, a sua
especificidade também foi satisfatória (73%). O PSI apresentou especificidade e
VPP de 100%, no entanto, este escore apresentou VPN de apenas 53% e acurácia
de 56,7% para predizer admissão na UTI entre os pacientes classificados pelo PSI
nos grupos IV e V. Embora, o CURB-65 tenha apresentado elevada especificidade
(96%) e VPP (75%), apresentou performance apenas razoável quanto ao VPN
(51%) e acurácia (52,8%), para prever admissão na UTI entre os pacientes
classificados como de alto risco (escore ≥ 2), podemos observar as sensibilidades,
especificidade, VPP, VPN e acurácia de cada um dos escores na tabela 14.
Tabela 14 –

Desempenho dos diferentes escores para determinar
prognóstico dos pacientes com pneumonia associada ao
p-H1N1

	
  

Escore

PSI

CURB-65

SMART-COP

Sensibilidade (%)

14,8

11

95,6

Especificidade (%)

100

96

73

VPP (%)

100

75

78

VPN (%)

53

51

90,5

Acurácia %

56,7

52,8

85

Os escores PSI e CURB-65 apresentaram pontuações mais baixas no grupo
de pneumonia H1N1, com mediana da classificação pelo escore PSI no grupo pH1N1 de 2 comparado a 4 no grupo PAC, não houve diferença em relação ao
escore SMART-COP entre os grupos p-H1N1 e PAC. Entre os pacientes do grupo
pneumonia H1N1 com uma pontuação SMART-COP ≥3, 81,25% apresentaram
admissão na UTI como podemos observar na Tabela 13, sendo que 53,12%
necessitaram de ventilação mecânica invasiva e 21,87% necessitaram de
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vasopressores. Os escores de risco também foram avaliados no grupo PAC, mas
ocorrência de necessidade de internação em UTI não foi diferente da esperada pela
literatura. A distribuição da classificação PSI em pacientes internados ou não na UTI
no grupo PAC teve resultados semelhantes ao estudo de Fine e colaboradores que
validou estes escores (159) como podemos observar no Gráfico 5. Avaliamos ainda,
baseado nos escores CURB-65 e SMART-COP, a distribuição de casos que
necessitaram de UTI e evoluíram para óbito, estes resultados estão no gráfico 6 e
não apresentaram proporção superior ao que seria esperado de internação em UTI e
mortalidade ao que seria esperado pela classificação de pneumonia.

Gráfico 5 –

Distribuição dos casos, internações em UTI e
mortalidade conforme classificação pelo escore
PSI de pneumonia no grupo PAC
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Gráfico 6 –

4.8

Distribuição dos casos, internações em UTI e
mortalidade conforme classificação pelos escores
CURB-65 e SMART-COP de pneumonia no grupo
PAC

Escore STSS e pneumonia associada ao p-H1N1 2009

Utilizando os dados do serviço de epidemiologia do HC, durante o mesmo
período de estudo, outros 15 pacientes com infecção pelo p-H1N1 2009 foram
internados pelo Pronto-Socorro do ICHC, mas não apresentavam pneumonia em
radiografia de tórax e seu diagnóstico final, foi entre outros desidratação,
gastroenterite e traqueobronquite. O tempo de internação destes pacientes variou
entre 1 e 3 dias e todos tiveram altas sem complicações.
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Dados laboratoriais destes pacientes foram avaliados através de medianas.
Podemos observar que os valores de CPK (U/L) foram de 61 U/L (33-135), em anos
de idade foi de 31 (20-43), a contagem de leucócitos foi de 6.105céls/mm3 (40509205), a contagem de linfócitos foi de 1300 céls/mm3 (825-1713). Além disso, a
dosagem de LDH sérico estava disponível em 12 destes pacientes, todos eles
apresentaram níveis de LDH no limite da normalidade (maior valor de 413 U/L e
limite superior da normalidade de 480 U/L). Finalmente, nenhum dos 15 pacientes
necessitaram de internação na UTI e todos sobreviveram. Por conseguinte, a
ausência de pneumonia em pacientes hospitalizados p-H1N1-infectados com vírus
estava associada à proteção contra a admissão na UTI e mortalidade intra-hospitalar
(RC de 0,028; p = 0,0002).

