
COVID 19 - Reabilitação Para Pacientes Pós-Covid
Guia do Episódio de Cuidado

1. PILARES DA REABILITAÇÃO PÓS-INTERNAÇÃO

• Foco em prevenção de complicações da imobilidade utilizando escala Barthel: dependência total: 10; dependência severa:
11-30; dependência moderada: 31-45; ligeira dependência: 46-49; independência total: 50 pontos e nível de fadiga: nível de fadiga -
1: nada cansado 2: um pouco cansado 3: moderadamente cansado 4: muito cansado 5: extremamente cansado, para definição do
programa de reabilitação a ser solicitado;

• Avaliação das condições: clínica, nutricional, psicológica e cognitiva que possam interferir com o processo de reabilitação após a
alta hospitalar;

• Telemonitorar o paciente após a alta do programa para garantir o aprendizado e continuidade do cuidado.

2. ESTRATÉGIAS

• Avaliação médica de reabilitação inicial;
• Entrega de material didático 

personalizado no momento da alta;
• Telerreabilitação;
• Terapias presenciais;

Telemonitoramento.

3. AVALIAÇÃO MÉDICA DE REABILITAÇÃO

Trata-se de uma avaliação global ampla que contempla verificar a funcionalidade,
alterações nutricionais, psicológicas e cognitivas que possam interferir com o
processo de reabilitação após a alta hospitalar. A partir da avaliação é proposto um
plano de reabilitação focado na continuidade de cuidado após alta hospitalar, o qual
visa o retorno funcional do paciente a sua condição pré-internação da forma mais
breve possível, respeitando a condição clínica associada às suas expectativas.

4. FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE REABILITAÇÃO PACIENTE PÓS-COVID

Baixo 
Comprometimento 
Funcional e Nível de 

fadiga 1 ou 2  
(Barthel>49)

SIM

Paciente internado em SEMI, 
UTI ou Tempo de Internação > 

4 dias

Comprometimento 
Funcional Moderado 

(Barthel 40-49) ou Fadiga 
nível 3 (moderadamente 

cansado)

Comprometimento 
Funcional Importante 

(Barthel 10-45 ) ou Fadiga 
nível 4 (muito cansado) ou 
5 (extremamente cansado)

Entregar cartilha na alta
Telemonitoramento em 

1 e 3 meses após alta

Entregar cartilha na alta 
hospitalar

Telerreabilitação -12 
sessões

2 PCR negativos em 
intervalo mínimo de 24 h?

Telerreabilitação
20 sessões

Atendimento 
presencial 20 

sessões (Morumbi 
ou Perdizes)

Telemonitoram
ento após alta 
do programa -

1, 3, 6 e 12 
meses

Telemonitoramento após 
alta do programa -1, 3 e 6 

meses

Pode tornar-se 
presencial durante o 

programa, desde que 2 
PCR negativos

Avaliação Médica de Reabilitação (48h antes da alta)

SIMNÃO



5. INDICADORES DE QUALIDADE

• Barthel Modificada: dependência total: 10; dependência severa: 11-30; dependência moderada: 31-45; ligeira dependência: 46-49;
independência total: 50 pontos;

• MRC: aplicada nos seguintes grupos musculares: elevação de ombro, flexão do cotovelo, extensão de punho, flexão de quadril,
extensão de joelho, dorsiflexão do tornozelo – indicador de força muscular <48 (paciente crítico – sinal de gravidade);

- Questionar déficit de memória, atenção ou funções executivas ao paciente e ao cuidador – Sim /Não
- Questionar sinais de impulsividade, irritabilidade, sintomas de ansiedade/depressão – Sim /Não
- Questionar estresse pós-traumático:

• Nesta experiência sua saúde mental está abalada?

