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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO
Os vírus da influenza estão entre as causas mais comuns
de infecções respiratórias em humanos e estão associa-
dos com alta morbidade e mortalidade, especialmente
em crianças, idosos e indivíduos com doenças crônicas.
Houve três pandemias de influenza durante o último sé-
culo e cada uma foi causada pela emergência de um novo
vírus. Nos últimos anos, vários surtos de infecção pelo
vírus da influenza aviária (H5N1) têm sido relatados, au-
mentando a preocupação com a disseminação de uma
nova e altamente fatal pandemia de influenza. Esta revi-
são discute a epidemiologia, patogênese, transmissão,
manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e preven-
ção da influenza humana e aviária.

PPPPPALAALAALAALAALAVRAVRAVRAVRAVRAS-S-S-S-S-CHACHACHACHACHAVEVEVEVEVE
Influenza humana. Influenza aviária. Vírus da influenza A.
Vírus da influenza B.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT
Influenza viruses are among the most common causes of
respiratory infections in humans, and are associated with
high morbidity and mortality, especially in infants, the
elderly and people with chronic diseases. There have
been three influenza pandemics during the past century
and each has been caused by the emergence of a novel
virus. In recent years, several outbreaks of avian influenza
virus (H5N1) infection have been reported, raising
concerns of dissemination of a new and highly lethal
influenza pandemic. This review discusses the
epidemiology, pathogenesis, transmission, clinical
manifestations, diagnosis, treatment, and prevention of
human and avian influenza.
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EpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologia

A influenza é uma doença respiratória aguda
e contagiosa, causada pelo vírus da influenza A
ou B. Estima-se que 10% da população mundial
apresenta um episódio de influenza anualmente.
Mais de 200.000 pessoas nos Estados Unidos
são hospitalizadas por complicações da influen-
za e 36.000 morrem a cada ano (CENTER FOR
DISEASE CONTROL AND PREVENTION,
2008). O vírus influenza A é um dos patógenos
virais mais comumente identificados em idosos
e pacientes de alto risco, hospitalizados por sin-
tomas respiratórios agudos nos meses de inver-
no (FALSEY et al., 1995), acarretando custos
consideráveis, devido ao aumento do número e
da duração das hospitalizações (FLEMING; HAR-
COURT; SMITH, 2003; ZAMBOM et al., 2001).

Os vírus da influenza são membros da fa-
mília de vírus Orthomyxoviridae. São subdivi-
didos nos tipos A, B e C. As influenzas A e a B
são mais comuns e causam doença mais grave
que o tipo C. A influenza A tem maior variabili-
dade e ainda pode ser classificada de acordo
com suas glicoproteínas de superfície, a hema-
glutinina e a neuraminidase (COX; SUBBARAO,
1999). Três tipos de hemaglutininas (H1-H3) e
duas neuraminidases (N1-N2) são conhecidas
por causar doença em humanos. Atualmente,
apenas os vírus H1N1 e H3N2 têm causado
surtos anuais de influenza (BEIGEL, 2008).

Devido à sua alta variabilidade e capacida-
de de adaptação, o vírus da influenza é capaz
de causar epidemias anuais recorrentes e pan-
demias em uma média de três vezes por sé-
culo (COX; SUBBARAO, 2000). No Brasil,
verifica-se que a influenza apresenta picos de
atividade entre os meses de maio a setembro
(FORLEO-NETO et al., 2003).

Dois tipos de variação antigênica tornam os
indivíduos suscetíveis a novas cepas virais, ape-

sar de vacinação ou infecção prévia por outros
tipos de vírus influenza: as menores (antigenic
drift) e as maiores (antigenic shift). O primeiro
tipo pode ocorrer com os vírus da influenza A e
B e deve-se a mutações pontuais nos genes da
hemaglutinina e neuraminidase. Nas variações
maiores, exclusivas da influenza A, ocorre o sur-
gimento de uma nova hemaglutinina (ou uma
nova hemaglutinina e uma neuraminidase), atra-
vés da transmissão para o homem de subtipos
de influenza que normalmente infectam aves ou
porcos. Com o surgimento de um vírus com
infectividade e virulência que sobrepuja a imu-
nidade da população, a doença dissemina-se ra-
pidamente, levando a milhões de mortes, como
nas pandemias conhecidas como Gripe Espa-
nhola (1918-1919), Asiática (1957) e de Hong
Kong (1968) (COX; SUBBARAO, 1999).

