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RESUMO
A emergência sanitária global em razão da pandemia Covid-19 trouxe consigo vários
desafios aos profissionais de saúde, tais como, conhecer os sinais e sintomas, e os
melhores meios para o tratamento.Contudo, mesmo após uma boa recuperação, sabe-se
hoje que mesmo pessoas assintomáticas tem tido algumas sequelas, a chamada síndrome
pós-Covid, ou Covid longa, que poderia ser em razão do uso de neuro bloqueadores na
internação em UTI pela intubação endotraqueal, ou até traumas relacionados a patologia
em si, desse modo, entender como a equipe multiprofissional atua durante o tratamento
para poder minimizar esses danos, e seu papel na reabilitação são fundamentais para
promover qualidade de vida ao paciente. Portanto, o objetivo deste trabalho é levantar os
diagnósticos de Enfermagem-DE, as metas de Enfermagem e Intervenções de
Enfermagem adequadas de acordo com os prioritários sintomas pós-COVID. Para isso,
realizou-se uma revisão de literatura em bases de dados e em publicações do Ministério da
Saúde e centros de pesquisa referências em Covid-19 para encontrar os principais
sintomas pós-COVID, tendo sido feito após isso a articulação com o NANDA, NOC e NIC.
Como resultado foram gerados 11 Diagnósticos com suas determinadas metas e
intervenções, que podem servir como ferramentas auxiliares aos enfermeiros na
assistência e cuidado a esses pacientes.

Palavras-chave: Covid-19, Síndrome pós-Covid, Assistência de Enfermagem,
Reabilitação.

INTRODUÇÃO
Em dezembro de 2019 autoridades sanitárias de todo o mundo foram alertadas da

existência de um novo tipo de vírus da família coronaviridae, após um surto de casos

de síndromes respiratórias graves na cidade de Wuhan, interior da China. Meses
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depois, o novo vírus foi denominado Sars-Cov-2, agente patológico da Covid-19

(prefixos das palavras "Coronavírus" “disease” somadas ao ano de inícios dos

casos, qual seja 2019) (LIMA, 2020). A doença provoca a chamada Síndrome

respiratória aguda grave (em inglês, SARS), em razão do comprometimento da

capacidade respiratória e consequente perda na capacidade de hematose

(CAMPOS e DA COSTA, 2020).

Após vários países identificarem casos de contaminação pelo novo Coronavírus,

iniciaram-se medidas de governos de todo o mundo para diminuir a velocidade de

transmissão do vírus, começando o período de isolamento e distanciamento social,

com fechamento de lojas, comércios e escolas (dada a ausência de vacina e/ou

tratamento), e tendo em vista que o vírus é transmitido por gotículas e aerossóis

provenientes da fala e da respiração, sendo portanto o contato com pessoas

contaminadas, o principal meio de veiculação da doença (AQUINO et al, 2020).

Em razão dessa doença ainda ser relativamente nova, e muitos estudos ainda

estarem em andamento, muitas incertezas ainda pairam sobre o processo de

infecção pelo Sars-Cov-2 e o resultado disso no organismo humano. Contudo, os

sinais e sintomas mais comuns, ou seja, aqueles apresentados pela maioria das

pessoas infectadas já são um consenso entre os pesquisadores que concluíram que

os principais sintomas entre os dias 03 e 14 de infecção foram: febre (88,3%); tosse

(68,6%); mialgia ou fadiga (35,8%); expectoração (23,2%); dispneia (21,9%);

cefaleia e tontura (12,1%); diarreia (4,8%) e vômitos ou náuseas (3,9%) (Xavier et al,

2020).

