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resumo                          A gripe é uma doença infecciosa, muito contagiosa, que 

afecta essencialmente o tracto respiratório e é causada 

pelo vírus influenza. Embora na maior parte das situações 

apresente um quadro clínico benigno, um número 

significativo doentes apresenta complicações que poderão 

resultar em internamento hospitalar ou mesmo morte. Em 

Abril de 2009 uma nova estirpe de vírus influenza A H1N1, 

disseminou-se rapidamente no mundo, originando a 

primeira pandemia de gripe deste século, que vitimou 

cerca de 18500 pessoas. Durante este período o 

Laboratório de Biopatologia Molecular do Serviço de 

Patologia Clínica do Hospital de S. João recebeu 13850 

amostras para diagnóstico do H1N1v com a técnica da 

reacção em cadeia da polimerase, em tempo real. Um 

subconjunto dessa população (406 amostras da naso e 

orofaringe de 203 doentes) foi estudado com o objectivo 

de relacionar a carga virica da amostra com a sua 

localização, a idade, o sexo, o intervalo de dias desde o 

inicio dos sintomas até á colheita e a gravidade do quadro 

clínico. Não encontramos qualquer relação entre a carga 

vírica e a localização, a idade, o sexo e o intervalo de dias. 

A relação entre a carga virica e a gravidade do quadro 

clínico não foi significativa quando considerados três níveis 

de gravidade, no entanto se considerados apenas dois 

níveis de gravidade, parece existir associação entre uma 

maior carga virica e um quadro clínico de gravidade ligeira. 
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abstract             Influenza is an infectious and highly contagious disease affecting 

essentially   the respiratory tract. Although mostly a benign clinical 

situation, a minority but significant number of patients presents 

some complications leading to hospitalization and even death. In 

April 2009 a new strain of influenza A H1N1 spread rapidly around 

the world, leading to the first influenza pandemic of the century, 

which killed around near tot 18,500 people. During this period the 

Hospital S. João, at Clinical Pathology Service, Molecular Biology 

Laboratory, received 13850 samples to influenza diagnosis with a 

real time polymerase chain reaction.  Using a subset of this 

population (406 samples from 203 patients) the aim of this study 

was to link sample viral load with sample location, age, sex, 

evolution and clinical course. We found no significant relationship 

between viral  load and age, gender and the range of days since the 

onset of symptoms. The relationship between viral load and 

severity of clinical manifestations was not significant when 

considering three levels of severity. However this relationship, if 

considered only two levels of severity, showed an association 

between higher viral load and a clinical picture of mild severity.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Nota histórica  

Durante muitos séculos pensava-se que a gripe era uma doença cíclica e que a razão 

dessa periodicidade estava sob a influência do movimento dos astros. Há notícias de 

epidemias que assolaram as grandes civilizações e, em particular, os locais de grande 

concentração urbana, o que possibilitou afirmar a sua capacidade contagiosa. 

Numa época já mais recente, o episódio mais marcante e bem documentado desta 

doença terá sido a pandemia de 1918-1919 que para além de se ter revelado uma grande 

catástrofe mundial, teve consequências a variadíssimos níveis, desde a economia de 

vários países, até à remodelação dos Serviços de Saúde Pública e aos próprios conceitos 

de prevenção e profilaxia. 

Para certos autores, os trabalhadores chineses, requisitados da Ásia pelo governo francês 

para abrir trincheiras durante a guerra, terão sido os responsáveis pela introdução do 

agente em França. A doença espalhou-se rapidamente por todo o mundo, possivelmente 

como consequência dos movimentos dos militares que chegavam e partiam do cenário da 

guerra. A Espanha foi um dos países mais duramente atingidos e a agressividade da 

doença era de tal maneira grande que uma boa parte dos doentes morria, com um 

quadro de pneumonia caracterizado por um agravamento rápido e fatal. A população em 

geral estava fragilizada com as condições económicas provocadas pela guerra, em 

especial os jovens regressados das trincheiras, pelo que foram estes os mais duramente 

afectados. As proporções foram de tal ordem neste país, que em todo o mundo se 

pensou inicialmente ser a Espanha o epicentro desta praga, o que terá certamente 

contribuído para que a pandemia ficasse conhecida na história como “Gripe Espanhola” 

[1-5]. 

 Em Portugal, o vírus terá sido introduzido por portugueses a trabalhar em Espanha, na 

zona de Badajoz e Olivença, difundindo-se então rapidamente pelo Alentejo e resto do 

país. A epidemia teve duas ondas no ano de 1918, a primeira em Junho, e a segunda em 

Outubro, sendo que a segunda se apresentou 100 vezes mais mortífera que a anterior [1]. 

Em Fevereiro de 1957, teve início uma nova pandemia de gripe, desta vez no Norte da 

China, espalhando-se depois pelo mundo inteiro, em pouco mais de dez meses. Calcula-se 

que esta, agora denominada “gripe Asiática”, tenha atingido metade da população 

mundial. Para esta diferença contribuiu a facilidade com que se viajava de navio e avião, o 

que tornou a sua difusão rápida e fácil. Felizmente, em termos clínicos foi muito menos 

agressiva que a ”Gripe Espanhola”, com apenas algumas zonas do globo a registarem uma 

taxa de mortalidade considerável. 
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 Com início uma vez mais no Extremo Oriente, em Junho de 1968, é assinalada nova 

pandemia de gripe, desta vez referenciada a Hong Kong. Embora o novo vírus tenha sido 

aí isolado, a pandemia terá tido provavelmente, mais uma vez, origem na Republica 

Popular da China, daí irradiando para todo o mundo, com a mesma rota da “Gripe 

Asiática”, atingindo a Europa apenas nos finais de 1968, início de 1969 [1,6,7]. 

No século XXI, a 11 de Junho de 2009, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde 

uma nova pandemia de Gripe, causada por uma nova estirpe de H1N1 que recebeu a 

designação de A Califórnia/7/2009 (H1N1) [2,3,8,9]. Ao contrário do que se temeu, e 

embora a disseminação ocorresse muito rapidamente, o novo vírus não sofreu alterações 

significativas, pelo que, apesar de existir um grande número de infectados, a doença se 

mostrou bastante benigna. No entanto, em grupos de maior risco como doentes com 

patologia pulmonar e cardíaca crónica, grávidas ou doentes imunocomprometidos, 

constatou-se um número significativo de complicações, nomeadamente pneumonias 

graves [10] (Fig.1). 

 

Figura 1. Óbitos nas últimas quatro pandemias de gripe (adaptado NIAID/CDC). 

