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Abstract
One year after the World Health Organization declared the global pandemic of SARS-CoV-2 (March 

2020), growing scientific evidence worldwide suggests that a small percentage of people who have developed 
COVID-19 and healed after the initial infection may experience a series of persistent symptoms over a 
period of more than 12 weeks, such as marked fatigue, shortness of breath, confusion, diarrhea, or other 
symptoms that cannot be explained by an alternative diagnosis. This status has been called “long COVID 
syndrome” or ”post COVID syndrome”.
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Rezumat
La un an de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat pandemia globală cu virusul SARS-CoV-2 

(martie 2020), tot mai multe dovezi ştiinţifice descoperite pe plan mondial sugerează că o parte dintre 
persoanele care au dezvoltat boala COVID-19 şi care s-au vindecat după infecţia iniţială se pot confrunta cu 
o serie de simptome persistente pe o perioadă ce depăşeşte 12 săptămâni, precum oboseală marcantă,
dificultăţi respiratorii, confuzie cerebrală, diaree sau alte simptome ce nu pot fi explicate printr-un diagnostic
alternativ. Acest status a fost denumit sindromul Long COVID sau sindromul post-COVID.

Cuvinte cheie: SARS-CoV-2, COVID-19, sindromul Long COVID

INTRODUCERE
Începem să înţelegem impactul pe termen lung al 

bolii COVID-19. Un procent mic de persoane care au 
trecut prin boală au prezentat simptome persistente cu 
durată de câteva luni, simptome diverse care nu au pu-
tut fi încadrate într-un diagnostic alternativ. Mai mulţi 
termeni au fost folosiţi pentru a descrie simptomele 
prelungite după boala COVID-19, cum ar fi „COVID 
lung”, „Sechele postacute ale infecţiei cu SARS-CoV-2” 
(PASC), „COVID-19 post-acut”, „COVID-19 cronic” și 
„sindromul post-COVID” [1-4]. Managementul în faza 
acută a bolii urmărește monitorizarea pacientului, de-

tectarea și tratarea complicaţiilor acute legate de  
COVID-19, în timp ce, după ieșirea din faza acută, ma-
nagementul în cazul unor pacienţi necesită evaluare 
pentru simptome persistente sau noi.

Deși nu există definiţii clar acceptate ale etapelor de 
manifestare a bolii COVID-19, în general se au în vedere 
următoarele trei categorii care reflectă recuperarea 
simptomatică și nu sunt legate de infecţia virală activă 
și infectivitatea: COVID-19 acut (simptome ale  
COVID-19 timp de până la 4 săptămâni după apariţia 
bolii), COVID-19 simptomatic în curs de desfășurare 
(simptome ale COVID-19 de la 4 la 12 săptămâni după 
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debutul bolii) și post-COVID-19 (simptome care se dez-
voltă în timpul sau după COVID-19, continuă ≥ 12 săp-
tămâni, neexplicate printr-un alt diagnostic) [5]. Pentru 
a veni în sprijinul atât al pacienţilor, cât și al medicilor, 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a creat o platformă 
unde se pot raporta cazuri clinice pentru o mai bună 
înţelegere a spectrului de afecţiuni post-COVID-19 din 
cadrul acestei infecţii virale (global COVID-19 clinical 
platform case report form).

SIMPTOME 
Cele mai frecvente simptome persistente după  

COVID-19 includ de obicei oboseală, dispnee, dureri to-
racice și tuse. Pacienţii care se recuperează după  
COVID-19 pot prezenta, de asemenea, simptome psi-
hologice (anxietate, depresie, sindromul de stres post-
traumatic) și cognitive (tulburări de memorie și de con-
centrare), similare cu sindromul experimentat de 
pacienţii care se recuperează după alte boli, cunoscut 
sub numele de sindrom de terapie postintensivă [6-9].

Simptomele fizice au fost semnalate în mai multe 
serii observaţionale care descriu manifestări persisten-
te la o treime dintre pacienţii care au depășit faza acută 
a infecţiei virale cu SARS-CoV-2 și care prezintă mai 
mult de un simptom. Aceste simptome fizice persisten-
te frecvente includ: oboseală (15-87%), dispnee  
(10-71%), durere toracică (12+44%), tuse (17-26%). 
Simptomele fizice persistente mai puţin frecvente (sub 
10%) includ anosmie, dureri articulare, cefalee, sin-
drom sicca, rinită, disgeuzie, inapetenţă, vertij, mialgii, 
insomnie, alopecie, transpiraţie și diaree, neuropatie 
periferică, greaţă, erupţii cutanate [6-9]. 

