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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença por coronavírus (COVID-19), infecção que causa a síndrome respiratória 

aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), foi relatado pela primeira vez em Wuhan, China, 

em dezembro de 2019 (HUANG et al., 2021a). A doença rapidamente se propagou, e em pouco 

tempo, foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma emergência de 

saúde pública de interesse internacional (WHO, 2021a).  

Com cerca de 263 milhões de casos confirmados em todo o mundo e mais de cinco 

milhões de mortes até o início do mês de dezembro de 2021 (WHO, 2021b), a pandemia pela 

COVID-19 vem se apresentando como um dos maiores desafios sanitários em escala global 

deste século (WERNECK; CARVALHO, 2020). No início do mês de dezembro no Brasil, há 

registro de 23 milhões de casos confirmados de COVID-19 com mais de 615 mil mortes 

(CORONAVÍRUS BRASIL, 2021), sendo o terceiro país em número de casos no mundo e o 

segundo em número de mortos (WHO, 2021b). 

As características clínicas da COVID-19 e a patogenicidade do SARS-CoV-2 ainda 

estão sendo investigadas (TABATA et al., 2020). Sabe-se que o espectro clínico da infecção 

varia de casos leves a gravemente enfermos. Pacientes com doença leve apresentam sintomas 

de febre e tosse, seguidos de produção de expectoração e fadiga (ZHOU, F. et al., 2020). Nos 

casos mais críticos, onde há desenvolvimento da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 

(SDRA), complicações como sepse/choque séptico, falência de múltiplos órgãos, lesão renal 

aguda e lesão cardíaca são comumente encontradas. Essas complicações requerem tratamento 

especializado com necessidade de internações em unidade de terapia intensiva (UTI) 

(SHEEHY, 2020). 

O número de pacientes infectados pelo novo coronavírus e com necessidade de cuidados 

intensivos é variável na literatura, entre 5% e 32% nas séries chinesas (HUANG et al., 2020b), 

9% em um estudo italiano (GRASSELLI et al., 2020) e 14,2% na primeira grande série nos 

Estados Unidos da América (EUA) (RICHARDSON et al., 2020). Mais de 75% dos pacientes 

hospitalizados com COVID-19 requerem oxigênio suplementar para o manejo da insuficiência 

respiratória hipóxica aguda (WIERSINGA et al., 2020), sendo que a intubação endotraqueal e 

a ventilação mecânica invasiva são necessárias para 50% a 88% dos pacientes tratados 

(GRASSELLI et al., 2020; HUANG et al., 2020a) e a letalidade na UTI chega a 40% 

(WIERSINGA et al., 2020).  
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Um estudo brasileiro que analisou o padrão da SDRA antes e durante a pandemia de 

COVID-19, mostrou que no período pré-pandemia ocorreram 5.617 casos de SDRA em um 

mês, e, na pandemia, foram 15.100 casos, representando um aumento drástico da detecção 

mensal em 13 vezes (SILVA; MAIA; SOUZA, 2020). 

Além do aumento dos casos de SDRA, a literatura aponta que o tempo de internação 

em UTI, desses pacientes, também é elevado. Uma revisão sistemática mostrou que a mediana 

do tempo de hospitalização hospitalar variou de 5 a 29 dias, e na UTI de 4 a 19 dias, o que é 

aparentemente maior em relação ao tempo usual de hospitalização de um paciente grave em 

terapia intensiva (REES et al., 2020). Atualmente, no Brasil, o tempo médio em UTI é de 12,1 

dias (BENCHMARKING - COVID-19 - UTIS BRASILEIRAS, 2020). 

É sabido que a COVID-19 afeta pacientes com diferentes idades e comorbidades. Uma 

revisão sistemática, onde foram avaliados 18 estudos, mostrou que a idade média dos pacientes 

foi de 52,9 anos (desvio padrão ±12.3) (RODRIGUEZ-MORALES et al., 2020), enquanto em 

estudos anteriores, a idade média de pacientes internados em UTI era de 64.5 (desvio padrão ± 

16.4) anos (GARLAND et al., 2013).  

Ainda há muitas características clínicas que precisam ser mais bem estudadas e 

compreendidas. O impacto dos cuidados críticos nestes pacientes é pouco conhecidos, assim 

como suas consequências a médio e longo prazo nos sobreviventes (RODRIGUEZ-MORALES 

et al., 2020). 

Estudos mostram que os sobreviventes de hospitalização em UTI apresentam 

significativa mortalidade em médio e longo prazo, além de experimentarem uma série de 

sequelas (HATCH et al., 2018; RIGHY et al., 2019; ROSA et al., 2018). O avanço das 

tecnologias em saúde e do conhecimento científico fizeram com que a mortalidade na UTI tenha 

reduzido nos últimos anos e com que pacientes mais graves e instáveis sobrevivessem às 

doenças críticas. Entretanto, grande parte desses pacientes vivenciam os efeitos negativos do 

adoecimento crítico, mesmo após a estabilização do quadro, apresentando alterações cognitivas, 

psicológicas e físicas, com diminuição da capacidade funcional, como principais morbidades 

(SCHUJMANN; LUNARDI; FU, 2018).  

