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RESUMO 

A COVID-19 foi descoberta na cidade de Wuhan-China em dezembro de 
2019, e logo depois foi declarada pandemia mundial. É uma doença sistêmica, que 
tem mais afinidade ao trato respiratório, atingindo via aérea superior e/ou inferior, 
gerando consequências que variam de leve, moderado e grave. O objetivo do 
estudo foi avaliar a dispneia, fadiga e estado funcional em indivíduos pós-COVID-
19. Os sintomas mais observados são dispneia, febre e tosse seca. Apesar da 
doença ter alta transmissibilidade, a maioria dos indivíduos são assintomáticos ou 
leve, já nos casos mais graves, as consequências são maiores, necessitando 
muitas vezes de unidade de terapia intensiva. O estudo é de natureza 
observacional analítica, utilizando abordagem quantitativa, por meio de 
instrumentos avaliativos como a versão modificada do questionário do estado 
funcional pulmonar e dispneia (PFSDQ-M), no qual avalia dispneia e fadiga perante 
as atividades de vida diária, e a escala do estado funcional Pós-covid-19 (PCFS), 
que abrange toda a extensão dos desfechos funcionais, por estar focada nas 
limitações de tarefas/atividades diárias em casa ou trabalho/escola, assim como 
mudança no estilo de vida. O estudo teve uma amostra por conveniência, com 74 
participantes, de forma virtual. Os resultados observados foi que em relação ao 
estado funcional pulmonar e dispneia e na escala de estado funcional pós-COVID-
19, não houve grande limitação funcional e em relação a persistência dos sintomas, 
a dispneia e fadiga, foram os sintomas que mais persistem. Sugere-se, portanto, a 
realização de mais estudos relacionados ao tema e relacionados a importância da 
fisioterapia para conscientizar a população do quanto a fisioterapia pós-COVID-19 
pode ser importante para a melhora da volta as AVDs e funcionalidade. 

 

 

 

 

Descritores: Dispneia, fadiga, estado funcional, coronavírus. 

 



 

EVALUATION OF DYSPNIA, FATIGUE AND FUNCTIONAL STATUS IN 

INDIVIDUALS AFTER COVID-19 

Nádia Nunes Santos¹; Raquel Alves do Nascimento¹; Catarina Andrade 

Garcez Cajueiro² 

 

 

 

ABSTRACT 

COVID-19 was discovered in the city of Wuhan-China in December 2019, 
and shortly thereafter it was declared a global pandemic. It is a systemic disease, 
which has more affinity to the respiratory tract, reaching the upper and / or lower 
airways, generating consequences that vary from mild, moderate and severe. The 
aim of the study was to assess dyspnea, fatigue and functional status in post-
COVID-19 individuals. The most common symptoms are dyspnoea, fever and dry 
cough. Although the disease has high transmissibility, most individuals are 
asymptomatic or mild, in the most severe cases, the consequences are greater, 
often requiring an intensive care unit. The study is of an observational analytical 
nature, using a quantitative approach, using assessment instruments such as the 
modified version of the pulmonary functional status and dyspnea questionnaire 
(PFSDQ-M), in which it evaluates dyspnea and fatigue in the face of activities of 
daily living, and the Post-covid-19 functional status scale (PCFS), which covers the 
entire range of functional outcomes, as it focuses on the limitations of daily tasks / 
activities at home or work / school, as well as changes in lifestyle. The study had a 
convenience sample, with 74 participants, in a virtual way. The observed results 
were that in relation to the pulmonary functional state and dyspnea and in the post-
COVID-19 functional state scale, there was no major functional limitation and in 
relation to the persistence of symptoms, dyspnea and fatigue, were the symptoms 
that persist the most. Therefore, it is suggested that further studies related to the 
theme and related to the importance of physiotherapy be made to make the 
population aware of how important post-COVID-19 physiotherapy can be to improve 
the return to ADL and functionality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, em Wuhan-China, foi descoberto um novo 

coronavírus, o SARS-cov-2, que é o agente causador da COVID-19, nome adotado 

pela Organização Mundial de Saúde. Sendo descoberta a partir de um surto de 

pneumonia desconhecida, em Wuhan, alastrou-se rapidamente tornando-se 

pandêmica. É uma doença respiratória infecciosa das vias aéreas superiores e/ou 

inferiores, que afeta os pulmões, trato respiratório e outros sistemas. Sugere-se 

origem zoonótica, e que a principal transmissão se dá de pessoa para pessoa, 

através de gotículas do nariz e boca de infectados (GHINAI, et al., 2020; ZU ZY, et 

al., 2020; PHAN, 2020; CHAN; WONG; TANG, 2020; MAO, et al., 2020). 