Manifestările psihologice sau cognitive sunt, de 
asemenea, frecvente post-COVID-19 acut și sunt întâl-
nite mai frecvent decât la cei care se recuperează după 
boli similare [10,11]. Într-un studiu efectuat pe 100 de 
pacienţi cu COVID-19 care au fost externaţi din spital, 
24% au raportat tulburări de stres posttraumatic, 18% 
au avut probleme de memorie, iar 16% au avut proble-
me de concentrare [10]. 

De asemenea, există mai multe rapoarte de simpto-
me audio-vestibulare: pierdere a auzului (bruscă și uni-
laterală), tinitus și vertij rotativ la adulţi cu o gamă largă 
de severitate a simptomelor COVID-19 [12].

Simptomele descrise în mod obișnuit ale sindromu-
lui Long COVID (oboseală, tuse, durere toracică, dis-
pnee), care însoţesc și tahicardia ortostatică excesivă, 
orientează către un diagnostic de sindrom de tahicar-
die posturală (POTS) post-COVID-19 [13]. De aseme-
nea, au fost raportate cazuri rare de sindrom Guillain-
Barré (GBS) după COVID-19 [22]. Cu toate acestea, o 
asociere cauzală potenţială a COVID-19 cu riscul de GBS 
rămâne incertă. Un studiu de cohortă din Regatul Unit 
nu a reușit să arate o asociere specifică între infecţia cu 
GBS și COVID-19 [23].

Studiile care descriu rezultatele pe termen lung 
pentru copiii cu COVID-19 lipsesc și riscul apariţiei 
simptomelor persistente sau recurente este neclar. 
Într-o cohortă de 171 de copii care au fost  testaţi pozi-
tiv pentru SARS-CoV-2, 5% au avut formă moderată, 
58% au avut boală ușoară și 36% au fost asimptomatici. 
Dintre cei 151 de copii care erau disponibili pentru ur-
mărire la trei până la șase luni, simptomele COVID-19 
postacute au apărut la 12, toţi fiind simptomatici la 
momentul diagnosticului. Doi copii au dezvoltat 
afecţiuni inflamatorii postacute (MIS-C); la restul de 10 
copii, simptomele postacute s-au remediat în decurs de 
opt săptămâni și au inclus tuse ușoară, oboseală sau 
ambele [25]. Urmărirea continuă a copiilor cu  
COVID-19 este necesară pentru a defini mai bine rezul-
tatul pe termen lung.

DURATĂ

Numeroase studii clinice au demonstrat că 10% din-
tre pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 prezintă simpto-
me persistente după infecţie timp de încă o lună, iar 
1,5-2% dintre pacienţi pot prezenta simptome până la 
trei luni după boală [25].

 În cadrul unui studiu condus de Universitatea din 
Leicester, care  a urmărit cu puţin peste 1.000 de paci-
enţi care au avut nevoie de spitalizare pentru COVID, 
s-a constatat că majoritatea (7 din 10) nu și-au revenit 
complet nici la cinci luni după ce au fost externaţi. Din-
tre cei care lucrau înainte de îmbolnăvire, 17,8% nu mai 
lucrau și încă 19,3% au prezentat o schimbare a sănătăţii 
în munca lor. Alte studii indica faptul că sunt necesare 
12 luni pentru remiterea simptomelor, incluzând atât 
pacienţii care nu au avut nevoie de spitalizare, cât și cei 
care au avut [14]. Într-un alt studiu, aproape 40% din-
tre pacienţi nu au reușit să se întoarcă la activităţi nor-
male la 60 de zile de la externare [15].

La pacienţii cu formă ușoară, datele sugerează, de 
asemenea, că o proporţie semnificativă poate prezenta 
simptome până la câteva luni, dacă nu mai mult [16].