 É reconhecido que a sobrevivência pós-alta e a capacidade funcional após a UTI são 

resultados importantes que devem ser considerados para determinar a qualidade do tratamento 

que o paciente recebeu (BASHOUR et al., 2000). A capacidade funcional está relacionada com 

as atividades básicas, instrumentais e avançadas da vida diária, assim como com a mobilidade 

do indivíduo. É a habilidade para realizar funções que possibilitam à pessoa cuidar de si mesmo 

e viver de forma independente (AIRES; PASKULIN; DE MORAIS, 2010). 
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Em um dos maiores estudos de coorte prospectivo da área, onde foram investigados 

1.075 pacientes cinco meses após a alta, 48% precisaram de ajuda em pelo menos uma atividade 

da vida diária (GARLAND et al., 2004). Dados mostram que um ano após sua permanência na 

UTI, os pacientes ainda relataram fraqueza muscular, perda de massa muscular e fadiga, sendo 

que 50% deles ainda não havia retornado às tarefas ocupacionais (HERRIDGE et al., 2011).  

Como só foi estudada por pouco tempo, o entendimento sobre a COVID-19 ainda está 

incompleto, principalmente quanto às sequelas e aos desfechos em longo prazo.  Múltiplas 

comorbidades, dano pulmonar direto por COVID-19 e lesões simultâneas em outros órgãos e 

sistemas devido a doença, são alguns exemplos de injúrias que tais pacientes sofrem durante a 

hospitalização na UTI e que certamente irão refletir na sua capacidade funcional após a alta da 

terapia intensiva (SHEEHY, 2020). 

A importância da reabilitação após a hospitalização em UTI e COVID-19 vem sendo 

enfatizada de acordo com a estrutura da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (LANDRY et al., 2020; ZHANG et al., 2020). A OMS não possui 

diretrizes de reabilitação para pacientes pós-COVID-19 (WHO, 2020c), pois para isso, ainda é 

necessário identificar e avaliar o impacto direto da COVID-19, suas sequelas e suas 

comorbidades (CHINESE ASSOCIATION OF REHABILITATION et al., 2020). 

A assistência de enfermagem está avançando no atendimento aos sobreviventes de 

UTIs. Serão necessários enfermeiros capacitados e posicionados estrategicamente nos sistemas 

de saúde para se tornarem líderes em programas de assistência pós-UTI e para transformar as 

descobertas científicas em práticas de cuidado (EATON et al., 2019). 

A COVID-19 é uma doença que ainda gera inúmeras dúvidas, que acomete pacientes 

de todas as idades, inclusive jovens, que demanda um tempo de permanência longo na UTI e 

que gera inúmeras injúrias. Tais características geram preocupações em relação à capacidade 

funcional desses pacientes após a alta da terapia intensiva e ao retorno às suas atividades diárias. 

A partir disso, a hipótese deste estudo é que pacientes sobreviventes à hospitalização 

por COVID-19 em UTI, desenvolvem diminuição da capacidade funcional após a alta.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 A doença por coronavírus (COVID-19) e o paciente crítico na UTI 

 

            Entre setembro e dezembro de 2019, um grupo de pacientes procurou ajuda hospitalar 

na Cidade de Wuhan, Província de Hubei na China, apresentando sintomas de uma pneumonia 

causada por um agente desconhecido até então. Posteriormente, foi descoberto que se tratava 

de um novo β-coronavírus, denominado inicialmente de 2019-nCoV pela OMS (WHO, 2020a), 

que em 11 de fevereiro de 2020, oficializou a doença como COVID-19, e o agente etiológico 

de SARS-CoV-2.  

O número de casos positivos da doença aumentou rapidamente e a sua distribuição 

espacial da doença ultrapassou várias fronteiras, levando diversos países a decretarem 

emergências e estados de calamidade pública. Com destaque para a mudança do epicentro da 

doença da China para a Europa, em especial Itália e Espanha.  (PAULES; MARSTON; FAUCI, 

2020). Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou a COVID-19 uma Emergência de Saúde 

Pública de Interesse Internacional (PHEIC) e, portanto, uma pandemia (OMS, 2020d).  

No Brasil, o primeiro caso foi identificado em 26 de fevereiro de 2020 no Estado de São 

Paulo, e o primeiro óbito em 17 de março de 2020, no mesmo estado. Medidas de contenção do 

avanço incluem cuidados com higiene, a testagem do maior número de casos e o isolamento 

social, haja vista ser uma doença que pode não expressar sintomas em seus portadores (DA 

SILVEIRA MOREIRA, 2020).  

No Rio Grande do Sul, são 1.495.752 casos confirmados de COVID-19, com mais de 

36.200 óbitos até início de dezembro de 2021, a faixa etária de 30 a 39 anos é a com maior 

prevalência. Até o momento, foram um total de 113.904 hospitalizações por complicações da 

doença, o que evidencia a sobrecarga e os altos custos para os serviços de saúde em função da 

pandemia. (SES/RS- CORONAVÍRUS, 2021).  

O novo coronavírus é um patógeno único de RNA de fita positiva envolto em uma 

bicamada lipídica (LU et al., 2020; WU, F. et al., 2020). A bicamada lipídica se funde com a 

membrana da célula hospedeira, liberando RNA no citoplasma e causando a tradução de várias 

proteínas virais. O genoma de RNA replicado e as proteínas virais sintetizadas se reagrupam 

em novos vírus, que deflagram para fora da célula (QIN et al., 2019; QINFEN et al., 2004). 

