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INTRODUÇÃO RESULTADOS

A COVID 19 é uma doença infecciosa do trato respiratório causada

pelo novo coronavírus, altamente contagiosa e que pode

acarretar sequelas físicas e psicossociais daqueles que sobrevivem.

Uma das mais graves é a deficiência dos músculos respiratórios,

devido ao processo inflamatório aumentado, presença de fibrose

pulmonar, lesões induzidas pela ventilação mecânica, uso prolongado

de medicamentos para sedação, bloqueadores neuromusculares e

corticóides.

OBJETIVOS

Avaliar a força muscular respiratória em indivíduos com síndrome pós 

COVID19.

MÉTODOS

- 18 voluntários com síndrome pós

COVID 19 em fase de não transmissão da doença.

- Excluídos fumantes e com doenças cardiovasculares e

respiratórias.

Avaliação da força muscular respiratória: medidas de pressão

inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória máxima (PEmáx),

realizado no mínimo três vezes, utilizando um manovacuômetro

Gerar® e clipes nasal na posição ortostática. Os individuos com síndrome pós COVID 19 apresentaram diminuições

importantes na força muscular respiratória, indicando fraqueza

muscular respiratória, sendo assim, torna-se muito importante na

avaliação fisioterapêutica a inclusão de testes de avaliação muscular

respiratória, visto ser uma ferramenta essencial para detecção de

alterações respiratórias após infecção por COVID 19, permitindo ainda

um melhor planejamento terapêutico de forma individualizada, bem

como avaliar o resultado do programa de reabilitação.

Na figura 1 pode-se observar uma diminuição estatisticamente

significativa dos valores obtidos para a PImax (78,3 ± 36,5 cmH2O) e

PEmax (91,7 ± 47,1 cmH2O) em relação aos valores previstos

(PImax = 1057,3 ± 28,0 cmH2O e PEmax= 119,1 ± 33,6cmH2O).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Análise de dados :

- Dados apresentados em média e desvio-padrão.

- Estatística: Teste de normalidade de Shapiro-Wilks e teste t pareado

comparando os valores obtidos com o cálculos previstos(1) aos

mesmos, com nível de significância de 5%.

-Valores previstos da PImax e PEmax(1):

(1) Neder, J.A. et al. Reference values for lung function tests: II. Maximal

respiratory pressures and voluntary ventilation. Brazilian Journal of Medical

and Biological Research. 1999, v. 32, n. 6, pp. 719-727.
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Tabela 1- Características dos voluntários participantes do estudo

F: feminino ; M: masculino; IMC: índice de massa corpórea

Figura 1 - Média e desvio-padrão das pressões inspiratórias (PImax) e

expiratórias máximas (PEmax) obtidas pelos voluntários e a prevista

(*=p<0,01).
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Variáveis Média ± Desvio-padrão

Sexo 9 F/ 9 M

Idade (anos) 47,6 ± 12,1 anos

IMC (Kg/m²) 31,6 ± 5,2 Kg/m²

Mulheres: Homens:

PImax (-0,49*IDADE) + 110,4 PImax (-0,89*IDADE) + 155,3

PEmax (-0,61*IDADE) + 115,6 PEmax (-0,81*IDADE) + 165,3


