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Apresentação
Prezado (a) leitor (a),
Paciente com quadros respiratórios agudos graves são o dia a dia do emergencista e um agente
de grande importantância continua sendo o vírus influenza H1N1, responsável pela última
pandemia de influenza.
No PP deste mês, discute-se a apresentação de um caso grave associado ao vírus com uma
complicação incomum.
Espero que tenham uma boa leitura.
Dr. Aldo Agra de Albuquerque Neto.
Editora-chefe do Pneumologia Paulista.
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Síndrome Respiratória Aguda Grave
associada à miocardite aguda
Wanderson Pereira da Silva¹, Soraya Abou el hosn Cordero da Silva¹, Fabiana Stanzani²
¹Médico residente em Pneumologia da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São
Paulo - UNIFESP
²Médica da Disciplina de Pneumologia pela Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São
Paulo - UNIFESP

Caso Clínico
Homem, pardo, 33 anos, casado, natural da Bolívia e
procedente de São Paulo há 12 anos, costureiro. Procurou
a unidade de emergência com tosse seca há 7 dias
associada à odinofagia, febre não aferida, mialgia difusa
e cefaleia frontal. Há 3 dias houve piora da tosse e
surgimento de dispneia aos moderados esforços,
ortopneia e dispneia paroxística noturna. Antecedentes
pessoais: hipertensão arterial sistêmica sem tratamento
e etilismo. Negou tabagismo ou uso de drogas. Sem
histórico de imunizações.
Ao exame físico apresentou-se em regular estado geral,
PA 160x90 mmHg, FC: 110 bpm, f: 28 irpm e SpO2: 92% em
ar ambiente. Oroscopia evidenciou hiperemia de
orofaringe, sem exsudato purulento. Ausculta pulmonar
com roncos difusos além de murmúrio vesicular diminuído
a esquerda e abolido em base de hemitórax direito com
macicez à percussão e frêmito tóracovocal diminuído.
Exame cardiovascular com bulhas normofonéticas, ritmo
cardiìaco regular em dois tempos, sem sopros e com
presença de turgência jugular patológica a 45o. Avaliação
de extremidades com edema de membros inferiores
bilateralmente. Sem outros achados no exame físico.
Exames complementares evidenciaram: 1) Radiograma
de tórax com focos de consolidação em lobo superior
direito e velamento dos seios costofrênicos, sendo este
mais extenso a direita (Figura 1). 2) Gasometria arterial
em ar ambiente: pH: 7,39 / PaCO2: 34 mmHg/ PaO2 65,7
mmHg / HCO3: 20,2 mEq/L / SaO2 92,7%. 3) Hemoglobina:
12,4 g/dL / Leucócitos: 12.100 com linfócitos 944 (7,8%) e
monócitos 1295 (10,7%) / PCR 51,88 mg/L (nl 1) /
Creatinina: 1,64 mg/dL / Ureia: 133 mg/dL / NT-próBNP
4674 pg/mL / HIV negativo. 4) Tomografia de tórax com
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Fig.1: Radiografia de tórax em PA com focos de consolidação em lobo
superior direito e velamento dos seios costofrênicos.

múltiplas consolidações de distribuição central e
opacidades em vidro fosco, notadamente em lobo superior
direito, além de espessamento liso dos septos
interlobulares e derrame pleural bilateral (Figura 2). 4)
Ecocardiograma transtorácico com fração de ejeção 58%,
átrio esquerdo com aumento leve e contratilidade e tamanho
de ventrículos preservadas, sem derrame pericárdico.
Aventou-se a hipótese de pneumonia bacteriana ou viral,
além de provável miocardite infecciosa corroborada pelos
dados clínicos. Iniciado protocolo para sepse com coleta
de culturas, escarro, swab de secreção respiratória para
detecção de H1N1 e iniciado Ceftriaxona, Claritromicina e
Oseltamivir. Doente evoluiu com insuficiência respiratória
aguda progressiva e necessidade de intubação orotraqueal
e ventilação mecânica invasiva no 2º dia de hospitalização,
sendo conduzido para terapia intensiva. Manteve-se sem
instabilidade hemodinâmica. Culturas solicitadas vieram
negativas, mas o teste molecular do swab de nasofaringe
detectou Influenza A(H1N1)pdm09. Evoluiu progressivamente com melhora clínica, laboratorial e radiológica e
recebeu alta hospitalar após 14 dias.
