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Introdução: paciente com síndrome angustia respiratoria adulto (SARA) grave por H1N1 (virus 

influenza A H1N1)confirmado, que utilizou oxigenação por membrana extra-corporea(ECMO). 

Descrição: R.J.A., 37 anos, autonomo, branco, obeso (imc 34,3) admitido em 06/05/2013 com  tosse, 

dispneia e mal estar, piorado sintomas há 24hs; relata passagens em PS prévias devido aos sintomas 

acima. Rx torax e exames laboratoriais sem alterações, internado em enfermaria e interrogado gripe 

A por H1N1 (coletado swab de rayol), prescrito tamiflu e antibioticoterapia com levofloxacino. 

Evoluiu após 8hs de internação com insuficiência respiratória aguda com necessidade de entubação 

orotraqueal com via aérea difícil (mallanpati 4), choque septico e trocado antibioticoterapia para 

piperacilina tazobactan. Traqueostomia em 09/05/2013 devido cuff de canula orotraqueal "furada" e 

SARA grave, apresentava hipoxemia refrataria e optado por pronação por 12hs associado a 

recrutamento alveolar. Em 10/05/2013 apresenta insuficiência renal aguda AKIN III (cr 1,5-->3,8 u 

32-->127) indicado hemodiálise. Dia 13/05/2014 evolui com fibrilação atrial aguda de alta resposta  

com instabilidade hemodinamica realizado cardioversão elétrica 200j com sucesso, mantinha plato 

febril e trocado novamente antibioticoterapia para teicoplamina e meropenem, gasometria com ph 

6,94 po2 101,3 pco2 141,2 hco3 30 sat 77,3%. Hipoxemia  e acidose respiratória refratária as medidas 

clinicas e optado por implante de ECMO em 14/05/2013 com fluxo de 7 l/min, evoluindo com 

melhora clinica respiratoria a partir de 15/05/2014, possibilidade de redução da fio2 e melhora da 

acidose respiratória, reduzindo fluxo para 3l/min. Prescrito nutrição parenteral em 17/05/2013  pois 

mantinha débito em sonda nasogástrica associado a distensão abdominal. Recebido pcr positivo para 

H1N1.Em 18/05/2013 evoluiu durante hemodiálise com midríase paralítica não fotorreagente 

associado a instabilidade hemodinâmica, interrogado acidente vascular hemorrágico devido quadro 

de plaquetopenia, uso continuo de heparina endovenosa devido ecmo, não realizado tomografia de 

cranio devido instabilidade clinica.Dia 19/05/2014 evoluiu com parada cardiorespiratória em 

assistolia e óbito. Comentário: paciente com SARA grave, sem resposta aos metodos convencionais 

de tratamento com necessidade de uso de ECMO como terapia de resgate ao tratamento da doença de 

base, mas que evoluiu com possível sangramento intracraneano, que é uma das complicações 

associada ao método(12%). 


