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RESUMO: A pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

chamado de COVID-19, apareceu pela primeira vez em 2019 na cidade de 

Wuhan, em uma província da China. O vírus pode ser transmitido através da 

saliva, aerossóis, fezes, urina e através do toque da mucosa com as mãos e a 

sua incubação leva de 5 a 14 dias. De acordo com a Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) estes pacientes devem passar 

pela fisioterapia com intuito de reabilitar e dar uma melhor qualidade de vida, 

começando o tratamento ainda em ambiente hospitalar, se estendendo com a 

reabilitação após a alta. Devido à escassez de estudos em recuperação funcional 

pós-covid-19 encontrados no banco de dados de saúde e, atualmente, muitos 

casos positivos da doença no Brasil, fez-se necessária à produção dessa revisão 

de literatura, presumindo que, após um período de internação, muitos desses 

pacientes sejam dependentes da situação, e conforme a situação funcional, a 

fisioterapia será necessária para restaurar a função a médio e longo prazo. O 

estudo objetiva apresentar e especificar a reabilitação fisioterapêutica pós-covid-

19. Entre os meses de janeiro a maio de 2021 foram realizadas as buscas das 

publicações, bem como textos e artigos confiáveis, indexadas nas seguintes 

bases de dados: BVS, Google Acadêmico, SciELO, MEDLINE, PubMed e Lilacs. 

Foram utilizados os descritores: covid-19, reabilitação e fisioterapia; e um total de 

27 estudos foram finalmente incluídos nos resultados. As comorbidades 

causadas pelo vírus causam insuficiências respiratórias agudas e 

cardiopulmonares, que ainda não foram bem esclarecidas até o momento. A 

infecção através do covid-19 atribui uma doença leve na maioria dos casos.  A 

lesão pulmonar causada pelo COVID-19 realiza a destruição do parênquima 

pulmonar, podendo observar a consolidação extensa e inflamação do interstício. 

Apesar de curado o paciente pode ter sintomas decorrentes da infecção, que 

podem causar taquicardia, perda de massa muscular, fadiga, e até diminuição de 



sua capacidade funcional. No pós-covid, a reabilitação respiratória resultou em 

uma importante melhora do volume expiratório forçado no primeiro segundo 

VEF1(L), difusão da capacidade pulmonar para monóxido de carbono (DLCO%), 

capacidade vital forçada FVC (L) / FVC%, resistência e qualidade de vida. 

Melhorias significativas foram vistas após a realização dos protocolos de 

reabilitação por meio de exercícios físicos e treinamento muscular respiratório, 

trazendo benefícios à saúde física dos pacientes. O papel do fisioterapeuta nesta 

doença não se restringe apenas aos cuidados respiratórios, mas precisa também 

proporcionar intervenções com foco cardiovascular, metabólico e 

osteomioarticular, através de mobilização e exercícios terapêuticos precoces ou 

recursos como eletroestimulação neuromuscular e fotobiomodulação. A 

reabilitação pós covid-19 tem efeito benéfico especial no estágio de recuperação 

da doença, incluindo melhora da função respiratória, ganho de força, resistência, 

na reinserção do paciente na sociedade e nas suas AVD’s. A pandemia colocou 

em evidência o trabalho do fisioterapeuta, um período com desafios, contudo 

com enormes possibilidades de projeção e valorização da profissão. Se 

mostrando assim, fundamentais tanto no tratamento quanto na recuperação dos 

pacientes acometidos pela covid-19. 

PALAVRAS-CHAVE: Covid-19. Fisioterapia. Reabilitação.  

 

ABSTRACT: A pandemic caused by the new coronavirus (SARS-CoV-2), called 

COVID-19, first appeared in 2019 in the city of Hubei, in a province in China. The 

virus can be transmitted through saliva, aerosols, feces, urine and by touching the 

mucosa with your hands and its incubation takes 5 to 14 days. According to the 

International Classification of Functionality, Disability and Health (ICF), these 

patients must undergo physical therapy in order to rehabilitate and provide a 

better quality of life, starting treatment in a hospital environment, extending with 

rehabilitation after discharge. Due to the scarcity of studies on post-covid-19 

functional recovery found in the health database and, currently, many positive 

cases of the disease in Brazil, it was necessary to produce this literature review, 

assuming that, after a period of hospitalization, many of these patients are 

dependent on the situation, and depending on the functional situation, 

physiotherapy will be necessary to restore function in the medium and long term. 



