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Repercussões da COVID-19 no 
Sistema Musculoesquelético

Desde 04 de janeiro de 2021, a pandemia glo-
bal de COVID-19 - uma infecção respiratória 
aguda causada pelo novo Coronavírus SAR-
S-CoV-2 - resultou em mais de 194 milhões 
de casos confirmados da doença, com mais 
de 4.162 milhões de mortes. As característi-
cas epidemiológicas e clínicas, bem como, a 
patogênese e as complicações dos pacientes 
com COVID-19 na fase aguda são bem des-
critas na literatura (1,2) porém, suas conse-
quências no longo prazo permanecem in-
certas, uma vez que existem poucos estudos 
científicos abordando esse aspecto. Isso se 
torna particularmente relevante principal-
mente para pacientes com sintomas mais 
graves da doença, incluindo aqueles que ne-
cessitaram de ventilação mecânica durante 
a internação e permaneceram por longos 
períodos acamados. (3) Para essa popula-
ção, as principais repercussões estão asso-
ciadas a declínios no trofismo muscular, 
força e desempenho aeróbio, sendo esses 
efeitos exacerbados pela idade avançada. (4) 
Ainda, alguns estudos demonstram impor-
tante aumento dos biomarcadores hemato-
lógicos de lesão muscular, principalmente 
em pacientes com COVID-19 grave ou fatal, 
como Creatina Kinase (CK), Proteína C-Rea-
tiva (PCR), Lactato Desidrogenage (LDH) e 
Ferritina, podendo levar a quadros clínicos 
significativos de miosite, rabdomiólise, ca-
quexia, sarcopenia e até mesmo ao óbito. 
(5) Cabe salientar que essas alterações estão 
presentes naqueles pacientes com sintomas 
mais graves da doença, comprometendo as-
sim sua saúde.

Recentemente, o termo “COVID longa” foi 
implementado com intuito de descrever 
a presença de sinais e sintomas que se de-
senvolvem durante ou após a infecção pela 
COVID-19 e que persistem por 12 ou mais 
semanas. Estes são vistos em um grupo de 
pessoas em recuperação, mas que ainda de-
monstram sintomas contínuos de COVID-19 
acima do esperado para o padrão da doença. 
Estima-se que 1 em cada 10 casos de COVID 
apresentará sintomas por um período pro-
longado (COVID longa) sendo que os sinto-
mas comumente relatados nesses pacientes 
incluem fadiga (53%), dispneia (43%), dor 
nas articulações (27%) e dor no peito (22%). 
(16) Um estudo recente avaliou sintomas 
persistentes em 143 pacientes (média de 
idade de 56,5±14,6 anos e tempo médio de 

internação hospitalar de 13,5±9,7 dias) que 
receberam alta hospitalar após recuperação 
do COVID-19 e encontraram que apenas 18 
(12,6%) pacientes estavam completamente 
livres de qualquer sintoma relacionado ao 
COVID-19, enquanto 32% tinham 1 ou 2 sin-
tomas e 55% tinham 3 ou mais. A piora na 
qualidade de vida foi observada em 44,1% 
dos pacientes e a maior proporção de indiví-
duos relataram fadiga (53,1%), dores nas ar-
ticulações (27,3%) e dores no peito (21,7%). 
(18)

Outro estudo de coorte acompanhou 1.733 
adultos (52% homens e 48% mulheres) com 
mediana de idade de 57 anos durante seis 
meses após alta hospitalar por COVID-19. 
O tempo de internação foi de 14 (10 – 19) 
dias e o tempo de internação exclusiva na 
UTI foi de 14 (6.5–25.5) dias sendo que os 

sintomas mais comuns 6 meses após o iní-
cio dos sintomas, foram fadiga ou fraqueza 
muscular (1.038 [63%] de 1655), dificuldades 
para dormir (437 [26%] de 1655) e ansiedade 
ou depressão, estando esses diretamente re-
lacionados a severidade da doença. Ainda, 
mulheres apresentaram um Risco Relativo 
(RR) de 1.33x (1.05 – 1.67) maior para fadiga 
e/ou fraqueza muscular em comparação a 
homens, sendo a idade associada positiva-
mente com esse aspecto. Até onde sabemos, 
este é o estudo de coorte com a maior dura-
ção de seguimento que avalia as consequên-
cias para a saúde de pacientes adultos que 
recebem alta hospitalar após COVID-19. (17)

