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~ o: No contexto da pandemia declarada em
Introduç a
~ o Mundial da Sau
 de, o primeiro caso
2020 pela Organizaç a
 ria aguda causada pelo
de COVID-19, doença respirato
 em 18 de
SARS-CoV-2, foi conﬁrmado no Estado do Para
~ o ha
 informaç o
~ es consistentes da
março de 2020. Ainda na
^ ncia dessa infecç a
~ o em quilombos localizados no
prevale
 , o que mascara a real situaç a
~ o epidemiolo
 gica dessas
Para
comunidades.
^ncia do SARS-CoV-2 em
Objetivo: Descrever a prevale
 , Para
.
comunidades quilombolas do município de Cameta
todos: Foi realizado um estudo de corte transversal, em
Me
abril de 2021, com amostragem de 140 indivíduos perten
centes a cinco comunidades: Arimandeua (n = 33), Aripijo
~ o Benedito
(n = 26), Bacuri (n = 10), Cabanagem (n = 13) e Sa
 ﬁcos e sociais foram obtidos por meio
(n = 58). Dados demogra
 rio epidemiolo
 gico. Amostras de sangue total
de um questiona
 cuo em
(5 mL) foram coletadas por um sistema de colheita a va
tubos contendo EDTA e foram separadas em plasma para a
~ o de ensaios de imunoabsorç a
~ o enzima
 tica - ELISA
realizaç a
~ o de anticorpos IgG anti(EUROIMMUN, US) para a detecç a
SARS-CoV-2.
 mero total de participantes, 67,1% eram
Resultados: Do nu
do sexo feminino e 32,9% eram do sexo masculino, com
 dia de idade de 38 anos e 52,1% testaram reagentes para
me
IgG anti-SARS-CoV-2. Dentre os indivíduos soropositivos para
 ria de 30 a 59 anos
o vírus, houve predomínio da faixa eta
(35,6%), estado civil solteiro (52,1%) e renda familiar inferior a
 rio mínimo (45,2%).
um sala
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^ncia do
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~ o: A síndrome inﬂamato
 ria multissiste
^mica pedIntroduç a
 trica (SIM-P) associada a
 COVID-19 e
 uma rara complicaç a
~ o,
ia
inicialmente, descrita em crianças e adolescentes. Desde
 ria
2020, poucos casos relatando uma síndrome inﬂamato
^mica em adultos (SIM-A) foram descritos.
multissiste
~ o: Mulher de 37 anos, natural de Natal/RN, refere
Descriç a
contato com caso conﬁrmado de COVID-19 nos dias 24 e 25 de
 s 3 dias, apresentou coriza hialina leve e,
Março de 2021. Apo
em seguida, marido iniciou sintomas, conﬁrmando diag stico para COVID-19 por meio de RT-PCR. No dia 20 de Abril,
no
~ o do dis bito de desorganizaç a
paciente apresentou quadro su
~ o psicomotora, apraxia, incontine
^ ncia urina
 ria,
curso, agitaç a
~ o, taquicardia, hipertensa
~ o arterial siste
^artralgia, palpitaç a
 pido antígeno para COVID-19,
mica e febre, realizando teste ra
o qual foi negativo. Foi transferida para os serviços de psi rio Onofre Lopes
quiatria e neurologia do Hospital Universita
 teses de transtorno psico
 tico e encefalite autoisob as hipo
^s dias iniciais, apresentou temperatura de 37,6 °
mune. Nos tre
C e, em exames laboratoriais, mantinha leucocitose, anemia e
 s avaliaç a
~ o pela
aumento de transaminases, LDH e PCR. Apo
~ es foram direcionadas para encefainfectologia, investigaç o
lites virais e SIM-A. Tomograﬁas evidenciaram derrame pleural bilateral e líquido livre em cavidade abdominal; troponina
^ ncia cardíaca com a
 rea de ﬁbrose
e CK-MB elevados, ressona
 rdica. Sorologias se
ricas para COVID-19 reagentes IgG
mioca
(27,64) e IgM (1,322); IgM para Zika e Dengue reagentes. PCR
para herpes, COVID-19 e painel de anticorpos antineuronais
^ ncia cerebral, TSH, T4, FAN, anti-P,
no líquor, angioressona
~ es. Paciente evoluiu com
anti- Sm e anti- DNA sem alteraç o
 melhora dos exames
melhora dos sintomas paralelamente a
laboratoriais sem o uso de imunoglobulina e corticosteroide.
 s alta hospitalar, repetiu sorologias para COVID-19 (IgM
Apo
~ o reagente e IgG reagente 13,7), IgM e IgG para Zika e Denna
~ o reagentes, conﬁrmando diagno
 stico de SIM-A.