 

1.2 Epidemiologia da gripe 

A gripe é uma doença respiratória grave, muito contagiosa, que pode ser debilitante, 

causar várias complicações que impliquem internamento hospitalar, ou mesmo a morte. 
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Todos os anos as epidemias de Influenza atingem com gravidade 3 a 5 milhões de pessoas 

no mundo, sendo fatal em 300 000 a 500 000 dos casos [4]. O risco de doença grave ou 

morte é maior em indivíduos com idade superior a 65 anos, em crianças com menos de 2 

anos, em doentes com doenças pulmonar ou cardíaca crónicas e em 

imunocomprometidos. O óbito pode ocorrer, quer como consequência da infecção 

primária viral, quer da infecção bacteriana secundária. Na grande maioria dos casos, no 

entanto, a gripe caracteriza-se por um quadro clínico benigno e auto limitado. 

 O vírus da gripe transmite-se de indivíduo para indivíduo, através de contacto próximo, 

sobretudo com gotículas de saliva de grande dimensão (5 µm), ou ainda, através do 

contacto indirecto com secreções respiratórias infectadas. A inalação de aerossóis e de 

gotículas mais finas com diâmetro inferior a 1 µm poderá também levar à transmissão do 

vírus [11]. 

 A infecção ocorre sempre nos meses frios de Inverno [12]. No hemisfério norte, a gripe 

manifesta-se anualmente entre o fim do Outono e o início da Primavera, com epidemias 

de duração, intensidade e agressividade variáveis, estimando-se que em cada ano, cerca 

de 10% da população seja infectada. No hemisfério sul, ocorre meio ano mais tarde, na 

época fria local. 

A sazonalidade da gripe é favorecida pela aglomeração de pessoas durante a época fria e 

chuvosa no interior de edifícios, nas escolas, salas de espectáculos, transportes colectivos, 

instituições de saúde e lares de 3ª idade [13]. Por esse motivo, as crianças e os jovens são 

o veículo principal de propagação na família. 

O factor concentração pode ajudar a explicar as características dos surtos que ocorrem 

em lares de 3ª idade, onde a fragilidade individual dos idosos, pertencentes muitas vezes 

a grupos de risco, conduz, quer a uma maior susceptibilidade à ocorrência da doença, 

quer a uma morbilidade e mortalidade aumentadas. 

 O período de incubação da doença varia entre 1 a 4 dias, oscilando na maior parte dos 

casos entre 2 a 3 dias. O período de maior transmissibilidade do vírus ocorre 

imediatamente após o aparecimento dos sintomas mas os indivíduos infectados podem 

continuar a excretar o vírus até 5 dias após o aparecimento da sintomatologia, chegando 

aos 7 dias no caso de crianças. No entanto, a quantidade de vírus excretada e o risco de 

infecção diminuem rapidamente após o início dos sintomas. 

 Estudos experimentais demonstraram, em alguns indivíduos infectados, que a excreção 

de doses baixas do vírus se inicia nas 24 horas anteriores ao aparecimento dos sintomas 

[14]. Contudo a evidência deste facto é limitada, e a transmissão indivíduo a indivíduo 

antes do aparecimento dos sintomas ainda não se encontra bem documentada. 
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À ocorrência não usual de um maior número de casos de doença numa comunidade dá-se 

o nome de epidemia que se for localizada se designa por surto. No entanto se atingir 

grandes proporções e se estender em simultâneo por vários continentes, toma o nome de 

pandemia. 

 

1.3 Caracterização do vírus 

A família Orthomyxoviridae compreende 4 géneros: O Influenza vírus A ou vírus da gripe 

cuja espécie tipo é o influenzavírus do tipo A; influenzavírus tipo B; influenzavirus C e o 

thogotovirus [15]. 

O genoma do vírus influenza é formado por Ácido Ribonucleico (RNA) segmentado, de 

polaridade negativa e simetria helicoidal. São partículas pleomórficas, predominando as 

formas esféricas, com aproximadamente 100-120 nanómetros (nm) de diâmetro. Têm na 

dupla camada lipídica exterior, inseridas várias centenas de moléculas de glícoproteínas – 

hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA), o que lhe confere o conhecido aspecto de 

esfera espiculada (Fig.2).   

 

Figura 2. Vírus H1N1 2009 (Adaptado do Web site hankarralynda). 

 

O vírus H1N1 2009 apresenta um genoma constituído por 8 segmentos (as 

nucleocápsides) com cada nucleocápside composta por um filamento helicoidal de RNA, 

nucleoproteínas (NP) envolvendo o RNA, várias moléculas do complexo RNA polimerase 

(PB1, PB2 e PA) que constituem o “ laboratório” enzimático que sintetiza o RNA e algumas 

moléculas de proteínas “não estruturais” de função desconhecida. 

 A envolver o genoma, existe uma cápsula, constituída por uma camada interna, de 

natureza proteica, uma proteína M1 que representa o maior componente estrutural 

interno da partícula viral e que confere rigidez à membrana, uma proteína M2 em forma 
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de canal iónico transmembranar e duas camadas superficiais de natureza lipídica, das 

quais emergem as espículas formadas por glicoproteínas de duas espécies. 

Fazem ainda parte da estrutura do vírus a hemaglutinina (HA) e a neuraminidase (NA), 

sendo a primeira um trímero de subunidades idênticas, em cada uma das quais se 

localizam 5 locus antigénicos com actividade de ligação ao receptor da célula hospedeira 

e a segunda, com cerca de 100 moléculas, é um tetrâmero com 4 locus antigénicos. As 

HAs dos vírus influenza A estão agrupadas em 15 subtipos, embora só as três primeiras 

(H1, H2 e H3) tivessem sido encontradas nos vírus que infectam o Homem. Foram 

identificadas 9 NAs diferentes apesar de só as N1 e N2 aparecerem nos vírus que infectam 

a espécie humana. 

 São estes antigénios de superfície (HA e NA) que dividem o tipo de vírus influenza A em 

diversos subtipos antigénicos, de acordo com o subtipo de HA (H1 a H5) e de NA (N1 a 

N9) [1, 15] (Fig.3).  

 

Figura 3. Composição do vírus H1N1 2009 (adaptado: CDC/Douglas Jordan). 
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 A Hemaglutinina é responsável pela adesão do vírus às células do aparelho respiratório e 

ainda pelos fenómenos de hemaglutinação e de hemadsorção. Induz a formação de 

anticorpos neutralizantes protectores [16,17]. 

 A Neuraminidase é uma espícula em forma de cogumelo também constituída por 

glicopéptidos codificados pelo genoma do vírus. É antigénica, sendo importante na 

caracterização dos vírus influenza até agora isolados. Exerce ainda um papel fundamental 

na libertação do vírus a partir da superfície da célula hospedeira [18]. 

Ambas as glicoproteínas de superfície desempenham um importante papel no 

desencadear dos mecanismos de resposta imunitária contra a doença, sendo a HA 

bastante mais antigénica que a NA [14]. 

 

1.4 Variações Antigénicas 

A compreensão da epidemiologia da gripe pressupõe conhecer alguns aspectos 

importantes relacionados com estes vírus, com as características dos hospedeiros e com 

os comportamentos das populações.  

