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Abstract
After the acute period of the infection with SARS-CoV-2, new symptoms may appear. Alternatively, those 

present might persist. Medium-term symptoms and complications of COVID-19 infection have been 
reported to persist in several organs such as the heart, lungs, liver, kidneys, and brain. Subsequent 
monitoring varies from one week to three months, depending on the symptoms and risk factors present. 
During the initial follow-up assessment, a comprehensive history of the patient's COVID-19 disease, 
including disease history, duration and severity of symptoms, types and severity of complications has to be 
obtained. The need for laboratory tests is determined by the severity of the disease, previous results during 
their illness and current symptoms. 
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Rezumat
După perioada acută a infecției cu virusul SARS-CoV-2, pot apărea simptome noi sau vor persista cele pre-

zente. Au fost raportate simptome și complicații pe termen mediu ale infecției COVID-19 asupra mai multor 
organe precum cordul, plămânii, ficatul, rinichii, creierul. Monitorizarea ulterioară variază de la o săptămână 
până la trei luni, în funcție de simptomatologia și factorii de risc prezenți. În timpul evaluării inițiale de urmă-
rire, obținem un istoric cuprinzător al bolii COVID-19 a pacientului, incluzând cronologia bolii, durata și 
severitatea simptomelor, tipurile și severitatea complicațiilor. Necesitatea testelor de laborator este determinată 
de severitatea bolii, de rezultatele anterioare în timpul bolii și de simptomele actuale. 
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DEFINIŢII, CLASIFICARE

Pacienții infectați cu noul coronavirus prezintă afec-
tarea pulmonară și extrapulmonară [1,2]. Majoritatea 
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 vor avea 
afectare respiratorie ușoară până la moderată și se vor 
recupera fără a necesita tratament special. Pacienții cu 
probleme medicale subiacente, cum ar fi bolile cardio-
vasculare, diabetul zaharat, bolile respiratorii cronice și 
cancerul, sunt mai susceptibile de a dezvolta o formă 
severă de boală [1,2].

Conform British National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE), putem clasifica infecția cu viru-
sul SARS-CoV2-2 din punct de vedere evolutiv în trei 
etape:

 − COVID-19 acut – Infecția acută cu virusul SARS-
CoV-2 – atunci când semnele și simptomele sunt 
prezente în primele 4 săptămâni de la debutul 
clinic;

 − Infecția cu virusul SARS-CoV-2 simptomatică per-
sistentă, semnele și simptomele sunt prezente 
după 4 săptămâni, dar nu mai târziu de 12 săptă-
mâni după debutul clinic sau primul test RT-PCR 
pozitiv;

 − Sindromul postCOVID-19, atunci când semnele 
și simptomele sunt prezente după 12 sau mai 
multe săptămâni de la debutul clinic sau primul 
test RT-PCR pozitiv [3].

CARACTERISTICI CLINICE

Boala denumită COVID-19 sau sindromul respirator 
acut sever este determinată de noul coronavirus,  
SARS-CoV-2. Au fost descrise forme asimptomatice, 
mai frecvent întâlnite la copii și tineri, și forme clinice, 
cu severitate variabilă, având afectare pulmonară, dar 
și extrapulmonară: miocardică, hepatică, renală, neu-
rologică, cutanată, însoțită de afectare vasculară și hi-
percoagulabilitate [4-6].

Se estimează că cel puțin o treime dintre infecțiile 
cu SARS-CoV-2 sunt asimptomatice. Studiile longitudi-
nale au arătat că aproape trei sferturi dintre persoanele 
care primesc un rezultat pozitiv al testului PCR, dar care 
nu prezintă simptome în momentul testării, vor rămâ-
ne asimptomatice și la două săptămâni de la testare 
[7]. Având în vedere prevalența infecțiilor asimptomati-
ce, precum și riscul de transmitere a infecției asimpto-
matice cu SARS-CoV-2, s-a propus schimbarea strategi-
ilor de control pentru COVID-19; masca individuală, 
igiena mâinilor, distanțarea socială au stat la baza mă-
surilor preventive [7]. De remarcat faptul că definiția 
pacientului asimptomatic diferă în diferitele studii ra-
portate, în funcție de simptomele evaluate. Simptoma-
tologia infecției cu virusul SARS-CoV-2 fiind extrem de 
variată, de la febră, frisoane, tuse, dificultăți în 

respirație, dureri toracice, anosmie, ageuzie, la simpto-
me digestive (greață, vărsături, diaree, dureri abdomi-
nal), simptome generale (oboseală extremă, scădere 
ponderală, anorexie), precum și mialgie, artralgie 
[8,9,10]. 

