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A influenza é uma doença viral que acomete o trato respiratório, geralmente
autolimitada,  que  pode  evoluir  para  casos  graves,  inclusive  síndrome
respiratória aguda grave (SRAG). Um dos agentes etiológicos é o Influenza A
H1N1, responsável  pela pandemia de 2009,  com casos notificados em 207
países. Até meados de maio de 2016, 2988 casos de Influenza A (H1N1) foram
registrados no Brasil,  dos quais 588 evoluíram para óbito. Além disso, 1714
casos evoluíram para SRAG até o dia 30 de maio deste ano. O objetivo deste
trabalho é relatar o caso de um paciente jovem diagnosticado com um quadro
grave de Influenza por H1N1. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 40
anos, hipertenso e diabético, admitido com febre, tosse produtiva, dispneia e
dor  torácica  de  início  súbito.  Foi  inicialmente  tratado  como  sepse  de  foco
pulmonar com Ceftriaxona e Azitromicina. Mesmo com a terapia, o paciente
apresentou um quadro de depressão respiratória significativa, necessitando de
ventilação  mecânica.  Diante  da  piora  clínica,  foi  aventada  a  hipótese  de
infecção  viral  aguda  e  colhidos  exames  para  a  pesquisa  de  H1N1,  sendo
iniciado Tamiflu. A confirmação diagnóstica ocorreu após 17 dias de internação
com o reação em cadeia da polimerase (PCR) da secreção nasofaríngea. O
paciente recebeu alta da UTI devido à melhora clínica. Nota-se, portanto, a
necessidade  do  conhecimento  da  apresentação  sintomatológica  típica  de
infecções comuns, autolimitadas e do tratamento rápido e específico dessas,
pois  podem  evoluir  para  casos  de  SRAG  e  a  óbito,  se  não  tratadas
adequadamente. Ademais, o diagnóstico laboratorial é de imensa importância
nessas circunstâncias, devido ao fato do mesmo poder confirmar ou excluir o
diagnostico clínico. 
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