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Pneumonia grave por vírus influenza A H1N1 
e pneumonia comunitária grave: diferenças na 
evolução

ARTIGO ORIGINAL

INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, a pneumonia viral é considerada de menor gravidade, se 
comparada à pneumonia adquirida na comunidade (PAC) bacteriana. Contu-
do, com a epidemia de influenza A H1N1 (H1N1) em 2009, observou-se que 
essa assertiva sofreu uma mudança significante, uma vez que grande parte dos 
indivíduos infectados pelo vírus evoluiu para pneumonia e síndrome da angús-
tia respiratória do adulto (SARA), e morte, em muitos casos.(1)

A PAC é a principal causa de morte por doença infecciosa. As taxas de mor-
talidade estão em torno de 1% para pacientes ambulatoriais, mas chegam a 
14% para pacientes hospitalizados, e são ainda mais altas para aqueles que re-
querem internação em unidades de terapia intensiva (UTI).(2,3)
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A influenza pandêmica A H1N1 2009 determinou sig-
nificativa morbidade,(4) e os primeiros relatos já sugeriam 
mortalidade elevada mesmo em pacientes jovens e de meia-
-idade previamente hígidos.(5) As taxas de hospitalização em 
países do hemisfério sul apresentaram valores iguais a 23,6 a 
30,6% para indivíduos com influenza A H1N1 2009; des-
tes, 11,7 a 18,5% (3,6 a 4,4% do número total de casos) fo-
ram alocados em UTI.(6) Em relação àqueles admitidos em 
UTI, a mortalidade foi de 16(7) a 41%(1) em séries distintas, 
e a maioria necessitou suporte ventilatório.(8)

Ainda considerando os doentes gravemente enfermos, 
houve alta incidência de SARA, a condição mais comum 
de óbito. Sua letalidade aparenta ser semelhante à produ-
zida por influenza sazonal,(1) porém é maior que a da in-
suficiência respiratória registrada no surto de coronavírus, 
em 2003.(9) Estudo realizado em 11 UTIs de 6 cidades 
no Estado do Paraná com 63 pacientes com suspeita de 
H1N1 e com 37 casos confirmados relatou que a maioria 
dos pacientes era jovem, além de taxa de mortalidade de 
39,7%.(10)

A investigação de marcadores diagnósticos e de gravi-
dade relacionados à natureza do agente infeccioso (bac-
teriano versus viral) causador de pneumonia comunitá-
ria bem como de sua associação com desfechos clínicos 
permitirá antever, se presente, evolução desfavorável, de 
modo a orientar intervenções e terapêuticas mais precoces. 
O objetivo deste estudo foi determinar diferenças clínicas, 
epidemiológicas e laboratoriais em indivíduos gravemente 
enfermos com pneumonia adquirida na comunidade em 
relação à pneumonia grave por vírus influenza A H1N1.

MÉTODOS

Foram analisados dados coletados retrospectiva e pros-
pectivamente dos pacientes adultos internados no serviço 
de terapia intensiva do Hospital de Base de São José do 
Rio Preto, que conta com 24 leitos, entre maio de 2009 
e dezembro de 2010 com diagnóstico de pneumonia gra-
ve por vírus influenza A H1N1 (H1N1). Esse estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição, 
com isenção de obtenção do termo de consentimento 
dada sua natureza observacional.

O diagnóstico de infecção por vírus influenza A H1N1 
foi feito por meio de real time polimerase chain reaction 
(RT-PCR) da secreção nasofaríngea ou em espécimes do trato 
respiratório. Pneumonia grave por vírus influenza A H1N1 
foi definida na presença de febre >38°C, tosse e quadro clíni-
co, laboratorial e radiológico compatíveis com broncopneu-
monia e sinais de agravamento da doença; taquipneia (frequ-
ência respiratória >25), hipóxia (saturação de oxigênio - SaO2 

≤92% em ar ambiente e ≤94% em gestantes), cianose, oligú-
ria, alteração do nível de consciência, piora de doença crônica 
e hipotensão arterial (pressão arterial sistólica <90 mmHg) ou 
uso de droga vasopressora (dopamina >5 µg/kg/minuto ou 
noradrenalina em qualquer dose).(11,12)