A designação de coronavírus é em virtude da sua estrutura circular, com espículas 

formando bulbos na sua parte apical, semelhante a uma coroa. Os coronavírus são conhecidos 
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mais pela medicina veterinária, em virtude dos seus danos em gados, porcos, aves domésticas 

e, de forma mais grave, em gatos (SIORDIA, 2020).  

O vírus entra através da ligação de duas proteínas. A contraparte viral é a proteína spike 

(proteína S), uma glicoproteína expressa como um homotrímero no envelope viral (LI, 2016). 

Cada proteína S consiste em duas subunidades. A subunidade S1 inclui um domínio de ligação 

ao receptor que tem como alvo os receptores nas células hospedeiras e S2 regula a fusão da 

membrana. Esta proteína S viral se liga ao receptor de proteína humana ACE2 (enzima 

conversora de angiotensina-2) (ZHOU, P. et al., 2020). ACE2 é abundante no pulmão, coração, 

rim e tecido adiposo (GUPTE et al., 2008; TURNER; HISCOX; HOOPER, 2004). A ligação 

da proteína S com a ACE2 permite a fusão da membrana e a introdução do RNA COVID-19 

na célula. 

A experiência mundial, até o presente momento, permitiu compreender que a COVID-

19 decorre de dois processos fisiopatológicos interrelacionados: a) efeito citopático direto 

decorrente da infecção viral, que predomina nos estágios precoces da doença; b) resposta 

inflamatória desregulada do hospedeiro, que predomina nos estágios tardios (SIDDIQI; 

MEHRA, 2020).  

A sobreposição destes dois processos fisiopatológicos traduz-se fenotipicamente numa 

evolução por três estágios da doença: a) estágio I (fase precoce): decorre da replicação viral que 

condiciona efeito citopático direto e da ativação de resposta imune inata e é caracterizado por 

estabilidade clínica com sintomas ligeiros (exemplo: tosse, febre, astenia, cefaleia, mialgias) 

associado a linfopenia e elevação dos d-dímeros e LDH;  b) estágio II (fase pulmonar): decorre 

da ativação da resposta imune adaptativa que resulta em redução da viremia, mas inicia uma 

cascata inflamatória capaz de causar lesão tecidual (HUANG et al., 2020a).  

Caracterizado por agravamento do quadro respiratório (com dispnéia), que pode 

condicionar insuficiência respiratória aguda associada a agravamento da linfopenia e elevação 

moderada da PCR e transaminases; c) estágio III (fase hiper inflamatória): insuficiência 

multiorgânica fulminante com frequente agravamento do envolvimento pulmonar, decorre de 

uma resposta imune desregulada, condicionando uma síndrome de tempestade de citocinas 

(HUANG et al., 2020b). 

Embora seja uma doença nova, o conhecimento prévio sobre vírus semelhantes tem 

auxiliado nas medidas de combate à doença. Um estudo que realizou uma comparação entre 

SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS-CoV, enfatizou a semelhança entre os vírus e a 

propriedade de causar patogênese através de mecanismos parecidos. O estudo relata também 

que o mecanismo de patogenicidade e  o  desenvolvimento  de  estratégias  de  tratamento  ainda  
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estão em  pesquisa,  e,  em  função  do  mecanismo  de  ação  do  SARS-CoV-2, tem se priorizado 

medidas que utilizem o receptor de ECA II  (KHAN et al., 2020).  

A propagação do SARS-CoV-2 é rápida. Sabe-se que as principais vias de transmissão 

do vírus são por meio de gotículas de secreções de vias respiratórias de indivíduos, sintomáticos 

ou não, mas portadores do vírus, e de objetos contaminados por eles. Há evidências da 

transmissão deste patógeno pelas fezes (PAULES; MARSTON; FAUCI, 2020).   

Os esforços de contenção da contaminação têm sido grandes, tendo em vista que os 

indivíduos portadores do vírus SARS-CoV-2 podem ser assintomáticos.  Segundo o Ministério 

da Saúde (MS), ainda há informações limitadas para caracterizar o espectro da doença clínica, 

pois o espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo e se assemelha a um simples 

resfriado, entretanto, pode variar até uma pneumonia. Assim, o Ministério estabelece a 

síndrome gripal (SG) como manifestação mais comum, sendo essa definida como quadro 

respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, 

acompanhada de tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória do indivíduo 

(BRASIL, 2020a). 

Na presença de dificuldades respiratórias, considera-se a presença de SDRA (BRASIL, 

2020b), definida por SG que apresente dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente 

no tórax ou saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios 

ou rosto. Acredita-se que a SDRA, possivelmente, ocorra devido à síndrome de liberação de 

citocinas, ativação e células inflamatórias, podendo resultar rapidamente em lesão orgânica e 

morte (BRASIL, 2020c). 

Estudos sugerem que idade avançada, sexo masculino e presença de comorbidades são 

fatores de risco potenciais para a progressão da doença e mau prognóstico. Um estudo realizado 

no primeiro epicentro da epidemia, em Hubei na China (LU et al., 2020), mostrou que a média 

de idade dos pacientes admitidos na UTI era de 66 anos, com predominância masculina e cerca 

de 58% apresentavam condições crônicas, incluindo hipertensão, diabetes, problemas cardíacos 

e insuficiência renal. Segundo o estudo, esses indivíduos apresentam maior probabilidade de 

evoluir para as formas graves da doença. 

