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ANÁLISE DE FUNCIONALIDADE EM PACIENTE PÓS HOSPITALIZAÇÃO PELA COVID-19

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Pela Covid-19 ser uma doença nova, gerando

uma pandemia com impactos e repercussões internacionais, temos a necessidade de entendê-la a fim de

identificarmos a importância de medidas de prevenção e de tratamento. Por ser uma doença grave, os infectados

em sua grande maioria, são submetidos a hospitalizações prolongadas e muitas vezes ficam restritos ao leito,

impedindo a movimentação e consequente redução da funcionalidade.
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Foram avaliados até o presente momento 98 indivíduos, no período de Agosto/2020 à Maio/2021 (Tabela 1). Na

escala PCFS 0-sem limitações tivemos 14%, na 1-limitação mínima 19%, na 2-limitação leve 42%, na 3-moderada

22% e na 4-graves 3%. Com relação a escala PCFS de acordo com as variáveis analisadas, verificaram os resultados

conforme Tabela 2.

Analisar a funcionalidade dos pacientes que foram submetidos a hospitalização pela COVID-19.

Estudo de coorte prospectivo, realizado com pacientes que foram hospitalizados pela COVID-19 no Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) com aprovação do comitê de ética

(nº 4.381.917), de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos. As avaliações foram realizadas após 30 dias da

alta hospitalar por coleta telefônica contendo os seguintes desfechos: 1. Funcionalidade por meio da escala Post

COVID Functional Status Scale (PCFS) 2. Tempo de Internação - TI (Dias); 3. Necessidade de hospitalização em

unidade de terapia intesiva (UTI) (Dias); 4. Necessidade de ventilação mecânica (VM) (sim/não). Estatísticas

descritivas foram apresentadas por média, desvio padrão e frequências. Teste do coeficiente de Pearson utilizado

para correlação entre variáveis e utilizado software JASP com nível de significância p <0,05.

Por ser uma doença que demanda uma hospitalização de longa permanência a funcionalidade é altamente afetada em especial

quando comparado adulto e idoso e levando em consideração o tempo de internação hospitalar.
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