The study aims to present and specify post-covid-19 physical therapy 

rehabilitation. Between January and May 2021, searches for publications were 

carried out, as well as reliable texts and articles, indexed in the following 

databases: BVS, Google Scholar, SciELO, MEDLINE, PubMed and Lilacs. The 

descriptors were used: covid-19, rehabilitation and physiotherapy; and a total of 

27 studies were finally included in the results. Comorbidities caused by the virus 

cause acute and cardiopulmonary respiratory insufficiencies, which have not been 

clarified so far. Infection through covid-19 attributes a mild illness in most cases. 

The lung injury caused by COVID-19 destroys the pulmonary parenchyma, being 

able to observe the extensive consolidation and inflammation of the interstitium.  

Although cured, the patient may have symptoms resulting from the infection, 

which can cause tachycardia, loss of muscle mass, fatigue, and even decreased 

functional capacity. In the post-covid period, respiratory rehabilitation resulted in 

an important improvement in forced expiratory volume in the first second FEV1 

(L), diffusion of lung capacity to carbon monoxide (DLCO%), forced vital capacity 

FVC (L) / FVC%, resistance and quality of life. Relevant improvements were seen 

after the completion of the rehabilitation protocols through physical exercises and 

respiratory muscle training, bringing benefits to the patients' physical health. The 

physiotherapist's role in this disease is not restricted only to respiratory care, but 

must also give rise to cardiovascular, metabolic and osteomioarticular focus, 

through mobilization and early therapeutic exercises or resources such as 

neuromuscular electrostimulation and photobiomodulation. Post-covid-19 

rehabilitation has a special beneficial effect on the stage of recovery from the 

disease, including improving respiratory function, gaining strength, endurance, 

reinserting the patient into society and their ADLs. The pandemic highlighted the 

work of the physiotherapist, a period with challenges, however with enormous 

possibilities for projecting and valuing the profession. Thus showing themselves 

to be fundamental both in the treatment and in the recovery of patients affected 

by covid-19. 

KEY WORDS: Covid-19. Physiotherapy. Rehabilitation.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

A pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), chamado de 

COVID-19, apareceu pela primeira vez em 2019 na cidade de Wuhan, em uma 

província da China. Logo após esta descoberta, as autoridades chinesas 

relataram um novo tipo de vírus infectante, o COVID-19. Após esse fato, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a disseminação do vírus, como 

uma pandemia em 11 de março de 2020 (OMS, 2020). 

As infecções por Coronavírus começaram a surgir desde 1960, a partir dai, 

foram descobertos sete tipos de Coronavírus. Quatro deles causam infecções 

respiratórias agudas leves, como: HCoV-OC43, HCoV-HKU1, HCoV-229E e 

HCoV-NL63. E três outros tipos, podem causar síndrome respiratória grave: 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SARS-CoV e SARS-CoV-2). (RAFAEL, 2020). 

A partir do surgimento do vírus, pesquisas foram feitas e constatado que 

os principais vetores da doença, são os morcegos e os pangolins, presentes no 

país da China, e que os seres humanos são apenas receptores temporários do 

vírus. (ZHOU, 2020). 

O vírus pode ser transmitido através da saliva, aerossóis, fezes, urina e 

através do toque da mucosa com as mãos. A sua incubação leva de 5 a 14 dias; 

em suas manifestações clínicas 80% dos casos apresentam um aparecimento 

clínico leve, com tosse seca, febre, dor de garganta, diarreias e mialgia; e 20% 

evoluem para síndrome do desconforto respiratório agudo, onde necessitam de 

cuidados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) (GALLASCH, 2020; WILDER-

SMITH, 2020; CHINAZZI, 2020). 

O risco de óbito pela doença aumenta de acordo com a faixa etária do 

indivíduo. Onde, idosos acima dos 60 anos de idade, possuem o maior risco de 

morte, resultado do envelhecimento natural do sistema imunológico 

(imunossenescência), Além do fator idade, diversos outros fatores de risco como 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), doenças pulmonares crônicas, 

cardiovasculares interferem no prognóstico do paciente. (SILVA, 2020; 

TEIXEIRA, 2020). 
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Eventualmente, mesmo após a cura do COVID-19, em um período de 

tempo os sintomas não desaparecem. Apesar de curado, o paciente pode ter 

sintomas decorrentes da infecção, que podem causar taquicardia, perda de 

massa muscular, fadiga, e até diminuição de sua capacidade funcional (AHMED, 

2020; LI, 2020). 