O RNA do genoma do vírus da gripe apresenta um potencial mutacional muito superior ao 

das células eucarióticas e ao dos vírus que contêm Ácido desoxirribonucleico (DNA). A 

RNA-polimerase é uma enzima de baixa fidelidade produzindo muitos erros de 

transcrição para os quais o vírus não possui mecanismo de correcção, levando por isso à 

ocorrência de aminoácidos errados nos polipepetídeos e mesmo nas glicoproteínas que o 

vírus expõe para reconhecimento imunológico do hospedeiro. Este mecanismo parece ser 

o responsável pelas mutações ou “drift” antigénico em oposição ao “shiff” antigénico 

[1,11]. 

As variações antigénicas minor (Antigenic Drift) resultam de alterações na sequência de  

bases que codificam os aminoácidos das glicoproteínas de superfície, nomeadamente na 

HA, conferindo a esta variante a capacidade de resistir à imunidade adquirida por 

infecção anterior ou por vacinação, fazendo parte de um processo que caracteriza a 

evolução do vírus influenza, podendo ocorrer nos tipos A e B (Fig.4). 
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Figura 4. Representação esquemática do Drift antigénico – influenza A e B (adaptado Link Studio 

for NIAID). 

 

Por outro lado, as variações antigénicas major (Antigenic Shift), são recombinações de 

segmentos genómicos de vírus de diferentes espécies, com substituição integral de um ou 

mais fragmentos genómicos que controlam a produção de glicoproteinas de superfície. 

Esta recombinação ocorre num reservatório animal, geralmente o porco, que a vai 

promover. Este animal apresenta, ao nível da mucosa respiratória, receptores com 

afinidade para os vírus influenza que infectam as aves e para os que infectam o Homem, 

permitindo que a mesma célula seja, em simultâneo, invadida por estirpes virais 

diferentes. Quando este fenómeno acontece, toda a população fica sem imunidade para 

esta nova variante, podendo ocorrer as temíveis pandemias que surgem geralmente a 

intervalos de 10 e 30 anos [1, 11] (Fig.5). 
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Figura 5. Representação esquemática do Shift antigénico – influenza A. Linhagem do vírus H1N1 

2009 (adaptado de M. Smith et  al./Nature 2009). 

 

A epidemia surge habitualmente de forma abrupta, tem uma duração média de 5 a 8 

semanas, com um ou mais picos de 2 a 3 semanas. 

A disseminação muito rápida do vírus na comunidade é causadora de um grande afluxo a 

consultas médicas por síndrome febril e doença respiratória. O absentismo escolar ocorre 

mais no início da epidemia e o aumento da doença febril e respiratória nos mais jovens é 

um indicador de que o vírus influenza circula na comunidade, dado que a sua 

disseminação nas escolas é muito rápida. Por outro lado, o absentismo laboral surge 

numa fase mais avançada da epidemia e as hospitalizações por pneumonia e óbitos são 

complicações que surgem habitualmente na parte final desta [19-23] (Fig.6). 
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Figura 6. Comparação de ocorrências (hospitalizações e mortes) entre a gripe sazonal e H1N1 nos 

diferentes grupos etários (adaptado: CDC, W. Thompson et al). 

   A vacinação contra a gripe é eficaz na prevenção da doença e consequentemente na 

redução da mortalidade, sendo maior a eficácia após a vacinação anual repetida que após 

a primeira administração [21]. 

 

1.5 Ciclo de vida  

O vírus fixa-se pela HA a radicais de ácido siálico das células da mucosa do aparelho 

respiratório que, além de promoverem a ligação entre a célula hospedeira e o vírus, 

desencadeiam a fusão da membrana do vírus com a da célula, permitindo a libertação da 

nucleocápside do vírus no interior do citoplasma da célula hospedeira [24-26]. Para que o 

vírus possa infectar a célula do hospedeiro é necessária a clivagem prévia da HA em duas 

subunidades (HA1 e HA2) por uma enzima tripsina-like [16,17,25,27,28]. A maior 

abundância desta enzima na mucosa respiratória facilita a replicação do vírus no aparelho 

respiratório e explica a afinidade deste para as vias aéreas [26]. Após um complexo 

processo enzimático de transcrição e replicação, são geradas cópias dos constituintes do 

vírus. A enzima envolvida é a RNA-polimerase, cuja baixa fiabilidade, poderá explicar a 

ocorrência de alterações pontuais na sequência dos aminoácidos das proteínas. O 

complexo da nucleocápsula é formado no núcleo, enquanto os componentes do invólucro 

se reúnem na superfície da membrana citoplasmática da célula hospedeira. 
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As nucleocápsides são agrupadas e migram para o citoplasma. É então reconstituída uma 

membrana do vírus a partir da membrana celular do hospedeiro. Este ciclo encerra com a 

exocitose dos novos vírus. A NA faz a clivagem da HA ao ácido siálico, permitindo o 

desagrupamento do vírus e a sua libertação da célula do hospedeiro (Fig.7). 

O ciclo de multiplicação do vírus tem uma duração de 8-10 horas. 

 

 

Figura 7. Esquema de replicação do vírus H1N1 (adaptado de Scott 1987). 

 

1.6 Nomenclatura  

A nomenclatura internacional dos vírus da gripe é definida pela OMS de acordo com o 

serotipo (A, B ou C), pelas iniciais do nome da espécie animal de isolamento (omitida se a 

espécie for a humana), pela localização geográfica, número de ordem e ano do 

isolamento do vírus e ainda pelo subtipo consoante os antigénios superfície (H e N) como 

no exemplo A/Brisbane/59/2007 (H1N1). 

 



 
 

21 
 

1.7 Pandemia 2009 

Em Abril de 2009, uma nova estirpe do vírus influenza A (H1N1) de origem suína 

disseminou-se rapidamente por todo o mundo, dando origem à primeira pandemia de 

gripe do século XXI [3,6,8,22,23]. 

De acordo com a OMS, desde a sua descoberta, em Abril de 2009, o novo vírus vitimou, 

em todo o mundo, 18500 pessoas (Fig.8). 

 

Figura 8: Distribuição dos óbitos associados ao H1N1 2009 no mundo, comunicação oficial em 

16.JUL.2009 (adaptado Euro Surveill.2009; 14 (33): pii=19309). 

 

No nosso país estima-se que um milhão de pessoas foi atingido pelo vírus, na sua maioria 

de forma ligeira a moderada. O pico da actividade viral decorreu entre Agosto de 2009 e 

Fevereiro de 2010, com duas ondas pandémicas, a primeira em Agosto de 2009 e a 

segunda em Novembro do mesmo ano, sendo o mês de Novembro de 2009 o mais crítico. 

