
Introdução Resultados

O estudo possibilitou a caracterização dos pacientes hospitalizados por COVID-19. O tempo de hospitalização esteve associado ao 
tempo de VM, realização de traqueostomia, PCR e SAPS3. A mortalidade esteve associada à PaO2, utilização de DVA e o tempo 
total de hospitalização.

Estudo observacional e multicêntrico envolvendo pacientes 
hospitalizados por COVID-19 em três instituições: Hospital 
Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, Santa 
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e Hospital Regional 
João Penido. Foram coletadas, no momento da 
hospitalização, idade, sexo, IMC, gasometria arterial e exames 
laboratoriais. Foram avaliados, durante a hospitalização, a 
utilização e tempo de ventilação mecânica (VM), índice de 
comorbidade de Charlson, necessidade de traqueostomia, 
utilização de drogas vasoativas (DVA), índices Sequential 
Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA) e Simplified 
Acute Physiology Score III (SAPS3), tempo de hospitalização 
e a mortalidade. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
CAAE: 30781420.5.0000.5133, Parecer: 4.002.358.

Análise dos dados
A caracterização da amostra foi expressa em média ± desvio 
padrão e valores absolutos e porcentagem. A regressão linear 
multivariada foi utilizada para avaliar a associação dos 
desfechos alta ou óbito e tempo de hospitalização com as 
demais variáveis de caracterização da amostra. P<0,05 foi 
considerado estatisticamente significante.
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Caracterizar uma amostra de pacientes hospitalizados por 
COVID-19 e identificar as variáveis associadas ao tempo de 
hospitalização e mortalidade.

Objetivo 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus 
denominado SARS-CoV-2, que apresenta espectro clínico 
variando de quadros assintomáticos a graves.1 Ainda é pouco 
conhecida a história natural da doença de pacientes 
internados em hospitais brasileiros. Caracterizar e conhecer a 
história natural da doença é fundamental para traçar 
estratégias fisioterapêuticas e reabilitadoras durante e após o 
período de hospitalização desta população.

À Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, 
unidade hospitalar do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Juiz de Fora - HU-UFJF (Processo SEI 
23765.006025/2020-22) pelo apoio financeiro essencial para 
realização dessa pesquisa.

Conclusão

Agradecimentos

Variáveis (n=247) Resultados
Sexo masculino, n (%) 145 (59)
Idade, anos 62 ± 16
Total de pacientes, n (%)
     Óbitos 68 (28)
     Sobreviventes 179 (72)
TQT, n (%) 24 (10)
Charlson, pontos 3 ± 2
Índice de massa corpórea 30 ± 8
Tempo total de internação, dias 17 ± 18
VMI, n (%) 88 (26)
      Tempo de VMI, dias 16 ± 16
Gasometria Arterial
      pH admissão 7,4 ± 0,1
      PaO2 admissão, mmHg 97 ± 40
      PaCO2 admissão, mmHg 37 ± 12
      HCO3 admissão, mEq/L 24 ± 5 
      BE admissão, mmol/L -0,3 ± 5  
      SaO2 admissão, % 95 ± 7
Relação PaO2/FiO2 admissão 279 ± 146
Hemoglobina admissão, g/dl 12,8 ± 2,3
Leucócitos admissão, mm3 9.113 ± 9.929
Plaquetas admissão, mm3 240.962 ± 111.158
PCR admissão, mg/L 92 ± 98
Uso de DVA, n (%) 43 (17)
Escores de gravidade
     SOFA (n = 133) 3,9 ± 3,5
     SAPS 3 (n = 136) 46 ± 13

Dados apresentados em média ± desvio padrão. TQT = traqueostomia; VMI = 
Ventilação Mecânica Invasiva; pH = potencial hídrico; PaO2 = pressão arterial de 
oxigênio; PaCO2  = pressão arterial de gás carbônico; HCO3 = bicarbonato; BE = 
base excess (excesso de base); SaO2 = saturação arterial de oxigênio; FiO2 = 
Fração inspirada de oxigênio;  PCR = Proteína C-Reativa; DVA = Droga Vasoativa.

Estiveram associados ao tempo de hospitalização: tempo de 
VM, realização de traqueostomia, PCR e SAPS3 (r2=0,63; 
p<0,0001); estiveram associados à mortalidade: PaO2, 
utilização de DVA e o tempo total de hospitalização (r2=0,22; 
p<0,0001).

Tabela 1. Características da amostra
A tabela 1 demonstra as principais características da amostra.