Por outro lado, também causa danos no sistema respiratório, havendo 

uma resposta sistêmica aguda, onde pode causar sintomas como a redução da 

oxigenação (hipóxia, relação entre Pa0²/FiO²) e dispneia. Estas mudanças no 

padrão funcional dos pulmões comprometem diretamente a função dos músculos 

respiratórios, que dão origem a intolerância ao exercício físico (LI, 2020). 

Em seguida a recuperação dos efeitos respiratórios agudos, de acordo 

com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF) será necessária à reabilitação complementar com um fisioterapeuta, que irá 

avaliar e montar um plano de tratamento específico para cada paciente, para 

uma melhor recuperação. (SHEEHY, 2020). 

Considerando a gravidade das disfunções observadas em pacientes covid-

19, a reabilitação é um componente-chave da recuperação, que é essencial para 

melhorar a função física e cognitiva e reduzir o risco de incapacidade e 

morbidade (SALAWU, 2020; SHAN, 2020). 

Neste cenário, o fisioterapeuta tem um importante destaque, atuando na 

linha de frente na prevenção, reabilitação dos agravos pulmonares e limitações 

presentes nas AVD’S (atividades de vida diária) do indivíduo. Expondo assim, a 

importância de entender, com base em evidências, as alterações nos domínios 

da funcionalidade e a importância da Fisioterapia no tratamento a estes 

pacientes (SALES,2020). 

Devido à escassez de estudos em recuperação funcional pós-covid-19 

encontrados no banco de dados de saúde e, atualmente, muitos casos positivos 

da doença no Brasil, fez-se necessária à produção dessa revisão de literatura, 

presumindo que, após um período de internação, muitos desses pacientes sejam 

dependentes da situação, e conforme a situação funcional, a fisioterapia será 

necessária para restaurar a função a médio e longo prazo. O estudo objetiva 

apresentar e especificar a reabilitação fisioterapêutica pós-covid-19.  
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

 Este estudo utilizou para fins metodológicos uma pesquisa de revisão 

bibliográfica narrativa. Entre os meses de janeiro a maio de 2021 foram 

realizadas as buscas das publicações, bem como textos e artigos confiáveis, 

indexadas nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), PubMed e Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), onde foram 

definidos e catalogados diferentes e diversos artigos sobre o tema do estudo. 

Optou-se por estas bases de dados e biblioteca por entender que abrangem a 

temática abordada.    

Como critério de amostra, foram utilizados os seguintes descritores: covid-

19, fisioterapia e reabilitação em português e covid-19, physiotherapy e 

rehabilitation em inglês. 

Os critérios de inclusão foram: pesquisas que abordassem sobre o covid-

19 bem como sua definição, transmissão e a reabilitação fisioterapêutica 

funcional em pacientes pós covid-19, benefícios ao sujeito participante, e 

possíveis sequelas consequentes da doença, publicadas em idiomas português, 

espanhol e inglês.  

Como critérios de exclusão foram descartados os trabalhos que não 

apresentam a versão completa nas bases de dados e nas bibliotecas 

pesquisadas, bem como publicações em idioma chinês e ainda artigos que não 

abordam a temática em questão.  

Por meio da leitura dos títulos e resumos condizentes com a temática do 

trabalho, o artigo foi avaliado, e os trabalhos que atenderam aos critérios de 

inclusão foram selecionados para a pesquisa, e a introdução e as conclusões 

foram lidas para buscar uma relação direta com os objetivos da pesquisa e as 

questões norteadoras. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Na busca nas bases de dados, identificamos 198 estudos; destes, 172 

foram excluídos após a triagem do texto completo ou resumo por não 

contemplarem os critérios de inclusão. Um total de 26 estudos foram finalmente 

incluídos nos resultados. 

Eventualmente, as comorbidades causadas pelo vírus, causam 

insuficiências respiratórias agudas e cardiopulmonares, que ainda não foram 

bem esclarecidas até o momento (YANG, 2020). 

