
Introdução Resultados

Os hospitais analisados recebem pacientes de diferentes municípios e

muitas reinternações. As atividades de mobilidade básica foram as mais

comprometidas. Pacientes internados por longos períodos e os idosos

apresentaram mais comprometimento nas atividades diárias.

 Estes resultados podem ajudar a criação de programas de prevenção e

promoção de saúde e o direcionamento de recursos, potencializando o

cuidado dos indivíduos dentro do hospital e a redução dos impactos

negativos da internação na funcionalidade após a alta.

Conclusão

 Estudo observacional transversal

 Amostra: ≥ 18 anos; ambos os sexos; capazes, ou ter

acompanhante capaz, de compreender ou responder perguntas;

internados nas enfermarias dos hospitais universitários em

atendimento fisioterápico.

 Coleta de informações sociodemográficas, clínicas e funcionais

de pacientes internados nas enfermarias de dois hospitais

universitários de grande porte: Hospital das Clínicas/UFMG e

Hospital Risoleta Tolentino Neves.

 Avaliação funcional pelo “6-clicks”, versão reduzida da Activity

Measure for Post-Acute Care (AM-PAC) para pacientes

hospitalizados.

 Análise estatística: análises descritivas (medidas de tendência

central, dispersão e frequência) e teste de correlação de

Spearman

 CAAE: 55602216.3.0000.5149 (2017)
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Os pacientes (n=200) foram igualmente distribuídos por sexo e tinham

59±17,13 anos. Os idosos representaram 56% da amostra.

 Aproximadamente metade era casada ou vivia em uma união estável

(50,5%). Pouco mais da metade estava empregada e recebiam em média

um salário mínimo (58%).

Estavam há 27±29,93 dias internados e tinham recebido 23±40,08

atendimentos fisioterápicos. Mais da metade já foi internada pelo menos

uma vez (58,5%) e apresentava pelo menos uma comorbidade (56%).

Demais características estão na (Tabela 1).
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Descrever o perfil sociodemográfico, clínico e funcional dos pacientes

internados em hospitais universitários de Belo Horizonte em

atendimento fisioterápico.

Tabela 1. Características da amostra

Objetivo 

A hospitalização causa mudanças sistêmicas devido ao repouso e

inatividade, levando a diminuição da massa muscular e deterioração

da funcionalidade.1

“6-clicks”

Atividade diária

Cognição aplicadaMobilidade Básica

Ex: Atualmente 

quanta dificuldade

o paciente tem 

para  virar-se na 

cama (incluindo 

ajeitar lençol e 

cobertor)?

Ex: Atualmente 

quanta ajuda de outra 

pessoa o paciente 

precisa para tomar 

banho (incluindo 

lavar-se, enxaguar-se 

e secar-se)?

Ex: Atualmente 

quanta dificuldade 

o paciente tem para 

entender conversas 

do dia a dia com 

pessoas 

conhecidas?

Variável N = 200

Escolaridade n (%)

Até 4 anos de estudo 112 (56%)

Entre 4 e 11 anos de estudo 81 (40,5%)

Mais de 11 anos de estudo 7 (3,5%)

Cidade n (%)

Belo Horizonte 96 (48%)

Outra cidade 104 (52%)

Setor hospitalar n (%)

Cardiovascular 53 (26,5%)

Neurologia 42 (21%)

Oncologia 30 (15%)

Ortopedia 20 (10%)

Respiratório 16 (8%)

Outros 39 (19,5%)

Profissionais envolvidos n (%)

Nutricionista 127 (63,5%) 

Fonoaudiólogo 66 (33%)

Terapeuta Ocupacional 45 (22,5%)

Psicólogo 41 (20,5%)

Assistente social 38 (19%)

Redução da 

funcionalidade 2

Funcionalidade 

após a alta

Tempo de 

Hospitalização

Quadro 

clínico

Pacientes hospitalizados necessitam do cuidado de equipes de

reabilitação para atender suas necessidades e avaliar e intervir nas

limitações apresentadas.3 As ferramentas padronizadas que

investigam a funcionalidade permitem conhecer as necessidades

dos pacientes e monitorar os resultados das intervenções.

pacientes da neurologia, cardiovascular, ortopedia e

oncologia obtiveram piores resultados (p<0,005).
Mobilidade Básica

idosos apresentaram piores escores bem como aqueles

internados há 30 dias (p<0,005).
Atividade diária

mais jovens obtiveram melhores resultados enquanto os

menos escolarizados, piores resultados (p<0,005).
Cognição aplicada

De forma geral, os piores escores foram encontrados no domínio de

mobilidade básica do “6-clicks”, seguido de atividade diária e cognição

aplicada