gue na
 rios: A semelhança de alguns sintomas, alterComenta
~ es hematolo
 gicas e bioquímicas entre as infecç o
~ es por
aç o
~ es apresentam-se
arbovírus, COVID-19 e suas complicaç o
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~ es tropicais. Porcomo um desaﬁo, principalmente, em regio
 gico, cardíaco, osteoartanto, pacientes com sintomas neurolo
 gico e gastrointestinal associados a
 febre
ticular, dermatolo
~ o e interpretaç a
~o
devem ser avaliados mediante a aplicaç a
 todos diagno
 sticos laboratoriais disponíveis
corretas dos me
 stico correto.
para o diagno
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~ o: A linhagem Gamma (P.1) do severe acute
Introduca
respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) tem transmissibilidade aumentada e resultou em aumento de hospital~ es, ocupaç a
~ o de leitos de terapia intensiva e taxas de
izaç o
~ o dessa linhagem com um
mortalidade no Brasil. A associaç a
~ o foi determinado.
curso mais severo de doença ainda na
todos: Esta foi uma coorte retrospectiva avaliando
Me
~o idosos hospitalizados por COVID-19 de junho a
pacientes na
dezembro de 2020 (primeiro período) e fevereiro a maio de
^ ncia no Bra2021 (segundo período) em um hospital de refere
sil. Duas coortes foram incluídas: a principal, composta de
pacientes com linhagens de SARS-CoV-2 conﬁrmada por
 tico, e a coorte de sensibilidade, comsequenciamento gene
posta por todos os pacientes elegíveis admitidos antes e
^ncia da Gamma. O desfecho prima
 rio foi a
depois da emerge
^ncia de necessidade de suporte ventilato
 rio
taxa de incide
avançado.
~ oResultados: Na coorte principal, 86 (43 Gamma e 43 na
Gamma) pacientes foram incluídos. Características na
~ o foram semelhantes, a
 exceç a
~ o de que pacientes
admissa
infectados pela Gamma tinham uma mediana menor no
^ncia
escore de comodidades de Charlson’s. As taxas de incide
 rio avançado (hazard
bruta e ajustada de suporte ventilato
ratio ajustada [aHR], 1.78; intervalo de conﬁança 95% [CI],
1.05-3.03) e mortalidade em 28 dias do inicio de sintomas
(aHR, 4.73; 95% CI, 1.15-19.41) e mortalidade em 28 dias da
~o (aHR, 3.72; 95% CI, 1.19-11.65) foram
hospitalizaç a

signiﬁcativamente maiores em pacientes infectados pela
Gamma. Estes pacientes tinham signiﬁcativamente menos
^ nio suplementar. A
dias de vida e sem necessidade de oxige
coorte de sensibilidade incluiu 433 pacientes: 259 do primeiro
^ncia da
e 174 do segundo período (antes e depois da emerge
Gamma, respectivamente). Características de base eram
 exceç a
~ o de maior incide
^ ncia de síndrome ressemelhantes, a
 ria aguda grave na admissa
~ o em pacientes do segundo
pirato
grupo. Pacientes do segundo período tinham signiﬁcativa^ncia de necessidade de suporte
mente maiores taxas de incide
 rio avançado (aHR, 2.04; 95% CI, 1.60-2.59), suporte
ventilato
 rio invasivo (aHR, 2.72; 95% CI, 2.05-3.62), e mortaliventilato
dade em 28 dias do início dos sintomas (aHR, 2.62; 95% CI,
1.46-4.72).
~ o: Nosso estudo sugere que em pacientes hospiConclusa
~ o idosos, COVID-19 causada pela linhagem
talizados na
Gamma pode apresentar quadro clinico mais severo, com
 rio avançado e mortalmaior necessidade de suporte ventilato
idade em 28 dias.
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~ o/objetivos: A partir de janeiro de 2021, começou
Introduç a
~ o, priorizando os mais idosos,
em todo país a vacinaç a
~ es do Plano Nacional de Operacionalizaç a
~o
seguindo orientaç o
~ o Contra a COVID-19. Ate
 o dia 26/09/21, havia, no
da Vacinaç a
 bitos. O traestado, 1.278.906 casos conﬁrmados e 65.613 o
~ o dos
balho objetiva analisar epidemiologicamente a variaç a
 bitos decorrentes da COVID-19, por faixa eta
 ria, nos meses
o
de 2021, no RJ, epicentro da variante delta no país, para con pandemia. Me
todos: Trata-se de
tribuir no enfrentamento a
~ o de registros de o
 bitos
um estudo analítico com observaç a
 ria, de janeiro a setembro de 2021.
por COVID-19, por faixa eta
 bitos foram retirados,
Os dados de casos conﬁrmados e de o
respectivamente, do Painel de Casos de COVID-19 e do Registro Civil, acessados em 24/09/21, para o RJ.
 rias
Resultados: De janeiro a maio de 2021, as faixas eta
mais elevadas (90-99, 80-89 e 70-79 anos) obtiveram queda
 bitos, enquanto as inferiores obtipercentual no total de o
~ o. Ja
 , de maio a setembro de 2021, o inverso foi
veram elevaç a
 bitos por faixa
observado, havendo retorno do % dentre os o