Apesar das principais complicações acontecerem no sistema respiratório, 

alguns pacientes com SARS-CoV-2 apresentaram sintomatologias 

multissistêmicas, como náuseas, dores de cabeça, mialgias, vômitos, anosmia, 

hiposmia e alterações de consciência, podendo haver comprometimento 

neurológico e potencial neurotropismo (MONTALVAN,2020). 

As repercussões da COVID-19 vão bem além das complicações 

pulmonares. Em pacientes com enfermidades como a doença coronariana, 

diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, o coronavírus pode 

descompensar toda função do sistema cardiovascular e respiratório. Entretanto, 

em pacientes cardiopatas crônicos, a gravidade da doença aumenta, podendo 

causar diversas lesões no miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmias, e 

miocardites que associadas à síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 

aumentam os riscos de disfunções cardiorrespiratórias (CHENG,2020). 

A COVID-19 é uma comorbidade aguda resolvível, mas que pode levar a 

morte, inclusive em indivíduos que estão dentro dos grupos de risco, como 

idosos, portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) como a 

Bronquite, Enfisema, e doenças crônicas como a diabetes e hipertensão arterial. 

Estudos mostram que a taxa de mortalidade fica em torno de 2%. Em casos 

graves da doença, ocorre um dano nos alvéolos e insuficiência respiratória 

progressiva (CAMPOS,2020). 

A infecção através do covid-19 atribui uma doença leve na maioria dos 

casos (81%), febre (88,7%), tosse (57,6%) e dispneia (45,6%), consistindo nos 
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sintomas repetidamente referidos. Dos pacientes que ficam hospitalizados, 

calcula-se que 20,3% necessitam de internação em UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva). Com mínima regularidade, os pacientes podem apresentar lesão 

hepática aguda, lesão cardíaca aguda, lesão renal aguda e choque séptico 

virêmico. O maior motivo de mortalidade após o COVID-19 é a insuficiência 

respiratória aguda, e coagulopatia intravascular disseminada, que representa 

cerca de 71% dos óbitos (SIMPSON, 2020). 

Advindo de tais repercussões, o COVID-19 pode causar falta de ar 

profunda, pneumonia viral e baixa de oxigênio no organismo (hipóxia). A hipóxia 

em sua forma mais grave fica difícil reverter à situação, sendo necessário haver 

um longo uso da suplementação de oxigênio. Em doentes mais graves, a 

patologia pode causar um quadro hiperinflamatório, podendo gerar disfunção em 

vários órgãos. Apesar de bem assistido, este paciente por repercussões da 

doença, diminui a ingestão de alimentos, associada à náusea, vômito e diarreia, 

que são fatores de risco para perda de massa muscular e sarcopenia aguda. Tais 

manifestações são de grande relevância, tendo necessidade de reabilitação, 

principalmente em idosos que podem apresentar delírio grave e prolongado. Ao 

que se entende sobre a doença, aparenta ser alto o risco de trombos venoso e 

arterial após a cura do COVID-19, podendo levar a um acidente vascular 

cerebral, desenvolvendo distúrbios físicos e cognitivos (DE BIASE, 2020). 

A lesão pulmonar causada pelo COVID-19 realiza a destruição do 

parênquima pulmonar, podendo observar a consolidação extensa e inflamação 

do interstício. Necessitando apenas do manejo da oxigenoterapia, estratégias de 

conservação de energia e exercício terapêutico (SALES; CAMPOS, 2020). 

Uma parte dos pacientes com Covid-19 evoluem para uma grave 

insuficiência respiratória, precisando de intubação e ventilação mecânica (VM). 

Logo após a extubação, os pacientes podem desenvolver novamente a 

insuficiência respiratória. No pós-covid, a reabilitação respiratória resultou em 

uma importante melhora do volume expiratório forçado no primeiro segundo 

VEF1(L), difusão da capacidade pulmonar para monóxido de carbono (DLCO%), 

capacidade vital forçada FVC (L) / FVC%, resistência e qualidade de vida 

(ABDULLAHI, 2020; LIU, 2020). 