Embora a COVID-19 se manifeste predomi-
nantemente no sistema respiratório, vários 
outros órgãos, também podem ser afeta-
dos. (6) Envolvimentos extrapulmonares, 
incluindo manifestações musculoesquelé-
ticas da doença, como dor muscular (mial-

gia), sensação de cansaço (fadiga) e fraqueza 
muscular vem se tornando mais evidentes 
e estão entre os sintomas mais comumen-
te relatados por pacientes com COVID-19. 
(7,8) A prevalência de mialgia em algumas 
publicações científicas varia de 21% a 50% 
e tende a persistir por um tempo médio de 
23 dias após a doença. (9) Cabe salientar que 
a maioria desses sintomas não são graves, 
mas podem ser comuns e significativamen-
te incapacitantes, embora não haja consen-
so quanto à incidência exata dessas mani-
festações na literatura. (10)

A mialgia e a fadiga são um dos principais 
sintomas que se desenvolvem durante os 
três primeiros dias de infecção em pessoas 
hospitalizadas. (8,11) Estudos indicam que 
ambas são o terceiro sintoma mais comum 
(após febre e tosse persistentes) em pessoas 
com infecção sintomática de SARS-CoV-2. 
(12,13) A duração da mialgia depende prin-
cipalmente da gravidade da doença (8) e o 
seu mecanismo exato, bem como as suas 
consequências a longo prazo ainda não são 
claras. Um estudo retrospectivo envolvendo 
645 pacientes hospitalizados na China, de-
monstrou que os sintomas de dor muscular 
associados com achados anormais nos exa-
mes de imagem de pulmão, níveis séricos 
mais altos de creatinina e níveis de linfó-
citos mais baixos foram fatores preditores 
independentes de piora dos sintomas e de 
mau prognóstico da doença, especialmen-
te em pessoas mais idosas. (14) A presença 
de sintomas musculoesqueléticos é proble-
mática, especialmente na população idosa, 
com ou sem comorbidades, pois pode levar 
ao consumo abusivo de anti inflamatórios 
não esteroidais (AINEs) para o alívio dos 
sintomas. (10) 

Complementando, Cipollaro et al. (2020) 
coletaram dados clínicos de 12.046 pacien-
tes (54% homens e 46% mulheres) em todo 
o mundo e constataram que a prevalência 
total de sintomas de fadiga foi de 25,6%, en-
quanto a de artralgia e mialgia foi de 15,5%. 
(19) É Importante ressaltar que alguns estu-
dos apontam para a alta prevalência de fadi-
ga acometendo mais de 50% dos pacientes 
enquanto publicações envolvendo a popu-
lação européia relataram uma incidência 
ainda maior de mialgia (59%) e artralgia 
(31%). (20)



O mecanismo exato que leva ao desenvolvimento de 
manifestações musculoesqueléticas após COVID-19 
permanece obscuro. No entanto, alguns estudos suge-
rem que a perda muscular nessa população pode ser 
resultado de uma ampla gama de fatores inter-relacio-
nados. (10,21) A COVID-19 é conhecida por estar asso-
ciada a inflamação sistêmica significativa e um subgru-
po de pacientes pode vir a experimentar uma resposta 
grave a esse evento. As concentrações séricas de citoci-
nas inflamatórias, incluindo Fator de Necrose Tumoral 
Alfa (TNF-α) mostraram ser maiores em pacientes com 
COVID-19 que realizaram tratamento intensivo e isso 
pode ter consequências negativas sobre a síntese de pro-
teínas musculares. (22) 