Simptomatologia prezentă în perioada acută a 
infecției cu SARS-CoV-2, într-un lot de peste 370.000 de 
cazuri confirmate de COVID-19, a fost următoarea: tuse 
prezentă în 50% dintre cazuri încă de la debut, febra 
subiectivă sau cu valori obiectivate > 38°C a fost înre-
gistrată în 43% dintre cazuri, mialgie în 36% dintre ca-
zuri, cefalee în 34% dintre cazuri – de cele mai multe ori 
cu intensitate medie spre severă, dispnee în 29 % din-
tre cazuri, disfagie aproape într-o cincime de pacienți, 
diaree în 19% dintre cazuri, greață/vărsături în 12% 
dintre cazuri. Pierderea parțială sau totală a mirosului 
sau a gustului, durerile abdominale și rinoreea au fost 
prezente în mai puțin de 10% dintre cazuri [11].

În alte studii publicate, tulburările de miros și gust 
(anosmia și disgeuzia) au fost raportate mai frecvent. 
Într-o metaanaliză a zece studii observaționale, estimă-
rile de prevalență combinate pentru anomalii ale miro-
sului sau ale gustului au fost de 52% și, respectiv, 44% 
(deși prevalența tulburărilor de miros și gust a variat de 
la 5 la 98% între studii) [12]. În unele studii obser-
vaționale, ar fi de remarcat faptul că prevalența anos-
miei sau a anomaliilor gustative raportate poate fi mai 
mică în realitate decât prevalența autoraportată. Într-un 
alt studiu, 38% dintre cei 86 de pacienți care au rapor-
tat anosmia la momentul evaluării aveau o funcție nor-
mală a mirosului la testarea obiectivă [13]. Cele mai 
multe tulburări subiective ale mirosului și gustului aso-
ciate cu COVID-19 nu par a fi permanente; într-un stu-
diu ce a urmărit 202 pacienți cu COVID-19, 89% dintre 
cei care au observat modificări ale mirosului sau ale 
gustului au raportat revenirea la normal sau 
îmbunătățirea la patru săptămâni de la debut [14].

MANAGEMENTUL PACIENTULUI CU 
SIMPTOMATOLOGIE PERSISTENTĂ

Ulterior, cele mai frecvente simptome ce au persis-
tat peste 4 săptămâni sunt variate; sunt enumerate în 
tabelul 1. În această perioadă, pot apărea simptome 
noi sau vor persista cele prezente din etapa anterioară. 
Timpul de recuperare variază; în majoritatea cazurilor, 
simptomele se remit în 12 săptămâni [3]. Probabilita-
tea de a dezvolta infecție cu SARS-CoV-2 simptomatic 
persistentă sau sindromul postCOVID-19 nu este legată 
de severitatea episodului acut de COVID-19. Se reco-
mandă evaluarea clinică de către medicul de familie 
după 4 săptămâni de la debutul bolii, în vederea stabi-
lirii semnelor și simptomelor care necesită evaluare pa-
raclinică suplimentară sau doar monitorizare activă ul-
terioară prin teleconsultație. 
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Tabel 1. Cele mai frecvente simptome în perioada 
postCOVID-19 acut

Fatigabilitate
Dificultăți în respirație
Tuse
Dureri articulare/musculare
Dureri toracice
Cefalee
Febră intermitentă
Palpitații 
Anosmie, ageuzie
Tulburări de somn 
Erupții cutanate
Căderea părului 
Dificultăți de gândire și concentrare
Anxietate, depresie

În mai multe studii observaționale, au fost raportate 
simptome persistente la pacienții care au avut  
COVID-19 acut la peste o treime dintre pacienți, în 
proporție diferită: fatigabilitate (15-87%), dispnee  
(10-71%), durere toracică (12-44 %), tuse (17-26%). 
Simptomele mai puțin frecvente sunt reprezentate de: 
anosmie, dureri articulare, cefalee, sindrom sicca, rini-
tă, disgeuzie, anorexie, vertij, mialgii, insomnie, alope-
cie, transpirații și diaree [3,15-17].

Prevalența tulburărilor de comportament și afecta-
rea cognitivă este mai mare decât la cei care se recupe-
rează după alte infecții virale [18]. Aproape jumătate 
dintre supraviețuitorii COVID-19 au raportat scăderea 
calității vieții [15], 22% au prezentat atacuri de panică/
anxietate/depresie [19]. Un sfert dintre pacienți prezin-
tă simptomatologie anxios-depresivă persistentă la trei 
luni după debutul bolii [16]. 

Au fost publicate studii referitoare la efectele pe 
termen mediu ale infecției COVID-19 asupra mai mul-
tor organe precum cordul, plămânii, ficatul, rinichii, 
creierul.