5

Fig. 2: Cortes tomográficos axiais com múltiplas áreas de consolidação e opacidades em vidro fosco de distribuição central. espessamento liso dos septos
interlobulares e derrame pleural bilateral.

Discussão
Descrevemos um caso de um doente adulto jovem e
imunocompetente que evoluiu com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG) em decorrência de H1N1 com boa
evolução clínica após tratamento de suporte, Oseltamivir
e antibacteriano.
Em 2009, o Influenza A (H1N1) pdm09 foi responsável
pela primeira pandemia global de gripe humana no século
XXI. Surgiu inicialmente na América do Norte e progrediu
para as regiões mais temperadas do hemisfério sul
determinando epidemias no mesmo ano. O primeiro caso
brasileiro foi descrito em maio e a transmissão sustentada
em julho de 2009, com maiores taxas de incidência nas
regiões sul e sudeste, onde há melhor caracterização dos
meses de outono e inverno. Houve diferenças
epidemiológicas e clínicas quanto à mortalidade dos
doentes quando foram comparados os períodos de
pandemia e pós pandemia, que foram idade mais
avançada, maior frequência de comorbidades e com
doença mais grave (necessidade de terapia intensiva,
ventilação mecânica e mortalidade intra-hospitalar).1, 2
Segundo a Organização Pan-americana de Saúde, em
2018 a atividade do influenza A (H1N1) diminuiu em toda
América Latina, com exceção da Nicarágua, Costa Rica e
El Salvador. Em 2019, aumento da atividade já é observada
no Uruguai e Chile. A avaliação epidemiológica das
epidemias na América Latina demonstrou que em regiões
de pouca sazonalidade ou com curvas epidêmicas
bimodais, a eficácia da vacina anual pode ser moderada
ou baixa, uma vez que não haverá tempo para
desenvolvimento de proteção ou já estará em queda
quando a atividade da influenza atingir seu pico. O doente
6

apresentado é natural da Bolívia, e apesar da procedência
brasileira há 12 anos, não tinha o status vacinal
conhecido. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil não
há obrigatoriedade de comprovação vacinal para entrada
ou permancência no país. A vacinação pode reduzir os
riscos de complicações, de hospitalização, a gravidade
da doença, admissão em UTI e é fator independente
associado a sobrevida.3, 4, 5, 6, 7
No Brasil em 2018 foram notificados 3.563 óbitos
(13,8% do total de casos) por SRAG com 31% confirmados
para o vírus influenza, sendo o subtipo influenza A (H1N1)
pdm09 mais prevalente e o estado de São Paulo com o
maior número de óbitos. A presença de idade maior que
60 anos, cardiopatia, diabetes mellitus e pneumopatia
foram as características associadas ao pior desfecho. 8
Segundo Kalil e Thomas, as etiologias virais são
responsáveis por um terço de todos os casos de
pneumonia adquirida na comunidade (PAC), sendo o
Influenza o principal agente causal. Sua ocorrência está
associada à sazonalidade da circulação viral e continua
sendo um dos maiores desafios de saúde pública no
mundo devido à fácil transmissibilidade e altas taxas de
morbidade.6, 9
A transmissão ocorre quando um indivíduo suscetível
entra em contato com aerossóis ou fômites de um
infectado. O período de incubação é curto,
aproximadamente 2 dias, e durante a fase inicial existem
altas concentrações de vírus nas secreções respiratórias
responsáveis pela propagação.6, 9
Em sua patogênese, o vírus afeta o trato respiratório
por infecção direta ou por danos causados pela resposta
do sistema imunológico. Um determinante fundamental
na extensão da doença e comprometimento de trocas
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gasosas é o grau de invasão das células epiteliais alveolares,
não se limitando à mucosa do trato respiratório superior. A
interação entre o vírus e os macrófagos alveolares são
determinantes para progressão da doença, com importante
fonte de citocinas pró-inflamatórias e resposta imune inata e