Pacientes com H1N1 foram pareados com casos con-
secutivos de PAC grave admitidos na UTI na proporção 
de 2:1. Dessa forma, foram usados para comparação os 
dados de pacientes admitidos na UTI com PAC grave no 
mesmo período, e nos quais o diagnóstico de infecção 
por vírus influenza A H1N1 não foi cogitado ou apre-
sentavam RT-PCR da secreção nasofaríngea ou em es-
pécimes do trato respiratório negativos. PAC grave com 
necessidade de internação em UTI foi caracterizada pela 
presença de um critério maior de gravidade (necessidade 
de ventilação mecânica ou de vasopressor) ou dois crité-
rios menores (pressão sistólica <90 mmHg ou pressão ar-
terial média <70 mmHg, pressão arterial de oxigênio/fra-
ção inspirada de oxigênio - PO2/FiO2 - <250, frequência 
respiratória ≥30/minuto, ureia >19,6 mg/dL, confusão 
mental, pneumonia multilobar, plaquetas <100.000 cel/
mm3, leucopenia - ≤4 x 109, ou hipotermia - temperatura 
corporal ≤36°C).(2)

Os dados laboratoriais considerados na análise foram 
os obtidos na coleta da rotina da manhã, que ocorre entre 
5 e 6h. A dosagem sérica de PCR foi realizada por imuno-
ensaio turbidimétrico.

Análise estatística
Os resultados foram apresentados como média e des-

vio padrão ou mediana e percentis 25-75%. Realizou-se a 
análise estatística com os testes t de Student, para a com-
paração de dois grupos de variáveis contínuas com distri-
buição normal, e o teste de Mann-Whitney, no caso de 
distribuição não normal. Foram feitos cálculos de estatís-
ticas descritivas para variáveis quantitativas, os quais fo-
ram analisados com a aplicação do teste de Fisher. Valor de 
p<0,05 foi considerado estatisticamente significante.

RESULTADOS

Foram avaliados os dados de 45 pacientes, 15 deles 
admitidos com H1N1 e 30 pacientes com PAC. Pacien-
tes com H1N1 eram mais jovens, com idade média de 
34,3±10,9 anos em comparação a 55,9±16,4 anos em pa-
cientes com PAC (p<0,001) (Tabela 1). A proporção de 
pacientes com necessidade de ventilação mecânica (86,7% 
versus 13,3%; p<0,05) e a taxa de mortalidade foram 
maiores no grupo com H1N1 do que no grupo com PAC 
(53% versus 20%, respectivamente, p=0,056).
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Nos pacientes com H1N1, as comorbidades mais fre-
quentes foram: obesidade em 53%, doenças cardiovascu-
lares em 20% e diabetes em 20%. Já no grupo com PAC, 
as comorbidades mais frequentes foram: doenças cardio-
vasculares em 40%, tabagismo em 30% e diabetes em 
27% (Tabela 1). Obesidade foi significativamente mais 
prevalente no grupo H1N1 (53%) do que no grupo com 
PAC (6,6%), com p=0,02 (Tabela 1).

Em comparação aos sobreviventes, não sobreviventes 
de H1N1 eram significantemente mais velhos (40,2±9,2 
versus 27,6±8,7 anos; p=0,018), tinham níveis séricos 
de lactato na admissão mais elevados (4,35±3,61 versus 
1,53±0,85 mEq/L; p=0,06) e ficaram mais tempo interna-
dos (não significante) (Tabela 1).

Em comparação ao grupo controle, pacientes do grupo 
H1N1 tiveram contagens de leucócitos significativamen-
te menores (dia 1: 6.728±4.070 versus 16.038±7.863 e dia 
2: 7.957±5.981 versus 14.130±6.514; p<0,05 para ambos) e 
níveis séricos de PCR significativamente mais baixos (dia 2: 
15,1±8,1 versus 22,1±10,9 mg/dL; p<0,05) (Tabela 2). Não 
sobreviventes de H1N1 tiveram níveis significativamente mais 
elevados de PCR do que os sobreviventes (dia 1: 21,9±2,9 ver-
sus 6,9±4,8 mg/dL; dia 2: 20,5±3,5 versus 10,6±8,2 mg/dL; 
dia 3: 20,3±4,1 versus 8,1±9,3 mg/dL; dia 4, 16,1±5,5 versus 
5,6±6,8 mg/dL; p<0,05 para todos) (Tabela 2).

A relação PaO2/FiO2 foi significativamente menor na 
primeira semana em pacientes com H1N1 (Tabela 3). 