Outra hipótese postulada é que o receptor da Enzima 
Conversora da Angiotensina 2 (ECA-2), encontrado 
no sistema nervoso central e periférico e nos músculos 
lisos, bem como, a expressão de serinoproteases trans-
membrana II (TMPRSS2) nos músculos esqueléticos 
e na sinóvia podem atuar como um portal de entrada 
para o novo Coronavírus SARS-CoV-2. (15,23) A co-fu-

são da proteína spike S com as células hospedeiras resul-
ta em replicação viral subsequente, inflamação e morte 
celular, resposta imune alterada e liberação de media-
dores de citocinas pró-inflamatórias. A toxicidade viral 
direta, o dano às células endoteliais e a desregulação da 
resposta imune levam a um quadro inflamatório anor-
mal e exagerado chamado de “tempestade de citocinas”. 
Esse parece ser o mecanismo chave na fisiopatologia 
responsável pela variedade de repercussões musculoes-
queléticas associadas ao COVID-19. (10) 

A tempestade de citocinas, também conhecida como 
síndrome de liberação de citocinas (SLC) é uma con-
dição de emergência caracterizada por hiperinflamação 
sistêmica podendo ocorrer em pacientes com pneumo-
nia por COVID-19 e deve ser intensamente avaliada 
em pacientes com COVID-19 e pneumonia decorrente, 
confirmados por teste de PCR ou por tomografia com-
putadorizada que se deterioram rapidamente e apresen-
tam insuficiência respiratória. Potenciais biomarcado-
res da SLC são níveis muito altos de proteína C reativa, 
dímero D, ferritina e IL-6. (24)

Possíveis mecanismos inflamatórios
associados ao dano muscular

Como se sabe, inúmeros medicamentos utilizados para 
as intervenções terapêuticas nessa população podem 
causar efeitos adversos e toxicidades no tecido musculo-
esquelético. A miopatia induzida por drogas farmacoló-
gicas, também definida como “tóxica”, é a manifestação 
aguda ou subaguda de sintomas miopáticos, como fra-
queza muscular, mialgia, elevação da creatina quinase 
(CK) ou mioglobinúria em pacientes sem doenças mus-
culares pré-existentes quando expostos a certas classes 
de drogas. Os medicamentos podem causar toxicidade 
no tecido muscular por meio de diferentes mecanismos, 
como por exemplo, afetando diretamente organelas 
musculares, como as mitocôndrias, os lisossomos ou as 
proteínas miofibrilares; ou desencadear reações imuno-
lógicas ou inflamatórias locais e sistêmicas; ou por per-
turbação do equilíbrio eletrolítico ou nutricional, com-
prometendo as funções fisiológicas musculares. (25,26)

Os medicamentos mais comumente associados à mio-
patia tóxica incluem estatinas, amiodarona, cloroquina, 

hidroxicloroquina, colchicina, certos antivirais e cor-
ticosteróides. (27,28) Alguns desses medicamentos es-
tão sendo usados atualmente para tratar pacientes com 
COVID-19, mais frequentemente em estágio avançado 
da doença. Por exemplo, um tratamento de longo prazo 
com cloroquina e hidroxicloroquina pode causar mio-
patia e neuromiopatia (29), enquanto artralgia, dor nas 
costas, osteonecrose e vasculite podem ocorrer durante 
a terapia com lopinavir-ritonavir; A dor musculoesque-
lética e a mialgia podem seguir a terapia com interferon, 
que raramente também pode levar a doenças musculo-
esqueléticas e reumáticas induzidas por drogas, como 
artrite reumatóide, lúpus, síndrome de Sjogren e miosi-
te, sarcoidose e vasculite. (30) 

Dessa forma, De Giorgio et al. (2020) sugere a impor-
tância dos profissionais estarem cientes dos efeitos ia-
trogênicos de certas classes de drogas no sistema mús-
culoesquelético, pelos seguintes motivos: 1) alguns dos 
sintomas de COVID-19 nos músculos podem obscure-