O vírus pode ser detectado através da saliva, escarro, amostras da garganta 

e nasofaríngea, que são coletados através do exame (RT-PCR) por meio da reação 

em cadeia da polimerase-transcriptase reversa em tempo real e sorologia. O tempo 

de incubação após o contágio pode variar de dois a quatorze dias. Os sintomas 

mais observados são dispneia, febre e tosse seca. Porém, alguns indivíduos podem 

desenvolver outros sintomas, como fadiga, dor de garganta, cefaleia, hiposmia, 

hipogeusia, mialgia, diarreia, entre outros (PHAN, 2020; GRASSELLI, 2020; LI; 

GUAN; WU, 2020).   

Apesar da doença ter alta transmissibilidade, estudos mostram que cerca de 

86% dos pacientes não apresentaram quadro grave, apenas 14% necessitam de 

oxigenoterapia em unidades hospitalares e menos de 5% desse grupo necessitam 

de terapia intensiva. A hospitalização pode desencadear comprometimentos graves 

como a insuficiência respiratória, choque séptico e a disfunção de múltiplos órgãos. 

A COVID-19 pode ser agravada em indivíduos com mais de 65 anos e portadores 

de comorbidades como: a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

cardiopatias, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, entre outras. (MCGOOGAN; 

WU, 2019; WANG et al., 2020; DU et al., 2020).  

Em muitos casos, há um grande risco da infecção viral gerar como 

consequência a fibrose pulmonar durante o processo cicatricial da inflamação 

aguda prolongada. Muitos pacientes em sua maioria apresentam alterações 

comprometedoras na tomografia computadorizada do tórax. Estudos comprovaram 



 

que 45% dos pacientes que apresentaram sinais de fibrose pulmonar dentro de um 

mês pós-COVID-19, em 3 a 6 meses evoluíram de fato a fibrose pulmonar. Esses 

estudos sugerem que a fibrose pulmonar poderá se tornar uma das sequelas em 

pacientes com infecção por COVID-19 (COSTA et al., 2014; WANG et al., 2020; 

RICHARDSON et al., 2020; YE et al., 2020; GRASSELLI et al, 2020). 

De acordo com a gravidade clínica apresentada, a COVID-19 pode gerar 

deficiência de função de músculos respiratórios e de tolerância ao exercício, 

causando repercussões negativas a longo prazo, até então desconhecidas, mas 

surtos anteriores da SARS-COV-1, demonstraram que a função pulmonar e física 

foi prejudicada. As alterações físicas que a COVID-19 acarreta, geralmente trazem 

para o paciente limitações na realização de atividades de vida diária, afetando 

tarefas como andar e realizar auto transferências. Em um estudo italiano foi 

constatado que 87,4% dos indivíduos relataram a persistência de pelo menos um 

sintoma, dentre eles, fadiga e dispneia (LAU, et al, 2005; BARKER, et al, 2020; 

CARFI, et al, 2020). 

A dispneia é definida como uma percepção subjetiva do aumento do trabalho 

respiratório, que gera uma sensação angustiante de falta de ar, sentida como 

ventilação inadequada. A sensação de dispneia em determinados indivíduos 

durante o esforço, leva-os a diminuírem progressivamente a sua atividade física, o 

que pode gerar um ciclo vicioso dessa condição afetando também a realização de 

suas atividades de vida diária. Essa condição pode causar alteração do estado 

funcional e descondicionamento físico (TROOSTERS et al., 2005; REARDON et 

al., 2006; RABE et al., 2007; O’Donnell et al., 2007).  

A fadiga é vista como a expressão das sensações relatadas pelos pacientes, 

como cansaço e falta de energia. A mesma tem sido retratada em vários estudos 

como variável, por conta da sua alta prevalência em diferentes populações e pelo 

impacto na qualidade de vida e estado funcional, e é reconhecida como uma das 

queixas mais corriqueiras na COVID-19. O descondicionamento físico, leva a uma 

diminuição da força e massa muscular, a sensação de fadiga e dor. (O’SHEA; 

TAYLOR; PARATZ, 2004; CARFI; BERNABEI; LANDI, 2020). 

 O estado funcional é descrito como o nível com o qual a pessoa 

desempenha funções e atividades da vida diária. Sintomas persistentes após a fase 

aguda da COVID-19 são frequentes em maior parte das pessoas no modo geral, e 



 

têm um impacto negativo na qualidade de vida e estado funcional dos pacientes 

acometidos. A fadiga e a dispneia enquadrados no grupo de maior persistência 

podem levar à manutenção de um certo grau de limitação de atividades por 

períodos prolongados (PAIXÃO; REICHENHEIM, 2005; MOTA, 2005; CARFI; 

BERNABEI; LANDI, 2020). 

No estudo realizado na Itália em julho de 2020, após uma média de dois 

meses do início dos sintomas, somente 12,6% dos indivíduos da coorte estavam 

completamente livres de sintomas relacionados a COVID-19. Aproximadamente 

32% ainda apresentavam um ou dois sintomas e 55%, três sintomas ou mais. 