PPPPPatogênese e Tatogênese e Tatogênese e Tatogênese e Tatogênese e Transmissãoransmissãoransmissãoransmissãoransmissão

O vírus da influenza invade as células epite-
liais colunares do trato respiratório superior,
misturando-se às secreções respiratórias. No
interior destas células, ocorre replicação viral,
com liberação de citocinas pró-inflamatórias e
necrose celular (OTTOLINI, M. G. et al.,
2005). As gotículas respiratórias > 5 m, gera-
das durante a tosse, espirro e fala são as respon-
sáveis pela transmissão da influenza. A dissemi-
nação da infecção pelo contato direto também
pode ocorrer. É relativamente rara a transmis-
são através de gotículas respiratórias 5 m (BRI-
DGES; KUEHNERT; HALL, 2003; BRANK-
STON, et al., 2001). Uma única pessoa infecta-
da pode transmitir a doença para um grande
número de pessoas (COX; SUBBARAO, 1999).

Manifestações ClínicasManifestações ClínicasManifestações ClínicasManifestações ClínicasManifestações Clínicas

O período de incubação da influenza é de
1 a 2 dias, podendo chegar a até 4 dias. Os
sintomas clássicos são febre, calafrios, mial-
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gias, odinofagia e tosse não-produtiva. A febre
(38-40°C) inicia-se em 24 horas e pode durar
entre 1 e 5 dias. Também podem ocorrer ri-
norreia, cefaleia, náuseas e diarreia. Crianças
podem apresentar doença respiratória indis-
tinguível da doença causada por outros vírus
respiratórios, como vírus sincicial respirató-
rio ou parainfluenza. A influenza em crianças
também pode mimetizar sepse bacteriana. Em
adultos e crianças saudáveis, os sintomas co-
meçam a melhorar dentro de 2 a 5 dias, mas a
doença pode durar cerca de 1 semana ou mais
(COX; SUBBARAO, 1999).

A maioria dos casos é de uma doença auto-
limitada (COX; SUBBARAO, 1999). Entretan-
to, a influenza também pode causar pneumo-
nia e exacerbações de doenças cardíacas e
pulmonares. As crianças com menos de 1 ano,
os adultos com mais de 65 anos e aqueles com
comorbidades ou imunossuprimidos são os
que apresentam maior risco de desenvolver
complicações da influenza. A incidência de
complicações é significativamente maior nas
infecções causadas pela influenza A (ROTH-
BERG; HAESSLER; BROWN, 2008).

Pneumonia é a complicação mais comum da
influenza. A pneumonia por influenza (ou pneu-
monia viral primária) é a forma mais grave, em-
bora seja a menos comum. Os pacientes com
pneumonia por influenza geralmente têm mais
de 45 anos e apresentam comorbidades cardía-
cas. Além dos sintomas clássicos de influenza,
podem também desenvolver dispneia e cianose.
As radiografias de tórax revelam infiltrados
difusos que mimetizam congestão pulmonar
(ROTHBERG; HAESSLER; BROWN, 2008).

Os casos de infecção por influenza podem
ser complicados por pneumonia bacteriana,
contribuindo para aproximadamente 25% das
mortes associadas com influenza. Os principais
patógenos envolvidos são Streptococcus pneu-
moniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenzae e eventualmente outros bacilos Gram-

negativos. Quatro a quatorze dias após a reso-
lução quase completa da infecção por influenza,
ocorre o surgimento de febre, dispneia, tosse
produtiva e consolidação pulmonar (ROTH-
BERG; HAESSLER; BROWN, 2008). .

Exacerbações de doenças pulmonares crô-
nicas podem ser causadas por patógenos vi-
rais, sendo o rinovírus e o coronavírus os mais
comuns. Entretanto, o vírus da influenza é res-
ponsável por até 25% destas exacerbações
(ROHDE et al., 2003).

Outras complicações importantes da influ-
enza incluem miosite e rabdomiólise, que têm
sido raramente relatadas, mais comumente em
crianças (ROTHBERG; HAESSLER; BROWN,
2008). O envolvimento do sistema nervoso
central também é mais comum em crianças.
Complicações neurológicas incluem encefalo-
patia (síndrome de Reye), encefalomielite, mi-
elite transversa, meningite asséptica, distúr-
bios neurológicos focais e síndrome de Gui-
llain-Barré (STUDAHL, 2003).