Em um estudo conduzido no Brasil, 27,8% dos pacientes internados por COVID-19 

demandaram cuidados intensivos. Desses, a maioria foi internada em UTI devido à insuficiência 

respiratória hipoxêmica aguda e necessitavam de suporte ventilatório. A ventilação mecânica 

invasiva (VM) foi necessária em 65% dos pacientes na UTI, ao passo que 20% foram tratados 

com ventilação mecânica não invasiva (VNI). Nesse estudo, a idade dos pacientes teve uma 

média de 39,9 anos (TEICH et al., 2020). 



Dados internacionais estimam que aproximadamente 20% dos pacientes necessitarão de 

internação hospitalar, sendo que para 5% deles, deverá ocorrer na UTI. Desses, em sua maioria, 

devido a indicação de suporte respiratório invasivo por SDRA, sendo que cerca de 2,5% 

requerem ajuda muito intensiva, com itens como terapia de substituição renal  (TSR)  e,  em  

casos  mais  graves,  a  oxigenação  por  membrana  extracorpórea (ECMO) (ONDER; REZZA; 

BRUSAFERRO, 2020). 

A maioria dos pacientes críticos apresentam opacidades bilaterais na tomografia   

computadorizada (TC) e radiografia de tórax, sendo comum um padrão em vidro fosco e 

consolidações (CHEN et al., 2020; PHUA et al., 2020). Linfopenia é um dado laboratorial 

comum em pacientes críticos, sendo que os que acabam indo a óbito apresentaram linfopenia 

mais severa (YANG et al., 2020). Em internados com COVID-19, as alterações laboratoriais 

mais comuns são linfopenia, aumento do tempo da protrombina e aumento da desidrogenase 

láctica (WANG, D. et al., 2020). 

A principal complicação da doença é a síndrome de angústia respiratória aguda. Outras 

complicações incluem injúria renal aguda, disfunção hepática, injúria cardíaca, choque e 

infecção secundária, situações que necessitam de cuidados especializados intensivos oferecidos 

na UTI (HUANG et al., 2020a). 

A SDRA é uma forma de insuficiência respiratória caracterizada por uma inflamação 

da membrana alvéolo-capilar, que gera aumento da permeabilidade e consequente alteração da 

ventilação e oxigenação pulmonar. Constitui uma das principais complicações associada aos 

pacientes graves com COVID-19, que se instala rapidamente e pode ser fatal (YUAN et al., 

2020).  

Um estudo que retratou 55 pacientes com COVID-19, mostrou que 67% desenvolveram 

SDRA, 63,5% receberam cânula nasal de alto fluxo (CNAF), 56% demandaram VM e 42% de 

VNI (YANG et al., 2020). Técnicas respiratórias com o intuito de realizar o recrutamento 

alveolar, como a manobra da posição prona, também são recorrentes neste perfil de pacientes 

(GRASSELLI et al., 2020). 

Além das intervenções já citadas, o paciente com COVID-19 na UTI requer 

monitoramento constante e cuidados complexos. Por ser uma síndrome heterogênea, de alta 

incidência e morbimortalidade hospitalar, a SDRA é um dos maiores desafios para os 

profissionais no âmbito da terapia intensiva, sendo que o conhecimento de métodos eficazes de 

suporte respiratório, são essenciais para o manejo, prevenção de infecções e redução das taxas 

de letalidade (VINCENT; TACCONE, 2020). 

10 



11 

A literatura aponta que pacientes críticos com COVID-19 podem desenvolver diversas 

injúrias neurológicas relacionadas à hospitalização na UTI, agudamente, sabe-se que 36,4% dos 

pacientes com a doença desenvolvem sintomas neurológicos, incluindo dores de cabeça, 

distúrbios da consciência, convulsões, ausência de olfato e paladar, além de parestesia 

(CHANG; PARK, 2020). A polineuropatia, comorbidade já usual dos pacientes críticos de 

hospitalização prolongada, que é uma neuropatia sensório-motora mista que leva à degeneração 

axonial, também acomete esses pacientes (MCNEARY; MALTSER; VERDUZCO-

GUTIERREZ, 2020).  

Além disso, a síndrome da encefalopatia reversível posterior, que causa cefaleia, 

confusão, convulsões e perda visual, é uma complicação potencial (MCNEARY; MALTSER; 

VERDUZCO-GUTIERREZ, 2020). Foi relatado que a encefalite viral é causada por COVID-

19, onde edema do tecido cerebral e degeneração neuronal parcial foram encontrados em 

pacientes falecidos. É hipotetizado que a COVID-19 pode aumentar o risco de eventos 

cerebrovasculares agudos (WU, Y. et al., 2020; XU et al., 2020).  

Um estudo apontou que 20% dos pacientes hospitalizados na China com COVID-19 

tinham lesão cardíaca associada. Esses pacientes eram mais propensos a ter comorbidades, 

necessitar de ventilação mecânica e ter outras complicações (por exemplo: lesão renal aguda 

9%, distúrbios eletrolíticos 16%, hipoproteinemia 13% e distúrbios de coagulação 7%) (SHI et 

al., 2020).   

