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~ o/Objetivo: Apesar do predomínio do SARS-CoVIntroduç a
~ es virais em adultos durante o
2 como etiologia das infecç o
ano de 2020, outros agentes infecciosos podem fazer parte do
 stico diferencial. O objetivo deste estudo foi descrever
diagno
^ncia dos pato
 genos respirato
 rios em adultos internaa prevale
dos em dois hospitais no sul do Brasil durante a pandemia e
~ o entre parcomparar os desfechos de gravidade na internaç a
 stico de COVID-19 comparado com outticipantes com diagno
ros agentes infecciosos.
todos: Participantes adultos (> 18 anos) hospitalizados
Me
com sinais agudos de tosse, febre ou dor de garganta foram
recrutados prospectivamente entre maio e novembro de 2020,
 o ﬁnal da internaç a
~o. A te
cnica de RT-PCR foi
e seguidos ate
~ o de SARS-CoV-2 e demais agentes infecutilizada para detecç a
ciosos. Para SARS-CoV-2 foram coletados swabs oro e nasofaríngeo bilateral tendo como alvos os genes S, N e ORF1ab. Outro
~ o de painel respiswab nasofaríngeo foi coletado para realizaç a
 rio atrave
s sondas de expressa
~ o ge
^nica que avaliou a prerato
sença de: Bordetella pertussis; Chlamydophila pneumoniae;
Mycoplasma pneumoniae; adenovírus; bocavírus; coronavírus
tipos HKU1, 229E, NL63 e OC43; vírus inﬂuenza A tipos H1 e H3;
vírus inﬂuenza B; enterovírus; metapneumovírus; vírus parainﬂuenza tipos 1, 2 e 3; RSV tipos A e B; e rinovírus. Todas as
 rio de Biologia Molecuamostras foram analisadas no Laborato
lar do Hospital Moinhos de Vento.
Resultados: Foram incluídos 156 participantes, sendo a
maioria homens (57,1%) com idade mediana de 58 anos. A
mediana de dias de sintomas foi 8 dias. O SARS-CoV-2 foi o
agente mais prevalente, sendo detectado exclusivamente em
~o u
 nica
101 (65.0%) de 156 participantes, seguido pela detecç a
~
de rinovírus (4,0%, 6/154). A codetecç ao desses dois agentes
ocorreu em 28 (18,0%) dos 154 participantes. Os demais
 genos (adenovírus, coronavírus HKU1 e enterovírus)
pato
~ o dos desforam detectados em 5 participantes. A comparaç a
^nio suplementar, ventilaç a
~o
fechos de gravidade (uso de oxige
^ nica invasiva e o
 bito) na
~o apresentou diferença quanto
meca
 codetecç a
~ o versus detecç a
~ o exclusiva de SARS-CoV-2 (60,7%
a
(17/28) vs 62,4% (63/101), P = 1,00; 21,4% (6/28) vs 15,8% (16/
101), P = 0,57; 7,1% (2/28) vs 5,9% (6/101), P = 0,68).
~ o: O SARS-CoV-2 foi o principal pato
 geno detecConclusa
tado seguido pelo rinovírus, com uma importante queda na
~o de outros pato
 genos. A detecç a
~ o de rinovírus
detecç a
^nea ao SARS-CoV-2 na
~ o foi associada a maior
simulta
gravidade.
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~ o: A cidade de Divino
 polis, po
 lo da macroIntroduç a
~ o oeste mineira, foi cena
rio do primeiro caso conﬁrrregia
mado de COVID-19 do estado. O controle local da epidemia
 relacionado ao conhecimento da dina
^ mica da transesta
~ o e da vigila
^ ncia da infecç a
~ o no territo
 rio. O objetivo
missa
^ncia de COVID-19 no
deste estudo foi estimar a prevale
 polis-MG, em tre
^s momentos ao longo
município de Divino
da epidemia.
todos: Trata-se de estudo transversal sequencial de
Me
^ s etapas (1 onda:
base populacional realizado em tre
novembro e dezembro de 2020, N = 616; 2 onda: janeiro e
fevereiro de 2021, N=671; 3 onda: maio a julho de 2021,
 rios de todas as
N = 619), entre indivíduos residentes e usua
sicas de sau
 polis-MG. A amostra
 de de Divino
unidades ba
^nero e idade (2 a 15, 16
foi dividida igualitariamente em ge
a 30, 31 a 50, 60+ anos de idade). A coleta de dados foi
~o
realizada por meio de entrevistas presenciais e realizaç a
 pido (TR) sorolo
 gico para detecç a
~ o de anticorpos
de teste ra
para SARS-CoV-2 e teste molecular (RT-PCR) em amostra
de saliva. A positividade geral foi deﬁnida pela presença
de qualquer exame positivo para SARS-CoV-2. O projeto
~o e
tica e todos os participantes assinaram
teve aprovaç a
termo de consentimento livre e esclarecido.
Resultados: As amostras foram compostas prioritariadio (42,2% a 50,3%) e
mente por indivíduos com ensino me
superior (36,1% a 45,2%) e de cor parda ou preta (55,5% a
56,5%). Respectivamente na 1, 2 e 3 onda, 51,7%, 47,1% e
 ria recente de síndrome gripal, e 2,2%,
42,9% relataram histo
 stico pre
vio de COVID-19. Entre a 1a e a 3a
2,6% e 8,8% diagno
~ o ao distanciamento social aumentou de 49,4%
onda, a adesa
 scara de proteç a
~o de 63,9%
para 56,8%, o uso contínuo de ma
 ria de contato com pessoa com COVID-19
para 68,9%, e a histo
^ ncia de anticorpos para SARSde 33,7% para 44,9%. A prevale
~ o ativa pelo RTCoV-2 foi de 6,5%, 7,2% e 13,3%, e de infecç a
PCR foi de 8,8%, 9,0% e 5,4%, na 1a, 2a e 3a onda, respectivamente. A positividade geral foi de 14,6% (11,8%-17,7%) na 1
onda, 13,8% (11,2%-16,7%) na 2 onda e 18,9% (15,8%-22,2%) na
3 onda.
~ o: O estudo encontrou um aumento progressivo
Conclusa
^ ncia de COVID-19 ao longo do período, embora
na prevale
~o a
 s medidas de prevenç a
~o e menor
tenha havido maior adesa
~o ativa na u
 ltima onda. As prevapositividade de infecç a
^ncias encontradas no estudo foram substancialmente
le
maiores que os indicadores apresentados pelo município,
vel subnotiﬁcaç a
~ o e baixa taxa de
apontando para uma prova
~ o da doença.
detecç a
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