Fadiga foi o sintoma persistente mais frequentemente observado, atingindo mais 

da metade da população estudada (53,1%), sendo seguida de dispneia (43,4%), 

e em relação à qualidade de vida, 44,1% dos participantes reportaram piora em 

relação a antes da infecção (CARFI; BERNABEI; LANDI, 2020). 

Considerando os fatos e a escassez em dados que reflitam diretamente os 

sintomas da dispneia, fadiga e estado funcional em pacientes pós-COVID-19, este 

estudo tem como objetivo avaliar o grau de dispneia, fadiga e o estado funcional e 

a importância da fisioterapia nesses indivíduos frente as consequências causadas 

pela COVID-19.  

 

  2 MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de estudo 

Este estudo é de caráter observacional analítico, de abordagem quantitativa. 

2.2 Casuística e Local de estudo 

A pesquisa foi realizada, na plataforma Google Forms, onde o formulário foi 

divulgado através das redes sociais. Os participantes foram recrutados de forma 

virtual, por meio do acesso a um link, que os direcionou para a página do formulário. 

A amostra foi por conveniência, com 78 indivíduos, onde 4 não se encaixaram no 

critério de inclusão, finalizando assim a amostra com 74 indivíduos. 

 

 

 



 

2.3 Critérios de inclusão 

Foi incluído no estudo indivíduos com diagnóstico confirmado da COVID-19 

através do exame, (RT-PCR) reação em cadeia da polimerase-transcriptase 

reversa em tempo real e/ou sorologia, ter entre 18 a 60 anos. 

2.4 Critérios de exclusão 

Foi retirado do estudo indivíduos assintomáticos, portadores de nefropatias 

e câncer, e que estavam na fase aguda da doença que é o tempo de incubação 

após o contágio, que pode variar de dois a 14 dias (Até 14 dias). 

2.5 Aspectos Éticos 

A pesquisa foi submetida pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Tiradentes (CEP/UNIT). Os voluntários leram e assinaram o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” (TCLE - Apêndice I) no qual estava detalhado 

os objetivos, métodos de realização, benefícios e riscos inerentes à pesquisa. 

Todas as normas da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

foram cumpridas. 

2.6 Instrumentos e Procedimentos 

Os dados foram coletados pelos próprios pesquisadores, de forma online 

através da plataforma google forms. Nesse estudo foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

2.6.1 – Ficha de avaliação através da plataforma Google Forms 

A primeira etapa foi o preenchimento da ficha de avaliação que foi elaborada 

pelas pesquisadoras, contemplando: data da avaliação, idade, gênero, se fez o 

exame para detecção da COVID-19, qual exame foi realizado, se apresentou 

sintomas, data do diagnóstico, se tem doença associada a COVID-19, presença de 

comorbidades, se necessitou de internação, tempo de internamento, se recebeu 

atenção fisioterapêutica  durante o internamento, por quanto tempo recebeu 

atenção fisioterapêutica durante o internamento, se está recebendo atenção 

fisioterapêutica ou está recebendo após a doença, os sintomas que apresentou 

durante a fase aguda (tosse, diarreia, febre, dispneia, fadiga, perda do olfato, 

paladar e outros), quais sintomas permanecem e durante quanto tempo pós-Covid-

19 os sintomas permaneceram (Apêndice II). 



 

2.6.2- Avaliação através da versão modificada do questionário do 

estado funcional pulmonar e dispneia (PFSDQ-M) 

Na segunda etapa foi aplicado o questionário na versão modificada do 

Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire (PFSDQ-M). O PFSDQ-M foi 

desenvolvido por Suzanne Claire Lareau em 1988, é composto por três domínios: 

influência da dispneia nas atividades de vida diária (AVD), influência da fadiga nas 

AVD (5 itens gerais e 10 específicos para cada domínio) e mudança nas AVD em 

comparação ao período anterior à doença (10 itens específicos). O paciente relata 

o quanto a dispneia e a fadiga interferem nos 10 itens específicos de AVD, 

escolhendo para cada atividade um valor entre 0 e 10: 0 (nenhuma interferência), 

1-3 (leve), 4-6 (moderada), 7-9 (grave) e 10 (muito grave). No terceiro domínio, o 

paciente relata de quanto foi a mudança nas AVD em comparação ao período 

anterior à doença, escolhendo para cada atividade um valor entre 0 e 10: 0 (tão 

ativo como sempre em relação a essa atividade), 1-3 (pequena mudança), 4-6 

(mudança moderada), 7-9 (mudança extrema) e 10 (não faz mais essa atividade). 

Um escore parcial é calculado, variando de 0 a 100 para cada um dos três domínios 

(dispneia, fadiga e mudança nas AVD), e um escore total é formado pela soma dos 

escores parciais dos três domínios, totalizando um valor que varia de 0 a 300. 