Entre a 17ª semana de 2009 e a 15ª semana de 2010, foram notificados para análise 

laboratorial a H1N1 62089 casos, dos quais 25594 foram confirmados. Foram 

hospitalizados 1436 doentes devido ao H1N1, dos quais 193 estiveram em unidades de 

cuidados intensivos. Registaram-se, na totalidade, 124 óbitos. O grupo etário onde se 

observou maior número de positividade das amostras para o vírus foi entre os 5 e os 14 

anos, com 9983 casos, num total de 15785 casos investigados (63,0 %), em oposição ao 

grupo com idade superior a 65 anos, com apenas 280 casos positivos, num total de 2361 

casos estudados (11,0 %). A incidência entre os géneros foi aproximadamente igual, com 

40,4% para o sexo feminino e 42,3 % para o masculino [29]. 
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Os sintomas clínicos mais vezes referidos pelos doentes foram febre alta, cefaleias, tosse, 

mialgias e odinofagia, sintomatologia típica de um síndrome gripal.   

 

 

1.8 Diagnóstico Laboratorial 

As recomendações para o diagnóstico laboratorial da infecção por vírus Influenza (H1N1), 

pela Organização Mundial de Saúde, durante a pandemia observada em 2009, foi a da 

pesquisa do RNA vírico em colheitas de secreções da nasofaringe e em simultâneo da 

orofaringe. 

Em Portugal, nos laboratórios da rede para o diagnóstico da gripe foi observada esta 

recomendação, bem como a do diagnóstico por métodos de biologia molecular, com uma 

trancrição reversa seguida de reacção da polimerase em cadeia, em tempo real (RT-PCR), 

dada a sua rapidez e fiabilidade [30-32]. 

 

 

2. OBJECTIVOS 

O presente trabalho teve como objectivo principal avaliar a adequação das amostras 

respiratórias obtidas habitualmente para diagnóstico de Gripe A, utilizando a 

quantificação da carga vírica nos produtos provenientes da naso e da orofaringe, em 

separado, para cada um dos doentes. Pretendeu-se ainda estudar a existência de relação 

entre a carga vírica e a gravidade da apresentação da doença, a incidência da infecção por 

idade, sexo e o número de dias decorridos desde o início da sintomatologia até à colheita 

da amostra. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da Amostra 

O presente estudo foi realizado no Laboratório de Biopatologia Molecular do Serviço de 

Patologia Clínica do Hospital de S. João (um dos centros de referência da gripe na zona 

norte do país) em amostras recolhidas de Julho a Dezembro de 2009. Essas amostras 

foram obtidas em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(2009) e o critério de selecção, a posteriori, reportou-se unicamente à existência, para o 

mesmo doente, de amostras da nasofaringe e da orofaringe colhidas e transportadas em 

separado até ao laboratório. As amostras chegavam diariamente ao laboratório de 

urgência do Serviço de Patologia Clínica do Hospital de S. João, refrigeradas e 

acompanhadas de um questionário (Gripe OT -4) elaborado pela Direcção Geral de Saúde, 

e preenchido pelo médico declarante no local de avaliação inicial do doente, onde 

constavam entre outros dados, o sexo, a idade, a data do inicio dos sintomas, a gravidade 

da doença (ligeira, moderada e grave), a evolução do quadro clínico, a recorrência a 

Serviço de Urgência hospitalar ou Centro de Saúde, e ainda, a necessidade de 

internamento hospitalar. As amostras foram mantidas refrigeradas antes da extracção 

dos ácidos nucleicos e congeladas a -70º C após a sua extracção. 

 De um universo de 13920 amostras do tracto respiratório superior estudadas neste 

Laboratório, foram seleccionadas 406 amostras positivas para o vírus H1N1v (203 

exsudados da nasofaringe e 203 da orofaringe), provenientes de 203 doentes que 

recorreram a instituições de saúde do norte do país no referido período e aos quais fora 

efectuado o diagnóstico clínico de gripe A. Oitenta doentes eram do sexo feminino 

(39,4%) e 123 do sexo masculino (60,5%), com idades compreendidas entre os 4 meses e 

os 86 anos e uma média de idades de 21,9 anos. Entre o início da sintomatologia e a 

colheita das amostras decorreu um intervalo que variou entre 1 e 10 dias, tendo sido 

efectuado o agrupamento das amostras em três classes: com intervalo 0 a 1 dias (Classe 

1) foram identificados 74 doentes (36,5%), 2 a 4 dias (Classe 2) 102 doentes (50,2%), e 

igual ou superior a 5 dias (Classe 3) 27 doentes (13,3%). O quadro clínico foi classificado 

no local de avaliação do doente quanto à gravidade, como ligeiro em 109 casos, 

moderado em 92 casos e grave em 2 casos.  

O estudo foi autorizado pela Comissão de Ética Hospitalar (CES) do Hospital de S. João. 
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Quadro 1- Caracterização da amostra em relação ao sexo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 2- Caracterização da amostra em relação aos dias decorridos desde o inicio dos sintomas 
 até a colheita da amostra e à gravidade da doença. 
 

 

  
 

 
classes   N.º doentes   % doentes 

      

 
0-1d 

 
74 

 
36.5 

Dias até colheita 2-4d 
 

102 
 

50.2 

 
≥ 5d 

 
27 

 
13.3 

            

 
ligeira 

 
109 

 
53.7 

Gravidade da doença moderada 
 

92 
 

45.3 

 
grave 

 
2 

 
1 

            

  

 

 

 

 

  
N.º doentes   % doentes 

     Total de doentes   203     

     Homens 
 

123 
 

60.5 

Mulheres   80   39.4 
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3.2 Métodos 

3.2.2 Extracção dos ácidos nucleicos 

O RNA do vírus H1N1 foi extraído com recurso ao kit QiAmp® Viral RNA Kit (QIAGEN, 

Hilden, Alemanha) que combina as propriedades de ligação selectiva de uma membrana 

de silica-gel com a micro centrifugação. As amostras de 140 µl foram previamente lisadas 

sob condições desnaturantes para as RNases, com vista a assegurar o isolamento de RNA 

intacto. Foram ainda ajustadas as condições de tamponamento para optimizar a ligação 

do RNA às membranas. As amostras foram então aplicadas nas colunas de suporte das 

membranas, para que o RNA se ligasse a estas, sendo os contaminantes eficientemente 

removidos em duas etapas através do uso de dois tampões de lavagem diferentes. O RNA 

assim obtido, foi eluído em tampão AVE de forma a manter-se estável. O processo 

decorreu de uma forma automatizada no extractor QiAcube (QIAGEN, Hilden, Alemanha). 

Os ácidos nucleicos extraídos da amostra foram conservados a -70°C. 

 

3.2.3 Quantificação do vírus 

Para a quantificação do vírus H1N1v utilizou-se uma trancrição reversa seguida de 

reacção da polimerase em cadeia, em tempo real (RT-PCR), com uma curva de calibração. 

Uma vez que todas as amostras em estudo já tinham sido seleccionadas pelo resultado 

positivo para gripe A, a quantificação do vírus incidiu apenas na região do gene que 

caracteriza a hemaglutinina HA1 do vírus influenza pandémico 2009. 

