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ANÁLISE DE MEMÓRIA E COGNIÇÃO EM ADULTOS E IDOSOS PÓS HOSPITALIZAÇÃO PELA 
COVID-19: RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO DE COORTE

A COVID-19 é responsável pela síndrome respiratória aguda que, apesar de possuir sintomas
semelhantes ao da gripe, é muito mais letal, sendo responsável por quadros graves de
pneumonia e hospitalização. Tratando-se de uma pandemia recente as sequelas sobre a COVID-
19 ainda não são totalmente conhecidas, mas podemos considerar comprometimento
respiratório em casos agudos, estresse pós traumático durante internação com isolamento
social e dificuldade de concentração e memorização, sendo importante avaliarmos pacientes
pós hospitalizados buscando analisar possíveis correlações entre variáveis.
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Foram avaliados 98 pacientes no período de agosto de 2020 à maio de 2021 onde os resultados
encontrados estão nas tabelas abaixo:

Analisar possíveis déficits de memória e comprometimento cognitivo em adultos e idosos
pós hospitalização pela COVID-19.

Estudo de coorte prospectivo realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), com pacientes pós hospitalizados pela COVID-19

(Aprovação do Comitê de Ética do HC-HMUSP nº 4.381.917). Foram avaliados 98 pacientes de

ambos os sexos, sendo 53,9% masculino e média de idade (57,8 ±11,5 anos) e 42,1% feminino e

idade (60,72 ±11,78 anos) por meio de contato telefônico com os pacientes residentes na região

metropolitana de São Paulo, e que aceitaram participar da avaliação após 30 dias da alta

hospitalar. Foram verificados: 1. Memória e cognição (Questionário 10-CS) e 2. Características

clínicas (tempo de internação hospitalar / TI e em unidade de terapia intensiva / UTI) além de

utilização de ventilação mecânica (VM). Os dados foram inseridos na plataforma REDCAP.

Estatísticas descritivas foram apresentadas por média, desvio padrão e frequências. Teste do

coeficiente de Pearson utilizado para correlação entre variáveis utilizando o software JASP e

nível de significância p <0,05.
Foi verificado maior déficit de comprometimento de memória e cognição, relacionado ao
sexo feminino.
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