Não sobreviventes tiveram valores da relação PaO2/FiO2 
menores (dia 2: 54±43 versus 165±94) e níveis plasmá-
ticos de creatinina mais elevados (dia 3: 1,72±0,59 ver-
sus 1,06±0,27 mg/dL; p<0,05) do que os sobreviventes 
(Tabela 3). Valores de contagem de plaquetas estão descri-
tos na tabela 3. A figura 1 demonstra as médias de PCR 
(mg/dL) e PO2/FiO2 dos grupos H1N1 e PAC.

DISCUSSÃO

Neste estudo, observou-se que, em comparação ao gru-
po de pacientes admitidos com PAC bacteriana, o grupo 
com H1N1 tinha pacientes mais jovens e com maior pre-
valência de obesidade. Significativas diferenças nos perfis 
de contagem de leucócitos, PCR e de oxigenação foram 
observadas, além de maior mortalidade no grupo H1N1.

Além da obesidade, tem sido demonstrado que porta-
dores de doenças cardiovasculares, respiratórias, autoimu-
nes, diabetes mellitus, câncer e grávidas (principalmente 
no segundo e terceiro trimestres de gestação) apresentaram 
maior suscetibilidade a quadros graves.(10) Em um estudo 
brasileiro, 27% dos pacientes com H1N1 tinham obesi-
dade.(10) A obesidade tem sido relatada como fator de risco 
para gravidade e mortalidade entre pacientes com gripe 
suína.(8) Acredita-se que isso seja decorrente da redução da 
capacidade residual funcional, que deve ter impacto im-
portante durante a evolução da H1N1.(10)

Tabela 1 - Dados demográficos, características clínicas e desfechos dos dois grupos

H1N1 PAC

Todos S NS Todos S NS

Número de pacientes 15 7 8 30 24 6

Masculino 9 (60,0) 6 (85,7) 3 (33,3) 21 (70,0) 17 (70,8) 4 (66,6)

Idade, anos 34,3±10,9* 27,6±8,7 40,2±9,2# 55,9±16,4 58,2±18,9 55,3±16,1

Lactato na admissão (mEq/L) 3,6±2,8 (N=7) 1,53±0,85 (N=3) 4,35±3,61 (N=4) 3,1±1,9 (N=28) 3,22±2,13 (N=22) 2,7±0,98 (N=6)

Comorbidades

Obesidade 8 (53,3)* 3 (42,8) 5 (62,5) 2 (6,6) 2 (8,3) 0 (0,0)

DCV 3 (20,0) 1 (14,2) 2 (25,0) 12 (40,0) 10 (41,6) 2 (33,3)

Diabetes 3 (20,0) 2 (28,5) 1 (12,5) 8 (26,6) 5 (20,8) 3 (50,0)

Tabagismo 2 (13,3) 0 (0,0) 2 (25,0) 9 (30,0) 8 (33,3) 1 (16,6)

DPOC 1 (6,6) 0 (0,0) 1 (12,5) 6 (20,0) 4 (16,6) 2 (33,3)

Etilismo 0 (0) 0 (0,0) 0 (0,0) 4 (13,3) 3 (12,5) 1 (16,6)

IRC 0 (0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,3) 1 (4,1) 0 (0,0)

Desfechos

Necessidade de ventilador 13 (86,7) 7 (53,8) 6 (43,2) 3 (10,0) 2 (66,6) 1 (33,3)

Dias de hospital 8,0 (5,0-15,0) 8,0 (6,0-11,0) 8,5 (2,7-24,0) 24 (15,7-28,2) 27,0 (19,2-9,5) 18,0 (9,0-3,7)

Dias de UTI 4,0 (2,0-7,0) 6,0 (4,0-7,0) 10 (4,2-28,7) 15,5 (8,7-4,2) 18,0 (9,2-4,7) 12,5 (7,2-8,2)
PAC - pneumonia adquirida na comunidade; S - sobrevivente; NS - não sobrevivente; DCV - doença cardiovascular; DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica; IRC - insuficiência renal 
crônica; UTI - unidade de terapia intensiva. *p<0,05 versus PAC; #p<0,05 versus sobreviventes. Resultados expressos em número (%), média±desvio padrão (DP) ou mediana (25%-75%).
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Tabela 2 - Parâmetros inflamatórios da primeira semana de internação dos dois grupos, dos sobreviventes e não sobreviventes dos grupos H1N1 e pneumonia adquirida 
na comunidade

H1N1 PAC

Todos S NS Todos S NS

Leucócitos D1 6.728±4.070 (N=14) 6.656±4.853 (N=7) 6.800±3.511 (N=7) 16.038±7.863 (N=29) 16.587±8.157 (N=23) 13.933±6.837 (N= 6)