Impacto do uso de fármacos no
sistema musculoesquelético
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cer as toxicidades causadas pelo tratamento de drogas 
com COVID-19, causando danos irreversíveis; 2) os 
efeitos nocivos das drogas para o tratamento da CO-
VID-19 sobre os músculos esqueléticos podem aumen-
tar e agravar os sintomas e lesões causadas pela mesma; 
3) os efeitos sobre os músculos de todos os medica-
mentos atualmente usados para tratar COVID-19 em 
grandes populações de pacientes, como remdesivir e 
corticosteroides, devem ser monitorados atentamente; 
4) o uso de drogas na COVID-19 com potenciais efeitos 
adversos nos músculos deve ser considerado com aten-
ção e ponderado em pacientes que já recebem outros 
agentes sabidamente tóxicos para os tecidos muscula-
res, como por exemplo, as estatinas; 5) o uso de drogas 
para COVID-19 com potenciais efeitos adversos sobre 
os músculos deve ser cuidadosamente considerado e 
ponderado em pacientes com doenças neuromusculares 
pré-existentes. (30)



Em geral, os pacientes críticos com COVID-19 neces-
sitam de longoperíodo de internação hospitalar(1, 2), 
sendo orepouso prolongado no leito e o imobilismofa-
tores determinantes para ocorrência de consequências 
deletérias ao sistema musculoesquelético (3).Associa-
do a isso, os processos inflamatórios sistêmicos pró-
prios da doença, como a liberação de citocinas pró-
-inflamatórias também contribuem para o mecanismo 
de perda de massa muscular. Pacientes que requerem 
suporte ventilatório invasivo prolongado podemne-
cessitar da utilização de sedativos e bloqueadores neu-
romusculares, acarretando no desenvolvimento da 
fraqueza muscular adquirida na UTI, e assim impac-
tar na funcionalidade a curto e a longo prazo(4). 

Nesse sentido, a mobilização e exercícios precoces de-
vem ser empregados de forma a prevenir, minimizar 
e / ou recuperar esses déficits e limitações, mesmo 
na fase aguda da COVID-19 (1, 5, 6).A mobilização 
precoce compreende diferentes tipos de movimentos, 

desde movimentos passivos e resistivos até atividades, 
que são iniciadas imediatamente após a estabilização 
clínica (7). Ela requer a cooperação da equipe inter-
disciplinar (8) e pode ser realizada por diferentes pro-
fissionais de saúde, principalmente fisioterapeutas (9) 
enfermeiros e terapeutas ocupacionais (10).Já o exer-
cício é definido como uma subcategoria de atividade 
física planejada, estruturada, repetitiva e intencional, e 
tem como objetivo a melhoria ou manutenção de um 
ou mais componentes da aptidão física(11). Em am-
biente hospitalar, os exercícios são comumente pres-
critos e supervisionados por fisioterapeutas (12). A 
mobilização precoce e exercícios são rotinas comuns 
em várias condições de saúde, bem como em pacientes 
gravemente enfermos, e seus efeitos estão bem esta-
belecidos (13). No entanto, sendo a COVID-19 uma 
doença nova, muito se tem a investigar sobre como e 
quando pacientes com COVID-19 leve, moderado ou 
grave devem ser submetidos a mobilização e exercí-
cios precoces(11). 

Mobilização precoce e exercícios físicos em pacientes 
com COVID-19 durante o período hospitalar

Levando em conta as repercussões multissistêmicas da 
COVID-19 (14), é fácil compreender a necessidade de 
mobilização e exercícios precoces para prevenir, mini-
mizar e / ou recuperar essas disfunções nas estruturas 
e funções do corpo, que acabarão por levar à limita-
ção das atividades e funcionalidades. Diretrizes e estu-
dos recentes (15)(16)(17)recomendam a mobilização 
precoce e exercícios para pacientes com COVID-19. 
Embora ainda não seja possível prever quantos déficits 
permanecerão nas fases pós-aguda e crônica, prova-
velmente alguns pacientes terão consequências duran-
te meses ou até anos, conforme observado em casos de 
síndrome pós-terapia intensiva(11). 

Portanto, considerando estudos anteriores com pa-
cientes gravemente enfermos, sugere-se que, na po-
pulação com COVID-19, a mobilização precoce e o 
exercício possam prevenir a atrofia muscular, trom-
bose venosa, rigidez das articulações e tecidos moles, 
prevenir e reduzir a polineuromiopatia, melhorar a 
qualidade de vida, reduzir o tempo e a mortalidade 
durante a hospitalização, contribuir para a otimiza-
ção da função cognitiva, respiratória, neuromuscular 

e osteoarticular, diminuir o tempo de permanência 
na unidade de terapia intensiva (UTI) e suas sequelas 
clínicas e funcionais, prevenindo e tratando os vários 
efeitos da sedação e repouso no leito (18). 

