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TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: SÍNDROME PÓS-UTI EM PACIENTES COM COVID-19 SOBREVIVENTES DE 
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
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RESUMO 
O impacto dos cuidados críticos e consequências a longo prazo nos sobreviventes de covid-19 são desconhecidos. 
a observação do estado de saúde dos pacientes que sobrevivem à uti não foi caracterizada nas séries até agora 
publicadas e não existe na literatura relatos da evolução a curto, médio e longo prazo dos pacientes críticos. 
Objetivo: avaliar a síndrome pós-uti (pics) em pacientes com covid-19 sobreviventes da internação em uti de um 
hospital público referência para este tipo de atendimento. método: estudo de coorte prospectiva. os critérios de 
inclusão da amostra são: pacientes com covid-19 admitidos na uti com idade > 18 anos, com internação uti >72 
horas. A inclusão será consecutiva em um mês após a alta da uti. serão coletados dados sociodemográficos e clínicos 
referentes ao período de internação na uti e condições de vida prévias através de consulta ao prontuário eletrônico 
e em entrevista com familiar responsável. O seguimento dos pacientes será por contato telefônico em um, três, 
seis, e 12 meses após a alta da uti. serão aplicados os questionários de Barthel, EURO-QOL, Escala Hospitalar de 
Ansiedade e Depressão, e Impact of Event Scale-6 (ies-6). Serão avaliados o retorno às atividades laborais, 
reinternações ou óbito. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Infecções por coronavirus; Qualidade de vida; Cuidados críticos 
 

OBJETIVO GERAL: Avaliar a síndrome pós-uti em pacientes com covid-19 sobreviventes da internação em unidade 
de terapia intensiva de um hospital público referência para este tipo de atendimento no Rio Grande do Sul 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Avaliar a qualidade de vida dos pacientes admitidos na uti com diagnóstico de covid-19 em um, três, seis e 12 meses 
após alta da UTI;  
- Avaliar a dependência funcional dos pacientes em um, três, seis e 12 meses após alta da UTI;   
- Descrever o perfil psicológico dos pacientes através da prevalência de sintomas de ansiedade, depressão em um, 
três, seis e 12 meses após alta da uti; e transtorno de estresse pós-traumático a partir de 3 meses após a alta da UTI;  
- Mensurar a taxa de reinternação dos pacientes vítimas de covid-19 em um, três, seis e 12 meses após alta da UTI;  
- Avaliar a taxa de mortalidade hospitalar e em um, três, seis e 12 meses após alta da UTI. 

HIPÓTESE / PRESSUPOSTO: 

PARTICIPANTES / POPULAÇÃO DO ESTUDO: Pacientes com covid-19 confirmada e com internação na UTI. 

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS / PAÍS: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, HOSPITAL DE CLÍNICAS DE 
PORTO ALEGRE  
 

REDE SOCIAL DE DIVULGAÇÃO DA PESQUISA (SITES; FACEBOOK; INSTAGRAM; BLOGS, DENTRE OUTROS) 
 

http://lattes.cnpq.br/4540893906807740
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Fonte de extração de dados: O próprio pesquisador 
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