Utilizou-se um kit comercial designado por Influenza A/H1N1 Detection Set, ROCHE, 

(Mannhein, Alemanha) que utiliza primers e sonda recomendados pelos investigadores do 

Instituto Robert Koch em Berlim, Alemanha (Maio 2009). A sonda de hidrólise para a 

detecção do gene da HA1 estava marcada com 5’ carboxyfluorescein (FAM).  

A 15 µl de mistura dos reagentes foi adicionado 5 µl do extraído da amostra. Na 

distribuição desta mistura de reacção foi usado o robot de pipetagem, QiAgility (QIAGEN, 

Hilden, Alemanha). 

Utilizou-se o termociclador LightCycler 480 II ROCHE, (Mannheim, Alemanha) com o 

seguinte perfil: 58ºC durante 8` para a transcrição reversa; 1 ciclo de 95ºC durante 30” 

para a desnaturação inicial; ciclos de 95ºC durante 1” (desnaturação), 60ºC durante 20”( 

hibridação com aquisição de fluorescência), 72ºC durante 1”(extensão) repetidos 45 

vezes; 1 ciclo de 40ºC durante 30” para o arrefecimento. Os comprimentos de onda 

usados nas leituras foram 456 e 510 nm para os filtros de excitação e detecção 

respectivamente.  
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A curva de calibração foi calculada em triplicado, a partir do controlo positivo (com a 

concentração de 2x106 cp/ml) e de diluições sucessivas (2x105, 2x104e 2x103cp/ml). Em 

cada série foi incluído um padrão (2x105cp/ml). O crossing point (ct) das amostras, foi 

calculado através de importação da curva de calibração. O valor máximo encontrado para 

os vírus foi de 2x108cp/ml e o mínimo 3,53x103 cp/ml. 

3.2.4 Quantificação do gene da apolípoproteína B nas amostras 

O gene da apolípoproteína B foi usado para quantificar células de origem humana 

presentes no epitélio do tracto respiratório superior. Foram usados primers e sonda 

Taqman™, sintetizados pela TIB MOLBIOL, (Berlim, Alemanha). Estes tiveram como alvo a 

região do gene humano apoproteina B (HAPB) como primer Forward (HAPB-F8087) 5´- 

TGA AGG TGG AGG ACA TTC CTC TA, e o primer Reverse( HAPB-R8185) foi 5´- CTG GAA 

TTG CGA TTT CTG GTA A. A sonda (HAPB-801JOE) 5´- CGA GAA TCA CCC TGC CAG ACT TCC 

GT, foi marcada na extremidade 5´com 4’5’-dichloro-2’,7’-dimethoxy-6-

carboxyfluorescein (JOE) e na 3´com 6-carboxytetramethylrhodamine  (TAMRA). As 

concentraçãos finais de primers e sonda foram 0,5 e 0,2µM respectivamente. Os 

restantes componentes da mistura de reagentes foram provenientes do kit “Probes 

Master LightCycler 480” da ROCHE, (Mannheim, Alemanha). A mistura de reacção foi 

efectuada na proporção de 15 µl de mistura de reagentes para 5 µl de extraído da 

amostra. Na distribuição foi também usado o robot de pipetagem, QiAgility (Qiagen, 

Hilden, Alemanha). A amplificação do extraído, da amostra foi realizada no termociclador 

LightCycler 480 II ROCHE, (Mannheim, Alemanha) e as condições de amplificação as 

seguintes: 1 ciclo de 95ºC durante 3´, para activação da enzima; ciclos de 95ºC durante 

15” (desnaturação), 60ºC durante 30”( hibridação com aquisição de fluorescência), 60ºc 

durante 40’(extensão) repetidos 45 vezes; 1 ciclo de 40ºC durante 30” para o 

arrefecimento. Os comprimentos de onda usados nas leituras foram de 533 e 580 nm 

para os filtros de excitação e detecção respectivamente. 

A curva de calibração para a apolipoproteina B foi calculada em triplicado e obtida a partir 

de uma concentração de leucócitos de 13,2x10�� cel/ml (amostras de sangue de dadores) 

e de sucessivas diluições (13,2x10��, 13,2x10�� e13,2x10� cel/ml). Em cada série foi 

incluído um padrão (13,2 x 1011 cel/ml). O crossing point (ct) das amostras foi calculado 

através de importação da curva de calibração. O valor máximo encontrado para as celulas 

foi de 6,44x107cel/ml e o mínimo 4,41x103 cel/ml. 

Foram elaborados relatórios dos resultados das várias séries de PCR executadas, quer 

para o H1N1, quer para a apolipoproteina B. 
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3.2.5 Análise Estatística 

Os dados foram armazenados com recurso ao software Excel do Windows Vista. Na 

análise estatística foi usado software STATA 10. O Teste Bradley-Blackwood foi utilizado 

na análise das correlações da carga vírica das colheitas em diferentes locais (naso/ 

orofaringe) e entre a carga vírica e o número de células, e ainda, na comparação do 

número de células entre os dois locais de recolha das amostras ( naso/orofaringe) .  Na 

estimativa da relação entre carga vírica nasal e o sexo, entre carga vírica nasal e 

gravidade, entre carga vírica nasal e idade, e entre carga vírica nasal e dias de sintomas 

até à colheita, foi utilizado o teste de Bartlett. Foram considerados significativos, valores 

de p <0,05. 
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4. RESULTADOS 

Em 203 doentes estudados, 147 apresentaram carga vírica para ambas as amostras da 

naso e orofaringe (72,41%). Dos restantes 56 doentes, 34 tinham carga vírica para as 

zaragatoas da nasofaringe e não tinham para as zaragatoas da orofaringe (16,74%), nos 

outros 22, as zaragatoas da nasofaringe não tinham carga vírica mas tinham as da 

orofaringe (10,83%).  

Na análise estatística dos dados, as cargas víricas e o número de células foram 

transformados em escala logaritmica e consideradas não válidas as amostras desprovidas 

de células (n=198).  

A correlação da carga vírica com a colheita nos distintos locais ( naso e orofaringe) foi 

avaliada pelo teste de Bradley – Blackwood que comparou as médias e as diferenças das 

duas medições ( carga virica da nasofaringe e carga vírica da orofaringe). Este teste 

pressupõe a igualdade entre as variâncias, comprovada pelo Teste de Pitman (p = 0,009). 

A avaliação foi dificultada pela enorme amplitude de valores encontrados para a carga 

vírica. Contudo quando se estipula como limite, cargas viricas inferiores a log7, torna-se 

evidente que a correlação da carga vírica entre os dois locais é fraca. A forma de funil que 

se pôde observar no gráfico 1 reflecte esta realidade.  

 

 

 

Gráfico 1-Comparação das médias e das diferenças das medições das cargas víricas da naso e 

orofaringe. 
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 Não há correlação entre as medições uma vez que o coeficiente de Pearson encontrado 

(0,384) significa uma fraca correlação, e o p = 0,00001 obtido no teste de Bradley – 

Blackwood aponta para uma não concordância entre as medições. Foi ainda possível 

afirmar que as cargas víricas obtidas por colheita nasal foram mais elevadas em média, 

0,885 log, como se pode observar (linha lilás) no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Correlação entre as médias (lognasal e logoro) e as diferenças (lognasal e logoro) das 
medições encontradas na naso e na orofaringe. 