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico

Durante um surto de influenza, o diagnósti-
co pode ser feito com alto grau de certeza com
base em critérios clínicos (MONTO et al.,
2000). Entretanto, para os casos esporádicos
de influenza é necessário o diagnóstico labora-
torial. Os testes rápidos são específicos (95%
- 100%), mas têm sensibilidade modesta, es-
pecialmente em adultos (50% - 70%). A imu-
nofluorescência aumenta a sensibilidade para
80%, mas é realizada em poucos laboratórios
devido aos custos e tempo despendido com a
técnica. A técnica de PCR tem alta sensibilidade
e especificidade (quase 100%) e pode detectar
os subtipos virais. Também não está amplamen-
te disponível devido ao custo e necessidade
de pessoal habilitado para a realização da téc-
nica. Resultados de testes sorológicos para IgM
e IgG, apesar de sensíveis e específicos, são

VOL23  N 01 - INFLUENZA (01).p65 9/11/2009, 15:5443



Denise Rossato Silva, Paulo de Tarso Roth Dalcin44|

Bol. Saúde | Porto Alegre | v. 23 | n. 1 | p. 41-48 | jan./jun. 2009

lentos (7 a 21 dias). A cultura é o padrão-ouro
para o diagnóstico, podendo detectar ainda ou-
tros vírus respiratórios. Um tempo mínimo de
48 horas é necessário para demonstração de
crescimento viral, podendo levar até 5 dias para
identificação viral específica (BEIGEL, 2008).

TTTTTratamentoratamentoratamentoratamentoratamento

Existem duas classes de antivirais disponí-
veis para o tratamento da influenza: os fárma-
cos clássicos (amantadina e rimantadina) e os
inibidores da neuraminidase (zanamivir e osel-
tamivir). Os primeiros são ativos apenas con-
tra influenza A e não são mais recomendados
para uso nos Estados Unidos, devido ao surgi-
mento de resistência. Já os inibidores da neu-
raminidase são ativos contra influenza A e B
(FIORE et al., 2008). O oseltamivir é aprova-
do para uso em crianças acima de 1 ano. O
zanamivir é aprovado para crianças acima de
7 anos e não deve ser usado em pacientes com
doença respiratória crônica (asma e DPOC),
pela possibilidade de broncoespasmo e dimi-
nuição da função pulmonar (SOCIEDADE BRA-
SILEIRA DE PEDIATRIA, 2008).

O principal benefício do tratamento é a
redução em 2 a 3 dias na duração dos sinto-
mas. Para isto, o tratamento deve ser iniciado
dentro de 48 horas desde o início dos sinto-
mas em pessoas com diagnóstico de influenza
confirmado laboratorialmente. Existem pou-
cos dados sobre a habilidade destas drogas
antivirais na prevenção de complicações rela-
cionadas à influenza (FIORE et al., 2008).

PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção

Existem duas estratégias disponíveis para
a prevenção da influenza: a vacinação e o uso
de drogas antivirais.

A imunização anual com vacina de vírus ina-
tivados tem sido a principal medida para a pre-

venção da influenza. Quando existe coincidên-
cia entre as variantes virais em circulação no
ano e aquelas contidas na vacina, a infecção é
prevenida em até 90% dos casos. Em idosos
e portadores de doenças crônicas, o nível de
anticorpos induzido é menor, mas ainda há
proteção contra complicações e hospitaliza-
ções (entre 30% e 70%). De acordo com as
recomendações da Organização Mundial da
Saúde, a composição da vacina é modificada a
cada ano, com base nas cepas capazes de cau-
sar epidemias no ano subsequente. A vacina é
uma formulação trivalente, contendo cepas de
influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e in-
fluenza B (FIORE et al., 2008 ).

No Brasil, o Ministério da Saúde recomen-
da e distribui gratuitamente a vacina para: todas
as pessoas com mais de 60 anos de idade; indi-
víduos que estão recebendo tratamento por
tempo prolongado com ácido acetil salicílico e,
portanto, estão em risco para o desenvolvimen-
to da síndrome de Reye; indivíduos com doen-
ça pulmonar crônica (asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, pneumonite alveolar, doen-
ça respiratória resultante de exposição ocupa-
cional ou ambiental, bronquiectasias, sarcoido-
se, granulomatose de Wegener, broncodispla-
sia, fibrose cística); indivíduos com cardiopatia
crônica; indivíduos com asplenia anatômica ou
funcional; indivíduos com diabetes mellitus; in-
divíduos com doenças de depósito (Doença de
Gaucher, Doença de Niemann-Pick, Mucopo-
lissacaridose, Glicogenose, Doença de Tay-Sa-
chs, Doença de Sandhoff, Doença de Wilson, Sín-
drome de Lesch-Nyhan); indivíduos com doen-
ças neurológicas; indivíduos com hepatopatia
crônica de qualquer etiologia; indivíduos com imu-
nossupressão (imunodeficiências congênitas, imu-
nossupressão por câncer, terapêutica ou infec-
ção por HIV); comunicantes domiciliares de imu-
nodeprimidos; transplantados de órgãos sólidos
ou medula óssea; doadores de órgãos sólidos ou
medula óssea; indivíduos com nefropatia crônica
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ou síndrome nefrótica; profissionais de saúde;
indivíduos com trissomias (BRASIL, 2008).