Alguns dos usuários/clientes (que a partir de agora serão chamados de

usuários/clientes) que se recuperam da Covid-19 têm relatado a ocorrência de

sequelas não diretamente relacionadas aos problemas respiratórios (ESTEVÃO,

2020). Em razão do surgimento recente da doença, muitas das características desse

quadro clínico ainda são desconhecidas e seguem sem explicações, e seguem

sendo estudadas e analisadas para serem melhor entendidas. Os relatos são

variados, desde a fadiga mediante pouco esforço, persistência da perda de olfato e

paladar, trombose venosa e lesões renais (DANIEL et al, 2020). Os efeitos residuais

da Covid-19 perpassam por vários sistemas, cardiovascular, osteomuscular,



neurossensorial e respiratório, além do efeito do uso prolongado de neuro

bloqueadores usados durante a intubação.

Portanto, é imperativo conhecer e melhor compreender a história natural da

Covid-19 e sua fase de convalescença, para conhecer-se as sequelas e efeitos

residuais da infecção, visando uma atuação incisiva e eficaz da equipe

multiprofissional de saúde na assistência e cuidado aos usuários/clientes no período

pós-covid-19.

Peres et al (2020) afirma, por meio de relatos de indivíduos que se infectaram pelo

Sars-CoV-2, que já passaram pelo período de IgM positivo, estão passando por uma

“síndrome pós-covid”, em que apresentam sintomas como: perda de olfato e paladar,

dispneia, dores nas articulações e musculares, taquicardia, hipertensão ou

hipotensão e fadiga. Há outros casos em que o usuário/cliente apresenta sintomas

inespecíficos que são relatados para a equipe de saúde que mesmo após vários

exames não se identifica nada patológico, sendo assim indicados a voltar para suas

moradias. Desse modo, surgem várias interrogações em relação a esses sintomas,

sobre a conduta dos profissionais de saúde e por que isso está ocorrendo. Torres et

al (2020) vem por meio de um guia falar sobre as sequelas/consequências da

Covid-19 no sistema respiratório, musculoesquelético, neurológico e cardiológico,

baseando-se em doenças graves que são encaminhadas para Unidades de Terapia

Intensiva (UTI), porém que formaram um embasamento comparativo para o

tratamento da COVID-19. Desse modo, analisando-se essas sequelas torna-se mais

fácil implementar um plano terapêutico sistematizado e baseado em evidências

científicas para o bem estar do usuário/cliente e para seu tratamento.

Para que ocorra uma remissão efetiva no quadro clínico do usuários/clientes, como

é abordado por Socorro et al (2020), é necessário um trabalho de uma equipe

multidisciplinar que é composta por enfermeiro(a), fisioterapeuta, psicólogo(a)

fonoaudiólogo(a), médico(a), dentre outros. Desse modo, cada um complementa

com a visão da sua especialidade, o que caracteriza o cuidado holístico. Em que

todos devem agir de forma ética e humanizada com o usuário/cliente e consigo

mesmo. Desse modo, haverá uma evolução positiva do usuário/cliente de

COVID-19.

A assistência prestada pelo enfermeiro é pautada pelas 05 etapas do Processo de



Enfermagem, conforme estabelece a Resolução COFEN Nº 358/2009. As etapas

consistem em: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem,

Planejamento, Implementação de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem, que é

realizado no âmbito ambulatorial pela consulta de Enfermagem. A Lei do Exercício

Profissional da Enfermagem, nº 7.498/86 traz a prerrogativa de consulta de

enfermagem, além de prescrição de assistência de Enfermagem e cuidados de

Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos

adequados e capacidade de tomar decisões imediatas, sendo privativas do

profissional enfermeiro.

Portanto, o objetivo deste trabalho é levantar os diagnósticos de Enfermagem

prioritários nas sequelas mais comuns relatadas pela literatura em usuários/clientes

com síndrome pós-Covid, bem como as metas de Enfermagem e Intervenções de

Enfermagem adequadas, para fornecer ferramentas assistenciais aos enfermeiros

na assistência e cuidado a usuários/clientes.

MÉTODO (OU MATERIAIS E MÉTODOS OU CASUÍSTICA)

Trata-se de uma revisão de literatura, de abordagem dedutiva e qualitativa de um

fenômeno sociológico, sendo explicativa quanto aos seus objetivos, tendo sido

realizado por acadêmicos do 5º período do curso de Graduação em Enfermagem da

Faculdade Novo Milênio - Vila Velha/ES.