4.9

Outras infecções associadas

Dentre os 53 pacientes com pneumonia e infecção pelo p-H1N1 2009 foram
comparados a performance do escore SMART-COP e o STSS para predizer
necessidade de recursos de terapia intensiva. Comparativamente o SMART-COP
apresentou melhor sensibilidade (92% contra 71,4%), VPN (90,5% contra 85,7%) e
acurácia (85% contra 68%). Os resultados comparativos entre os dois escores
podem ser observados com mais detalhes na tabela 15.
Por outro lado, a especificidade e valor preditivo positivo do STSS foi superior
ao SMART-COP, indicando que estas ferramentas podem ser complementares.
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Tabela 15 –

Comparação entre escores STSS e SMART-COP em relação aos
desfechos clínicos nos pacientes com pneumonia associada à
infecção pelo p-H1N1
Desfechos

Escores

Uso de
Vasopressor
(%)

Ventilação
mecânica
invasiva
(%)

Mortalidade
hospitalar
(%)

Internação
em UTI
(%)

Tempo
médio de
internação
(dias)

STSS 0

-

3 (21,4)

-

2 (14,3)

3 (1-7)

STSS 1

3 (16,7)

3 (16,7)

1 (5,6)

8 (44,4)

6 (1-25)

STSS 2

3 (20)

7 (46,7)

3 (20)

12 (80)

9 (3-48)

STSS ≥ 3

4 (66,7)

4 (66,7)

1 (16,7)

5 (83,3)

9 (3-28)

p

0,006

0,06

0,25

0,001

0,001

SMART-COP 0-2

-

2 (9,5)

-

2 (9,5)

4 (1-16)

SMART-COP ≥ 3

10 (31,3)

15 (46,9)

5 (15,6)

25 (78,1)

8 (3-48)

p

< 0,001

0,004

0,06

< 0,001

< 0,001

4.10

Pacientes internados por p-H1N1 2009 sem pneumonia
O estudo foi observacional e a procura sistemática de outros agentes

etiológicos não foi realizada.
Hemoculturas estavam disponíveis em 44 pacientes em período de até 48
horas da internação e foram negativas em todos os casos exceto um paciente com
Streptoccosviridans na hemocultura.
Aspirado traqueal ou lavado broncoalveolar foi também obtida em 15
pacientes dentro das primeiras 48 horas de internação, e também foram negativas,
com exceção de apenas um paciente com Streptococcus sp. em aspirado traqueal,
que não foi o mesmo paciente que teve a hemocultura positiva; outro paciente com
Staphylococcus sp..
Hemoculturas e culturas traqueais eventualmente se tornaram positivas
durante a internação, mas não foram o objeto do estudo.
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5. DISCUSSÃO
________________________________________________
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O foco de nosso interesse ao realizar este estudo era observar as
características de pneumonias adquiridas na comunidade associadas ou não a
infecção pelo p-H1N1 em um momento de epidemia por este vírus, determinando
qual era a contribuição do vírus na frequência destas pneumonias, se a
apresentação e características das pneumonias associadas ao p-H1N1 2009 é
diferente, se existe diferença em relação ao prognóstico em relação a PAC habitual
e que fatores ou instrumentos podem nos ajudar a determinar o diagnóstico e
prognóstico destes pacientes. O objeto central de nossas investigações, foi portanto,
pacientes com pneumonia internados no PS/ICHC durante o período da epidemia
pelo vírus p-H1N1, conforme as recomendações de diretrizes institucionais e do
Ministério da Saúde todos pacientes com pneumonia deveriam ser naquele
momento testados para infecção pelo vírus p-H1N1, assim portanto estamos falando
de um grupo de pacientes sem pré-seleção baseada na probabilidade do diagnóstico
de infecção viral. Considerando estas circunstâncias verificamos que a frequência de
infecção pelo p-H1N1 2009 foi surpreendentemente alta representando 50,48% dos
indivíduos testados. Portanto, uma normatização de conduta em que todos os
pacientes com pneumonia devam ser testados para infecção pelo vírus p-H1N1,
durante os períodos de epidemia parece razoável.
As características clínicas de ambos os grupos apresentam algumas
diferenças que merecem citação. O grupo PAC apresentou com maior frequência a
presença de crepitações à ausculta respiratória e confusão mental. Por outro lado
febre e mialgias foram mais frequentes no grupo p-H1N1. O achado clínico que
consistentemente apresentou o maior poder discriminatório entre