Unele simptome se rezolvă mai repede decât altele. 
De exemplu, febra, frisoanele și simptomele olfactive/
gustative se rezolvă de obicei în decurs de două până la 
patru săptămâni, în timp ce oboseala, dispneea, dis-
confortul toracic, deficienţele cognitive și efectele psi-
hologice pot dura câteva luni (două până la șase luni) 
[17]. Mai multe studii au examinat recuperarea simpto-
melor olfactive și gustative la pacienţii cu COVID-19. 
Majoritatea au recuperare completă sau aproape com-
pletă la o lună după boala acută, deși în unele studii 
aceste simptome au persistat mai mult. Pacienţii cu hi-
posmie și pacienţii de sex masculin se pot recupera mai 
rapid în comparaţie cu cei care au anosmie sau sunt de 
sex feminin [18,19]. 



Romanian JouRnal of medical PRactice – Vol. XVi, no. 2 (77), 2021

176

PREDISPOZIŢIE

Persoanele în vârstă, femeile și cei care au avut cinci 
sau mai multe simptome în prima săptămână de îmbol-
năvire cu COVID-19 au mai multe șanse de a dezvolta 
sindromul long COVID. Afectează aproximativ 10% din-
tre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani care 
au suferit de COVID-19, crescând la 22% din persoanele 
cu vârsta peste 70 de ani. Persoanele cu astm au fost, 
de asemenea, mai susceptibile de a dezvolta acest sin-
drom [14].

Dintre pacienţii spitalizaţi cu COVID-19, aproximativ 
10-20% necesită respitalizare în decurs de 30-60 de zile
[20,21]. Factorii de risc pentru respitalizare au inclus
vârsta peste 65 ani sau prezenţa uneia sau mai multor
comorbidităţi (BPOC, insuficienţă cardiacă, diabet za-
harat cu complicaţii, boală cronică de rinichi, obezitate
IMC ≥ 30 kg/m²) [20].

Într-un alt studiu, aproape 40% dintre pacienţi nu 
au reușit să se întoarcă la activităţile normale la 60 de 
zile de la externare [15].

EVALUAREA PACIENŢILOR CU SINDROM 
LONG COVID

Ghidurile pentru evaluarea pacienţilor care prezintă 
acest sindrom sunt încă în lucru. Mai multe centre mari 
au creat clinici post-COVID-19 care oferă o abordare 
multidisciplinară a evaluării și managementului prin ur-
mărirea pacienţilor cu afecţiuni noncritice. Aceste cen-
tre utilizează măsuri multiple de screening, inclusiv 
evaluarea cognitivă, scala de anxietate și depresie, pe 
lângă abordarea terapeutică, reabilitare și testarea 
funcţiei pulmonare [26].

TRATAMENT
În prezent, nu există tratament specific. Dar 

recunoașterea acestui sindrom este un pas cheie către 
căutarea unui tratament ţintit [27].

Terapia se concentrează pe tratamentul specific al 
simptomelor persistente, cum ar fi oboseala, sechelele 
respiratorii sau tulburările cognitive. Managementul 
constă în abordarea interdisciplinară, gestionarea co-
morbidităţilor, urmărirea de rutină în cadrul unor clinici 
dedicate îngrijirilor post-COVID, acolo unde ele sunt 
disponibile.

CONCLUZII
Deși definiţia pare să evolueze și încă nu este finali-

zată, în prezent recunoaștem PASC sau sindromul Long 
COVID dacă simptomele cauzate de infecţia cu  
SARS-CoV-2 persistă mai mult de 28 de zile.

Există limitări semnificative în eforturile de cerceta-
re pentru a înţelege istoria naturală a unei pandemii 
care are doar puţin peste un an. Luând în considerare 
observaţiile din focarele SARS și MERS determinate tot 
de coronavirusuri, clinicienii anticipează o gamă simila-
ră de efecte pe termen lung care constau în oboseală, 
rezultate anormale ale funcţiei respiratorii sau preva-
lenţă crescută a afecţiunilor psihice. 

În lipsa unui tratament etiologic, obiectivele princi-
pale ale abordării terapeutice includ gestionarea co-
morbidităţilor, reabilitarea pulmonară și urmărirea 
continuă multidisciplinară care vizează recunoașterea 
deficienţelor și îmbunătăţirea rezultatelor.

Eforturile comunităţilor medicale și știinţifice se 
concentrează pe înţelegerea și tratamentul sindromu-
lui Long COVID, prioritate pentru sănătatea publică.
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