Leucócitos D2 7.957±5.981  (N=14)* 5.886±3.458 (N=7) 10.029±7.453 (N=7) 14.130±6.514 (N=27) 15.376±6.841 (N=21) 9.767±2.026 (N=6)

Leucócitos D3 9.867±6.874 (N=12) 8.050±4.529 (N=6) 11.683±8.691 (N=6) 13.363±6.257 (N=29) 13.410±6.270 (N=23) 13.182±6.799 (N=6)

Leucócitos D4 9.565±5.962 (N=12) 9.530±4.873 (N=6) 96.00±7.379 (N=6) 12.636±7.792 (N=28) 13.070±8.513 (N=23) 10.640±2.285 (N=5)

Leucócitos D5 10.691±5.657 (N=11) 9.933±6.868 (N=6) 11.600±4.375 (N=5) 13.179±8.180 (N=28) 13.665±8.826 (N=23) 10.940±3.955 (N=5)

Leucócitos D6 11.210±5.821 (N=10) 8.983±5.894 (N=6) 14.550±4.355 (N=4) 12.708±7.820 (N=13) 13.291±8.375 (N=11) 9.500±2.828 (N=2)

Leucócitos D7 10.919±4.460 (N=7) 10.167±4.994 (N=3) 11.483±4.707 (N=4) 16.557±10.511 (N=7) 15.800±8.004 (N=18) 12.575±3.783 (N=4)

PCR D1 14,4±8,7 (N=12) 6,9±4,8 (N=6) 21,9±2,9 (N=6)# 18,0±10,9 (N=30) 18,2±11,7 (N=24) 17,2±8 (N=6)

PCR D2 15,1±8,1* (N=13) 10,6±8,2 (N=7) 20,5±3,5 (N=6)# 22,1±10,9 (N=27) 22,1±11,7 (N=22) 22±6,8 (N=5)

PCR D3 13,0±9,5 (N=10) 8,1±9,3 (N=6) 20,3±4,1 (N=4)# 20,5±10,5 (N=30) 20,8±10,7 (N=24) 19,4±10,1 (N=6)

PCR D4 11,3±8,1 (N=11) 5,6±6,8 (N=5) 16,1±5,5 (N=6)# 16,7±10,3 (N=29) 16,9±10,3 N=24) 15,7±11,2 (N=5)

PCR D5 6,7±7,0 (N=11) 3,2±3,4 (N=6) 10,8±8,2 (N=5) 12,3±9,8 (N=28) 12,7±10,6 (N=23) 10,5±5,3 (N=5)

PCR D6 5,3±7,2 (N=9) 2,5±2,3 (N=5) 8,8±10,1 (N=4) 12,3±10,1 (N=26) 13,1±11 (N=21) 9,3±4,7 (N=5)

PCR D7 5,2±6,2 (N=8) 2,4±2,5 (N=4) 8,0 ±7,8 (N=4) 10,6±8,6 (N=28) 10,7±9,1 (N=23) 10,3±6,8 (N=5)
PAC - pneumonia adquirida na comunidade; S - sobrevivente; NS - não sobrevivente; PCR - proteína C-reativa. Resultados expressos em média±desvio padrão (DP) (número de medidas). 
*p<0,05 versus PAC; #p<0,05 versus sobreviventes.

Tabela 3 - Parâmetros de oxigenação, função renal e contagem de plaquetas na primeira semana de internação dos dois grupos

H1N1 PAC

Todos S NS Todos S NS

P/F D1 121±92 (N=5) 165±94 (N=3) 54±43 (N=2) 205±94 (N=30) 208±93 (N=24) 192±106 (N=6)

P/F D2 145±113* (N=6) 283±4 (N=2) 76±46 (N=4)# 246±90 (N=25) 250±92 (N=19) 234±91 (N=6)

P/F D3 159±135 (N=6) 196±48 (N=2) 141±168 (N=4) 249±91 (N=27) 254±96 (N=23) 218±59 (N=4)

P/F D4 174±68* (N=5) 202 (N=1) 167±76 (N=4) 268±85 (N=29) 263±84 (N=24) 289±97 (N=5)

P/F D5 156±61 (N=5)* 217 (N=1) 140±59 (N=4) 254±68 (N=29) 265±68 (N=25) 201±37 (N=5)#

P/F D6 122±47 (N=6)* 138±81 (N=2) 113±34 (N=4) 285±87 (N=29) 283±83 (N=24) 294±113 (N=5)