Valores mais altos na escala indicam maior limitação nas AVD. As cinco questões 

gerais nos domínios dispneia e fadiga são de caráter informativo e qualitativo, e 

suas respostas não são contabilizadas na pontuação do questionário (Anexo I). 

2.6.3- Avaliação do estado funcional através da escala de estado 

funcional pós-covid-19 (PCFS) 

Essa escala foi criada por Frederikus A. Klok et al, em 2020, e é uma escala 

que abrange toda a extensão dos desfechos funcionais, por estar focada nas 

limitações de tarefas/atividades diárias em casa ou trabalho/escola, assim como 

mudança no estilo de vida. O indivíduo ira marcar a opção a qual ele mais se 

enquadra em relação à média de como ele se sentiu na semana passada, onde o 

questionário de auto aplicação da escala, apresenta quatro opções para ser 

marcado, que são: (0) Eu não tenho limitações em minha vida diária e nem 

sintomas, dor, depressão ou ansiedade. (1)  Eu tenho limitações muito leves em 

minha vida, assim, eu posso fazer todas as tarefas/atividades, embora eu ainda 

tenha sintomas persistentes, dor, depressão ou ansiedade. (2) Eu sofro com 



 

limitações leves em minha vida diária, assim, eu ocasionalmente preciso evitar ou 

reduzir tarefas/atividades ou necessito distribuí-las ao longo do tempo devido aos 

sintomas, dor, depressão ou ansiedade. Eu sou, entretanto, capaz de executar 

todas as atividades sem qualquer assistência. (3) Eu sofro com limitações 

moderadas em minha vida diária, assim, eu não sou capaz de executar todas as 

tarefas/atividades devido aos sintomas, dor, depressão ou ansiedade. Eu sou, 

entretanto, capaz de cuidar de mim mesmo sem qualquer assistência. (4)  Eu sofro 

com limitações graves em minha vida diária: eu não sou capaz de cuidar de mim 

mesmo e, portanto, eu sou dependente de cuidados de enfermagem e/ou 

assistência de uma outra pessoa devido aos sintomas, dor, depressão ou 

ansiedade. Onde 0 corresponde a nenhuma limitação funcional, 1 a limitações 

funcionais muito leves, 2 a limitações funcionais leves, 3 a limitações funcionais 

moderadas e 4 a limitações funcionais graves (Anexo II). 

2.7 Análise estatística 

Inicialmente, os dados coletados foram transportados para uma planilha de 

dados no programa Excel for Windows 10, onde foi realizada a estatística descritiva 

e analítica, com as medidas de posição (média), de dispersão (desvio padrão) e 

frequência absoluta (N) e frequência relativa (%). Posteriormente, foram feitas 

análises no programa GraphPad Prisma 6. 

Todas as variáveis foram testadas quanto à normalidade através do teste de 

Kolmogorov-Sminorv. Para associação entre as variáveis foi utilizado o teste de qui 

quadrado. Para comparação entre as variáveis foi realizado o teste de Kruskal-

Wallis. O nível de significância foi fixado em p < 0,05. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Na tabela 1, mostra que fizeram parte do estudo 74 participantes (55 

mulheres e 19 homens) com média de idade de 31,58 ± 9,17 anos. Dos 74 

indivíduos entrevistados, 100% fizeram exame para detecção da COVID-19. Dos 

exames realizados, 50 indivíduos realizaram o PCR (67,57%) e 19 indivíduos 

fizeram a sorologia (25,68%) e 5 indivíduos realizaram os dois exames (6,76%). 

Dos entrevistados, 100% dos apresentaram sintomas. Em relação as 



 

comorbidades 61 indivíduos (82,43%) não apresentaram nenhuma comorbidade, 2 

indivíduos apresentaram diabetes (2,70%), 6 indivíduos apresentaram hipertensão 

(8,11%), 5 indivíduos apresentaram obesidade (6,76%) e 3 indivíduos 

apresentaram outras comorbidades (4,05%). 

Tabela 1: Dados gerais dos voluntários avaliados. Valores apresentados em média ± desvio padrão, frequência 
absoluta (n) e porcentagem (%). DP = desvio padrão. 

Dados gerais Média ± DP ou n (%) 

Idade (anos) 31,58 ± 9,17 
Gênero  
   Feminino 55 (74,32%) 
   Masculino 19 (25,68%) 
Fez exame de detecção do covid-19  

   Sim 74 (100%) 
   Não 0 
Exame realizado  

   PCR 50 (67,57%) 
   Sorologia 19 (25,68%) 
   Os dois 5 (6,76%) 
Apresentou sintomas  

   Sim 74 (100%) 
   Não 0 
Comorbidades  
   Diabetes 2 (2,70%) 
   Hipertensão 6 (8,11%) 
   Obesidade 5 (6,76%) 
   Outras 3 (4,05%) 
   Nenhuma 61 (82,43%) 

                                                                          (Fonte: Pesquisadoras) 