Na Tomografia Computadorizada (TC) os pacientes portadores do COVID-
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19 podem apresentar diversas lesões nos pulmões, fibrose residual, que podem 

afetar na função respiratória. Um plano comum utilizado é a reabilitação 

respiratória de seis semanas, este tratamento consiste em melhorar a qualidade 

de vida, ansiedade e principalmente a função respiratória prejudicada pela 

doença (LIU, 2020). 

Um estudo mostrou quatro casos com diferentes classificações de 

gravidade e resultados após a infecção por COVID-19. O plano de reabilitação é 

baseado nos princípios da reabilitação pulmonar e cardiovascular, com ênfase 

nas possíveis sequelas pulmonares, como diminuição da SpO2 e dispneia. A 

dessaturação foi observada em dois casos, e todos relataram queixas de 

dispneia durante o treinamento (TOZATO ET AL., 2021). 

Logo, a Fisioterapia atua diretamente na reabilitação cardiopulmonar 

(RCP), em que estudos mostram melhorias a qualidade de vida, capacidade 

funcional e seu prognóstico ao longo de todo seu percurso de tratamento (LIU, 

2020; YAN, 2020). 

Pacientes com covid-19 em estado grave com disfunção respiratória e/ou 

dos membros após a alta devem receber reabilitação respiratória, e podem não 

conseguir realizar atividades físicas de leve a moderada intensidade, sentirem 

dispneia pós-esforço, atrofia de músculos respiratórios, do toráx e membros. O 

tratamento fisioterapêutico com exercícios aeróbios, treinamento de força com 

resistência progressiva, equilíbrio, exercício respiratório e orientação nas AVD’s, 

visam uma recuperação completa física e cognitiva, além de dar conforto 

emocional/psicológico (ZHAO, 2020). 

As sequelas da síndrome de cuidado pós-intensivo (PICS) podem durar 

meses, ou até anos. Estas sequelas afetam diretamente a qualidade de vida 

deste individuo, dificultando na execução de suas atividades de vida diárias 

(AVD'S), como por exemplo, no trabalho, lazer ou afazeres domésticos. Isso 

ocorre, pois existem alguns pacientes que ficam de 10 a mais dias na UTI 

(unidade de terapia intensiva), adquirindo a síndrome do desconforto respiratório 

agudo (SDRA), necessitando de ventilação mecânica que por vezes, requer 

sedação com bloqueio neuromuscular.  Esses fatores podem aumentar a carga 

de PICS entre os sobreviventes de COVID-19. Estimativas recentes indicam que 

pelo menos 40% deles sofrem de déficits neurológicos graves e de longo prazo, 
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como fadiga ou fraqueza após a alta hospitalar (FALVEY, 2020). 

Todas essas repercussões podem interferir na capacidade funcional e 

biopsicossocial do indivíduo. Além de alguns pacientes da COVID-19 

apresentarem importantes comprometimentos multissistêmicos, causados pelo 

longo período de internação hospitalar, gerando disfunções musculares, sendo 

necessária intervenção direta de uma equipe multiprofissional para uma melhor 

recuperação e diminuição dos déficits causados pela doença (SALES, 2020). 

O problema a ser resolvido no plano de reabilitação é a redução da 

capacidade funcional e redução da força muscular periférica e inspiratória. 

Recomenda-se a utilização do teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) como 

ferramenta de avaliação da limitação de esforço e prescrição do treinamento, 

bem como reavaliação e prognóstico (HERRIDGE, 2020; CARVALHO, 2020). 

Recentemente, profissionais em Fisioterapia usaram o Teste de 

Caminhada de 6 minutos (TC6M) para avaliar se há presença de hipoxemia 

silenciosa, podendo identificar se há presença de evento tromboembólico, para 

posteriormente o paciente receber alta hospitalar (FUGLEBJERG, 2020). 

Com isso, muitos pacientes que tiveram a necessidade de internação pelo 

COVID-19, podem apresentar limitações motoras que prejudicam a respiração, 

para isso é utilizado o treino muscular inspiratório associado ao plano 

fisioterapêutico (TOZATO ET AL, 2021). 

Em relação ao impacto de médio prazo da infecção por covid-19 na saúde 

dos sobreviventes após a alta, 72% dos participantes do grupo de UTI e 60,3% 

dos participantes do grupo de UTI relataram que a fadiga relacionada à doença 

foi o sintoma mais comum. Outro sintoma comum é a falta de ar (65,6% no grupo 

de UTI e 42,6% no grupo de enfermaria). O problema da resistência ao exercício 

ou diminuição da capacidade de realizar atividades diárias também é semelhante 

à fadiga, acompanhada por falta de ar e prejuízo cognitivo (HALPIN, 2020). 

