
TOLERÂNCIA AOS ESFORÇOS FÍSICO DE PACIENTES ADULTOS JOVENS PÓS COVID 19 A NÍVEL AMBULATORIAL

Shayeny Walter Moraes (autor Principal), Kelly Regina SERAFIM (Coautora), Kamilla Tays MARRARA MARMORATO

(Coorientadora), Luciana KAWAKAMI JAMAMI (Orientadora).

Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), São Carlos, SP, Brasil 

Foram incluídos no estudo sete adultos jovens que necessitaram

de internação por COVID 19. Estes foram avaliados na fase de

não transmissão da doença à nível ambulatorial.

Avaliação: TC6 monitorizado frequência cardíaca e saturação

periférica de oxigênio, e a sensação de dispneia e dor nos

membros inferiores, por meio da escala de Borg.

Análise de dados : apresentados em mediana, mínimo e

máximo com nível de significância de 5%.

Estatística: Teste de Wilcoxon comparando a distância

percorrida pelos pacientes pós COVID-19 com o cálculo da

distância prevista(1) aos mesmos.

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

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

OBJETIVO

Avaliar a tolerância aos esforços físicos de indivíduos adultos

jovens que estão na recuperação após infecção por COVID 19 a

nível ambulatorial.

MÉTODOS

As sequelas pós infecção por COVID-19 incluem

comprometimento respiratório e músculo esquelético, levando a

um aumento de fadiga e intolerância aos esforços físicos. O

teste de caminhada de 6 minutos (TC6) possibilita a avaliação

da capacidade respiratória, cardíaca e metabólica ao esforço

físico.

INTRODUÇÃO RESULTADOS

De acordo com os resultados obtidos pode-se observar que a

tolerância aos esforços físicos apresenta-se prejudicada em

indivíduos adultos jovens mesmo na situação pós COVID 19 a

nível ambulatorial.

CONCLUSÃO
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Ao comparar a distância percorrida no TC6 com a distância

prevista pode-se observar na figura 1 que os valores de

distância percorrida (267 (88 – 378m)) foram significativamente

menores (p = 0,03) que a distância prevista aos mesmos (531,1

(111,3 – 623m)).

Distância percorrida e prevista no TC6
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Tabela 1- Características antropométricas dos pacientes incluídos

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

Variáveis Mediana (mínimo- máximo)

Sexo 5 F/ 7M 

Idade (anos) 41 (27 – 57 anos)           

IMC (Kg/m2) 34,3 (24,5 – 41,7)Kg/m2

Tempo de internação (dias) 40 (27-57) dias

Tabagista / ex 2 / 1

Figura 1: Mediana (mínimo e máximo) entre a distância percorrida pelos

voluntários e a prevista, *= significativo.


