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INTRODUÇÃO

As sequelas pós infecção por COVID-19 incluem comprometimento
músculo esquelético, associado ao processo fisiológico do
envelhecimento podendo levar a alterações físicas e funcionais.
O TIME UP AND GO (TUG), tem como objetivo avaliar por meio de
sua execução a mobilidade e o equilíbrio dinâmico que está interligado
com o risco de quedas e desequilíbrios, principalmente na população
idosa.

OBJETIVO

Este presente estudo tem como objetivo analisar a mobilidade física e
o equilíbrio dinâmico, por meio do TUG, em pacientes idosos pós
infecção pela Covid-19.

METODOLOGIA

Nove idosos (idade superior a 60 anos) após acometimento decorrente
do Covid 19 em fase de não transmissão da doença acompanhados na
Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista
(UNICEP).
Na figura 1 temos a ilustração da execução do TUG, cronometrado o
tempo, considerado a média de três testes.

Figura 1: Ida e Volta TUG

Análise qualitativa, baseada na classificação Podsiadlo e Richardson
(1991):
• < 10 segundos: Normal Adultos Saudáveis;
• 11 a 14 segundos: Idosos Frágeis;
• > 14 segundos: Risco de Quedas;
• > 20 segundos: Intervenção Adequada;
• > 30 segundos: Dependentes (1).

RESULTADOS

As características dos idosos deste estudo estão ilustradas na tabela
1.

Tabela 1: Característica dos idosos do estudo:

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

Com relação aos resultados obtidos no TUG, pode se observar na
tabela 2, o número de participantes e porcentagem de acordo com a
classificação.

Tabela 2: Classificação

Classificação N° Participantes %

Risco de queda 1 11

Normal 2 22

Idosos Frágeis 6 67

OBS: Intervenção Adequada e Dependentes não tiveram suas 

pontuações obtidas neste estudo.

CONSIDERAÇÕES  FINAIS

De acordo com os resultados obtidos pode-se observar que a
maioria são idosos frágeis evidenciando que a mobilidade física e
equilíbrio dinâmico encontram-se alterados nos idosos pós infecção
pela Covid-19 a nível ambulatorial.
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Variáveis Mediana (mínimo- máximo

Sexo 1 F/ 8 M

Idade 66 anos ( 60 – 70 anos)

IMC ) 25 Kg/m2 ( 20 - 33 Kg/m2)


