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descritas características qualitativas avaliadas com uso de
^ncias absolutas em todos pacientes, características
freque
quantitativas com uso de medidas resumo e desfechos na
 veis qualitativas com uso de frealta hospitalar, segundo varia
^ ncias absolutas e relativas veriﬁcando associaç a
~ o das carque
 bito com uso de testes qui-quadrado ou
acterísticas com o o
testes exatos. O modelo conjunto foi ajustado para explicar
mortalidade dos pacientes segundo características avaliadas
~ o logística mu
 ltipla, sendo inseridas no
com uso de regressa
 veis que apresentaram nível descritivo
modelo ﬁnal as varia
 lises na
~o ajustadas inferior a 0,20 (p < 0,20), mantendo
nas ana
 veis inseridas no modelo ﬁnal
todas as varia
Resultados: A taxa de mortalidade geral dos 1799 pacientes
~o
foi de 2,8% e para os internados 6,4%. O modelo de regressa
~o
 ltipla para predizer a mortalidade na internaç a
logística mu
demonstrou que pacientes mais idosos (>70a) apresentaram
maior mortalidade e que a cada ano a mais na idade dos
 bito aumentou 14% independente das
pacientes a chance de o
demais características dos pacientes (p < 0,001), pacientes
que utilizaram Azitromicina apresentaram chance de mortalidade 59% menor(p = 0,012) e pacientes que utilizaram cortico bito
steroide venoso prolongado apresentaram chance de o
~ o utilizaram, indepen7,54 vezes a chance daqueles que na
dente das demais características do paciente (p = 0,002).
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Joa
~ o: A pandemia de COVID-19 trouxe grandes
Introduç a
~ o e organizaç a
~ o dos serviços de sau
 de,
desaﬁos para a gesta
^ncia de sua magnitude e potencial de dissemiem decorre
~ o. Neste sentido, novas medidas de enfrentamento a

naç a
 gipandemia foram desenvolvidas, como ferramentas tecnolo
^ncia remota e monitoramento de casos. Este
cas para assiste
trabalho busca descrever as principais características clínicas
 rios agudos atendidos
dos pacientes com sintomas respirato
pelo Sistema de Teleatendimento (TeleCOVID) do município
 polis/MG.
de Divino

Metodos: Estudo transversal com amostra obtida por meio
^ nicos de pacientes com sintomas respirade registros eletro
 rios agudos, com idade igual ou superior a 18 anos, atendito
 polis, no período de um
dos pelo Sistema TeleCOVID-Divino
ano (05/2020 a 05/2021). As consultas foram realizadas por
~ o telefo
^ nica por proﬁssionais me
dicos e enfermeio de ligaç a
 rio estruturado
meiros, com preenchimento de questiona

27

 lise
 de. Foi realizada ana
mediado por aplicativo de Telessau
~ o com freque
^ncia absoluta e relativa e
descritiva da populaç a
^ncia central.
medidas de tende
Resultados: No período, foram atendidos 8529 pacientes,
dia de 38,4 anos
sendo 62,2% do sexo feminino e idade me
(9,5% com 60+ anos). A mediana de tempo entre o início dos
sintomas e o atendimento foi de quatro dias. Os principais
sintomas relatados foram tosse (30,7%), febre (26,7%), cefaleia
(24,9%), coriza (23,0%), anosmia (21,1%), mialgia (19,3%) e odinofagia (11,4%). Quase metade (46,1%) dos pacientes informou
contato com pessoa com COVID-19 e 39,3% informaram pre ximo, sendo
sença de sintomas gripais em algum familiar pro
que apenas 34,8% realizaram exame especíﬁco para COVID-19
(17,9% com resultado positivo). Dentre os pacientes atendidos, 11,1% apresentavam algum sinal de alerta, 4,2% foram
~o presencial em Unidade de
encaminhados para avaliaç a
^ncia e 3,1% para a Unidade Ba
 sica de Sau
 de.
Urge
~ o: Os resultados mostram que o Sistema TeleCOConclusa
VID contribuiu signiﬁcativamente no enfrentamento da pan
demia no município, com alta resolubilidade, incentivo a
~o a
 s medidas preventivas e reduç a
~ o da sobrecarga nos
adesa
serviços ambulatoriais e hospitalares. Mesmo considerando
que grande parte dos pacientes atendidos apresentava sinto~ o de testagem foi muito baixa. Ferramas leves, a proporç a
~ o consideradas estrate
gias
mentas de teleatendimento sa
eﬁcientes para fornecer cuidados adequados e seguros, e

deveriam ser incorporadas como um suporte permanente a
^ncia a
 sau
~ o.
 de da populaç a
assiste
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Objetivo: Descrever características dos pacientes interna s o início da vacinaç a
~ o.
dos, antes e apo
 todo: Coletados dados dos pacientes internados com
Me
^nero, idade, interCOVID-19 entre 10/03/2020 e 31/08/2021: ge
~ o na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), evoluç a
~ o para
naç a
 bito e tempo entre a data da 2 dose da vacina e início dos
o
sintomas de COVID-19.
Resultados: 1497 pacientes, 673 em 2020 e 824 em 2021.
Dados de 2020: 402 masculinos (59,7%); 271 femininos (40,3%);
idade mediana 56 anos (0-101); 198 internaram em UTI (29,4%)
idade mediana 62,5 anos (5-98), 118 masculinos; 80 femininos;
 bitos (11,6%) idade mediana 72 anos (28-101), 45 mascu78 o
linos; 33 femininos. Dados de 2021: 499 masculinos (60,6%);
325 femininos (39,4%); idade mediana 52 anos (0-97); vacina~ o vacinados 771 (93,6%); 252 internaram em
dos 53 (6,4%); na

