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INTRODUÇÃO
COVID-19 é uma doença infecciosa de alto contágio. Os dados
disponíveis sugerem que esta infecção viral produz uma reação
imunológica excessiva podendo justificar o porque em parte dos
casos de COVID -19, a hospitalização se faz necessária. Embora a
literatura ainda não tenha revelado o efeito sobre os pacientes que
sobrevivem à pandemia de COVID-19, é razoável esperar que aqueles
que sofrem de doença crítica desenvolvam problemas associados à
síndrome pós terapia intensiva, com um comprometimento do
estado de saúde física e cognitiva persistentes além da
hospitalização.

Tabela 1- Correlações

Legenda: Correlações entre o Tempo de internação, Índice de Barthel, TSLx e TUG
(Valor de r e pValor).

OBJETIVOS
Verificar a influência do tempo de internação em adultos e idosos
pós hospitalização por COVID-19 na mobilidade, independência e força
muscular de membros inferiores.

MÉTODOS
Esse dados são resultados preliminares de um estudo coorte
prospectivo, financiado pela FAPESP sob n°2018/19618 e CNPQ sob n°
402698/2020-7, que acompanhará adultos e idosos por um período de
um ano da alta hospitalar após internação por COVID-19 no Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foram avaliados 34
adultos e idosos após 30 a 45 dias da alta. Verificou-se: 1. Tempo de
Internação – TI (Dias), 2. Mobilidade pelo Timed Up and Go Test-TUG
por meio de um sensor inercial fixado por um cinto na altura de L2
(Figura 1) que permitiu resultados fidedignos de tempo, 3. Nível de
independência, pelo Índice de Barthel e 4. Força muscular de
membros inferiores (MMII) avaliação pelo teste do sentar e levantar 5
vezes-TSL5x. Para comparar os resultados entre adultos e idosos,
utilizamos ANOVA de medidas repetidas e o teste de correlação de
Pearson para analisar as possíveis correlações. Utilizamos o software
JASP e adotamos nível de significância de p <0,05.

CONCLUSÃO
Os idosos permaneceram por maior tempo hospitalizados
influenciando na independência, porém sem interferência na
mobilidade e força de MMII.
Como esperado, a mobilidade está relacionada com o grau de força
de MMII.
Pode-se concluir que o tempo de internação pode ser um fator
determinante para a diminuição da independência.
Faz-se necessário investigar as principais causas da perda de força
muscular afim de prevenir a diminuição da mobilidade.

São necessários mais estudos para a compreensão dos efeitos da
COVID-19 no prognóstico funcional dos pacientes.
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