P/F D7 97±31 (N=4)* 81±35 (N=2) 114±2 (N=2) 275±92 (N=29) 278±94 (N=24) 259±88 (N=5)

Creatinina (mg/dL) D1 1,23±0,3 (N=12) 1,2±0,37 (N=6) 1,2 ±0,33 (N=6) 1,39±0,6 (N=29) 1,34±0,64 (N=23) 1,62±0,43 (N=5)

Creatinina (mg/dL) D3 1,39±0,5 (N=10) 1,06±0,27 (N=5) 1,72±0,59 (N=5)# 1,22±0,7 (N=29) 1,32±0,84 (N=4) 1,15±0,39 (N=4)

Creatinina (mg/dL) D5 1,28±0,6 (N=11) 0,98±0,21 (N=6) 1,64±0,77 (N=5) 1,07±0,6 (N=28) 1,10±0,7 (N=23) 1,00±0,29 (N=4)

Creatinina (mg/dL) D7 1,25±0,6 (N=6) 0,95±0,35 (N=2) 2,40±0,69 (N=4) 1,03±0,5 (N=28) 1,01±0,61 (N=24) 1,13±0,44 (N=4)

Plaquetas (x103) D1 181±57 (N=14) 158±58 (N=7) 203±50 (N=7) 238±143 (N=28) 282±174 (N=23) 205±114 (N=6)

Plaquetas (x103) D2 174±43 (N=8) 160±44 (N=3) 182±45 (N=5) 214±96 (N=28) 244±109 (N=21) 163±48 (N=6)

Plaquetas (x103) D3 179±73 (N=7) 207±68 (N=5) 109±13 (N=2) 208±198 (N=28) 220±101 (N=23) 195±56 (N=6)

Plaquetas (x103) D4 188±63 (N=6) 194±59 (N=3) 182±78 (N=3) 198 ± 82 (N=28) 204±83 (N=23) 182±110 (N=5)

Plaquetas (x103) D5 274±149 (N=5) 312±141 (N=4) 121 (N=1) 219±102 (N=28) 209±87 (N=22) 211±121 (N=5)

Plaquetas (x103) D6 285±135 (N=6) 294±190 (N=3) 276±97 (N=3) 226±110 (N=28) 216±100 (N=16) 137±30 (N=2)

Plaquetas (x103) D7 210±35 (N=4) 240±6 (N=2) 215±62 (N=3) 270±101 (N=28) 287±117 (N=16) 235±71 (N=4)
PAC - pneumonia adquirida na comunidade; S - sobrevivente; NS - não sobrevivente; P/F - relação PaO2/FiO2. Resultados expressos em média±desvio padrão (DP). *p<0,05 versus PAC; 
#p<0,05 versus sobreviventes.

A PCR é uma proteína de fase aguda liberada após 
o início do processo inflamatório ou da lesão tecidual, 
cuja concentração sérica é determinada por sua taxa de 

síntese, que, por sua vez, depende da intensidade do 
estímulo inflamatório. Estudos demonstram a utilidade 
do uso de medidas seriadas de PCR como instrumento 
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no diagnóstico e no monitoramento da resposta ao tra-
tamento de PAC e de pneumonia nosocomial.(13-15) Um 
nível sérico elevado de PCR na admissão na sala de emer-
gência foi preditor de internação em UTI e de necessidade 
de suporte ventilatório.(16) Mas, até o momento, a cinéti-
ca das concentrações séricas de PCR, em pacientes com 
pneumonia grave por H1N1, é ainda desconhecida.

Em comparação ao grupo com PAC, pacientes do 
grupo H1N1 tiveram níveis séricos de PCR e contagens 
de leucócitos significativamente mais baixos, o que é su-
gestivo de menor resposta inflamatória em comparação a 
quadros bacterianos agudos e possível infecção viral. Con-
tudo, pacientes com H1N1 que não sobreviveram tinham 
níveis de PCR mais elevados do que os sobreviventes, à 
semelhança do processo bacteriano. Esses dados podem 
ser indicativos da presença de resposta inflamatória mais 
intensa ou de infecção bacteriana secundária nos pacientes 
que morreram.