A fundamentação teórica foi feita mediante revisão de literatura na base de dados

BVS, Biblioteca virtual em Saúde, e em bibliotecas virtuais como o Scielo, Medline,

BDENF, e Lilacs, além do uso de documentos oficiais e portarias do Ministério da

Saúde e dados oficiais da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan e outros

centros de pesquisas referências em tratamento da Covid-19. Utilizando os

seguintes descritores de Ciências da Saúde (DeCs): Enfermagem, Covid longa,

sequelas pós-Covid e síndrome pós-Covid.

Utilizando os seguintes critérios de inclusão, textos que estejam disponíveis na

íntegra, sejam nas línguas portuguesas, espanholas e inglesa, assim sendo

publicado nos anos de 2020/2021, ou seja, no contexto de tratamento e recuperação

da infecção pelo novo coronavírus, tenham sido desenvolvidos no Brasil, e que



contenham os descritores em seus títulos. Sendo os critérios de exclusão, que não

estejam disponíveis na íntegra, não contenham os descritores nos títulos, não

tenham relevância de conteúdo para a pesquisa e não tenham sido produzidos no

Brasil. Foram utilizados os descritores na seguinte ordem: “long covid” AND “sequels

of covid” AND “post covid syndrome”, tendo sido encontrados 121 artigos, destes 90

foram excluídos por não preencherem os critérios de inclusão.

Para elaboração dos diagnósticos de enfermagem utilizou-se como referência o livro

“Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: Definições e Classificação - 2018/2020''.

As intervenções foram baseadas no livro “Classificação das Intervenções de

Enfermagem (NIC), 5º edição. As metas de Enfermagem foram fundamentadas no

livro Classificação dos resultados de Enfermagem, 5º edição. Os diagnósticos foram

elaborados levando em consideração a resposta às sequelas que tem acometido o

maior percentual de pessoas segundo os referenciais teóricos levantados na

pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir serão apresentados os principais quadros da síndrome pós-Covid e as

sequelas em determinados sistemas do corpo, resumindo a fisiopatologia e

sugerindo possíveis explicações. Dessa forma, foi possível a formação de 11

Diagnósticos de Enfermagem das sequelas pós-COVID-19, baseada na Taxonomia

de NANDA, onde se encontram classificados de acordo com os sistemas do corpo

humano. Os sistemas são: osteomusculares, cardiovasculares, neurosensoriais e

respiratórios (Tabela 1).

Tabela 1 - Diagnósticos de Enfermagem (NANDA) de pós-COVID e suas classificações de acordo

com o sistema do corpo humano.

Diagnósticos de
Enfermagem

Fatores relacionados Características definidoras

Sequelas Osteomusculares

Deambulação
prejudicada

(00103)

Dor, força muscular insuficiente,
resistência diminuída

Capacidade prejudicada de andar em
aclive, declive e uma distância

necessária

Mobilidade física
prejudicada

(00002)

Controle muscular diminuído,
força muscular diminuída, massa

muscular diminuída, relutância em
iniciar movimentos

Desconforto, redução na amplitude do
movimento



Dor crônica
(00133)

Agente lesivo, fadiga,  sofrimento
emocional Alteração da capacidade de continuar

atividades prévias e representante,
relata comportamento de dor/alterações

nas atividades

Sequelas Cardiovasculares

Intolerância à
atividade (00092)

Desequilíbrio entre a oferta e a
demanda de oxigênio

Fadiga, fraqueza generalizada, dispneia
ao esforço

Risco de
tromboembolismo
venoso (00268)

Mobilidade prejudicada

//

Sequelas Neurosensoriais

Regulação de
humor

prejudicada
(00241)

Alteração de apetite Concentração prejudicada, irritabilidade

Confusão aguda
(00128)

Privação sensorial
Alteração na função cognitiva,

percepções incorretas

Sequelas Respiratórias

Fadiga (00093)