Como existem pequenas variações em relação à classi-
ficação de gravidade de COVID-19, estudos sugerem 
adotar a classificação da Organização Mundial da Saú-
de (OMS) e a definição de gravidade de COVID-19 
para adultos de forma a prescrever o tipo,a intensida-
de, a frequência e a duração dos exercícios, assim como 
os parâmetros a serem monitorados, critérios de início 
e interrupção do exercício e contra-indicações. Ainda 
sobre a intensidade do exercício, vale mencionar que 
o treinamento contínuo de intensidade moderada me-
lhora os biomarcadores da função imunológica e pode 
otimizar a integridade funcional do sistema imunoló-
gico de forma a prevenir ou atenuar a gravidade da 
infecção, especialmente entre populações vulneráveis 
com condições imunocomprometidas. Por outro lado, 
exercícios prolongados de alta intensidade levam à 
imunossupressão(19). 

Manifestações da COVID-19 e necessidade de 
mobilização e exercícios precoces 



É importante citar que a maioria dos pacientes com 
COVID-19 leve não são hospitalizados (20), e então, 
eles devem ser aconselhados a ficar em casa e equili-
brar o repouso e a atividade física, prestando atenção 
aos seus sintomas. Um programa de exercícios domi-
ciliares pode ser instituído, sendo recomendada uma 
abordagem individualizada, principalmente em casos 
de imobilidade, doenças neurológicas, pulmonares e 
cardíacas, entre outras complicações. Para pacientes 
com COVID-19 hospitalizados, a modalidade, o mo-
mento e a intensidade da intervenção para pacientes 
com COVID-19 devem ser adaptados de acordo com 

as necessidades individuais do paciente, especialmente 
para idosos, pacientes obesos e aqueles com comorbi-
dades prévias. Considerando a condição geral do indi-
víduo, a intensidade dos exercícios pode ser reduzida 
para corresponder aos pacientes com força muscular 
reduzida (20). Uma vez que alguns pacientes com CO-
VID-19 de leve a moderado possam progredir rapi-
damente para a síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA), é recomendado que as intervenções 
não causem mais sobrecarga no trabalho respiratório, 
aumentando o risco da dificuldade respiratória (6).

Recomendações de mobilização precoce e exercícios 
para pacientes com COVID-19 leve a moderado 

De acordo com Li (2020) (14), ainda existem mui-
tas dúvidas sobre a reabilitação de pacientes críticos 
graves com COVID-19; entretanto, alguns consensos 
já foram alcançados, como a adoção do treinamento 
respiratório em decúbito ventral e / ou semi-reclina-
do, elevação moderada da cabeça, mobilização dos 
membros, sentar e levantar ao leito e ao lado do leito, 
bem como caminhar à beira do leito quando possível. 
Procurando entender melhor o que significa “quando 
possível”, Kurtais et al. (21) recomendaram que apenas 
exercícios passivos de amplitude de movimento e para 
reexpansão pulmonar e higiene brônquica devem ser 
feitos em pacientes com COVID-19 que apresentam 
síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). 
No entanto, de acordo com Righetti et al. (22) é reco-
mendado 12-16 h / dia de ventilação prona para pa-
cientes com SDRA grave,  e que esta manobra pode ser 

repetida quando a relação PaO2 / FiO2 de 150 mmHg 
for observada após 6 h na posição supina, sendo que 
deve ser interrompida caso o paciente apresente insta-
bilidade hemodinâmica.De acordo com Lazzeri et al. 
(15), assim que a estabilidade clínica é atingida, a mu-
dança de decúbito, posição semiprono, prono, semis-
sentado e sentado são recomendados para pacientes 
graves em respiração espontânea ou em uso de supor-
te ventilatório não invasivo.