 

A correlação entre a carga vírica e o número de células na naso e orofaringe foram 

representadas através de diagramas de dispersão nos gráficos 3 e 4, respectivamente. 

Como em ambos os casos, os pontos estão dispersos e não condensam em torno de uma 

figura, pôde-se concluir que não existiu relação entre a carga vírica e o número de células, 

quer para as amostras da nasofaringe, quer para as da orofaringe. 
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Gráfico 3 –Correlação entre a carga vírica nasal (lognasal) e o número de células nasais (logceln). 

 

 

 

Gráfico 4- Correlação entre a carga vírica oral (logoro) e o número de células da orofaringe 

(logcelo). 

5
1

0
15

20
lo

gn
a

sa
l

5 10 15 20 25
logceln

8
10

12
14

16
18

lo
go

ro

5 10 15 20
logcelo

CV 

Células 

  CV 

Células 



 
 

31 
 

 

Quando foi comparado o número de células entre os dois locais de colheita, com recurso 

à aplicação do teste de Bradley – Blackwood (salvaguardadas as condições de aplicação), 

o coeficiente de Pearson (r = 0,155) indicou uma fraca correlação e o p = 0,000001 indicou 

que o teste foi considerado significativo. Pode-se então concluir que não houve 

concordância entre os dois conjuntos de dados, indicando uma baixa correlação do 

número de células entre os dois locais de colheita (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Correlação entre as médias (logceln e logcelo) e diferenças (logceln e logcelo) do 
número de células nos dois locais de colheita, naso e orofaringe. 

 

Constatou-se que a carga vírica e o número de células eram maiores nas amostras da 

nasofaringe. Para saber se a diferença das cargas víricas observadas nas amostras da naso 

e da orofaringe se deveriam atribuir ao número de células (presumivelmente mais 

elevado na colheita nasal por ser mais fácil de executar), foi calculada a razão entre 

células e carga vírica para cada um dos locais. O teste de Bradley – Blackwood (p = 

0,05415) permitiu concluir que a diferença não era significativa, conforme observado no 

Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Correlação entre as médias (lograzaon e lograzaoo) e as diferenças (lograzaon e 

lograzaoo) das razões (nº cel/carga vírica).  

 

Conforme foi observado, em média, a diferença entre a razão número de células / carga 

vírica, na naso e orofaringe é zero, querendo isto dizer que as cargas víricas mais elevadas 

no nariz não são explicadas pelo maior número de células presentes (Gráfico 6). 

 

No estudo da relação entre a carga virica e a idade, o sexo, o número de dias decorridos 

desde o início dos sintomas até à colheita e ainda a gravidade do quadro clínico, foram 

tidas em conta apenas as amostras provenientes da nasofaringe.  

No caso da relação carga virica / idade do doente, foram definidos os seguintes intervalos 

etários: 0-9 anos – classe 1; 10-14 anos – classe 2; 15– 29 anos – classe 3 e 30 ou mais 

anos – classe 4 (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Distribuição das classes etárias consideradas 

                                                              

cl. etárias n média desvio padrão 

 1 52 13,8959 2,38861 

 2 24 13,8876 2,14079 

 3 50 13,7047 2,69659 

  

4 

49 13,0292 2,54601 

Total 175 13,5975 2,49930 

            

 Da aplicação do Teste de Bartlett para variâncias iguais, obteve-se p = 0,2671, o que 

permitiu constatar não haver diferenças significativas da carga virica entre os diversos 

grupos etários considerados.  

Para o caso da relação carga virica / sexo do doente (Quadro 4).  

 

Quadro 4 –Distribuição da relação carga vírica/sexo 

Carga virica da nasofaringe 

sexo n média desvio padrão 

mulher 70 13,2855 2,62080 

homem 105 13,8055 2,40512 

Total 175 13,5975 2,49930 

 

 
 Da aplicação do Teste de Bartlett para variâncias iguais obteve-se um p = 0,2026, o que 

permitiu constatar não ter havido também, diferença significativa de carga virica entre as 

amostras de ambos os sexos.  

Para avaliar a relação carga virica nasal / número de dias decorrido desde o início dos 

sintomas até à colheita, foram definidos os intervalos de 0-1 dias como classe 1, de 2 a 4 

dias como classe 2 e de 5 ou mais dias como classe 3. 

 

 

 

Carga virica nasofaringe 
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Quadro 5 – Distribuição da relação carga vírica/número de dias decorridos desde o início dos 

sintomas até à colheita da amostra  

Carga vírica da nasofaringe 

  
Classes n média desvio padrão 

1 68 13,7557 2,69659 

2 89 13,9992 2,54604 

3 18 13,0084 2,45673 

Total 175 13,5975 2,49930 
 

 

Da aplicação do Teste de Bartlett para variâncias iguais, foi obtido um p = 0,1485, que 

permitiu também aqui, concluir, não haver diferenças significativas entre as cargas víricas 

para os intervalos de tempo definidos.   

No caso da relação entre carga vírica e gravidade do quadro clínico, ao serem utilizados 3 

graus de sintomatologia, ligeira, moderada e grave a aplicação do Teste de Bartlett para 

variâncias revelou p = 0,1126, o que permitiu uma vez mais, constatar não haver 

diferença significativa de carga virica entre amostras de doentes com diversos graus de 

gravidade da doença.  

 

Quadro 6 – Distribuição da relação carga virica/ 2 níveis de gravidade  

Carga virica nasal 

  
gravidade n média desvio padrão 

Ligeira 138 13,8157 2,48873 

Moderada / grave 37 12,7836 2,39941 

Total 175 13,5975 2,49930 

    
 

 

No entanto, se em termos de gravidade dos sintomas forem considerados apenas dois 

grupos de doentes, um com sintomatologia ligeira e outro com sintomatologia moderada 

a grave, o Teste de Bartlett para variâncias iguais apresenta p = 0,0367, o que torna 

significativa a diferença da carga viral entre os entre os dois grupos considerados. 
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5. DISCUSSÃO 

A súbita emergência e a progressão imprevisível são características comuns a uma 

pandemia de influenza. A de H1N1 em 2009 não foi excepção, tendo-se revelado uma 

excelente oportunidade não só para a obtenção de informação muito importante sobre a

genética e a epidemiologia do novo vírus [33-37], como também de agir, modificando o 

impacto da doença nos Sistemas de Saúde a uma escala global, através da monitorização 

da resposta e consequente ajustamento às medidas de contenção que foram sendo 

adoptadas, entre outros aspectos [38-40]. 