pneumonia

associada ao p-H1N1 e PAC, foi o de coriza ocorrendo em 77,4% dos pacientes do
grupo p-H1N1 comparado a 26,9% dos pacientes do grupo PAC. Deve-se
acrescentar que coriza em nosso estudo foi mais frequente que em algumas séries
(115,168), porém outros estudos mostraram o sintoma presente em mais de 80%
dos pacientes (174,175). Dor de garganta, por sua vez, que é um dos critérios
diagnósticos de infecção pelo p-H1N1 não acrescenta muito para diferenciação entre
os dois grupos, pois apenas um dos pacientes infectados pelo p-H1N1 2009 que não
apresentavam coriza apresentava dor de garganta, portanto não acrescentando
poder discriminatório alem do conseguido com a presença de coriza entre as duas
condições. Outros achados que poderiam ter ajudado a diferenciar as duas
condições como dispneia, expectoração, dor torácica não apresentaram diferença
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entre os dois grupos, mostrando que são condições com dificuldade de
diferenciação baseada apenas na apresentação clínica. Podemos verificar em nossa
amostra que alguns pacientes em que a impressão inicial pelos achados clínicos
seria de uma pneumonia sem associação com o p-H1N1 acabaram tendo
confirmação laboratorial de infecção pelo vírus, enquanto outros pacientes em que a
impressão inicial sugeriu pneumonia associada ao p-H1N1 acaram tendo resultados
negativos do RT-PCR.
Em nosso estudo, a idade não foi um fator de risco para complicações, ao
contrário do que seria esperado em pacientes com infecção pelo vírus influenza
(176), pois idade é um fator de risco tradicional nestes pacientes. Uma possível
explicação para este achado é a imunidade residual ao p-H1N1 que poderia existir
em muitos indivíduos nascidos antes de 1950 (177) e que possivelmente limitou o
aparecimento de complicações nestes pacientes.
Entre as variáveis laboratoriais apenas PCR e LDH apresentaram diferenças
significativamente estatística entre os dois grupos. Os valores de LDH foram maiores
no grupo p-H1N1, no entanto, os níveis de LDH não conseguem diferenciar os dois
grupos, uma vez que 50% dos pacientes no grupo PAC tinham níveis de LDH
aumentado e mesmo elevações com níveis superiores a 1000 U/L são incapazes de
fazer esta distinção apropriadamente. Podemos observar no entanto que em um
grupo de pacientes com infecção pelo p-H1N1, mas sem pneumonia documentada,
que os níveis de LDH se mantém normais na admissão, o que sugere que o LDH
pode ser um marcador de pneumonia, complicações ou gravidade em pacientes com
infecção pelo p-H1N1 2009. Os níveis de PCR são significativamente maiores no
grupo PAC, mas pacientes com pneumonia associada ao p-H1N1 internados em UTI
também tiveram níveis aumentados de PCR de forma que a diferenciação entre os
dois grupos se torna difícil.
Os estudos de imagem (radiografia de tórax e eventualmente tomografia de
tórax) revelaram pneumonia bilateral em 75,5% dos pacientes do grupo pneumonia
H1N1. Este achado é semelhante ao encontrado no estudo de Louria e
colaboradores (73) e é sugestivo, mas não patognomônico, de pneumonia viral e é
um fator diferencial importante entre os dois grupos.
Obesidade foi presente em um terço dos pacientes do grupo p-H1N1 e
imunossupressão e condições medicas associadas foram significativamente mais
frequentes no grupo PAC, ainda assim a diferença entre os dois grupos é
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insuficiente para traçar distinções claras. O achado de pneumonias graves em
adultos jovens sem condições medicas associadas é talvez a característica mais
dramática das pneumonias associadas ao p-H1N1, nestes pacientes a probabilidade
da infecção pelo p-H1N1 é intuitivamente alta e considerar o diagnóstico de infecção
pelo vírus é obrigatório, porém ainda teremos muitos casos em que será impossível