Falta de condicionamento físico Cansaço, aumento da necessidade de
descanso, capacidade para manter as

rotinas habituais, desempenho de papel
ineficaz



Padrão
respiratório

ineficaz (00032)

Fadiga
Uso da musculatura acessória para

respirar, dispneia

Troca de gases

prejudicada

(00030)

//
Cefaleia, dispneia, irritabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Em seguida, realizou-se a correlação desses Diagnósticos de Enfermagem com

suas Metas (Classificação dos Resultados de Enfermagem-NOC) e posteriormente

as intervenções (Classificação das Intervenções de Enfermagem-NIC) mantendo a

divisão de classificação dos sistemas do corpo humano (Tabela 2).

Tabela 2 - Diagnósticos de Enfermagem (NANDA), Classificação dos Resultados de

Enfermagem-NOC e Classificação das Intervenções de Enfermagem-NIC relacionado às sequelas

pós-COVID de acordo com cada sistema do corpo humano.

Diagnósticos de
Enfermagem

(NANDA)

Metas
(NOC)

Intervenções
(NIC)

Sequelas Osteomusculares

Deambulação
prejudicada

Capacidade de sustentar a
atividade.

Ações pessoais para manejo de
energia para começar e manter a

atividade.
Capacidade dos músculos para

trabalhar em conjunto e de forma
voluntária para o movimento

pretendido
Capacidade de movimentar-se,

propositalmente pelo próprio
ambiente, de forma independente,

com ou sem dispositivo auxiliar.
Amplitude ativa de movimentos
com movimentos auto iniciados.

Assistência no autocuidado:
Levar em conta a cultura, a idade e a

capacidade do paciente;
Ajudar ao paciente a aceitar as
necessidades de dependência;

Usar a repetição constante da de
rotinas para estabelecê-la;

Dar assistência até que o paciente
esteja capacitado.

Terapia com exercício
(deambulação):

Vestir o paciente com roupas
adequadas

Encorajar paciente a sentar na cama,
auxiliar a sentar na lateral, orientar
sobre posicionamento no processo

de transferência;
Aplicar/oferecer dispositivo auxiliar

(ex.: bengala);
Encorajar a deambulação

independentemente dentro dos
limites seguros.

Além de outras terapias com
exercícios:  equilíbrio, controle
muscular, controle de energia,

mobilidade articular e a
deambulação.



Mobilidade física
prejudicada

Capacidade de sustentar a
atividade.

Ações pessoais para manejo de
energia para começar e manter a

atividade.
Respostas fisiológicas a

movimentos que consomem
energia nas atividades da vida

diária.
Amplitude ativa dos movimentos.

Promoção de exercício (treino para
fortalecimento):

Auxiliar a criar um ambiente em
casa/trabalho para executar o plano
de exercícios, com a força coerente
com a aptidão muscular, os limites
musculoesqueléticos, as metas de

saúde funcional.
Especificar o nível de resistência,

repetição, sequências e frequências
de sessões de treinamento;

Fazer intervalos entre as sequências
de treinamento;

Demonstra alinhamento corporal
correto;

Ajudar a elaborar um registro
contínuo para saber a quantidade de
resistência frequência e repetições
com objetivo de monitorar a aptidão

muscular;
Coopera com a família e outros
profissionais da saúde nesse

monitoramento.
Terapia com exercício (controle

muscular):
Colaborar com a fisioterapia;

Iniciar antes medidas de controle de
dor;

Vestir com roupas confortáveis o
paciente;

Reavaliar a necessidade de de
dispositivos auxiliares;

Ajudar o paciente a seguir o
protocolo de exercício, minimizando
lesões e maximizando a eficiência

Monitorar o auto exercício;
Providenciar Atividades da Vida

diária-ADL.

Dor crônica

Alcance da percepção positiva
dos cuidados de enfermagem

para aliviar a dor.
Gravidade de efeitos nocivos

observados ou relatados
decorrente da dor crônica no

funcionamento diário.
Ações pessoais para controlar a

dor.
Gravidade da dor observada ou

relatada.

