
Participaram deste estudo 12 pacientes, maiores de 18 anos, com

no mínimo 30 dias após o diagnóstico clínico positivo para

COVID-19, que tiveram encaminhamento médico para a Clínica

Escola de Fisioterapia do UNICEP. Destes, foram excluídos três

pacientes por apresentarem doenças cardiorrespiratórias.

Avaliação da capacidade funcional: TC6 monitorizado FC, SpO2,

e a sensação de dispneia e dor nos membros inferiores, por meio da

escala de Borg.

Analise de dados :

- dados apresentados em média e desvio-padrão.

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

pareado comparando a distância percorrida (DP) obtida pelos

pacientes pós COVID-19 com o cálculo da DP prevista(2) aos

mesmos, com nível de significância de 5%.

Fórmula DPrevista= 622,461 - (1,846 * idade) + (61,503 * gênero)

(onde sexo masculino= 1 e sexo feminino= 0)
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INTRODUÇÃO

O surgimento do novo Corona vírus, gerador do COVID-19

suscitou uma pandemia global com muitos indivíduos

apresentando sequelas pós COVID-19, dentro elas a baixa

capacidade ao exercício, reduzida tolerância aos esforços e,

consequentemente, limitações dificultando a realização das

atividades de vida diária (AVD). Como forma de avaliar as

atividades cotidianas e o desempenho funcional destes pacientes

tem-se o teste de caminhada de seis minutos (TC6), o qual se

refere a um teste clinico que se destaca pela semelhança com as

AVD, bem como devido á fácil execução e baixo custo (1).

Avaliar a capacidade funcional na fase de recuperação e não

transmissão do vírus COVID-19.

Tabela 1- Características antropométricas dos pacientes incluídos

Na figura 1 pode-se observar uma diminuição estatisticamente

significativa da DP (p < 0,0001) obtida pelos voluntários no pós

COVID-19 (298,3 ± 134 metros) em relação a DP prevista pela

literatura (522,9 ± 65,4 metros).

OBJETIVO

MATERIAL E MÉTODOS

RESULTADOS

Pode-se observar baixa capacidade funcional na fase de

recuperação pós COVID-19, podendo interferir na realização das

AVD e dificuldades para retorno as atividades rotineiras

CONCLUSÃO

Variáveis Media ± Desvio-padrão

Sexo 5 F/ 7M 

Idade (anos) 55,9 ± 14,1 anos

IMC (Kg/m2) 31,8 ± 5,5 Kg/m2

F feminino ; M masculino;  IMC índice de massa corpórea

Figura 1 - Média e desvio-padrão entre a distância percorrida 

(DP) obtida pelos voluntários e a prevista, *= p < 0,05. 

Comparação entre distância percorrida e prevista
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