Wang et al., (2020) constatou em seu estudo com 138 pacientes, cuja média 

de idade foi de 56 anos com uma variação de 22-92 anos, que 46,4% dos pacientes 

da amostra tinham comorbidades. Dentre elas a hipertensão (31,2%), diabetes 

(10,1%), doença cardiovascular (14,5%) e malignidade (7,2%) foram as condições 

coexistentes mais comuns. Grasselli et al., (2020), também demonstrou em seu 

estudo, que a média de idade foi de 63 anos, e que a maioria 68% dos participantes 

apresentavam pelo menos uma comorbidades. Os estudos acima não corroboram 

com o presente estudo, onde foi demonstrado que a maioria 61 (82,43%) dos 

voluntários relataram não apresentar nenhuma comorbidade e a média de idade foi 

de 31,58 ± 9,17 anos, diferente dos estudos citados acima, isso se dá 

possivelmente pela média de idade dos participantes do estudo citado acima, no 



 

qual os participantes apresentam uma média de idade maior, onde há uma 

probabilidade maior de apresentarem comorbidades, diferente do presente estudo.  

A tabela 2 demonstra os dados hospitalares dos indivíduos entrevistados. 

Os dados demonstram que 94,59% dos indivíduos relataram que não ficaram 

internados e 5,41% relataram que ficaram internados. Em relação ao tempo de 

internação, o tempo médio de internação foi 14,75±7,93 dias. Durante o período de 

internação, 5,41% dos participantes relataram que realizaram fisioterapia, 75,68% 

afirmaram que não realizaram e 18,92% não responderam. Em relação ao período 

pós internação, 6,76% dos participantes responderam que realizaram fisioterapia 

no pós-COVID-19 e 93,24% disseram que não realizaram fisioterapia no pós-

COVID-19. 

Tabela 2: Dados hospitalares dos voluntários avaliados. Valores apresentados em média± desvio padrão, 
frequência absoluta (n) e porcentagem (%). 

Dados hospitalares Média ± DP ou n (%) 

Internação hospitalar  

   Sim 4 (5,41%) 
   Não 70 (94,59%) 
Tempo de internamento (dias) 14,75 ± 7,93 
Realizou fisioterapia durante o internamento  
   Sim 4 (5,41%) 
   Não respondeu        70 (94,59%) 
  
Está realizando fisioterapia ou já realizou no pós-
COVID 

 

   Sim 5 (6,76%) 
   Não 69 (93,24%) 

  

Segundo Organização Mundial Saúde, a COVID-19, é uma doença de alta 

transmissibilidade e 80% dos casos apresenta-se de forma assintomática ou leve, 

5% de forma grave que necessitam de internação, o que se assemelha com os 

resultados da presente pesquisa, onde a maioria dos voluntários não necessitaram 

de internação hospitalar, provavelmente por apresentarem a forma leve da doença. 

Karsten et al, 2020 afirma sobre a importância da fisioterapia durante o 

internamento e no pós-COVID-19, pois a mesma, tem o papel importante de ajudar 

a atenuar as consequências que a doença acarreta nos indivíduos, desde aqueles 

que apresentam a doença na forma leve, como também na forma grave, 

contribuindo com a melhora do quadro clinico e funcional desse indivíduo. O 

(Fonte: Pesquisadoras Responsáveis) 

 



 

presente estudo, não corrobora com o citado acima, pois a maioria dos indivíduos 

não realizaram fisioterapia, 69 (93,24%), possivelmente por não terem 

conhecimento da importância da fisioterapia no pós-COVID-19. 

A tabela 3 mostra os principais sintomas durante a fase aguda da doença. 

Dos participantes, 67,57% relataram sintoma de fadiga, 54,04% dos indivíduos 

relataram febre, 52,70% perda do olfato e 51,35% perda de paladar. Os sintomas 

que mais persistiram no pós-covid-19, foram fadiga 30 participantes (40,54%), 

seguido de dispneia 11 participantes (14,86%) e 23 participantes (31,08%) 

relataram que foram assintomáticos.  

Tabela 3: Sintomatologia dos voluntários avaliados durante a fase aguda e os que permanecem. Valores 
apresentados em frequência absoluta (n) e porcentagem (%). 

Sintomas n (%) 

Durante a fase aguda  
   Diarreia 33 (44,59%) 
   Dispneia (falta de ar) 32 (43,24%) 
   Fadiga (cansaço) 50 (67,57%) 
   Febre 40 (54,04%) 
   Perda de olfato (cheiro) 39 (52,70%) 
   Perda do paladar (sabor) 38 (51,35%) 
   Tosse 35 (47,30%) 
   Outros 46 (62,16%) 
 
Permanecem  
   Dispneia (falta de ar) 11 (14,86%) 
   Fadiga (cansaço) 30 (40,54%) 
   Febre 1 (1,35%) 
   Perda de olfato (cheiro) 8 (10,81%) 
   Perda do paladar (sabor) 7 (9,46%) 
   Tosse 5 (6,76%) 
   Nenhum 23 (31,08%) 
   Outros 21 (28,38%) 

                                                                                       (Fonte: Pesquisadoras Responsáveis) 

Guan et al., 2020 relataram que os pacientes apresentaram a febre como 

sintoma mais comum na fase aguda, seguido de tosse, náusea, vômito e diarreia. 