As drogas antivirais não devem ser usadas
como substitutas da vacinação. São particular-
mente úteis na profilaxia da influenza em surtos
hospitalares e em casas geriátricas. Amantadina
e rimantadina apresentam eficácia de 70% a
90% na prevenção da infecção por influenza A
e o oseltamivir tem eficácia semelhante na pre-
venção da influenza A e B. São indicadas, con-
forme o CDC (Center for Disease Control and
Prevention) para: indivíduos de alto risco, vaci-
nados após o início da circulação do vírus; indi-
víduos não vacinados que tenham contato com
grupos de risco (exemplo: profissionais de saú-
de, funcionários de instituições); indivíduos in-
fectados pelo HIV; indivíduos de alto risco que
tenham contra-indicação de receber a vacina;
indivíduos saudáveis que desejam evitar a infec-
ção (FIORE et al., 2008).

INFLINFLINFLINFLINFLUENZA AUENZA AUENZA AUENZA AUENZA AVIÁRIAVIÁRIAVIÁRIAVIÁRIAVIÁRIA

EpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologiaEpidemiologia

As três pandemias de influenza no século
passado foram causadas pelo surgimento de
um novo vírus. Desde o seu aparecimento em
humanos em 1997, o vírus da influenza aviária
H5N1 tem sofrido mudanças antigênicas (an-
tigenic drift). Considerando-se esta constata-
ção, e devido à incidência aumentada de casos
durante a última década, surgiu a preocupação
com a ameaça de uma próxima pandemia
(19,20). Uma estimativa do potencial global
de mortalidade relacionada a uma possível pan-
demia de influenza aviária é de cerca de 62
milhões de óbitos (MURRAY et al., 2007).

Os primeiros casos de doença respirató-
ria em humanos associada com o vírus H5N1
ocorreram em Hong Kong em 1997, com uma
alta taxa de mortalidade. Em 2003, a doença
pelo vírus H5N1 reemergiu em humanos.

Desde 2004, foi registrada a transmissão es-
porádica da influenza aviária H5N1 para mais
de 350 pessoas (STOHR, 2005).

A Organização Mundial da Saúde estabele-
ceu um sistema de estadiamento para pande-
mias, com 6 fases. Neste momento, nos en-
contramos na fase 3, em que há casos de influ-
enza causados por um novo subtipo viral, mas
não há casos de transmissão entre humanos ou
esta é limitada. A última fase (fase 6) é definida
como uma transmissão sustentada de um novo
subtipo de vírus na população em geral (OR-
GANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2008).

A maioria dos pacientes com infecção pelo
vírus da influenza H5N1 é previamente hígida
e a média de idade é de 18 anos. A taxa de
mortalidade global é de 61%, sendo maior na
faixa etária entre 10 e 19 anos. A infecção pelo
vírus H5N1 pode ocorrer em qualquer época
do ano, mas é mais frequente nos meses de
inverno (ABDEL-GHAFAR, 2008).

PPPPPatogênese e Tatogênese e Tatogênese e Tatogênese e Tatogênese e Transmissãoransmissãoransmissãoransmissãoransmissão

O vírus da influenza aviária H5N1 difere
do vírus da influenza humana com relação à
cinética da carga viral, disseminação viral além
do trato respiratório e indução de hipercito-
cinemia (PEIRIS; JONG, GUAN, 2007). As
células-alvo para replicação viral do H5N1 são
os pneumócitos tipo 2 e os macrófagos. O
vírus da influenza humana costuma ligar-se a
moléculas de ácido siálico que contêm recep-
tores galactose alfa 2,6, presentes no trato
respiratório superior. Já o vírus da influenza
aviária prefere os receptores galactose alfa 2,3,
que são comuns em aves e também no trato
respiratório inferior (SHINYA et al., 2006). Os
achados histopatológicos encontrados na in-
fluenza aviária são dano alveolar difuso com
formação de membranas hialinas, infiltrados
linfoplasmocitários intersticiais, bronquiolite
com metaplasia escamosa e congestão pulmo-
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nar com graus variados de hemorragia (ABDEL-
GHAFAR et al., 2008). As rotas patogenéticas
ativadas pelo H5N1 são semelhantes àquelas
ativadas pelo vírus H1N1 durante a pandemia
de 1918, e estão associadas com indução de
citocinas e apoptose. Além disso, algumas ou-
tras características são compartilhadas entre
estes dois vírus, como a evolução para uma
pneumonia viral rapidamente progressiva e alta
taxa de mortalidade entre adolescentes e adul-
tos jovens (PEIRIS; JONG, GUAN, 2007 ).