A infecção bacteriana secundária foi implicada a au-
mento da morbimortalidade nos pacientes com influenza 
A H1N1 2009.(17,18) Os agentes mais comumente iden-
tificados foram Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus, Haemophilus influenza e bacilos Gram-negativos. 
Nos casos fatais de infecção por vírus H1N1, os achados 
histopatológicos mais evidentes foram injúria alveolar de 
diferentes graduações com presença de membrana hiali-
na e edema septal, traqueíte e bronquiolite necrotizante, 
além de congestão vascular pulmonar, hemorragia alveo-
lar, tromboembolismo pulmonar em alguns casos e coin-
fecção bacteriana em 26 a 38%.(19) Um estudo recente 

relatou que os níveis séricos de PCR em pacientes com 
infecção por H1N1 foram significativamente mais eleva-
dos naqueles que desenvolveram quadros pneumônicos 
em comparação aos pacientes em que tal diagnóstico não 
foi realizado.(20)

Os valores da relação PaO2/FiO2 foram significativa-
mente menores em pacientes com H1N1 do que em pa-
cientes com PAC grave com suporte ventilatório. A princi-
pal causa de morte na H1N1 é a insuficiência respiratória 
refratária à ventilação mecânica habitual.(21) A utilização 
de oxigenação extracorpórea por membrana, nesses pa-
cientes, parece ser, no momento, uma das medidas mais 
eficazes, em termos de redução de mortalidade.(21) A pre-
sença de hipoxemia severa nos pacientes que morreram 
sugere que centros médicos que recebem esses pacientes 
devem estar preparados para oferecer esse tipo de suporte 
avançado de vida aos pacientes mais graves.

A taxa de mortalidade, nesta casuística, foi de 53% em 
pacientes com H1N1. Em pacientes admitidos em UTI, 
a mortalidade foi de 16%(7) a 41%(1) em séries distintas, e 
a maioria necessitou de suporte ventilatório prolongado.(8)

As maiores limitações do estudo são sua natureza ob-
servacional, o pequeno tamanho da amostra e o pareamen-
to realizado por amostra consecutiva, não sendo possível 
seleção por métodos como propensity score ou critério de 
gravidade, sendo este um potencial viés de seleção. Outras 
limitações foram a impossibilidade de avaliar outros mar-
cadores de gravidade como, por exemplo, a procalcitonina 
e a interleucina-6, além do fato de ter sido realizado em 
um único centro. Todavia, a inclusão de uma população 
homogênea com formas graves de pneumonia é um ponto 
que fortalece os achados deste estudo.

CONCLUSÃO

Testes laboratoriais usuais podem auxiliar no diagnós-
tico diferencial de pneumonia adquirida na comunidade 
grave e pneumonia grave por influenza A H1N1.
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Figura 1 - Valores das médias de proteína C-reativa (mg/dL) e pressão arterial de 
oxigênio/fração inspirada de oxigênio (PO2/FiO2) na primeira semana de evolução 
dos grupos H1N1 (■) e pneumonia adquirida na comunidade (♦).
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Objective: To analyze the clinical, laboratory and evolution 
data of patients with severe influenza A H1N1 pneumonia 
and compare the data with that of patients with severe 
community-acquired bacterial pneumonia.

Methods: Cohort and retrospective study. All patients 
admitted to the intensive care unit between May 2009 and 
December 2010 with a diagnosis of severe pneumonia caused by 
the influenza A H1N1 virus were included in the study. Thirty 
patients with severe community-acquired pneumonia admitted 
within the same period were used as a control group. Severe 
community-acquired pneumonia was defined as the presence of 
at least one major severity criteria (ventilator or vasopressor use) 
or two minor criteria.

Results: The data of 45 patients were evaluated. Of these 
patients, 15 were infected with H1N1. When compared to the 
group with community-acquired pneumonia, patients from 

the H1N1 group had significantly lower leukocyte counts 
on admission (6,728±4,070 versus 16,038±7,863; p<0.05) 
and lower C-reactive protein levels (Day 2: 15.1±8.1 versus 
22.1±10.9 mg/dL; p<0.05). The PaO2/FiO2 ratio values were 
lower in the first week in patients with H1N1. Patients who 
did not survive the H1N1 severe pneumonia had significantly 
higher levels of C-reactive protein and higher serum creatinine 
levels compared with patients who survived. The mortality rate 
was significantly higher in the H1N1 group than in the control 
group (53% versus 20%; p=0.056, respectivelly).

Conclusion: Differences in the leukocyte count, C-reactive 
protein concentrations and oxygenation profiles may contribute 
to the diagnosis and prognosis of patients with severe influenza 
A H1N1 virus-related pneumonia and community-acquired 
pneumonia.

ABSTRACT

Keywords: Pneumonia, viral; Pneumonia, bacterial; 
Influenza A virus, H1N1 subtype
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