a distinção entre os dois grupos, nestes casos a criação de instrumentos que
auxiliem os médicos a determinar probabilidade de infecção pelo vírus H1N1 é
desejável.
A combinação de achados clínicos e laboratoriais tem um potencial maior
para realizar a discriminação entre os dois grupos do que a utilização de variáveis
clínicas isoladas. Utilizando o escore de Bewick encontramos uma ferramenta de
alta sensibilidade e acurácia significativa para diferenciação entre os grupos de
pneumonia associada ao p-H1N1 e a pneumonia sem associação com a infecção
viral por influenza H1N1, o escore é particularmente interessante para descartar o
diagnóstico de pneumonia por influenza H1N1, pois observamos que nenhum
paciente do grupo p-H1N1 teve escore menor que 3, se utilizarmos o escore Bewick
modificado proposto pelo nosso estudo podemos aprimorar a performance do
instrumento, considerando que cada um dos escores apresenta diferentes pontos
fortes é possível que estas ferramentas possam ser complementares, pois o escore
de Bewick apresenta maior sensibilidade e o escore modificado por sua vez
apresenta maior especificidade.
Determinado que existem características clínicas e instrumentos que diferem
a pneumonia associada a infecção pelo p-H1NH1 2009 da pneumonia adquirida na
comunidade habitual, uma segunda pergunta é em relação ao prognóstico, se existe
diferença significativa entre os dois grupos em relação ao prognóstico e que fatores
estão associados a esta diferença nos dois grupos.
Podemos verificar que não houve nenhuma diferença entre os dois grupos em
relação a qualquer um dos desfechos avaliados, a taxa de internação em UTI foi alta
no grupo p-H1N1 representando mais da metade dos pacientes, mas não
apresentou diferença com significância estatística com o grupo PAC. Outros
desfechos como mortalidade hospitalar e uso de vasopressores tenderam a ocorrer
mais no grupo PAC, mas novamente sem nenhuma diferença que apresentasse
significância do ponto de vista estatístico, mesmo em relação a dias de internação
em UTI não foi possível demonstrar diferenças, de forma que podemos concluir que
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pelo menos nesta amostra, o prognóstico não parece ser modificado pela infecção
pelo p-H1N1 e o alto índice de internação em UTI de pacientes com pneumonia e
infecção pelo p-H1N1 2009 reflete parcialmente o espectro da alta complexidade das
pneumonias admitidas em nosso serviço neste período em que houve uma taxa de
admissão em UTI, combinados os dois grupos, de aproximadamente 50%. Assim
apesar de alguns autores sugerirem que pneumonias associadas ao p-H1N1 2009
tenham prognóstico desfavorável em comparação com a PAC habitual, este não foi
o caso em nosso estudo.
Alguns fatores foram preditivos de internação em UTI nos pacientes com
pneumonia. Utilizando os dados da amostra combinada verificamos que na análise
multivariada a hipoxemia e hipoalbuminemia foram fatores que implicaram em 16 e 8
vezes respectivamente maior risco de internação em UTI, estes fatores
tradicionalmente já foram demonstrados como associados com piora de prognóstico
em pacientes com pneumonia (173, 174) e o achado não representou nenhuma
surpresa. Ao avaliarmos especificamente os achados associados ao risco de
internação em UTI nos pacientes do grupo p-H1N1 verificamos que hipóxia,
aumento do DHL, hipoalbuminemia e aumento da PCR foram associados a risco de
internação em UTI. Destes fatores o resultado mais significativo foi o associado a
hipoxemia, que representou um aumento de risco de 18 vezes de internação em
UTI, em fato hipoxemia parece mesmo ser o fator mais relevante na evolução destes
pacientes, podemos verificar que todos os pacientes que evoluíram para óbito no