Pacientes gravemente afetados pela COVID-19 são mais propensos a ter lesão renal 

aguda, bem como infecção secundária (KAKODKAR; KAKA; BAIG, 2020; WANG, L. et al., 

2020). Sabe-se que sobreviventes de SDRA com ventilação mecânica relataram complicações 

como estenose traqueal, ossificação heterotópica, contraturas, lesões por pressão, rouquidão, 

perda dentária, perda auditiva neurossensorial, zumbido, lesões do plexo braquial e neuropatias 

por compressão (fibular e ulnar) (HERRIDGE et al., 2011; VITACCA et al., 2020), acredita-se 

fortemente que os pacientes COVID-19 também podem apresentar os mesmos problemas 

(SHEEHY, 2020).  

Todos esses aspectos relacionados ao tratamento da doença crítica, demonstram ter alta 

relação com o tempo de hospitalização na terapia intensiva. Um estudo transversal com 83 

pacientes com internação prolongada em UTI, identificou 36% de dependência física moderada 

a severa; 32% com déficits cognitivos e 36% com diminuição da capacidade funcional (ROSA 

et al., 2018).  
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Outro estudo, uma coorte prospectiva com 79 pacientes, avaliou aspectos funcionais e 

psicológicos imediatamente após alta da UTI, constatou diminuição da capacidade funcional e 

aumento da dependência na primeira semana pós alta da UTI (VESZ et al., 2013). 

Os mecanismos fisiopatológicos da COVID-19 ainda não estão completamente 

elucidados, tão pouco se tem a compreensão sobre o impacto dos cuidados críticos nos pacientes 

e o estado de saúde após a alta da terapia intensiva, o que gera preocupação em relação às 

prováveis comorbidades e necessidades que os sobreviventes irão enfrentar (SHEEHY, 2020).   

 

2.2 Conceitos sobre capacidade funcional 

 

Devido ao desenvolvimento científico na área da saúde, atualmente é possível 

sobreviver a doenças ou traumas que antes eram sinônimo de fatalidades, ampliando, 

consequentemente, o leque de indicações e idades de admissão em unidade de terapia intensiva 

(UTI) (AZEVEDO et al., 2019).  

Com isso, é crescente a demanda por esse recurso e o número de pessoas que 

sobrevivem à fase aguda da doença/lesão e recebem alta da UTI e, posteriormente, do hospital. 

Para uma proporção significativa de pacientes que receberam alta, tanto da UTI, quanto do 

hospital, as trajetórias de recuperação não são lineares. Em média, quatro a seis pacientes em 

cada 100 que recebem alta da UTI serão readmitidos, e em média, de três a sete morrerão antes 

da alta hospitalar (HOSEIN et al., 2014).  

Além disso, a incapacidade provocada pela doença crítica faz com que os pacientes 

tenham dificuldade em retornar às atividades laborais prévias. Um estudo identificou que um 

terço dos pacientes que ficaram em VM por mais de 24 horas não retornaram às atividades 

laborais em seis meses, por conta de suas condições de saúde (HODGSON et al., 2015).  

Um estudo retrospectivo, com 138 pacientes sobreviventes de SDRA, identificou que 

31% da amostra não retornou ao trabalho em cinco anos, sendo que o índice de Comorbidade 

de Charlson e VM por mais que cinco dias foram preditores de não retorno ao trabalho 

(KAMDAR et al., 2018). 

Após a SDRA, os pacientes podem apresentar inúmeras deficiências funcionais em 

todos os domínios biopsicossociais. A avaliação das condições físicas, psicológicas, sociais e 

culturais permite ampliar a compreensão de suas necessidades de saúde. As informações 

geradas podem transformar-se em subsídios para a implantação de programas, o planejamento 

de estratégias de atendimento e intervenções adequadas à realidade desse grupo populacional 

(KAMDAR et al., 2018). 
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Pacientes em VM enfrentam múltiplas transições de cuidados que resultam em altos 

custos, deficiências persistentes, restrições físicas e neuropsiquiátricas e pior qualidade de vida, 

que continuam a longo prazo (HERRIDGE et al., 2011). Após a alta hospitalar, esses pacientes 

consomem grandes quantidades de recursos de saúde, incluindo um alto número de readmissões 

e óbitos até 5 anos após a alta (HILL et al., 2016). 

Sabe-se que praticamente metade dos pacientes após a alta da UTI, necessitam de ajuda 

em pelo menos uma atividade da vida diária (GARLAND et al., 2004). Um estudo mostra que 

1 ano após sua permanência na UTI, os pacientes ainda relataram fraqueza muscular, perda de 

massa muscular e fadiga, e metade desses pacientes ainda não havia retornado às tarefas 

ocupacionais (HERRIDGE et al., 2011). 

Embora ainda seja praticamente inexistente na literatura, estudos apontam a 

preocupação de se entender os efeitos que a hospitalização na UTI por COVID-19 causa nos 

sobreviventes (KLOK et al., 2020). Destaca-se que a COVID-19 pode ter um grande impacto 

no estado de saúde física, cognitiva, mental e social, também em pacientes com apresentação 

leve da doença. Surtos anteriores de coronavírus foram associados a comprometimento 

persistente da função pulmonar, fraqueza muscular, dor, fadiga, depressão, ansiedade, 

problemas vocacionais e redução da qualidade de vida em vários graus (NEUFELD et al., 2020; 

NGAI et al., 2010). 