Controle da dor:
Realizar uma avaliação completa da
dor (local, características, duração e

outros fatores);
Determinar o impacto da dor na

qualidade de vida;
Assegurar que o paciente receba

cuidados de analgesia;
Encorajar o paciente a usar

medicamento adequado para a dor;
Utilizar uma abordagem

multidisciplinar quando adequada.
Aromaterapia.

Administração de medicamentos.
Terapia de relaxamento.

Ensino: atividade/exercício prescrito.
Musicoterapia.

Massagem.
Terapia ocupacional.



Terapia com exercício: mobilidade
articular.

Biofeedback.
Controle do ambiente: conforto.

Sequelas Cardiovasculares
Intolerância à

atividade
Ações pessoais para manejo de
energia para começar a manter

atividades.
Capacidade de sustentar a

atividade.
Impulso e energia pessoais para

manter as atividades da vida
diária, a nutrição e a segurança

pessoal.
Capacidade de desempenhar as
tarefas físicas mais básicas e as

atividades de cuidado pessoal, de
forma independente, sem

dispositivo.

Cuidados cardíacos (reabilitação):
Monitorar a tolerância do paciente à
atividade para manter um programa

de deambulação;
Orientar o paciente e a família sobre
medicamentos prescritos, fatores de

riscos cardíacos, programa de
exercícios (aquecimento, resistência
e resfriamento) conforme adequado.

Promoção de exercícios:
Terapia ocupacional;

Auxiliar e orientar treinamento para
fortalecimento muscular.

Orientar a nutrição;
Orientar o horário de  dormir.

Risco de
tromboembolismo

venoso

// Controle da terapia tromboembólico:
Fazer exame físico (ex.: aparência
geral, FC, pressão sanguínea, FR,
temperatura, nível de dor, altura e

peso.);
Conseguir amostras laboratoriais

para análise;
Conseguir exame de cabeça por

tomografia computadorizada,
conforme apropriado.

Sequelas Neurosensoriais

Regulação de
humor prejudicada

// Humor:
Determinar as reações típicas de
humor do paciente e determinar
horário que está mais receptivo;

Evitar tópicos que se mostra
sensível;

Selecionar, disponibilizar e estimular
matérias que despertam o humor;
Monitorar a resposta do paciente e

suspender humor se ineficiente;
Demonstrar uma atitude de

valorização do humor.
Confusão aguda O quanto as substâncias químicas

inaladas ou dissolvidas na saliva
são sentidas de forma correta.

Auxiliar e orientar na nutrição.
Orientar a Aromaterapia.

Indicar a ingestão hídrica de acordo
com a morfologia/estrutura do

paciente.

Sequelas Respiratórias

Fadiga Capacidade de sustentar
atividade.

Gravidade da fadiga generalizada
e prolongada, o que foi observado

ou relatado.

Promoção da Mecânica Corporal:
Colaborar com a fisioterapia;
Orientar ao paciente quanto a

mecânica e a postura corporal e sua
importância na prevenção da fadiga;



Alcance da disponibilidade de
nutrientes e oxigênio.

Impulso e energia pessoais para
manter as atividades de vida

diária, a nutrição e a segurança
pessoal.

Orientar sobre colchões/cadeira ou
travesseiros firmes, e evitar dormir

em pronação;
Auxiliar na demonstração de

posições adequadas para dormir e
evitar ficar sentado por tempo

prolongado;
Demonstra como alterar o peso de
um pé para o outro quando em pé;

Auxiliar a escolher atividade
de aquecimento antes do exercício

na qual tem que ter a frequência e o
número de repetições;

Auxiliar a fazer exercício de flexão
para facilitar mobilidade das costas;

Monitorar a melhora na postura.
Padrão respiratório

ineficaz
Ações pessoais para o manejo da
energia para começar e manter as

atividades.
Gravidade da fadiga generalizada
e prolongada, o que foi observado

ou relatado.
Alcance da disponibilidade de
oxigênio e nutrientes para as

células.