adaptativa.6
Entretanto, a maioria dos indivíduos se apresenta com
sintomas leves e autolimitados do trato respiratório superior,
caracterizados por tosse, coriza e odinofagia, além de febre,
cefaleia e mialgia, clinicamente indistinguíveis de outros vírus
respiratórios. Uma proporção de 20 a 40% dos casos
desenvolve complicações graves como insuficiência
respiratória e morte. O julgamento clínico e a suspeita são
críticos para a prevenção de complicações como SGRA.10, 11
Consideração especial deve ser dada a idosos e
imunocomprometidos que podem não apresentar quadro
clínico típico de doença respiratória aguda (por exemplo,
ausência de febre). Além da possibilidade de apresentação
inicial de exacerbação de uma condição subjacente, como
doença pulmonar crônica e insuficiência cardíaca. 10, 11
Para o diagnóstico laboratorial, as diretrizes recomendam
os testes moleculares (detecção do ácido nucleico) de
amostras respiratórias devido à alta sensibilidade,
especificidade e rapidez para resultados. É recomendado para
todos os casos suspeitos que necessitem de hospitalização,
além daqueles que apresentem vínculo epidemiológico (viajar
para áreas com doença em atividade ou surto institucional) e
necessitem de cuidados intensivos mesmo que em períodos
sem relação com sazonalidade. As amostras de secreção
nasofaríngea devem ser obtidas por swab ou aspirado nasal
durante as primeiras 72 horas de doença. Para indivíduos em
ventilação mecânica, amostras do trato respiratório inferior
devem ser coletadas se suspeita clínica.10, 11
Linfopenia relativa é um achado uniforme, com o grau e
duração associados ao prognóstico. Normalmente, há aumento
na porcentagem precedendo a melhora clínica. Linfócitos
atípicos estão ausentes e trombocitopenia associada é comum.
A monocitose evidenciada no caso relatado já foi descrita em
estudos realizados na pandemia de 2009 demonstrando valor
preditivo positivo para influenza maior que 92%. Existe uma
proposta de se utilizar a razão de linfócitos sobre monócitos
menor que dois para rastreio de infecção por influenza.12, 13
Outros achados laboratoriais inespecíficos incluem
aumento de creatinofosfoquinase, transaminases
discretamente ou moderadamente elevadas e aumento da
lactato desidrogenase, esta última associada à gravidade da
doença e necessidade de suporte em unidade de terapia
intensiva (UTI). Os níveis de proteína c-reativa também estão
aumentados e diretamente relacionados com o
desenvolvimento de complicações graves.11, 12, 13, 14
Assim como no caso descrito, a lesão renal aguda é comum
em pacientes graves com H1N1, com uma incidência em torno de
50 a 60%. Estes indivíduos apresentam maior tempo de internação
em UTI e aumento da mortalidade intra-hospitalar.15, 16, 17
A miocardite é uma complicação rara e documentada em
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aproximadamente 0,4 a 13% dos adultos hospitalizados
com influenza, fato explicado pela baixa afinidade do
vírus pelo tecido cardíaco. O diagnóstico definitivo é
estabelecido pela biópsia endomiocárdica, entretanto
existem critérios segundo a Sociedade Europeia de
Cardiologia para miocardite clinicamente suspeita que
incluem uma combinação de sintomas que sugerem
disfunção cardíaca associados à elevação de
biomarcadores ou alterações eletrocardiográficas,
ecocardiográficas e em ressonância magnética
cardíaca. Os achados ecocardiográficos são
inespecíficos e incluem: hipocinesias difusas ou focais
da parede ventricular esquerda, redução na fração de
ejeção quando há evolução para quadro fulminante e
em alguns casos derrame pericárdico. O doente em
questão apresentou história clínica, exame físico e
expressiva elevação do NT-próBNP, apesar da ausência
de alterações ecocardiográficas compatíveis. Houve
regressão total dos sintomas após tratamento antiviral,