Nestas circunstâncias, a disponibilidade de meios e ferramentas rápidas de diagnóstico 

para identificação de indivíduos infectados revelou-se crucial para a vigilância da doença 

e para a aplicação atempada de medidas de contenção precoce. A rápida obtenção dos

resultados dos testes por parte dos laboratórios clínicos, permitiu, na generalidade dos 

casos, sustentar as tomadas de decisão de clínicos e epidemiologistas, relativamente à 

necessidade de iniciar, manter ou suspender a terapêutica antiviral [41,42]. 

A RT-PCR em tempo real revelou-se o método de escolha para o diagnóstico laboratorial 

das infecções pelo vírus da gripe A pandémica, devido à sua maior sensibilidade, 

especificidade e tempo de resposta mais curto, comparativamente aos métodos 

tradicionais nomeadamente a cultura de vírus e a detecção rápida de antigénios [43-48]. 

No presente estudo pretendeu-se avaliar, recorrendo à quantificação da carga vírica, a 

adequação das amostras respiratórias colhidas para diagnóstico de gripe A pandemica, e

a necessidade de efectuar sistematicamente colheita de amostras da naso e da orofaringe 

em cada doente, dado que, se efectivo e seguro, o processamento e análise de apenas 

uma amostra colhida num desses locais, permitiria economizar recursos, evitando uma 

segunda colheita.  

Assim, a correlação da carga vírica foi avaliada para os dois locais de colheita e estipulado 

como limite cargas víricas inferiores log7, para facilitarem a análise estatística,

verificando-se que a correlação existente era fraca, não existindo concordância entre as 

medições nos dois locais como apresentado no Gráfico 1. O número de células, nos dois 

locais, foi também estudado e verificou-se não existir concordância entre as duas 

medições. As cargas víricas obtidas nas colheitas nasais apresentaram valores mais 

elevados, em média, podendo significar que na nasofaringe existiriam mais vírus (Gráfico-

2). 

Quando verificarmos a hipótese da presença de uma maior quantidade de vírus na 

nasofaringe poder estar associada à existência de um maior número de células nesse 

local, (eventualmente por uma maior facilidade de execução da colheita), fomos 

surpreendidos pelo resultado de zero, em média, para a diferença entre a razão do 
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local, (eventualmente por uma maior facilidade de execução da colheita), fomos 

surpreendidos pelo resultado de zero, em média, para a diferença entre a razão do 

número de células e a carga vírica, na naso e orofaringe (Gráfico 6). Parece-nos por isso, 

que o facto de ter sido documentada a existência de uma maior quantidade de vírus ao 

nível da nasofaringe, não poderá ser explicado apenas pelo maior número de células aí 

presente, ao contrário do nosso pressuposto inicial. Como explicação para este facto, e 

embora esta hipótese não tenha sida investigada no presente estudo, a possibilidade de 

as células presentes na nasofaringe poderem eventualmente ter mais receptores de ácido 

siálico, ao qual o vírus se liga pela acção da HA [16, 49], poderá ser um factor a considerar 

num próximo trabalho. 

 Ao longo da história das pandemias de gripe, os suínos têm vindo a ser considerados 

como hospedeiros onde ocorrem as recombinações dos vírus da gripe que depois 

infectam o homem. A barreira das espécies que restringe a transmissão do vírus da gripe 

de um hospedeiro para outro continua preservada em experiências com este tipo de 

animais [50]. Este modelo de estudo, poderá ajudar na idealização de um projecto para 

estudar a presença e localização dos receptores de ácido siálico, no aparelho respiratório 

dos humanos. O conhecimento das propriedades de acolhimento necessário para a 

adaptação ou rearranjo do vírus da gripe, poderá ser de importância crucial para a 

escolha do local mais apropriado à colheita de amostra [51,52]. 

 A NA assume um papel importante na replicação dos vírus durante a sua “libertação” da 

célula. Por isso, a quantificação da sua presença no epitélio do aparelho respiratório 

humano, nomeadamente na nasofaringe, seria certamente um contributo importante 

com vista ao esclarecimento da maior presença de vírus na nasofaringe [53].  

 Estudos já publicados, referem como válidas diferentes alternativas; um indica que nas 

amostras, provenientes da nasofaringe se obtém uma sensibilidade de detecção superior 

à das amostras da orofaringe, mas se usarmos como amostra a lavagem da nasofaringe 

(LNF) obtemos um aumento de sensibilidade em relação à obtida para as zaragatoas da 

naso (ZN) e orofaringe( ZO). A combinação dos dois métodos de amostragem (ZNZO, LNF) 

aumenta a probabilidade de diagnosticar laboratorialmente o vírus [54]. Ao contrário, um 

outro estudo que, curiosamente se aproxima do presente, por se referir à carga virica e à 

amostragem da nasofaringe como a mais apropriada, indica o aspirado da nasofaringe 

(ANF) como a melhor amostra para a detecção do vírus influenza A, seguido pela ZN e por 

fim pela ZO, sustentando estas afirmações com base no número de cópias obtido [55]. 

Num outro, muito recente, após estudarem o rendimento do diagnóstico para os 

diferentes tipos de amostra, concluíram que na aplicação de um método de detecção 

molecular mais sensível (RT-PCR em tempo real) é apropriado usar como amostra a 

combinação de zaragatoas da naso e da orofaringe emparelhadas (ZNZO) por serem mais 

rentáveis do que o aspirado da nasofaringe (ANF). Referem no entanto que nos doentes 
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com formas graves de gripe esta abordagem deve ser feita usando a combinação dos dois 

métodos, aumentando desta forma a probabilidade de diagnosticar o vírus H1N1 2009 

[56]. 

Perante opiniões tão diversificadas, parece-nos interessante que este tema seja 

abordado, no futuro, de uma forma mais esclarecedora, sobretudo em relação aos 

doentes críticos, para os quais o diagnóstico correcto e atempado não pode falhar sem 

pôr em causa a evolução do estado clínico do doente.   

No presente estudo a avaliação da relação entre a carga vírica com os diversos 

parâmetros, demográficos e clínicos estudados, em relação ao vírus H1N1 pandémico, foi 

efectuada apenas nas colheitas provenientes da nasofaringe, local onde foi encontrada, 

em média maior carga vírica. 

Da relação entre a carga vírica e as quatro classes de idades definidas (0-9 anos, 10-14 

anos, 15-29 anos, 30 ou mais anos) não foram encontradas diferenças significativas entre 

os diferentes grupos etários. Em estudos semelhantes não foi encontrada referência a 

esta relação carga vírica e idade. No entanto, vários trabalhos, analisam a distribuição por 

idades para a gripe pandémica e sazonal, referindo a diferença entre as duas [57,58]. A 

primeira atingiu um número maior de crianças e adultos jovens, poupando os indivíduos 

mais idosos, sendo que as grávidas e os indivíduos com determinadas comorbilidades 

(doença pulmonar crónica, doença cardíaca, diabetes mellitus e obesidade) apresentaram 

um risco aumentado de contrair a infecção. Curiosamente, em muitas pessoas idosas 

foram detectados anticorpos com reactividade cruzada com o vírus H1N1 2009, 

antigenicamente relacionado com o H1N1 que circulou antes do ano de 1957, 

circunstância esta que provavelmente os protegeu de contrair uma infecção mais grave. 

