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INTRODUÇÃO
Estudos acerca do novo coronavírus (Sars-CoV-2)
indicam que as complicações no organismo humano
parecem ser de maior proporção e mais duradouras do
que se pensava. Sabemos que há prejuízos nas
estruturas e funções do corpo decorrentes de um
período de hospitalização e que isto favorece para que
ocorra um declínio funcional, entretanto, pouco se sabe
quais são os efeitos deletérios nos indivíduos infectados
pela COVID-19 após a alta hospitalar e o quanto estes
impactam na funcionalidade.

RESULTADOS
Tabela 1: Características clínicas e funcionais

OBJETIVO
Caracterizar o perfil clínico e funcional de adultos e
idosos acometidos pela COVID-19 após a alta hospitalar.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo coorte prospectivo que visa
recrutar 400 indivíduos adultos e idosos acometidos pela
COVID-19, avaliados após 30-45 dias da alta hospitalar
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Para
caracterização clínica foram observados: 1. Idade
(Anos), 2. Gênero (Feminino e Masculino), 3. Tempo de
Internação - TI (Dias), 4. Comorbidades (Índice de
Comorbidades Charlson - ICC); e para a caracterização
funcional: 5. Índice de Barthel (IB), Timed Up and Go
(TUG), 7. Fragilidade (Clinical Frailty Score - CFS).
Realizada análise descritiva utilizando média, desvio
padrão e frequência pelo software JASP, sendo
considerado nível de significância p <0,05.

CONCLUSÃO
Com os dados preliminares podemos observar que
idosos possuem um tempo de internação mais elevado,
sendo o sexo masculino com mais comorbidades, o que
pode estar associado à maior perda de funcionalidade e
mobilidade, entretanto em relação à fragilidade
apresentam comportamento semelhante.
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