Kurtais et al. (21)postularam que exercícios ativos e es-
timulação elétrica neuromuscular (EENM) devem ser 
considerados para aqueles em recuperação de SDRA.
AEENM aplicado na fase aguda inicial de pacientes 
graves com COVID-19 foi indicado para combater a 
fraqueza adquirida na UTI [59]. Entre os vários mo-
dos de EMS,os estímulos de contração muscular em 
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membros inferiores, com sessões de 50 min, três ses-
sões por dia apresentaram bons resultados em pacien-
tes com COVID-19 durante o período de ventilação 
mecânica (23).Righetti et al. (22)recomendaram que o 
EENM fosse associado à verticalização precoce e exer-
cícios em pacientes graves com COVID-19. Mobili-
zação precoce e exercícios, incluindo posicionamento 
com 45◦ de elevação da cabeceira, mudanças regulares 
de decúbito da cama, movimento passivo para todas 
as articulações, mudanças de postura frequentes com 
aumento gradual de posição antigravitacional para 
atingir a posição semissentada, e / ou estimulação 
elétrica neuromuscular, também são recomendados 
para pacientes críticos com COVID-19 inconscientes 
ou sedados. Essas abordagens terapêuticas devem ser 
escolhidas com base na condição clínica do paciente 
(24)e são importantes para prevenir lesões de pele, se-
quelas de imobilização e incapacidade. 

A equipe de reabilitação deve discutir a possibilida-
de de iniciar um programa de mobilização ativa assim 
que a sedação do paciente for reduzida, para evitar a 
fraqueza do doente crítico e déficit funcional(15).No 
entanto, a mobilização ativa não é recomendada para 
pacientes com instabilidade clínica(15). Nestes casos, 
o treinamento do músculo esquelético é contra-indi-
cado, pois pode impor um estresse adicional ao siste-
ma respiratório, expondo os pacientes a um risco au-
mentado de desconforto respiratório (6). 

Em relação à segurança, além das contra-indicações e 
critérios de interrupção, os pacientes com COVID-19 
graves a críticos também devem ter a mobilização pre-
coce e / ou interrupção dos exercícios quando da des-
conexão de qualquer dispositivo (acesso intravenoso , 
tubo endotraqueal, tubo de alimentação, etc.), irrita-
bilidade, palpitações cardíacas, perda de consciência e 
quedas aparecem (25).
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A síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 
(SARS-CoV-2) foi identificada pela primeira vez em 
Wuhan, China, em dezembro de 2019 e rapidamente 
se espalhou pelo mundo. A doença coronavírus 2019 
(COVID-19) foi oficialmente declarada pandemia em 
11 de março de 2020, pela Organização Mundial da 
Saúde, com mais de 90 milhões de casos em todo o 
mundo em janeiro de 2021 (1).

Embora seja principalmente uma doença respiratória, 
a COVID-19 pode se manifestar de diversas maneiras, 
variando de apresentação assintomática a sintomas le-
ves de infecção do trato respiratório superior e sín-
drome do desconforto respiratório agudo. Numerosas 
manifestações extrapulmonares são agora conhecidas 
por ocorrerem com a infecção por SARS-CoV-2, in-
cluindo sintomas gastrointestinais, lesão renal e he-
pática, disfunção miocárdica e síndromes coronárias 
agudas, complicações neurológicas e achados derma-
tológicos (2,3).

Conforme o número global de pacientes com CO-
VID-19 e sobreviventes aumentou, no entanto, tem 
havido relatos crescentes de complicações também 
neuromusculares e reumatológicas relacionadas ao 
vírus e/ou ao tratamento/internação hospitalar (4). 
Embora a mialgia seja uma característica clínica co-
mum de COVID-19, outras manifestações musculo-
esqueléticas de COVID-19 foram raramente descritas 
no início da pandemia.