Sobreviver à doença crítica aguda pode não necessariamente representar qualidade 

plena de vida após a hospitalização. É necessário avaliar as alterações físicas, cognitivas e 

psiquiátricas, que têm o potencial de levar à redução da capacidade/independência funcional 

dos pacientes (ROBINSON et al., 2018). 

A independência funcional pode ser definida como a capacidade de um indivíduo de 

realizar as atividades de vida diária (AVDs). A autonomia na execução de tarefas garante a 

capacidade de uma pessoa viver sozinha, em um contexto domiciliar. Essa habilidade pode ser 

diminuída ou mesmo perdida como resultado, de certos tipos de doenças crônicas, devido a um 

processo traumático, cirúrgico ou patológico agudo (WHO, 2001).  

Pacientes internados em UTI podem apresentar diminuição da independência funcional 

causada por bloqueadores neuromusculares e uso prolongado de medicação esteroidal. 

Entretanto, o fator mais importante relacionado ao comprometimento da independência 

funcional é o tempo de permanência na UTI e o tempo de VM a que o paciente é submetido. 

Esses fatores podem contribuir para a incapacidade pós-alta para realizar tarefas como higiene 

pessoal e alimentação (CURZEL; JUNIOR; DE MELLO RIEDER, 2013). 



14 

O índice de Barthel Index é um instrumento amplamente usado em todo o mundo para 

a avaliação da independência funcional e mobilidade. Ele pertence ao campo de avaliação das 

AVDs e mede a independência funcional no cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e 

eliminações (MINOSSO et al., 2010). 

A versão validada no Brasil avalia a independência funcional em dez tarefas: 

alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, eliminações intestinais, eliminações vesicais, 

uso do vaso sanitário, passagem cadeira-cama, deambulação e escadas. A pontuação varia de 0 

a 100, em intervalos de cinco pontos, sendo que as pontuações mais elevadas indicam maior 

independência (MINOSSO et al., 2010).   

A avaliação da atividade "Alimentação" relaciona-se ao ato de dirigir a comida do prato 

(ou similar) à boca, à capacidade de usar qualquer talher, bem como comer em tempo razoável. 

"Banho" refere-se ao uso de chuveiro ou banheira e ao ato de se esfregar em qualquer uma 

dessas situações. Para avaliar a função "Vestuário" considera-se o ato de pegar as roupas no 

armário, bem como o ato de se vestir. Como roupas, compreendem-se roupas íntimas, roupas 

externas, fechos e cintos. 

A avaliação da atividade "Higiene pessoal" relaciona-se à capacidade de lavar o rosto, 

as mãos, escovar os dentes e barbear-se sem necessitar de ajuda. A função "Eliminações 

intestinais" refere-se à ausência de episódios de incontinência. Na avaliação da função 

"Eliminações vesicais", considera-se continente quem não apresenta episódios de perda 

involuntária de urina e é capaz de lidar sozinho com a sonda vesical. A função "Uso do vaso 

sanitário" é avaliada pela facilidade no uso do vaso sanitário para excreções, assim como para 

arrumar as próprias roupas e limpar-se. A função "Passagem cadeira-cama" é avaliada pelo 

movimento necessário no deslocamento da cama para a cadeira e vice-versa.  

Para avaliar a "Deambulação", considera-se "independente" a pessoa capaz de caminhar 

sem ajuda por até 50 metros, ainda que com apoio de bengala, muleta, prótese ou andador. Em 

"ajuda" são classificados aqueles que podem caminhar até 50 metros, mas necessitam de ajuda 

ou supervisão. A independência na função "Escadas" diz respeito à capacidade de subir ou 

descer escadas sem ajuda ou supervisão, ainda que haja necessidade de dispositivo como muleta 

ou bengala, ou apoio no corrimão. "Ajuda" refere-se à necessidade de ajuda física ou de 

supervisão, ao descer e subir escadas (MINOSSO et al., 2010). 

A enfermagem, sem dúvidas, desempenha um papel significativo na produção e 

desenvolvimento de conhecimentos científicos que irão refletir na assistência ao paciente e 

familiares que experimentaram a doença crítica. Enfermeiros, com formação fundamentalmente 

em cuidados holísticos centrados no paciente, são qualificados para liderar e desenvolver 
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iniciativas, tanto no desenvolvimento, quanto na implementação, de programas de avaliação e 

reabilitação dos pacientes em terapia intensiva (EATON et al., 2019). 