Promover a mecânica corporal.
Auxiliar na nutrição prescrita.

Orientar e informar como realizar as
atividades de vida diária.

Informar sobre saber controlar a
ansiedade e seu humor.
Indicar musicoterapia.

Auxiliar  sobre a nutrição.

Troca de gases
prejudicada

O quanto a temperatura, o pulso,
a respiração e a pressão

sanguínea estão dentro de uma
variação normal.

Monitorar os sinais vitais (PA, FR,
pulsão, T°).

Auxiliar sobre a prescrição dos
medicamentos.

Interpretar os dados laboratoriais
Supervisionar o paciente.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021.

Sequelas osteomusculares

As principais sequelas em relação aos sistemas ósseos e musculares não estão

diretamente ligadas às doenças de base antes da internação e ao próprio

Sars-Cov-2, mas, têm sido associadas pelos pesquisadores ao uso prolongado de

bloqueadores musculares durante a intubação para o suporte de ventilação

mecânica. O uso por longo tempo desses fármacos tem levado os usuários/clientes

que tiveram COVID-19 há uma grande perda de massa muscular, favorecendo o

desenvolvimento de sarcopenia e miastenia graves. Esses quadros clínicos são

levados em conta para prognósticos, e têm sido observados em usuários/clientes

que evoluem para falência múltipla de órgãos (AVILA, 2020).

Os principais sintomas relatados pelos usuários/clientes que apresentam esse

quadro têm sido a dificuldade para voltar a deambular, mialgia aguda e fadiga



intensa, mesmo em atividades corriqueiras do dia a dia. Em idosos têm-se um fator

agravante, pois em razão da idade, já existe um processo de sarcopenia ocorrendo

fisiologicamente, logo, o processo é agravado perante essa situação; portanto,

aumenta-se o quadro natural de redução na mobilidade, acentuando-se a

dependência nas atividades de vida diárias (SILVA, 2020).

Observando com um olhar holístico para esses sinais e sintomas pós-COVID do

usuários/clientes, o profissional de Enfermagem deve intervir com base na

sistematização do NANDA, NIC e NOC. Desse modo, o enfermeiro (a) irá coletar os

dados subjetivos e objetivos do usuários/clientes para levantar os Diagnósticos-DE

baseados nos problemas encontrados nessa coleta de dados. Com isso,

estipulam-se metas (NOC), ou seja, resultados que a enfermagem espera ao final do

processo de intervenção, para saber se houveram êxitos nas suas intervenções.

Por conseguinte no Processo de Enfermagem, adentra-se com as intervenções de

Enfermagem (NIC), que no caso do COVID ,por exemplo, seriam para idosos frágeis

com mobilidade física prejudicada (grupo mais afetado pelo vírus Sars-Cov-2),

indicando terapia com exercícios, orientando a prevenção de quedas no próprio

moradia, aconselhamento nutricional, estabelecimento de metas mútuas, um

progressivo treinamento de resistência e suplementação com proteínas, e outras

intervenções como pode ser visto na Tabela 2.(MOSZKOWICZ, 2017).

Vale pontuar que a pandemia trouxe visibilidade a obstáculos do sistema de saúde,

como a necessidade de mais leitos, maior cobertura da Estratégia Saúde da Família

entre outros. Uma dos recursos utlizados foi o acompanhamento

telefônico-telessaúde (MOSZKOWICZ, 2017). Para acompanhar o cliente e sua

evolução, sendo que essa ferramenta ganhou força com o imperativo de

distanciamento social, mas percebe-se que é uma opção viável e tem se mostrado

valiosa no acompanhamento dos usuários/clientes.

Ressalta-se que há muitos sujeitos que foram contaminados com a Covid-19, que

não foram hospitalizados por não apresentarem sintomas que houvesse essa

necessidade, porém que após a infecção apresentaram sintomas permanentes ou

até mesmo inespecíficos (PERES; et al, 2020). Logo, é necessário atentar-se e

procurar se informar sobre esses casos tanto a enfermagem, quanto toda a equipe



multidisciplinar para promover o bem-estar físico e mental a esse cliente.