Wang, et al. 2020, também concluíram em seu estudo que os sintomas mais 

comuns no início da doença foram febre 98,6%, fadiga 69,6%, tosse seca 59,4%, 

mialgia 34,8% e dispneia 31,2%. Já Carfi et al., 2020, em um estudo de 143 

indivíduos que tiveram COVID-19 relataram que apenas 12,6% dos pacientes 

estavam livres de sintomas atribuídos à doença mesmo após 2 meses do início dos 

sintomas. Dentre os sintomas, a astenia ou fadiga foi a queixa mais comum 



 

(53,1%), seguida de dispneia (43,4%), artralgia (27,3%) e dor torácica (21,7%). 

Tosse, anosmia, coriza, disgeusia, odinofagia, mialgia, diarreia, vertigem, cefaleia, 

olhos secos e hiperemia conjuntival também foram relatados neste estudo e a piora 

expressiva na qualidade de vida também foi observada em 44,1% dos indivíduos. 

Rosales, et al., 2020, constataram em estudo realizado em coorte espanhola 

com 118 pacientes, após 50 dias da alta hospitalar por COVID-19, que 62,5% dos 

indivíduos apresentavam persistência de sintomas, sendo mais comuns dispneia 

(31,4%), astenia (30,5%), mialgia (13%), tosse (5%), anosmia (1,7%) e ageusia 

(1%). Garrigues et al., 2020 acompanharam 279 pacientes por 110 dias após 

internação e relataram que a fadiga (55%) e dispneia (42%), comprometimento da 

memória (34%), dificuldade para concentração (28%), distúrbios do sono (30,8%) 

e queda de cabelos (20%) foram os sintomas mais comuns. 

Carfi, et al., 2020, observaram em seu estudo que 87,4% dos pacientes 

relataram persistência de pelo menos um sintoma, particularmente fadiga e 

dispneia. Os estudos acima confirmam o que foi encontrado no presente estudo, 

onde os participantes relataram a persistência da fadiga no pós-COVID-19. 

A tabela 4, mostra os dados referentes média, desvio padrão, frequência 

absoluta e porcentagem ao escore das escalas funcionais utilizadas na pesquisa. 

Em relação a escala de Estado Funcional Pulmonar e de Dispneia, foi constatado 

que a média 29,94 ± 51,50 dos indivíduos apresentaram menor limitação nas 

AVDS. Em relação a escala de Estado Funcional pós-COVID-19, 31 indivíduos 

(41,89%) relataram nenhuma limitação funcional, 28 indivíduos (37,84%) relataram 

limitação funcional muito leve, 9 indivíduos (12,16%) relataram limitação funcional 

leve, 5 indivíduos (6,76%) relataram limitação funcional moderada, 1 indivíduo 

(1,35%) relatou limitação funcional grave. 

Tabela 4: Escore das escalas dos voluntários avaliados. Valores apresentados em média ± desvio padrão, 
frequência absoluta (n) e porcentagem (%). DP = desvio padrão. 

Escalas Média ± DP ou n (%) 

Estado Funcional Pulmonar e de Dispneia 29,94 ± 51,50 

Escala de Estado Funcional Pós-Covid  

   Nenhuma 31 (41,89%) 

   Muito leve 28 (37,84%) 

   Leve 9 (12,16%) 

   Moderada 5 (6,76%) 

   Grave 1 (1,35%) 

(Fonte: Pesquisadoras Responsáveis) 

 



 

 

Este estudo demonstra que a maioria dos indivíduos não apresentaram 

grandes alterações nas suas atividades de vida diária e estado funcional, isso 

possivelmente se deve porque a maioria dos indivíduos apresentaram sintomas 

leves da doença, não necessitaram de hospitalização e pela média de idade dos 

indivíduos participantes da pesquisa. Claudio Curci et al, 2020, analisaram 32 

pacientes, com média de idade 72 e várias comorbidades associadas como 

hipertensão (62,5%), malignidade (28,12%), embolia pulmonar (25,0%), arritmias 

(18,8%) e diabetes tipo 2 (18,8%). Esses participantes apresentaram uma grave 

deficiência funcional, decorrente possivelmente do tempo de internamento, onde 

permaneceram em média de 16,4 ± 7,5 dias na UTI. O estudo de Curci não 

corrobora com presente estudo, possivelmente pela população do estudo não 

necessitar de hospitalização e a diferença de idade das populações dos estudos. 