Avaliar e compreender a capacidade funcional do paciente após a alta poderá auxiliar a 

melhorar a prestação de cuidados à beira do leito e as atividades assistências hoje desenvolvidas 

na UTI. Esse conhecimento poderá embasar ações e cuidados, pensado na reabilitação do 

paciente após a sua alta hospitalar (EATON et al., 2019). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a capacidade funcional em pacientes com COVID-19 sobreviventes à 

hospitalização em UTI, de um hospital público referência para este tipo de atendimento, no Rio 

Grande do Sul. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 -Avaliar a capacidade funcional dos pacientes em um, três e seis meses após alta da UTI; 

- Avaliar a associação entre a capacidade funcional com as características clínicas dos pacientes 

durante a hospitalização na UTI; 

- Verificar os fatores preditores de redução da capacidade funcional após um, três e seis meses 

de alta da UTI. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dos achados deste trabalho, foi possível avaliar a capacidade funcional dos 

sobreviventes da internação na UTI por COVID-19. Também foi identificado alguns impactos 

das intervenções hospitalares e da própria criticidade da doença, no dia a dia dos pacientes a 

longo prazo. Identificou-se uma população mais jovem e economicamente ativa do que 

usualmente se encontrava no ambiente da terapia intensiva. E esses indivíduos demonstraram 

redução da capacidade funcional e do retorno às atividades laborais prévias em 1, 3 e 6 meses, 

após a alta. Nesse sentido, foi possível apontar os fatores preditores dessa redução da CF, e 

identificar quais deles aumentam o risco de desenvolver essa sequela. 

Com estes dados, pode-se verificar que alguns aspectos da população com COVID-19 

do Sul do Brasil, se assemelham com outras localidades e que outros divergem, tais como, um 

maior tempo de internação, uma piora no retorno ao trabalho e uma maior redução da CF a 

longo prazo. Com isso, poderá ser possível elaborar estratégias para amenizar esses fatores 

durante a hospitalização e, estimar os impactos socioeconômicos a longo prazo que a pandemia 

irá provocar em nossa sociedade.  

A COVID-19 trouxe diversos desafios aos profissionais e instituições de saúde. 

Experenciar esse momento desafiador dentro de um hospital referência no enfrentamento ao 

COVID-19, trouxe uma vivência singular em minha formação profissional, principalmente ao 

desenvolver esse trabalho, onde pude acompanhar os pacientes após a alta da UTI, ambiente 

este, que estive por vários meses durante a pandemia. Sobretudo, pude perceber que sobreviver 

a doença crítica por si só, não garante qualidade de vida, e que todos os cuidados e intervenções 

que oferecemos aos pacientes irão impactar no seu tratamento, dentro e fora do ambiente 

hospitalar. Essa construção me fez perceber que nossa responsabilidade enquanto profissionais 

de saúde vai além do atendimento dentro de uma UTI e que em algum grau, somos 

corresponsáveis pela forma que o indivíduo retorna para a sociedade e para a sua família.  

Também, ao desenvolver essa pesquisa, percebi mais uma vez, a importância e 

necessidade do atendimento multiprofissional articulado e de qualidade que a população 

necessita dentro da rede de saúde pública. Reforçando a importância de Programas de 

Residência Integrada e Multiprofissional. 

Por fim, que esses dados possam contribuir para identificar as necessidades dos 

sobreviventes à doença crítica por COVID-19, que cedo ou tarde, irão retornar para algum nível 

de assistência do SUS, com múltiplas necessidades, requerendo reabilitação.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A 

Formulário de Ligação Telefônica: roteiro de ligação telefônica 

 

Projeto número GPPG ou CAAE: 33690520.1.0000.5327 

 

         Bom dia/boa tarde, o meu nome é  _________________________, sou pesquisador do 

projeto que está sendo realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre “Síndrome pós-uti em 

pacientes com COVID-19  sobreviventes de internação em unidade de terapia intensiva“.  

Poderia falar com o Sr/ a Sra [Inserir o nome do paciente/potencial participante] 

O Objetivo do projeto é avaliar a Síndrome Pós-UTI em pacientes com COVID-19 

sobreviventes da internação em unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre (HCPA), a Síndrome Pós-UTI é um conjunto de sintomas como ansiedade, 

depressão e estresse pós-traumático que pode ser comum entre os pacientes que tiveram 

internação prolongada em UTI. 

Estou ligando para convidar o senhor (a) a participar desta pesquisa, pois verificamos 

que você realizou internação no Serviço de Medicina Intensiva e esteve com COVID-19.  

Se tiver interesse em participar, você terá que responder a cinco questionários sobre 

informações de saúde, qualidade de vida, ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Essas 

perguntas levam aproximadamente 20 minutos e a ligação será gravada. 

Ressaltamos que caso não tenha interesse em participar, isto não interfere em nada no 

seu atendimento ou em consultas e exames já agendados. 

Se estiver de acordo, perguntar em qual contato de peferência gostaria de receber o 

Termo de Compromisso Livre e Esclarecido do projeto, onde constam as informações 

detalhadas. 

Contato para envio do TCLE (email/Whatsapp/mensagem): 

Você gostaria de participar: (   ) Sim 

                                                (   ) Não 

 

Em caso de concordância aplicar o instrumento. 
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- Farei algumas perguntas: (QUESTIONÁRIOS) 

Se aceitar, mas preferir responder por telefone em outro momento: 

- Pedir que informe qual o melhor momento para realizar a entrevista por telefone. 

 Retorno em___________________  

Se não aceitar, agradecer pelo tempo e atenção. 

  

Perguntar se a pessoa possui mais alguma dúvida e ressaltar que os contatos dos pesquisadores 

e do CEP estão no Termo enviado. 