Sequelas cardiovasculares

Os estudos vêm demonstrando que as alterações cardiovasculares são fatores

críticos em relação ao prognóstico da Covid-19 (COSTA et al, 2020), e estão

intimamente a outras patologias de base, tais como diabetes, dislipidemias e

hipertensão arterial (EGIDIO et al, 2020) . O que tem-se sugerido que as implicações

cardiovasculares estão relacionadas ao desequilíbrio no sistema

renina-angiotensina, visto que a enzima ACE-2 é o receptor funcional do

Sars-Cov-2, assim induzindo a lesão cardíaca, como também a “tempestade de

citocinas”, levando a um quadro de inflamação, a sobrecarga prolongada do coração

em razão da hipóxia e a descompensação entre a demanda energética e de

nutrientes e a capacidade de oferta e bombeamento de sangue pelo coração

(MARTINS et al, 2020).

Os principais quadros clínicos de implicações cardiovasculares apresentados tem

sido: coagulopatia, complicações tromboembólicas, insuficiência cardíaca, infarto

agudo do miocárdio, miocardite, arritmias e diversos tipos de injúrias miocárdicas

(EGIDIO et al, 2020). As lesões cardíacas estão intimamente ligadas ao suporte

mecânico ventilatório, e tem sido responsáveis pelos danos crônicos de maior

complexidade em relação a síndrome pós-Covid, e estão relacionadas ao

prolongado tempo de internação e tem deixado as sequelas mais severas nesses

usuários/clientes (COSTA et al, 2020). Tendo apresentado um alto índice de

mortalidade para homens, entre 45 e 75 anos,relacionados a essas sequelas

(AVILA, 2020).

Desse modo, formou-se os DE de intolerância à atividade e risco de

tromboembolismo venoso seguido pelo Planejamento de Enfermagem visto na

Tabela 2. Vale pontuar, que a Sistematização de Enfermagem segue uma ordem: 1°

Coleta de Dados (subjetivos e objetivos), 2° DE, 3° Planejamento de Enfermagem

(metas e intervenções), 4° Implementação (prescrição de Enfermagem) e 5°

Avaliação de Enfermagem.



Sequelas neurosensoriais

Grande parcela dos usuários/clientes que desenvolvem a forma grave da Covid-19,

com longo período de intubação e internação, têm demonstrado graves

acometimentos neurológicos e sensoriais na síndrome pós-Covid (DA GAMA e

CAVALCANTE, 2020). Muitos dos quadros clínicos ainda não possuem explicações

claras sobre os seus mecanismos fisiopatológicos (TAVARES et al, 2020), contudo,

essas sequelas já são de conhecimento dos profissionais da saúde e a equipe

multiprofissional deve estar alerta quanto ao aparecimento desses sinais e sintomas

nos clientes mais propensos a evoluírem para essas condições, que na maioria dos

quadros tem deixado sequelas crônicas, tais como as deixadas por um AVC. Em

razão disso, é de suma importância o conhecimento desses quadros pela equipe

multiprofissional (NUNES et al, 2020).

Os usuários/clientes que tiveram a forma grave da Covid-19 e passaram por uma

longa internação tem apresentado os seguintes quadros, em relação aos sistema

neurossensorial, após a alta hospitalar: Acidente vascular cerebral, meningite viral,

encefalopatia necrosante hemorrágica e síndrome de Guillain-Barré (DA GAMA e

CAVALCANTE, 2020), e sintomas neurológicos leves e crônicos: anosmia,

disgeusia, náuseas, cefaleia, irritabilidade e dificuldade de concentração (COSTA e

CARNAÚBA, 2020). Levando em consideração esses sintomas gera-se na

enfermagem tais DE, intervenções e metas visto na Tabela 2.