As complicações pós covid-19, bronquiectasia, pneumonia secundária ou 

aspiração podem aumentar a secreção, o que sugere que podem ser controladas 

por drenagem postural e ficando em pé cada vez mais. Na fase pós-aguda, se os 

músculos inspiratórios estiverem fracos, o treinamento muscular inspiratório 

(TMI) será incluído. Pode utilizar a respiração profunda, lenta, expansão do tórax 
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com elevação do ombro, respiração do músculo do diafragma, mobilização do 

músculo respiratório, tecnologia de desobstrução das vias aéreas e equipamento 

de pressão expiratória positiva conforme necessário (SHEEHY, 2020). 

Os pacientes que sofrem de covid-19 apresentam vários graus de 

disfunção respiratória e física. Pacientes que recebem alta do hospital para o 

tratamento da doença, a reabilitação pulmonar é essencial. A prescrição inclui: 

exercícios aeróbicos: caminhada, caminhada rápida, corrida, natação, 

começando em uma intensidade baixa, aumentando gradualmente a intensidade 

e a duração, 3-5 vezes por semana, 20-30 minutos cada vez; treinamento de 

força: treinamento progressivo é recomendado Treinamento de resistência 

(YANG, 2020). 

O treinamento de equilíbrio também deve ser utilizado para melhorar a 

movimentação e desenvoltura durante o tratamento. E o treinamento respiratório 

caso o paciente apresente sintomas como falta de ar, respiração ruidosa e 

dificuldade para expelir expectoração após a alta, o treinamento do padrão 

respiratório deve ser realizado, como controle da posição corporal, ajuste da 

frequência respiratória, tração dos músculos respiratórios, exercícios 

respiratórios e treinamento de expectoração combinado com os resultados da 

avaliação (YANG, 2020). 

O claro consenso é que a fisioterapia pode desempenhar um papel 

importante no manejo respiratório e na reabilitação de pacientes com SARS-

CoV-2 / covid-19. TMI, drenagem postural, técnicas artificiais / mecânicas para 

desobstruir as vias aéreas e exercícios respiratórios podem melhorar a dispneia 

e uma grande quantidade de secreções, pois o posicionamento auxiliar em prono 

pode evitar complicações secundárias. Devido ao risco de pacientes debilitantes 

na unidade de terapia intensiva, a reabilitação precoce por meio de exercícios, 

mobilização e estratégias de reabilitação é essencial para alcançar a 

independência funcional na alta (JANGRA, 2020). 

Para sobreviventes da fase crítica da doença, a intervenção precoce deve 

ser iniciada na UTI. Após a alta hospitalar, as intervenções fisioterapêuticas 

devem focar na implementação das AVD's e nas dificuldades funcionais, 

recomendar e orientar o uso de dispositivos auxiliares, adaptativos e estratégias 

de promoção da socialização. No início da recuperação, o exercício funcional 
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deve ser priorizado. O treinamento compensatório, seguido pela prática de 

tarefas específicas, irá melhorar o desempenho e o aprendizado motor. 

Fisioterapeutas domiciliares e ambulatoriais são responsáveis por fornecer e 

coordenar os serviços de reabilitação (SMITH, 2020). 

Uma consequência muito comum em pacientes críticos é que, devido ao 

uso de corticoides e bloqueadores neuromusculares, a fragilidade obtida na UTI 

está relacionada à imobilidade, controle ideal da glicemia e doenças iatrogênicas. 

Outras possíveis alterações subsequentes são polineuropatia e miopatia em 

pacientes criticamente enfermos. A imobilidade de longo prazo também pode 

causar sequelas físicas menos comuns, incluindo redução da função 

cardiopulmonar, instabilidade postural, tromboembolismo venoso, encurtamento 

muscular, contraturas e úlceras de pressão (SIMPSON, 2020). 

Mesmo sem uma vinculação com a COVID-19, o isolamento social é um 

elemento contribuinte para o surgimento de sintomas musculoesqueléticos, tais 

como dor miofascial e artralgias, sobretudo aquelas ligadas às doenças 

autoimunes como artrite reumatoide, espondilites e lúpus eritematoso sistêmico. 