grupo p-H1N1 apresentavam PaO2 na admissão menor que 70 mmHg. No grupo
PAC apenas hipoalbuminemia foi preditiva de internação em UTI.
Níveis baixos de albumina apresentaram correlação significativa com a
mortalidade no grupo de pneumonia H1N1 na análise univariada. Outros estudos
têm mostrado que a albumina sérica baixa está relacionada com um pior prognóstico
em pacientes com pneumonia (178,179). Este achado se perde quando se faz a
regressão logística, o que era esperado considerado o número relativamente
pequeno de mortes que ocorreu no grupo p-H1N1, ainda assim outros estudos
deveriam avaliar a possibilidade de hipoalbuminemia ser preditora de complicações
em pacientes com pneumonia associada ao p-H1N1.
O tempo desde o início dos sintomas e a admissão hospitalar por pneumonia
foi de aproximadamente 5 dias no grupo p-H1N1 , com uma variação entre 2 e 14
dias , este achado foi semelhante aos de outros estudos (180), o que mostra que
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aparentemente existe um hiato entre o aparecimento dos sintomas e o
desenvolvimento de pneumonia, se existe algum papel sobre o uso do oseltamivir
nesta fase inicial da infecção pelo p-H1N1 é especulativo e não foi objeto de nosso
estudo.
A coinfecção bacteriana tem sido descrita em pacientes com infecção p-H1N1
(180). Infecção por patógenos bacterianos pode chegar a 29% dos casos (123)
segundo dados de um estudo. Em nossos pacientes a coinfecção não foi um achado
relevante, embora esta não tenha sido avaliada sistematicamente em nossa
amostra. Considerando os resultados de hemoculturas e culturas de escarros temos
menos de 6% de casos de infecção bacteriana possivelmente associada no grupo pH1N1, não foram realizados em nosso estudo exames com potencial relevante na
procura de etiologia de pneumonia, como pesquisa de antígeno para pneumococo
na urina entre outros exames, o que prejudica nossos resultados. A análise de
infecção bacteriana associada no grupo p-H1N1 foi baseada em apenas exames
colhidos na admissão hospitalar e não podemos afirmar se durante a evolução
infecção secundária foi um fator relevante, é provável que exista um papel de
infecção secundária nestes pacientes, pois o envolvimento pulmonar extenso e
necessidade de procedimentos invasivos como ventilação mecânica facilita o
aparecimento de co-infecção mas estes fatores também não foram avaliados em
nosso estudo, outro problema potencial é que o uso de antibióticos previamente a
coleta de culturas pode ter prejudicado os resultados das mesmas.
Escores de avaliação de pneumonias são tradicionalmente utilizados para
determinar prognóstico e alocação de recursos em pacientes com pneumonias.
Nossos resultados sugerem entretanto que alguns escores de gravidade em
pneumonia amplamente utilizados como o PSI e o CURB-65 subestimam a
gravidade de pneumonia em pacientes com infecção pelo vírus p-H1N1. Em nosso
estudo, 36,84% dos pacientes do grupo pneumonia H1N1 com uma pontuação de 12 no escore PSI, que supostamente poderiam ser tratados ambulatorialmente, foram
internados em UTI. Se utilizarmos os dados do estudo realizado por Fine e
colaboradores (159) apenas 4,3% dos pacientes com uma pontuação PSI 2 teriam
necessitado de internação na UTI, demonstrando a incapacidade do PSI para
predizer a gravidade clínica em pacientes com pneumonia com infecção pelo pH1N1. O mesmo problema ocorreu com o escore CURB-65, quando verificamos que
admissão na UTI foi necessária para 46,8% dos pacientes do grupo pneumonia
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H1N1 com pontuação de 1 ou 2, o que, de acordo com os consensos de manejo de
adultos com pneumonia comunitária (181), poderiam receber alta para tratamento
ambulatorial.
Um dos principais achados deste trabalho é que o escore de gravidade de
pneumonia