Estudos de pacientes que contraíram infecções de 
SARS moderadas e graves indicaram uma carga mus-
culoesquelética substancial dessa doença, incluindo 
distúrbios musculares esqueléticos, neurológicos, ós-
seos e articulares (6-8). Tempos de ventilação prolon-
gados também são conhecidos por induzir condições 
pró-inflamatórias que levam à fragilidade muscular e 
óssea, o que pode reduzir a qualidade de vida geral 
(9,10). Além de infectar diretamente células fora do 
trato respiratório, a resposta inflamatória nas vias aé-
reas também pode levar à inflamação sistêmica que 
pode afetar quase todos os sistemas orgânicos, in-
cluindo o sistema musculoesquelético (11,12). Em-
bora os dados clínicos em pacientes com COVID-19 
após o episódio de tratamento agudo tenham sido li-
mitados, existem sinais precoces convincentes de dis-
função musculoesquelética em pacientes em recupe-
ração de COVID-19 e patologias musculoesqueléticas 
conhecidas em pacientes com SARS. Além disso, o 

Reabilitação musculoesquelética ambulatorial
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próprio isolamento social, medida recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde como fundamental 
para reduzir as taxas de contaminação e minimizar a 
sobrecarga nos sistemas de saúde, pode também acen-
tuar a inatividade física e sedentarismo, que por sua 
vez também possuem consequências sobre o sistema 
musculoesquelético. 

Dentre estas repercussões musculoesqueléticas obser-
vadas, a mialgia, definida como dor e/ou desconforto 
muscular, foi frequentemente relatada em pacientes 
com COVID-19 com uma prevalência variando de 11 
a 50% em grandes estudos de coorte (4). Mialgia as-
sociada a fraqueza generalizada foram relatados como 
ocorrendo em um quarto a metade dos pacientes sin-
tomáticos com COVID-19 (13-15). Embora alguns 
dados tenham sugerido que a ocorrência de dor mus-
cular não aumenta com a gravidade da COVID-19 
(16), em pacientes com tomografia computadorizada 
ou imagem radiográfica dos pulmões anormais, as 
mialgias foram um fator preditivo importante para 
a gravidade da doença geral (17). Isso sugere que a 
infecção por SARS leva a déficits tanto na força quan-
to na resistência muscular, provavelmente devido aos 
efeitos pró-inflamatórios da infecção viral e ao des-
condicionamento que ocorre durante o período de 
convalescença. A redução da capacidade funcional 
desses pacientes correspondeu a quedas em diver-
sos índices de qualidade de vida relacionada à saúde. 
Também houve impactos ocupacionais, com apenas 
40% dos pacientes retornando ao trabalho 2 a 3 meses 
após o episódio agudo de atendimento(18,19).

Menos se sabe sobre os distúrbios ósseos e articulares 
do que os músculos esqueléticos em pacientes com 
COVID-19. Artralgias são comumente relatadas em 
pacientes com COVID-19, mas costumam ser com-
binadas com mialgias (20-22), tornando difícil iden-
tificar especificamente a prevalência de artralgia. Ar-
tralgias também foram relatadas em pacientes com 
SARS, bem como redução da densidade mineral óssea 
(DMO) (8,19). A redução da DMO observada em pa-
cientes com SARS foi amplamente considerada como 
dependente da extensão e duração do tratamento com 
corticosteroides, que foram uma terapia básica que 
tentou reduzir a inflamação durante a infecção inicial 
e subsequente reabilitação precoce e período de recu-
peração (8,19).

Apesar destas informações ainda serem preliminares 



e mais estudos serem necessários para entendermos 
mais aprofundadamente as repercussões musculo-
esqueléticas em pacientes com COVID-19, os dados 
epidemiológicos de pacientes com SARS durante a 
pandemia de 2002 a 2004, as semelhanças genéticas 
e patológicas entre SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2, e o 
relato frequente de sarcopenia e osteoporose em ou-
tras doenças clínicas (9,10,23,24) pode ser apropriado 
antecipar complicações musculoesqueléticas de curto 
e longo prazo em pacientes com COVID-19 modera-
do e grave.

Neste sentido, apesar da escassez da literatura a res-
peito do efeito de intervenções específicas para a re-
abilitação ambulatorial de pacientes com COVID-19 
longa, fisioterapeutas devem considerar estes achados 
a respeito das principais repercussões musculoesque-
léticas durante a avaliação e o tratamento destes pa-
cientes. 

Tendo em vista que o isolamento social ainda é neces-
sário durante o processo de vacinação em massa, e a 
fim de minimizar tais impactos, os conselhos profis-
sionais da fisioterapia no Brasil liberaram os serviços 
de teleconsultas, teleconsultoria e telemonitoramen-
tocomo ferramentas aplicáveis e reprodutíveis para 
permitir a supervisão e atenção de pacientes que ne-
cessitam de intervenção clínica neste período (25).