A principal fonte de transmissão do vírus
H5N1 são os pássaros, especialmente aves do-
mésticas doentes ou mortas. A transmissão de
homem para homem tem ocorrido, em profissi-
onais da saúde e membros de uma mesma família,
mas é limitada e não-sustentada (BEIGEL, 2008).

Manifestações ClínicasManifestações ClínicasManifestações ClínicasManifestações ClínicasManifestações Clínicas

As manifestações da influenza aviária variam
de acordo com o subtipo viral envolvido, desde
uma conjuntivite leve até pneumonia grave. O
período de incubação dura de 2 a 8 dias (média
de 4 dias). A maioria dos pacientes apresenta-se
com febre, tosse e dispneia. Achados radiológi-
cos incluem infiltrados intersticiais, consolidação
lobar e broncogramas aéreos. Linfopenia, trom-
bocitopenia, hipoalbuminemia e aumento nos ní-
veis de CK e de transaminases podem ocorrer.
O curso clínico da infecção pelo vírus H5N1 é
rápido, com progressão para insuficiência respi-
ratória com necessidade de ventilação mecânica
e 68% dos pacientes desenvolvendo SARA e fa-
lência de múltiplos órgãos no período de 6 dias
após o início da doença (BEIGEL, 2008; PEIRIS;
JONG, GUAN, 2007).

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico

O diagnóstico de influenza aviária requer
alto índice de suspeita. Dados epidemiológi-
cos de contatos em áreas endêmicas são úteis.

A cultura viral é o padrão-ouro para o diagnós-
tico. Entretanto, devido ao longo tempo neces-
sário para o crescimento do vírus em cultura, o
melhor método para o diagnóstico da infecção
por influenza aviária H5N1 é a detecção do RNA
viral pelo método PCR. Os resultados estão
disponíveis dentro de 4 a 6 horas. A acurácia
diagnóstica é maior com amostras obtidas da
faringe do que com swabs nasais. Amostras
negativas não excluem infecção, sendo recomen-
das novas coletas. Testes rápidos têm baixa sen-
sibilidade para o diagnóstico de infecção pelo
vírus H5N1 (ABDEL-GHAFAR et al., 2008;
PEIRIS; JONG, GUAN, 2007).

TTTTTratamentoratamentoratamentoratamentoratamento

A primeira escolha para o tratamento da
influenza aviária é o oseltamivir, devido à possi-
bilidade de resistência de algumas cepas à aman-
tadina e rimantadina. O tratamento precoce está
associado com melhora na sobrevida. A dose e
duração ótimas do tratamento com oseltamivir
são incertas, mas recomendam-se doses mais
altas e prolongamento do uso por 10 dias. Em
áreas onde o vírus influenza H5N1 pode ser
suscetível à amantadina, pode associá-la com o
oseltamivir, especialmente em pacientes graves
(ABDEL-GHAFAR et al., 2008; ORGANIZA-
ÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006 e 2007a).

PrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevençãoPrevenção

A prevenção de infecções por influenza
aviária pode ser feita através da profilaxia pós-
exposição, recomendações a viajantes e me-
didas de controle de infecção.

Contatos domiciliares de pacientes com
influenza aviária devem receber profilaxia com
oseltamivir. Indivíduos expostos a um caso
comprovado ou possível de influenza aviária
devem monitorar sua temperatura. Pessoas
que viajam para regiões onde a influenza aviá-
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ria é endêmica nas populações de pássaros
devem evitar contato com aves domésticas,
inclusive visitas a supermercados onde as aves
são vendidas vivas. O congelamento e refrige-
ramento destas aves não diminuem a concen-
tração ou virulência dos vírus encontrados na
carne destes animais (ORGANIZAÇÃO MUN-
DIAL DA SAÚDE, 2007b)

Pacientes hospitalizados devem ser tratados
com uma combinação de precauções padrão, de
contato e isolamento respiratório, de preferên-
cia em quartos com pressão negativa. Para os
trabalhadores da saúde são recomendados res-
piradores N95, aventais de mangas longas com
punhos, óculos de proteção e luvas (ORGANI-
ZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2004).
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