A tabela 5 mostra os dados da associação entre as variáveis escala funcional 

pós-COVID-19 e realização de fisioterapia durante a internação hospitalar. Em 

relação aos dados de associação, não existiu associação entre a escala de estado 

funcional Pós-covid-19 e a realização de fisioterapia durante internamento (p= 

0,470). 

Tabela 5: Associação entre a Escala de Estado Funcional Pós-Covid e a realização de fisioterapia durante a 
internação hospitalar. Valores apresentados em frequência absoluta (n). Teste de qui-quadrado, * p < 0,05. 

Escala de Estado Funcional  
Pós-Covid 

Fisioterapia (internamento) 
P 

Sim Não Não respondeu 

   Nenhuma 1 24 6 

0,470 
   Muito leve 1 21 6 
   Leve 2 7 0 
   Moderada 0 4 1 
   Grave 0 1 0 

 

 

A tabela 6 demonstra os dados da associação entre escala do estado 

funcional pós-COVID-19 e a realização de fisioterapia pós-COVID-19. Em relação 

aos dados de associação, não existiu associação entre a escala de estado funcional 

Pós-COVID-19 e a realização de fisioterapia no pós-COVID-19 (p=0,346). 

 

 

(Fonte: Pesquisadoras Responsáveis) 

 



 

Tabela 6: Associação entre a Escala de Estado Funcional Pós-Covid e a realização de fisioterapia pós-Covid. 
Valores apresentados em frequência absoluta (n). Teste de qui-quadrado, * p < 0,05. 

Escala de Estado Funcional  
Pós-Covid 

Fisioterapia (pós-Covid 19) 
P 

Sim Não 

   Nenhuma 1 30 

0,346 

   Muito leve 2 26 

   Leve 2 7 

   Moderada 0 5 

   Grave 0 1 

 

  

A tabela 7, mostra os dados da associação da escala do estado funcional pós-

COVID-19 e a necessidade de internação hospitalar. A tabela mostra que houve 

uma associação da escala do estado funcional e a necessidade de internação 

hospitalar, ou seja, quando não há nenhuma alteração no estado funcional, há 

também uma menor necessidade de internação hospitalar (p=0,0008). 

Tabela 7: Associação entre a Escala de Estado Funcional Pós-Covid e a necessidade de internação hospitalar. 
Valores apresentados em frequência absoluta (n). Teste de qui-quadrado, * p < 0,05. 

Escala de Estado Funcional  
Pós-Covid 

Internação hospitalar 
P 

Sim Não 

   Nenhuma 1 30 

0,0008* 
   Muito leve 1 27 
   Leve 1 8 
   Moderada 0 5 
   Grave 1 0 

 

 

Wang, et al., 2020 afirma que os pacientes com COVID-19 podem 

desenvolver acometimentos graves durante a internação hospitalar, tais como 

insuficiência respiratória, choque séptico e/ou disfunção de múltiplos órgãos 

levando à necessidade de oxigênio suplementar e ventilação mecânica prolongada, 

impactando negativamente na função física. Arentz, et al 2020, afirmam que 

durante a hospitalização, os 22 pacientes do estudo, além de ter a média de 70 

anos, 33% acabaram desenvolvendo alterações cardíacas e insuficiência hepática 

e renal dentre outras disfunções, as quais podem contribuir para pior capacidade 

física e funcional. Os estudos mencionados não corroboram com o presente estudo, 

no qual os indivíduos que necessitaram de internação apresentaram limitação 

(Fonte: Pesquisadoras Responsáveis) 

 

(Fonte: Pesquisadoras Responsáveis) 

 



 

funcional leve, provavelmente por conta da população do estudo, que não 

necessitarem de hospitalização e a maioria não apresentaram comorbidades. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, conclui-se que os indivíduos que participaram do estudo 

não apresentaram alterações no estado funcional e nas limitações de atividades de 

vida diária.  

Sugere-se, portanto, a realização de mais estudos relacionados ao tema e 

relacionados a importância da fisioterapia para conscientizar a população do quanto 

a fisioterapia pós-covid-19 pode ser importante para a melhora da volta as AVDs e 

funcionalidade. 
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ANEXOS E/OU APÊNDICES 

APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,________________________________________________________

__, autorizo a Universidade Tiradentes (UNIT), por intermédio das alunas Nádia 

Nunes Santos e Raquel Alves do Nascimento devidamente assistidas pela sua 

orientadora Catarina Andrade Garcez Cajueiro, a desenvolver a pesquisa abaixo 

descrita: 

1- Título da pesquisa: Avaliação da dispneia, fadiga e estado funcional 

em indivíduos pós-covid-19. 

2- Objetivos Primários e secundários: o objetivo primário é avaliar a 

dispneia, fadiga e estado funcional em indivíduos pós-covid-19, e os secundários 

são: analisar a persistência dos sintomas pós-COVID-19 e as repercussões no 

estado funcional causadas pela COVID-19.  