adquirida

na

comunidade

conhecido

como

SMART-COP

tem

potencialmente um papel importante na previsão de internação na UTI e mortalidade
hospitalar em pacientes adultos hospitalizados com pneumonia e infecção p-H1N1vírus. O escore SMART-COP identificou corretamente a maioria dos pacientes no
grupo com pneumonia-H1N1, que exigiria a admissão na UTI. Apenas dois
pacientes com uma pontuação SMART-COP de 0-2 necessitaram de internação em
UTI, e nenhum desses pacientes necessitaram de vasopressores e ventilação
mecânica invasiva. Isso pode ser atribuído ao fato de que o escore SMART-COP
inclui apenas variáveis fisiológicas, destacando entre seus critérios a presença de
infiltrado multilobar ou envolvimento bilateral na radiografia de tórax, dá maior peso à
hipoxemia e não incluem a idade ou insuficiência renal na admissão como critérios
de gravidade. Em um estudo anterior envolvendo jovens adultos, a pontuação
SMART-COP mostrou-se superior ao CURB-65 e escore PSI em predizer a
necessidade de ventilação mecânica ou uso de drogas vasopressoras. No entanto,
mesmo no estudo de Chalmers e colaboradores, a pontuação SMART-COP iria
classificar 15% dos pacientes incorretamente (161), resultados semelhantes ao que
encontramos em nosso estudo. Deve-se ter em mente que o PSI atribui grande
importância para idade para determinar os resultados (internação em UTI ou na
mortalidade intra-hospitalar). Da mesma forma, o CURB-65 dá peso à idade e
insuficiência renal na internação, fatores que não foram preditores de internação em
UTI ou mortalidade intra-hospitalar em nossa amostra.
A constatação de que, entre os pacientes com pneumonia e infecção p-H1N1vírus, 50,9% necessitaram de internação na UTI e 9,43% morreram, ressalta a
importância de identificar corretamente os pacientes com pneumonia que
necessitam de cuidados hospitalares assim a utilização de ferramentas que auxiliem
a avaliação do prognóstico nestes pacientes é importante e em nosso estudo sugere
a possibilidade de que o escore SMART-COP seja esta ferramenta.
Uma possibilidade da subestimação do risco de complicações pelos escores
tradicionais seria o excesso de zelo com internações desnecessárias em UTI no
grupo p-H1N1 positivo, isto não parece ser o caso de nosso estudo, pois de todos os
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27 pacientes que foram para UTI, dezesseis pacientes necessitaram de ventilação
mecânica invasiva e nove deles de suporte ventilatório não invasivo, portanto
apenas 2 dos pacientes na UTI utilizaram suporte apenas com suplementação de
oxigênio de forma que a alocação de pacientes em UTI parece ter sido apropriada
sem um viés de seleção de pacientes, deve-se ainda pontuar que a enorme maioria
dos pacientes quando transferida para UTI ainda não tinha disponível os resultados
do RT-PCR confirmando o diagnóstico de p-H1N1, estes resultados demoravam em
media 72 horas para ser liberado, período este em que os pacientes já haviam sido
transferidos para UTI. .
Entre os pacientes do grupo p-H1N1 necessitando de ventilação mecânica
invasiva em nosso estudo, a taxa de mortalidade foi de 31,2%, o que é um pouco
menor que a relatada em outros estudos (116). Apesar da alta taxa de insuficiência
respiratória nos pacientes com infecção pelo p-H1N1 apenas 10 pacientes do grupo
p-H1N1 necessitaram de drogas vasopressoras demonstrando que a grande
complicação associada nesta população é a insuficiência respiratória e não o quadro
séptico associado a infecção viral.
Os clínicos devem suspeitar de infecção pelo p-H1N1 como etiologia em
todos os pacientes hospitalizados por pneumonia durante os surtos de gripe, e as
amostras coletadas de pacientes devem ser submetidos a testes em tempo real de
RT-PCR. Além disso, durante os surtos de p-H1N1, o tratamento empírico com uma
combinação de medicamentos antivirais e antibióticos deve ser iniciado em todos os
pacientes internados por pneumonia adquirida na comunidade, e que o tratamento
deve ser continuado até que os resultados em tempo real de RT-PCR ficam
disponíveis.

