
Introdução  

Como seguras e associadas a melhor desfecho estão a ventilação 

mecânica protetora e uso da posição prona para ventilar um 

paciente com H1N1. Devendo-se evitar o uso da VNI nos 

pacientes que apresentarem SARA moderada ou grave. 

.  

Conclusão 

 Trata-se de um estudo analítico quantitativo de revisão 

sistemática de estudos observacionais. Tendo como critérios 

de inclusão estudos observacionais entre os anos de 2009 a 

2016, em adultos de ambos os gêneros, com diagnóstico de 

Influenza A (H1N1) confirmados laboratorialmente e 

ventilados mecanicamente. Como critério de exclusão 

artigos que não fossem de estudos observacionais, que 

abordassem esta temática em crianças e grupos específicos 

como gestantes, por exemplo, e aqueles em que o 

diagnóstico não foram confirmados mediante exames 

laboratoriais ou que não tenham sido submetido a ventilação 

mecânica. As estratégias de busca utilizadas foram 

pesquisas nas bases de dados SCIELO, EMBASE, 

PUBMED, BVS e PEDRO, através dos seguintes descritores: 

Ventilação mecânica (Mechanical ventilation) e H1N1 

(Influenza A) e suas combinações com o operador boleano 

AND. Uma vez eleito o estudo, o artigo foi lido na íntegra 

pelo avaliador e analisado por completo para elegibilidade 

através do Checklist Downs and Black, que é uma 

ferramenta de avaliação do risco de viés dos estudos 

individuais incluídos em revisões sistemáticas 

 

 

  Ao todo foram encontrados 965 artigos, foram excluídos 

932, restando 33 artigos. Após análise metodológica na 

íntegra foram selecionados 5 artigos. Estes artigos retratam 

que os pacientes com H1N1 e que evoluíram para pulmão 

de SARA, apresentaram maior severidade e pior 

oxigenação, necessitando de níveis mais elevados de PEEP 
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do que os pacientes que tinham SARA não associada a H1N1, 

além de que a lesão pulmonar em pacientes com SARA/H1N1 

prolonga-se por vários dias quando comparada a SARA sem o 

acometimento viral. Os pacientes com comorbidades 

associadas e jovens, estão mais suscetíveis ao agravamento. 

Para as estratégias ventilatórias em pacientes acometidos por 

H1N1, os estudos sugerem uma tendência a ventilar esse perfil 

de pacientes com estratégia protetora, ECMO, prona e VNI, 

porém a VNI não é recomendada, já que as taxas de insucesso 

foram altas em pacientes com SARA moderada ou grave, não 

deixando claro o desfecho em pacientes com SARA leve. A 

estratégia protetora utiliza níveis de PEEP ideais para cada 

indivíduo, sendo que a tendência é utilizar valores de PEEP 

mais elevados no paciente com SARA/H1N1. O uso da ECMO 

ainda apresenta-se bastante controverso, já que a mortalidade 

nos pacientes que fizeram uso desta estratégia foram entre 

44% a 50%. 

 
Tabela 1. Artigos selecionados 

  

 Revisar sistematicamente a literatura acerca de estratégias 

de resgate ventilatório para pacientes adultos com H1N1. 

. 

Objetivo  

 O vírus da Influenza obtém diversos subtipos, porem a 

Influenza A Subtipo H1N1 está mais associado a doença 

grave em seres humanos. Ao adquirir a Influenza A (H1N1) 

alguns pacientes evoluem com quadro de agravamento 

respiratório e necessitam de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), dentre estes agravos, as indicações para internação 

em UTI envolvem instabilidade hemodinâmica, sinais e 

sintomas associados a insuficiência respiratória aguda e a 

evolução para disfunções múltiplas orgânicas.1 

 No Brasil, dos casos que foram internados com quadro 

respiratório viral em UTI’s 85% foram positivos para H1N1, 

no ano de 20162, valores preocupantes e que nos motivam a 

buscar estratégias a fim de melhorar a assistência a estes 

pacientes. Este estudo justifica-se devido aos inúmeros 

casos desta afecção nos anos de 2018 e já no início de 2019. 

 

 

 

Autor e ano   Metodologia Resultados 

BONASTRE ET AL.   300 pacientes internados 

nas UTIs da Espanha nos 

anos de 2010 e 2011, 

destes 239 foram 

entubados e 9 submetidos 

a ECMO 

Recomenda o uso de ECMO em 

pacientes com hipoxemia 

RISCILI, B.P. ET AL 82 pacientes analisados, 

dentre estes 23 tiveram 

SARA associada a 

Influenza A 

Recomenda uso de PRONA e ECMO 

HOLZGRAEFE, B. 

ET AL 

Incluídos 14 pacientes 

internados nas UTIs do 

Japão divididos entre 

grupo de sobreviventes e 

não sobreviventes 

A taxa de sobrevida com a terapia por 

ECMO foi baixa. 

ESTENSSORO, E. 

ET AL 

Incluídos 337 pacientes 

internados nas UTIs 

divididos entre grupo de 

sobreviventes e não 

sobreviventes 

Alta incidência de SARA, sendo 

compatível com alta mortalidade em 

indivíduos que apresentaram P/F 

menor ou igual a 100. Recomenda 

VNI, mas não especifica se o paciente 

estava em SARA leve, moderada ou 

grave 

NASSAR JUNIOR, 

A. P. ET AL. 

Incluídos 22 pacientes Ventilação Não invasiva com falha de 

50%. 
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