Apesar das dificuldades encontradas inicialmente 
pelos fisioterapeutas para se adaptarem à esta nova 
modalidade de atendimentos remotos, é importante 
ressaltar a oportunidade oferecida pela pandemia CO-
VID-19 para que os fisioterapeutas musculoesqueléti-
cos forneçam cuidados que sejam (1) principalmente 
ativos, (2) focados na autoeficácia e autogerenciamen-
to e (3) muito menos dependentes de terapias passivas 
(26).

Já antes da pandemia de COVID-19, iniciava-se uma 
tentativa de que os fisioterapeutas que reformulassem 
a maneira como cuidam de pessoas com dores mus-
culoesqueléticas (27) e passassem a uma prestação de 
cuidados mais responsável e sustentável que se con-
centrasse menos em intervenções passivas e mais em 
autogerenciamento e mudança de estilo de vida (28). 
A pandemia exigiu que os fisioterapeutas programas-
sem este tipo de tratamento, e os pacientes tiveram 
que se ajustar rapidamente à nova realidade de um 
foco principal em aconselhamento, educação e geren-
ciamento ativo (26).

A profissão de fisioterapeuta tem uma oportunidade 
única de refletir sobre o que constitui o melhor cui-
dado e emergir da pandemia oferecendo uma forma 
de cuidado mais sustentável, menos dependente de 
intervenções passivas e que promova a autogestão por 

meio de educação e estilo de vida e mudança compor-
tamental, do mais jovem ao mais velho, nas socieda-
des que servimos (28).

Ainda existem muitas dúvidas quanto os parâmetros 
de organização do atendimento ambulatorial e/ou do-
miciliar da Fisioterapia no que diz respeito as ques-
tões músculos-esqueléticas. Carecem estudos com 
maior qualidade de evidência e que sustentem bases 
na definição de padrões para o atendimentos.

Algumas estratégias são estabelecidas a partir de al-
guns estudos sujeitos a novas adequações. As orien-
tações devem estar de acordo com as características 
individuais de cada paciente, devendo ser dada espe-
cial atenção a sua funcionalidade e as alterações fisio-
lógicas presentes. 

As prescrições de exercícios levarão em conta a ava-
liação inicial e a progressão conforme reavaliações 
semanais. As abordagens terão caraterísticas pragmá-
ticas e individualizadas.

A reabilitação ambulatorial e domiciliar é destacada 
por Sun (2020) em estudo analisando o impacto do 
treino aeróbico de baixa intensidade combinado com 
o treinamento de resistência identificou efeitos signi-
ficativos deste tipo de atividade na melhora na força 
de preensão manual, estado de cinesiofobia e qualida-
de de vida (29). 

São recomendados exercícios aeróbicos e treinamento 
de força começando com exercícios de baixa intensi-
dade e aumentando gradualmente a intensidade e a 
duração (30,31).

Zhao (2020) destaca que o treinamento de força com 
resistência progressiva, juntamente com o treinamen-
to de equilíbrio e o treinamento da função respiratória 
são indicados a pacientes adultos poscovid na melhora 
de sua funcionalidade, destacando ainda atenção para 
o treinamento de AVD (32). O uso de treino cardio-
vascular e de resistência também é citado por Carda 
(2020) como estratégia de recuperação do paciente, 
sendo recomendado um tempo de treinamento entre 
5-30 minutos para cada sessão, com uma intensidade 
de 50% a 80% da FC máxima adaptado para a idade e 
o treinamento de força devendo incluir exercícos para 
membros superiores e inferiores, com frequência de 1 
a 3 sessões de 10 repetições cada (33). 

De forma geral as recomendações indicam para uma 
intervenção multicomponente, devendo o profissio-
nal definir os parâmetros de atendimento de forma 
criteriosa a partir de uma avaliação inicial e manter o 
acompanhamento das adaptações decorrentes destas 
intervenções monitorando os efeitos fisiológicos de-
correntes da intervenção da Fisioterapia.
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