5.1

Limitações
A principal limitação do nosso estudo é o tamanho da amostra, quando a

coleta de dados foi encerrada em agosto de 2009 ainda não havia estudos com
amostras maiores, porém com estudos multicêntricos logo estudos com grande
número de pacientes com infecção pelo p-H1N1 apareceram. Levando em
consideração que este é um estudo unicêntrico esta ainda é uma amostra de
tamanho respeitável e ao contrario da maior parte dos estudos relacionados a
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pneumonia e infecção pelo p-H1N1 2009 a coleta de dados foi prospectiva o que
aumenta a força do estudo. Ainda assim estudos para avaliar características clínicas
de pneumonias e principalmente escores de risco em pneumonia usualmente tem
amostras maiores o que limita as conclusões, a resposta para este problema seria
um estudo multicêntrico porém não foi possível operacionalmente realizar este tipo
de estudo, lembrando que o período de tempo entre o aparecimento da epidemia
pelo vírus H1N1 no pais e o início de estudo foi relativamente curto, a epidemia
ainda foi também de duração relativamente curta o que impossibilitou a extensão do
estudo. Devido o tamanho relativamente limitado de nossa amostra ao dividirmos os
pacientes com pneumonia em grupos com infecção pelo p-H1N1 e o grupo PAC
ocorreu uma perda da significância estatística na análise multivariada para
praticamente todas variáveis explanatórias.
Outra limitação que deve ser citada é que a coleta de dados, apesar de
prospectiva, foi baseada nos prontuários médicos, que são por vezes incompletos,
podemos citar ainda que os exames laboratoriais avaliados foram os obtidos na
admissão hospitalar e gasometria arterial que foi um dos parâmetros avaliados
estava disponível em apenas 79% dos pacientes, a ausência deste dado entretanto
não impossibilitou nossa análise de presença de hipoxemia, pois 100% dos
pacientes tinham avaliação com saturação de oxigênio na admissão hospitalar por
oximetria de pulso. Apesar da coleta de dados ser baseada nos prontuários
praticamente todas variáveis clínicas estavam disponíveis em quase todos os
pacientes, duas exceções devem ser citadas que são status vacinal para influenza
que foi uma informação disponível em 73% dos pacientes e índice de massa
corporal que pode ser mensurado em 82% dos pacientes.
Devemos lembrar ainda que todos os testes diagnósticos clínicos foram
realizados conforme a indicação do médico assistente, e esses testes, portanto não
foram realizados de forma padronizada. Finalmente, 13 dos pacientes com
pneumonia não foram submetidos a testes em tempo real de RT-PCR para p-H1N1vírus, que pode ter influenciado nossos resultados. No entanto, não acreditamos que
isto teve um grande impacto em nossos resultados, uma vez que esses pacientes
representavam apenas 11% da amostra.
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5.2

Potencial de aplicabilidade clínica
Nosso estudo confirmou em uma população brasileira achados já descritos

em outros estudos referentes às características clínicas da infecção pelo p-H1N1
2009, demonstramos ainda que a infecção p-H1N1-vírus é uma das principais
causas de pneumonia adquirida na comunidade e deve ser considerado em todos os
pacientes que necessitem de hospitalização por pneumonia durante surtos de vírus
p-H1N1.
Instrumentos de avaliação diagnóstica que ajudem a predizer a probabilidade
clínica da infecção pelo p-H1N1 podem ser úteis em situações em que a demanda
se torna insustentável, pois podem selecionar pacientes a serem testados em
cenários em que os recursos são insuficientes, neste aspecto nosso estudo
conseguiu demonstrar a utilidade do escore proposto por Bewick e colaboradores e
conseguimos ainda demonstrar que um outro escore inspirado no escore de Bewick
pode melhorar ainda mais a performance diagnóstica, o que pode ter

utilidade

clínica importante.
A estimativa de risco e prognóstico nestes pacientes é importante,
principalmente ao considerarmos a alocação de recursos e internação em UTI’s,
podemos verificar em nosso estudo que os escores PSI e CURB-65 tradicionalmente
utilizados em pacientes com pneumonia são extremamente falhos em avaliar
pacientes com infecção pelo p-H1N1 2009. Pelo menos outros dois estudos
demonstraram