3- Descrição de procedimentos: Primeiro será utilizado uma ficha de 

avaliação, após a ficha será aplicado o questionário Estado Funcional Pulmonar e 

Dispneia Questionário modificado e na última etapa, será aplicada a Escala de 

Estado Funcional Pós-COVID-19.  

4- Justificativa para a realização da pesquisa: Devido ao grande número 

de casos da COVID-19 e a escassez de estudos relacionados a dispneia, fadiga e 

estado funcional, nesse perfil de indivíduos, se faz necessária a realização de mais 

pesquisas, no qual será possível avaliar essas variáveis. 

5- Desconfortos e riscos esperados: Pode gerar desconforto pelo tempo 

de resposta a ficha de avaliação e questionários. Não apresenta riscos. 

6- Benefícios esperados: Determinar grau de dispneia, fadiga e estado 

funcional no Pós-COVID-19. Determinar a persistência dos sintomas e a 

importância da fisioterapia pós-covid-19. 

7- Informações: Os participantes têm a garantia que receberão 

respostas a qualquer pergunta e esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos 



 

assuntos relacionados à pesquisa. Também os pesquisadores supracitados 

assumem o compromisso de proporcionar informações atualizadas obtidas durante 

a realização do estudo. 

8- Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, não 

acarretando nenhum dano ao voluntário. 9-Aspecto Legal: Elaborado de acordo 

com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa envolvendo seres 

humanos atende à Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde - Brasília – DF. 

10- Confiabilidade: Os voluntários terão direito à privacidade. A identidade 

(nomes e sobrenomes) do participante não será divulgada. Porém os voluntários 

assinarão o termo de consentimento para que os resultados obtidos possam ser 

apresentados em congressos e publicações. 

11- Quanto à indenização: Não há danos previsíveis decorrentes da 

pesquisa, mesmo assim fica prevista indenização, caso se faça necessário. 

12- Os participantes receberão uma via deste Termo assinada por todos 

os envolvidos (participantes e pesquisadores). 

13- Dados do pesquisador responsável: 

Nome: Catarina Andrade Garcez Cajueiro 

Endereço profissional/telefone/e-mail: Rua Homero de Oliveira, n° 379, apt. 

203, Edf. Maxims Plazar/ (79) 99979-4887/andradecata@hotmail.com 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em 

casos de dúvida quanto aos seus direitos, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Tiradentes. 

CEP/Unit - DPE 

Av. Murilo Dantas, 300 bloco F – Farolândia – CEP 49032-490, Aracaju-

SE. Telefone: (79) 32182206 – e-mail: cep@unit.br. 

Aracaju,           de          de 2020. 



 

APÊNDICE II 

Ficha de avaliação 

 

Idade: _________ 

Gênero: (   ) Feminino         (   ) Masculino 

Fez exame para detecção da covid-19? (  ) Sim   (   ) Não 

Se a resposta anterior foi sim, qual o exame?  (  ) PCR     (  ) Sorologia 

Apresentou sintomas? (  ) Sim   (  ) Não 

Data do diagnóstico da covid-19: ___/___/_____ 

Tem doença associada a covid-19: (  ) Câncer   (  ) Nefropatias  (   ) Outras     

(  )  Nenhuma das alternativas 

Se a resposta anterior foi outras, responda qual: _______________________ 

Tem alguma comorbidades: (   ) Diabetes   (   ) Hipertensão  (   ) Obesidade  

 (   ) Outros   (   ) Não tem comorbidades 

Se a resposta anterior foi outras, responda qual é: ________________________ 

Ficou internado? (   ) Sim       (  ) Não 

Tempo de internamento: _______________________________ 

Realizou fisioterapia durante o internamento? (  ) Sim        (  ) Não 

Se a resposta anterior foi sim, por quanto tempo realizou fisioterapia? 

_______________________________________________ 

Está realizando fisioterapia ou já realizou no pós-covid? (  ) Sim   (  )Não 

Quais sintomas que você apresentou durante a fase aguda? 

(   ) Tosse   (   ) Diarreia  (   ) Febre  (   ) Dispneia (falta de ar)   (   ) Fadiga (cansaço)   

(   ) Perda de olfato   (   ) Perda do paladar  (   ) Outros 

Se respondeu outros anteriormente, diga qual: ____________________________ 

Quais sintomas permanecem: 

(   ) Tosse   (   ) Diarreia  (   ) Febre  (   ) Dispneia (falta de ar)   (   ) Fadiga (cansaço)   

(   ) Perda de olfato   (   ) Perda do paladar  (   ) Outros  (   ) Nenhum 

Se respondeu outros anteriormente, diga qual:_____________________________ 

Durante quanto tempo Pós- Covid os sintomas permaneceram? 

 

 



 

Anexo I 

Versão Modificada do Questionário do Estado Funcional Pulmonar e 

Dispneia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

Escala Do Estado Funcional Pós-Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