Frecvența leziunilor cardiace în rândul pacienților 
spitalizați cu boală acută COVID-19 este estimată la 13-
41% [20]. Sunt implicate mecanisme multiple ce deter-
mină apariția leziunilor cardiace, precum ischemia, hi-
poxia sistemică, tromboza, afectarea endoteliului și 
miocardita [20]. Leziunile cardiovasculare cauzate de 
COVID-19 la copii și adolescenți sunt mult mai puțin 
frecvente decât cele observate la adulți și includ un sin-
drom inflamator multisistem (MIS-C), cu leziuni de mi-
ocardită, pericardită și anevrisme arteriale [20,21].

Examinarea clinică cardiopulmonară poate eviden-
ția fibroză pulmonară, revărsat pleural, prezența suflu-
rilor cardiace, frecătură pericardică, zgomote cardiace 
supraadăugate, jugulare turgescente, raluri crepitante 
fine, bazal, bilateral sau prezența edemului periferic 
[16,17,19,20].

În perioada de recuperare a pacienților cu COVID-19 
cu simptome cardiopulmonare, se recomandă efectua-
rea unei radiografii toracice și a electrocardiogramei 
după 4 săptămâni, în special dacă nu au fost efectuate 

în perioada acută. Investigațiile suplimentare, precum 
ecocardiografia, monitorizarea Holter, monitorizarea 
ambulatorie automată a tensiunii arteriale (MAATA) și 
testele funcției respiratorii sunt necesare doar la 
pacienții care prezintă angor de novo, agravarea dis-
pneei, agravarea insuficienței cardiace, valori tensionale 
necontrolate terapeutic [19,20].

Pentru orice pacient cu simptome respiratorii sau 
cardiace inexplicabile după evaluarea inițială cardio-
pulmonară, inclusiv evaluarea bolii tromboembolice 
venoase, precum și la pacienții care au fost spitalizați 
cu COVID-19 acut, se recomandă testul de mers pe jos 
timp de șase minute [17,19,20].

Paciențiilor cu complicații neurologice ale COVID-19 
acut (de exemplu, accident vascular cerebral, convulsii, 
encefalopatie hipoxică, sindrom Guillain-Barré, encefa-
lită, sindrom de decondiționare), se recomandă efectu-
area examenului neurologic complet, evaluarea gradu-
lui de deficit rezidual și impactul acestora asupra stării 
funcționale a pacientului [22].

Se recomandă evaluarea clinică și paraclinică a tutu-
ror pacienților pentru semne și simptome de tromboze 
venoase profunde (TVP) ale extremităților superioare 
și inferioare, embolie pulmonară sau tromboze arteria-
le (de exemplu, ischemie digitală). Pentru pacienții care 
au tratament anticoagulant, se reevaluează durata și 
indicațiile pentru tratamentul anticoagulant [23].

La pacienții care au avut disfuncție renală și hepatică 
în timpul infecției acute cu SARS-CoV-2, se recomandă 
evaluarea hipertensiunii arteriale, anemiei, precum și 
funcția hepatică și cea renală. Procentul celor care pre-
zintă disfuncție renală sau hepatică pe termen lung 
este mic [24].

În timpul bolii acute COVID-19, pacienții cu diabet 
zaharat de tip 2 pot deveni insulino-necesitanți; acest 
lucru impune evaluarea atentă a glicemiei și HbA1c, ul-
terior, în timpul perioadei de recuperare [25].

Tulburările de somn după COVID-19 acut sunt frec-
vente, ceea ce impune evaluarea calității și duratei 
somnului la fiecare examinare clinică. Toți pacienții cu 
tulburări de somn vor fi evaluați și vor primi consiliere 
cu privire la igiena somnului, tehnici de relaxare și con-
trolul stimulilor [26]. 

CONCLUZII

Procesul de recuperare după infecția cu virusul 
SARS-CoV-2 este complex, continuu și are ca scop iden-
tificarea și gestionarea complicațiilor asociate în peri-
oada acută a bolii COVID-19, dar și monitorizarea ulte-
rioară a simptomelor persistente ulterior fazei acute. 
Monitorizarea ulterioară variază de la o săptămână 
pănă la trei luni, în funcție de simptomatologia și facto-
rii de risc prezenți. În timpul evaluării inițiale de urmă-
rire, obținem un istoric cuprinzător al bolii COVID-19 a 
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pacientului, incluzând cronologia bolii, durata și severi-
tatea simptomelor, tipurile și severitatea complicațiilor. 
Necesitatea testelor de laborator este determinată de 

severitatea bolii, de rezultatele anterioare în timpul bo-
lii lor și de prezența și intensitatea simptomelor actuale. 
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