resultados

semelhantes,

mas

até

onde

limita-se

o

nosso

conhecimento este foi o único estudo prospectivo que avaliou estes escores ,
verificamos ainda que o escore SMART-COP que é muito menos utilizado na prática
clínica apresentou boa performance em avaliar as pneumonias associadas a
infecção pelo p-H1N1 2009 e pode ser um instrumento útil na avaliação destes
pacientes, este foi um achado inédito de nosso estudo e que posteriormente foi
descrito por pelo menos mais um autor (182).
Achados adicionais de nossos estudos incluem a observação de que a
dosagem do LDH sérico pode servir como um marcador de pneumonia ou
complicações em pacientes com infecção por H1N1, enquanto a concentração de
albumina e PaO2 potencialmente podem indicar a gravidade nesses pacientes e
devem servir de alerta para o médico assistente em relação a possível evolução
desfavorável. Estudos envolvendo amostras maiores de pacientes são necessários
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para corroborar nossos achados, principalmente em relação a aplicabilidade de
escores e identificar novos fatores relacionados com a internação na UTI e/ou
mortalidade

intra-hospitalar.

Tais

estudos

poderão

também

permitir

o

desenvolvimento de novos escores clínicos específicos para pacientes com
pneumonia, com infecção pelo p-H1N1.
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6. CONCLUSÕES
________________________________________________
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§

A infecção de infecção pelo p-H1N1 2009 em pneumonias admitidas por mais
de 24 horas no período do estudo foi de 50,8%.

§

Em comparação com à pneumonia adquirida na comunidade habitual, a
pneumonia associada ao p-H1N1 2009 apresentou características diferentes,
sendo que, com maior frequência, os pacientes apresentaram coriza,
infiltrado bilateral, maiores valores de LDH, menores valores de PCR e
ocorreram em pacientes mais jovens.

§

Escores de probabilidade diagnóstica, como o escore de Bewick e
colaboradores, e a variação proposta por nosso estudo, podem auxiliar o
diagnóstico da pneumonia associada ao p-H1N1.

§

Os escores de risco de pneumonia tradicionais como o PSI e o CURB-65
falharam em predizer a evolução e prognóstico em pacientes com infecção
pelo p-H1N1 2009, já o escore SMART-COP apresentou resultado satisfatório
nestes pacientes.
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ANEXO	
  2	
  –	
  FICHA	
  	
  COMPLEMENTAR	
  

COMPLEMENTO	
  PNEUMONIA	
  E	
  INFLUENZA	
  H1N1	
  
	
  
Variáveis	
  
Idade:	
  
Sexo:	
  
Anos	
  de	
  escolaridade:	
  
Estado	
  Civil:	
  
	
  

Critérios	
  diagnósticos	
  para	
  influenza	
  
	
  
Dor	
  de	
  garganta	
  	
  :	
  sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
Coriza:	
  sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
	
  

Variáveis	
  Clínicas	
  adicionais:	
  	
  
	
  
Vacinação	
  para	
  influenza:	
  sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
Número	
  de	
  dias	
  com	
  sintomas:	
  
Mialgias:	
  sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
Diarréia:	
  sim	
  (	
  )	
  	
  nao	
  (	
  )	
  
	
  

Exames	
  Laboratoriais:	
  
DHL (U/L):
CPK (U/L):
Leucócitos ( cels/mm3):
Neutrófilos ( cels/mm3):
Linfócitos ( cels/mm3):
Plaquetas (cels/mm3):
PaO2 ( mmHg):
Gradiente alvéolo-arterial:
pH sérico:

	
  

x	
  

Albumina (g/dl):
Proteína C reativa (PCR) (mg/L):
Uréia (mg/dl):
Creatinina (mg/dl):
Hematócrito:
Hemocultura:
Outras culturas:

Desfechos:	
  
Evolução para óbito: sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
UTI: sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
Droga vasopressora: sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
Ventilação mecânica invasiva: sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
VNI:	
  sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
Piora	
  da	
  creatinina:	
  sim	
  (	
  )	
  	
  	
  não	
  (	
  )	
  
Dias	
  em	
  UTI:	
  	
  
Dias	
  internado:	
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