Por intensificar a ansiedade e o estresse, a restrição igualmente pode agravar a 

sintomatologia de pacientes com fibromialgia. Nesse contexto, o fisioterapeuta 

que atua nas disfunções musculoesqueléticas se depara junto a duas 

complicações: pacientes que já apresentavam limitações físicas tendo que lidar 

com a diminuição do número de exercícios e a minimização dos recursos 

fisioterapêuticos, e a aleatória reação de pacientes recuperados de COVID-19 a 

médio e longo prazo (MISRA, 2020; HAINES, 2020; HAMID, 2020). 

Pacientes em unidades de reabilitação pós-covid-19 no Hospital San 

Raffaele de Milão, realizaram reabilitação respiratória precoce e receberam 

condutas fisioterapêuticas como gerenciamento da ventilação não invasiva, 

postura correta/ terapia (posição prona), mobilização, treino de ortostatismo, da 

marcha e do equilíbrio, recuperação e/ou manutenção de força muscular, 

identificação dos critérios respiratórios e motores, reabilitação motora, 

assistência focada nas áreas de deficiência, treinamento de endurance e 

resistência, recuperação e/ou adaptação nas AVD’s e treinamento 

neuropsicológico. O tempo de recuperação em torno de 14 dias e tiveram alta 

com pouca ou nenhuma dependência funcional (IANNACCONE, 2020). 
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Na assistência domiciliar, os fisioterapeutas podem ter contato com 

pacientes que passaram pelo processo de desospitalização, mas que continuam 

necessitando de suporte ventilatório invasivo ou não-invasivo. Nesses casos, 

deverão proceder as recomendações para abordagem fisioterapêutica hospitalar, 

principalmente em relação ao manejo da ventilação mecânica e à manutenção da 

função cardiorrespiratória e osteomioarticular (KARSTEN, 2020; MATE,2020; 

ANDRADE, 2020). 

Melhorias significativas foram vistas após a realização dos protocolos de 

reabilitação por meio de exercícios físicos e treinamento muscular respiratório, 

trazendo benefícios à saúde física dos pacientes (SALES, 2020). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As sequelas da covid-19 podem acontecer de várias formas, a gravidade 

clínica do paciente depende do grupo de risco que o mesmo se encontra. De 

forma geral o tratamento para as alterações advindas do Coronavírus devem 

estar dentro de um programa de reabilitação pós-covid-19. Pois, a reabilitação 

pós covid-19 tem efeito benéfico especial no estágio de recuperação da doença, 

incluindo melhora da função respiratória, ganho de força, resistência, na 

reinserção do paciente na sociedade e nas suas AVD’s.  

Diante deste fato, o papel do fisioterapeuta nesta doença não se restringe 

apenas aos cuidados respiratórios, mas também em proporcionar intervenções 

com foco cardiovascular, metabólico e osteomioarticular, através de mobilização 

e exercícios terapêuticos precoces. (DE ALMEIDA RIZZI, 2020). 

No presente momento, é notória e inevitável a necessidade dos 

fisioterapeutas na linha de frente do enfrentamento à pandemia da covid-19. Em 

sua atuação desenvolve um papel fundamental para a reabilitação em saúde. 

Com a necessidade de promover o retorno funcional dos pacientes curados, bem 

como, a recuperação física e ajuda psicológica da população em isolamento, que 

já são demandas crescentes para a fisioterapia. 

A pandemia colocou em evidência o trabalho do fisioterapeuta, um período 
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com desafios, contudo com enormes possibilidades de projeção e valorização da 

profissão. Se mostrando assim, fundamentais tanto no tratamento quanto na 

recuperação dos pacientes acometidos pela covid-19.  

No entanto, com descobertas constantes sobre o covid-19, suas mutações 

e consequentemente seus possíveis danos advindos da infecção, é preciso haver 

mais pesquisas para determinar e estabelecer um programa de reabilitação pós-

covid-19, baseado em sequelas e disfunções atuais, pois se trata de uma 

abordagem extremamente importante, dentro de um cenário ainda desconhecido, 

de mudanças constantes e que a todo instante estão fazendo descobertas 

acerca da doença e suas consequências.  
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