As taxas de hospitalização e letalidade mais elevadas nos idosos que contraíram a doença, 

ocorreram sobretudo devido a complicações associadas às comorbilidades subjacentes. 

Nos indivíduos muito jovens as taxas de hospitalização variaram de país para país, mas na 

generalidade dos casos 9 a 31% dos doentes internados com idades inferiores a 5 anos 

precisaram de cuidados intensivos, e destes, 14 a 46% não sobreviveram [57]. O factor de 

risco “idade”foi considerado de primordial importância como factor determinante na 

mortalidade, durante a pandemia de 2009 [58]. A gripe sazonal, por outro lado, infecta 

em geral menos crianças e adultos jovens, e mais indivíduos idosos que apresentam 

também maior número de complicações [59]. Para o facto de no presente estudo não ter 

sido encontrada uma relação entre a carga virica e a idade, poderá ter contribuído, a 

escolha dos intervalos de idades que não correspondem a uma distribuição bem definida 

entre indivíduos muito jovens e indivíduos mais idosos ou talvez ainda, pela dimensão 

reduzida da amostra. 
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A relação entre a quantificação da carga virica e a gravidade do quadro clínico, em 

doenças respiratórias é uma questão importante, estando descrito que para o vírus 

influenza na gripe sazonal, em doentes adultos hospitalizados, a uma maior gravidade do 

quadro clínico corresponderá uma replicação virica mais activa e prolongada [60]. No 

presente estudo, considerando três níveis de gravidade do quadro clínico (ligeira, 

moderada e grave), não foi provada relação significativa entre a carga virica e os níveis de 

gravidade estudados. No entanto, ao avaliar a mesma relação com apenas dois níveis de 

gravidade (ligeira e moderada a grave) obtivemos uma relação estatisticamente 

significativa entre uma maior carga virica e um quadro clínico de gravidade ligeira, 

contrariamente ao descrito na literatura [61]. Dado que os níveis de gravidade da doença 

considerados, foram atribuídos pelo clínico que observou o doente no local de origem 

(Centros de Saúde e Hospitais, nos Serviços de Urgência, nas Unidades de Internamente 

ou nas Unidades de Cuidados Intensivos), a referida classificação poderá ter sofrido 

alguma influência individual, tendo em conta os diferentes avaliadores e as diferentes 

circunstâncias em que se encontravam os doentes. Por outro lado as amostras clínicas 

foram obtidas apenas da primeira vez que o médico observou o doente, não existindo 

mais nenhuma informação sobre a evolução da doença. Alguns destes doentes que 

inicialmente apresentavam doença ligeira poderão ter sofrido um agravamento, devido a 

complicações próprias da existência de comorbilidades, modificando assim o curso e a 

classificação da apresentação da doença [60,62]. Nos doentes mais jovens a falta de 

resposta rápida por parte dos anticorpos de reacção cruzada ao H1N1 2009 após a 

vacinação contra a gripe sazonal, poderá aumentar o tempo de excreção dos vírus 

correspondendo a uma infecção mais arrastada e grave que a prevista inicialmente [63]. 

Outro aspecto não monitorizado, foi a administração de antivíricos que, se aplicados nos 

dois primeiros dias, após o início dos sintomas, influenciam o curso da doença, 

diminuindo o número de dias com excrecção de vírus e impedindo que a doença se a 

grave [64,65]. A diferença encontrada no presente trabalho poderá estar relacionada com 

as diferentes abordagens. Curiosamente foi recentemente apresentado na Conferencia 

Internacional “ 2010 ATS”( American Thoracic Society) em Nova Orleans, um estudo cujos 

resultados de certa forma se aproximam dos do presente estudo. Os investigadores 

ficaram surpreendidos quando descobriram que o teste de imunofluorescência directa 

DFA (Direct Immunofluorescence Assay) não era apropriado para diagnosticar o H1N1 

2009 em doentes críticos uma vez que todas as amostras de aspirado traqueal foram 

negativas para a DFA e positivas quando usados métodos moleculares. Eles esperavam, 

tal como nós, que os doentes com gripe grave tivessem uma carga vírica mais elevada, 

que permitiria uma detecção mais fácil do vírus. Acreditavam que o aspirado traqueal, 

por ser uma amostra proveniente de uma zona mais profunda do aparelho respiratório, 

teria maior probabilidade de ser positiva, no entanto não foi isso que se verificou. Para o 

fraco desempenho da DFA nos doentes da UCI, estes investigadores apontam como 

provável explicação a resposta inflamatória exuberante que os doentes apresentavam, 
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em lugar de uma carga viral elevada, responsável por doença grave [66]. Entretanto o 

esclarecimento desta problemática requer uma abordagem mais dirigida para 

monitorização da carga vírica em doentes da UCI, prevendo a gravidade da evolução da 

doença. 

Entre os géneros e a carga vírica da nasofaringe, no presente trabalho, não foi encontrada 

qualquer relação, em média a distribuição da carga virica foi igual para ambos os sexos. 

As cargas víricas da nasofaringe não evidenciaram diferença significativa quando 

comparadas entre os intervalos de tempo estabelecidos, desde o inicio da sintomatologia 

até á colheita da amostra (0 a 1 dia, 2 a 4 dias, 5 ou mais dias). Alguns estudos 

consultados referem um decréscimo da carga vírica quando a colheita dos espécimes é 

efectuada mais de três dias após o início da sintomatologia [59,60]. O facto de os 

intervalos de tempo estabelecidos no nosso estudo, não serem coincidentes com estes 

períodos, não nos permite comparar directamente os resultados encontrados com a 

literatura. 
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A colheita de zaragatoas da nasofaringe revelou-se mais eficiente, por apresentar maior 

número de vírus isolados, não sendo, no entanto seguro, excluir a colheita em simultâneo 

de zaragatoas da orofaringe. 

Não foi encontrada relação significativa entre a carga virica e a idade, o género ou o 

intervalo de dias desde o início da sintomatologia até à colheita. 

A relação entre quantificação da carga virica e gravidade do quadro clínico não foi 

estatisticamente significativa quando considerados três níveis de gravidade, ligeira, 

moderada e grave. Quando considerados apenas dois níveis de gravidade, ligeira e 

moderada a grave, mostra associação entre uma maior carga virica e um quadro clínico 

de gravidade ligeira. 

A importância deste tipo de estudos, uma vez terminado o período de pandemia, está 

sobretudo relacionada com a necessidade de, em doentes críticos, obter um diagnóstico 

rápido e seguro, que permita uma intervenção mais dirigida ao agente etiológico. Parece 

pois que futuros estudos deveriam ter em conta não só a importância do local da colheita 

da amostra, mas também do papel dos outros factores intervenientes no processo, 

nomeadamente, o tempo decorrido entre o inicio dos sintomas e a colheita, a carga virica 

e as eventuais interacções existentes entre eles. 
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