sendo, por isso, aventado a hipótese de possível
miocardite viral.18,19, 20,21
Outras complicações raras associadas aos efeitos
diretos ou indiretos do vírus são descritas e incluem:
risco para síndrome coronariana aguda, complicações
neurológicas como encefalopatia, mielite transversa,
meningite asséptica e síndrome de Guillain Barré e
envolvimento muscular se manifestando como miosite
ou rabdomiólise.20, 21
Embora o diagnóstico de pneumonia por H1N1 seja
baseado no perfil clínico e na identificação do vírus, o
exame de imagem é uma ferramenta importante para
determinar a extensão do envolvimento pulmonar,
avaliação de complicações e no esclarecimento de
suspeita de infecção bacteriana associada.22, 23, 24, 25
As alterações radiográficas são observadas em uma
parcela variável de indivíduos que oscila de 18 a 42%
dos casos, e por isso, há aumento no número de
pacientes submetidos a tomografia computadorizada
de alta resolução. Geralmente os achados mais
comuns são inespecíficos e condizem com os
encontrados no relato descrito, como consolidações
alveolares e/ou opacidades em vidro fosco bilaterais.
O predomínio por campos médios e inferiores é
tipicamente descrito. Já a presença de derrame pleural
é incomum e, quando encontrado, geralmente é mínimo,
diferente do que foi observado no caso apresentado. A
presença de co-infecção bacteriana deve ser aventada
em derrames extensos. 22, 23 ,24, 25
O ambiente imunológico dos pulmões é
substancialmente alterado após a infecção pelo vírus
influenza. Há depleção precoce de macrófagos
alveolares e, com isso, aumento em 6 vezes o risco de
progressão para sepse bacteriana secundária. Estimase que em 30-50% dos casos de PAC viral há
apresentação simultânea de PAC bacteriana,
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principalmente por Streptococcus pneumoniae e
Staphylococcus aureus. Por isso, apesar das
hemoculturas negativas e da ausência de neutrofilia no
caso descrito, é comum o uso de antibióticos
concomitantes aos antivirais. 6,21,26
O início do antiviral não deve ser adiado enquanto se
aguarda o resultado dos testes diagnósticos. Inibidores
da neuraminidase, como Oseltamivir, diminuem a
mortalidade, duração da doença e complicações,
preferencialmente se administrados dentro de 48 horas
dos sintomas clínicos, baseado em estudos
observacionais em pacientes hospitalizados. Alguns
estudos evidenciaram benefício clínico se tratamento
iniciado até o quinto dia de sintomas.6, 27
A dose padrão de Oseltamivir em adultos é de 75 mg
por via oral, duas vezes ao dia, por cinco dias. A duração
da terapia pode ser difícil definir em pacientes gravemente
enfermos, com possível replicação viral prolongada em
vias aéreas inferiores, podendo, nestes casos, considerar
o tratamento por mais cinco dias. Vale lembrar que os
dados na literatura sobre o tratamento prolongado são
limitados.6,27
Em relação ao uso de corticoide como terapia adjuvante,
não há ensaios clínicos randomizados até o momento
avaliando a sua eficácia. Baseado em estudo
observacionais que demonstraram risco de progressão
de doença e mortalidade, o seu uso não é recomendado,
exceto em situações já estabelecidas como choque séptico,
asma e exacerbação de doença pulmonar obstrutiva
crônica.6,28,29
Em suma, o vírus da Influenza A (H1N1) é um dos
principais determinantes das infecções respiratórias
agudas e um importante causa de morte em todo o mundo.
Seu quadro clínico pode levar a SRAG e/ou complicações
sistêmicas como as renais, cardíacas, entre outras, como
relatado neste caso clínico. É evidente que ainda existem
muitos desafios e perguntas sobre a evolução dos vírus
Influenza e sua gravidade, portanto, recomenda-se que
esses doentes sejam rigorosamente acompanhados para
o diagnóstico precoce de suas complicações e/ou doença
respiratória grave.
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