Em uma pesquisa realizada com 114 usuários/clientes, 54 informaram ter anosmia e

46 usuários/clientes apresentaram disgeusia. A anosmia surgiu em média 4,4 dias

após a infecção do Sars-Cov-2, com média de permanência de 8,9 dias e 98%

recuperaram em 28 dias (KLOPFENSTEIN, 2020). Isso leva a percepção que 2%

mesmo após 28 dias não retornaram com o sentido do olfato.

Na enfermagem, a detecção desses sintomas são através de teste de percepção e

detecção do tanto que o usuário/cliente pode sentir, tanto em relação a olfação como

gustativo, apresentando a eles alimentos com odores e gosto específicos e

observando o tanto que o usuário/cliente pode sentir.



Na disgeusia é orientado para o cliente ingerir alimentação com mais temperos

naturais para realçar o aroma e sabor do alimento (alecrim, canela, salsinha,

hortelã), além de frutas ácidas, mastigar pedaços de gengibre durante o dia e

aromatizar a água com especiarias, ervas e frutas. Já em anosmia, essa perda do

olfato interferi muito mais na alimentação, por isso recomenda-se influenciar o

cliente por meio do sentido da visão com um prato bem colorido e distribuído, ou

seja, com uma aparência apetitosa. Além disso, pode-se estimular pela audição com

alimentos mais crocantes, sons que trazem boa sensação, como por exemplo, o

som do alho sendo frito (MARQUES, 2020).

Sequelas respiratórias

Os pulmões sãos os órgãos-alvos do vírus da Covid-19 ao ligar-se à enzima ACE-2

e entrarem nas células pulmonares (PERES, 2020), e muitas pessoas têm

manifestado a chamada “tempestade de citocinas” (ANTONIO et al, 2020), o que

tem levado os usuários/clientes a desenvolver uma queda na capacidade

respiratória efetiva, em relação a troca gasosa, a hematose (GRAÇA et al, 2020).

Essa queda na função respiratória tem acarretado o desenvolvimento de diversos

complicadores, tanto diretamente relacionados ao sistema respiratório, como

também afetando outros sistemas, e gerando variadas sequelas, contribuindo para o

agravamento da síndrome pós-covid, portanto, o monitoramento dessa função é

extremamente importante, em razão do seu alto poder de impacto (HERRERA,

2020).

Os usuários/clientes que passam pela intubação tem apresentado uma maior

debilidade respiratória, em razão da redução da massa muscular, da redução do

condicionamento físico, possíveis lesões em razão da ventilação mecânica e

alterações no processo de contração em razão do processo inflamatório exacerbado

(AVILA, 2020). Outra sintomatologia de casos leves e moderados inclui: fadiga em

pequenos esforços, limitações aos exercícios, fibrose, bronquite, pneumonia, tosse e

dispneia (DE SOUZA et al, 2020). Tudo isso formou três DE presentes na Tabela 1 e

2.



CONCLUSÃO

Entende-se portanto, que as sequelas da chamada síndrome pós-Covid têm alto

poder de impacto na vida dos usuários/clientes, trazendo danos em diversos

sistemas do corpo humano, levando à dificuldade na execução de tarefas das

Atividades de Vida Diárias-AVDs. Os efeitos da Covid-19 têm atingido pessoas com

patologias pré-existentes, o chamado grupo de risco, como também indivíduos

relativamente saudáveis que apresentaram um quadro de leve a moderado da

doença. Desse modo, a atuação dos enfermeiros frente às diferentes respostas dos

usuários/clientes na síndrome pós-Covid é de levantar os diagnósticos de

enfermagem prioritários, estabelecer as metas de enfermagem e indicar as possíveis

melhores intervenções de enfermagem, sendo ações fundamentais para minimizar o

dano deixado pela infecção do vírus Sars-Cov-2. Logo, a atuação do enfermeiro no

contexto da equipe multiprofissional que vai acompanhar esses usuários/clientes é

imprescindível para uma efetiva melhora nos quadros de sequelas, por meio do

monitoramento de agravos e redução nos efeitos negativos da doença, dessa forma,

produzindo qualidade de vida e mitigando as consequências dessa doença nos

usuários/clientes.
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