Pesquisador responsável: Karina de Oliveira Azzolin 

Contato disponibilizado: 51 3359-8599 

Dados a serem preenchidos pelo pesquisador depois da ligação: 

Participante: 

Dia da ligação: 

Hora da ligação: 

Gravação da ligação (   ) Sim (   ) Não 

Pesquisador que realizou a ligação: 

Assinatura do Pesquisador: 

  

1. Reinternações ou atendimentos em serviço de emergência: 

(  ) Sim, Data:________________ 

(  ) Não 

(  ) Obito Data:________________ 

  

2.  Retorno ao Trabalho 

(  ) Sim, Data:______________Renda atual:____________ 

(  ) Não 

(  ) Sem atividade laboral prévia à internação 

  

3. Acompanhamento Especializado 

(  ) Nutricionista 

(  )  Fisioterapia 

(  )  Psicologia 

(  )  Outros  
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4. Disfunções Clínicas ainda vigentes 

(  ) Traqueostomia, Se removida após a alta hospitalar, data: ____________ 

(  ) Ventilação mecânica domiciliar 

(  ) Hemodiálise 

(  ) Dieta enteral 

(  ) Lesão por pressão (  )  Outros 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Nº do projeto GPPG ou CAAE 33690520.1.0000.5327 

Título do Projeto: Síndrome pós-uti em pacientes com COVID-19   sobreviventes de 

internação em unidade de terapia intensiva 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é avaliar a 

Síndrome Pós-UTI em pacientes com COVID-19 sobreviventes da internação em unidade de 

terapia intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), a Síndrome Pós-UTI 

é um conjunto de sintomas como ansiedade, depressão e estresse pós-traumático que pode ser 

comum entre os pacientes que tiveram internação prolongada em UTI.  

Se você aceitar o convite, para sua participação na pesquisa será necessário que você ou 

seu familiar responsável responda a questionário para avaliar seu estado de saúde no período 

antes da internação hospitalar.  Também gostaríamos de sua autorização para acessar o 

prontuário e consultar as informações sobre o histórico de saúde e informações sobre o período 

que você ou seu familiar esteve internado na UTI. 

Após 30 dias de sua alta da UTI, entraremos em contato por telefone para avaliar seu 

estado de saúde física e mental através da aplicação de questionários. Esse acompanhamento 

será repetido em 03, 06 e 12 meses após alta da UTI. As ligações terão duração média de 20 

minutos, e você (ou seu familiar) pode interromper quando sentir-se cansado durante o contato. 

Os questionários poderão ser respondidos pelo sujeito de pesquisa (paciente) preferencialmente, 

ou familiar responsável. 

Não são conhecidos riscos pela participação na pesquisa, entretanto durante a aplicação 

dos questionários, podem ocorrer desconfortos por lembranças desagradáveis e algum 

constrangimento em relação ao período na UTI. 

Os possíveis benefícios decorrentes da participação na pesquisa são: ao descobrir quais 

fatores da UTI estão envolvidos com sintomas de incapacidades, ansiedade, depressão e estresse 

pós-traumático, podemos traçar estratégias de cuidado para minimizar estes sintomas em novos 

pacientes submetidos a internação em UTI por COVID-19. 

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso 

você decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não 

haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber na instituição. 
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Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa e você 

não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. Caso ocorra alguma 

intercorrência ou dano, resultante de sua participação na pesquisa, você receberá todo o 

atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal. 

Os dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os 

resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos participantes, ou seja, 

o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados. As ligações serão gravada e os dados 

resultantes da aplicação dos questionários serão guardados por cinco anos e após, destruídos.   

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador responsável Profª. 

Drª. Karina de Oliveira Azzolin, pelo telefone 3359-8599, com o pesquisador Vanessa Frighetto 

Bonatto, pelo telefone (51)982798674 ou com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 33597640, email cep@hcpa.edu.br ou no 

2º andar do HCPA, sala 2229, de segunda à sexta, das 8h às 17h. 

Este Termo foi enviado aos participantes por meio eletrônico. Os pesquisadores 

armazenarão registro eletrônico (arquivo, imagem ou áudio) da concordância em participar do 

estudo. Sugere-se que os participantes armazenem este arquivo eletrônico (salvar imagem ou 

arquivo em pdf) ou ainda imprimam este Termo. 
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APÊNDICE C 

Instrumento de Coleta de Dados 

 

Registro: _________________________        ID:__________ 

Telefones___________________________________________________________________ 

Sexo [  ] M  [  ] F    Idade______   Raça/cor [  ] Branco  [  ] Preto   [  ] Outro 

Peso______ Altura______ Anos de Estudo______Renda (familiar/individual)______/______ 

Presença familiades UTI (datas)_________________________________________________ 

Atividade laboral:_________________________________________________________ 

Comorbidades_______________________________________________________________ 

Complicações/data____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Lesão por pressão/data_________________________________________________________ 

Braden__________Morse____________ 

Tempo VM________________________ 

Data/hora chegada a UTI_______________/___________ 

Data/hora alta/óbito UTI____________/______________ 

Data/hora alta/óbito hospital____________/______________ 

Data inclusão____________________________ 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

Escala de Barthel-I 

  

Resposta dada pelo (  ) Paciente    (   )  Familiar responsável 

Motivo da resposta pelo familiar:_______________________ 
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Fonte: MINOSSO et al., 2010. 
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ANEXO B 

 

Carta de aprovação comitê de ética da instituição 

 

 

  



55 

ANEXO C 

 

Normas para publicação de artigo científico da revista  

American Journal of Critical Care 
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