1. Nem um pouco - 0
2. Muito pouco - 1 ponto
3. Pouco – 1 ponto
4. Moderada ou bastante - 2 pontos

• Esta experiência traz memórias indesejadas? Sim: 1 Não 0
• Tem sentimentos negativos (raiva, pânico, medo, culpa)? Sim: 1 Não: 0
• Evita coisas, situações que lembrem esta experiência? Sim: 1 Não: 0
• Sente-se superalerta após esta experiência (não dorme, fica alerta, assustado, ...)? Sim: 1 Não: 0

A) Somente 1 ou 2 pontos – Prevenção - Monitorar
B) 3 e 4 pontos – Sinal amarelo para Transtorno de estresse pós-traumático – Encaminhar Psicologia
C) > 4 pontos – Sinal Vermelho para TEPT – Encaminhar Psiquiatria

• Questionar se foi avaliada pelo(a) Fonoaudiólogo(a) desde a internação – deglutição, dieta adaptada, ingesta de líquidos e rouquidão
– Sim /Não

• Questionamento da fadiga – questionar e pedir para paciente dizer se está:

1. Nada cansado
2. Um pouquinho cansado
3. Moderadamente cansado
4. Muito cansado
5. Extremamente cansado

• Nutricional – checar se teve orientação e se está com suplemento – Medida de peso corporal – se redução >5% do peso encaminhar
nutrição

**A avaliação médica estará descrita na Evolução durante internação e copiada para o Sumário do paciente Externo

***Os registros dos atendimentos serão evoluídos no Sumário do Paciente externo seguindo Template padrão 

6. ROTEIRO PARA TELEMONITORAMENTO

EuroQuol - Fazer as perguntas sobre o estresse pós-traumático: 

a.   Nesta experiência sua saúde mental está abalada? 

1. Nem um pouco - 0

2. Muito pouco - 1 ponto

3. Pouco - 1 ponto

4. Moderada ou bastante - 2 pontos

b.   Esta experiência traz memórias indesejadas?  Sim: 1 Não 0

c.    Tem sentimentos negativos (raiva, pânico, medo, culpa)? Sim: 1 Não: 0

d.    Evita coisas, situações que lembrem esta experiência? Sim: 1 Não: 0

e.    Sente-se superalerta após esta experiência (não dorme, fica alerta, assustado)?  Sim: 1 Não: 0

*Manter máscara proposta do Telemonitoramento geral registrada em Sumário Paciente Externo.



FLUXO DE ATENDIMENTO DA FISIOTERAPIA - TELERREABILITAÇÃO

6 sessões fase 2 

6 sessões fase 3

12 sessões de Telerreabilitação

Reavaliação Médica na 11ª sessão 

Alta, se alcançou funcionalidade 

planejada

Entregar cartilha e seguir com 

Telemonitoramento (30 - 90 e 180 dias)

Rediscutir continuidade 

do programa, se não 

alcançou funcionalidade 

planejada

Indicadores 
(1 e última sessão)

• EuroQuol

• HADs

• Teste de passada no lugar

• Barthel Modificado

• Questões do Template 

Telerreabilitação

FLUXO DE ATENDIMENTO DA FISIOTERAPIA - PRESENCIAL

Indicadores 

(1 e última sessão)

• EuroQuol

• HADs

• Teste de passada no lugar

• PI máx.  

• Hand grip

• Barthel modificado

8 sessões fase 1

6 sessões fase 2

6 sessões fase 3

Discussão multidisciplinar conforme 

evolução das fases 

Reavaliação Médica na 19 sessão para 

definição de encaminhamento (alta, 

manter)

Alta, se alcançou funcionalidade 

planejada

Atendimento Telerreabilitação – Total 12 

sessões

Entregar cartilha e seguir com 

Telemonitoramento (30 – 90 - 180 e 365 

dias)

Rediscutir continuidade 

do programa, se não 

alcançou funcionalidade 

planejada

Passagem 

fase 1 para fase 2, se MIF≥5;

fase 2 para fase 3, se MIF≥6

Atendimento Presencial – Total 20 

sessões 
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