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DEFINIÇÃO
(ainda sem nomenclatura e definição standartizada) 1-8

• NICE (National Institute for Health and Care Excellence) – Ongoing symptomatic COVID-19 
(sintomas persistem 4-12 semanas); Post-COVID-19 syndrome (sintomas persistem >12 semanas)

• SIGN, RCGP – “long CoVid” (sinais e sintomas que se desenvolvem durante ou após infeção, que persistem > 
4 semanas e não podem ser explicadas por um diagnóstico alternativo)

• Baig – “S. CoVid crónico”

• Marshall – “Coronavirus long-haulers”

• Greenhalgh et al. – “post-infectious CoVid-19”

• Anthony Fauci – “post-acute sequelae of SARS-CoV2 infection”

(persistência de queixas > 3 semanas)
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Condições pós-CoVid
Problemas clínicos de novo, remitentes ou persistentes
- ≥ 4 semanas após a infeção por COVID-19 
- com ≥ 2 meses de duração
- diagnóstico clínico, mesmo na ausência de teste para SARS-CoV-2 positivo

O quadro clínico associado é extremamente variado em sintomas e duração.
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• O “bem-estar” não deve ser unicamente baseado em MCDTs. 
• A ausência de alterações não invalida a existência, severidade ou importância 

das queixas do doente;
• Conhecimento continua incompleto e em desenvolvimento.



ETIOPATOGENIA
(em estudo) 10-17

Revista Nature (2020) 

3 TEORIAS + ACEITES:

- Partes do vírus se mantêm no corpo, 
sendo reativadas;

- Reação inflamatória “excessiva” 
(“tempestade de citocinas”) à
inflamação crónica
à rigidez, cansaço 

- Reação autoimune (desregulação da 
resposta imunológica não associada à 
severidade da doença) 

Nervo vago?



FATORES DE RISCO
(com evidência significativa) 18-21

> 5 sintomas iniciais (++ fadiga, cefaleia, 
dispneia, disfonia, mialgia) Condições pós-CoVid

Idade 40-60 anos, necessidade de 
internamento, infeção severa, dispneia ou alt 

auscultação pulmonar

Anosmia, dispneia e astenia 
(2M após)

Pop. pediátrica: idade crescente (>6-12 anos), 
sexo feminino

Perda de alguém, internamento, isolamento e quarentena, 
baixos rendimentos, stressores financeiros, deficiência ou 

incapacidade, sexo feminino, > idade
Perturbação da Saúde mental



SISTEMAS 
AFETADOS 20,22-28,34-36
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1º: queixas GI
2º: toracalgia
3º: cefaleia
4º: fadiga
5º: dor/ fraqueza musculoarticular
6º: dor de garganta
7º: tontura
8º: alt dermatológicas (rash)
9º: alt humor e comportamento
10º: náusea
» miocardite pode surgir até 4-6S após 
infeção (80% sintomática. Px?)

~14% 
(UK, 03/2021): 

Referenciados a 
consulta hospitalar



AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO
Utente com risco de desenvolver CPC
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COMO ABORDAR 37-39

Referenciar a consulta hospitalar, de 
acordo com sintomatologia presente

Acompanhamento e 
abordagem
em contexto de CSP



AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO
Utente com risco de desenvolver CPC

Situações urgentes

a. Dispneia súbita ou em repouso;
b. Febre de novo associada a dor torácica com características pleuríticas;
c. Toracalgia pleurítica e/ou toracalgia com características de angor;
d. Alteração do estado de consciência; 
e. Défices neurológicos focais, de novo; 
f.  Cefaleia súbita e intensa;
g. Sintomas psiquiátricos graves com risco de suicídio.
… grupos de risco - individualizada



AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO
Utente com risco de desenvolver CPC

Recuperação com impacto na qualidade de vida
ou com Condições pós-CoVid

Reavaliação clínica e avaliação dos resultados 
dos exames complementares de diagnóstico



COMO ABORDAR 37-39
Sintomas cardiorrespiratórios

- dispneia  e características
(mMRC)
- tosse
- dor torácica e características
- outros sintomas

Sinais vitais, EO geral e dirigido
SpO2 à aptidão funcional cardiorrespiratória 
» queda de SpO2 ≥ 3% = anormal à investigação adicional

Oxímetro no domicílio ou acesso regular (!) SpO2 (aa) <95% ou ↓≥3% após atividade | Monitorização da 
FC >12h após atividade física e da TA (!) taquicardia e hipotensão ortostática

Automonitorização diária sintomas à Reavaliação médica

Pneumonia, TEP, IC
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Radiografia torácica
a) Alterações respiratórias ou rX prévio; 
b) Sint respiratórios persistentes, de novo ou a agravar; 
c) Alterações cardiopulmonares ao EO.

TAC torácica (++ opacidades em vidro despolido).

Sintomas cardiorrespiratórios

Nenhum MCDT está recomendado “por rotina”.
- >% resolve até às 4 semanas à MCDTs 12 semanas após início da fase aguda.
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Sintomas cardiorrespiratórios

Provas funcionais respiratórias
a) Sintomas respiratórios ou alt imagiológicas progressivas ou persistentes;
b) Envolvimento pulmonar grave/extenso na fase aguda da COVID-19;

Alt ventilatórias de novo à TAC torácica? (++ redução da capacidade de difusão do CO)

Sintomas de disautonomia/palpitações prolongadas à Holter de 24 horas
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Sintomas cardiorrespiratórios

- dispneia  e características
Escala de dispneia Medical Research Council 
modificada (mMRC)
- tosse
- dor torácica e características
- outros sintomas, ex. Intolerância 
ortostática / disautonomia (hipotensão, 
taquicardia ou tonturas com ortostatismo)

Orientar de acordo com a causa, otimização  terapêutica;

REF ao SU: Dispneia  de  início  súbito  e/ou  associada  dor 
torácica,   a   alteração   da   consciência,   diminuição   da   
perfusão periférica,  cianose,  sinais  de  dificuldade  
respiratória  ou  silêncio auscultatório.

Dispneia persistente:
- mMRC 0-1 (ligeiro), sem comorbilidades respiratórias prévias ou patologia cardíaca responsável pelas queixas
à exercícios e técnicas de controlo da respiração;
- mMRC ≥ 2 (moderado a grave) e/ou com SpO2 < 92% persistentes à REF para consulta  de pneumologia 
(reabilitação respiratoria?).
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Sintomas cardiorrespiratórios

- dispneia  e características
Escala de dispneia Medical Research Council 
modificada (mMRC)
- tosse
- dor torácica e características
- outros sintomas, ex. Intolerância 
ortostática / disautonomia (hipotensão, 
taquicardia ou tonturas com ortostatismo)

Excluir causas secundárias de tosse subaguda ou crónica;

REF ao SU: tosse associada a febre, sintomas sistémicos, 
auscultação ou radiografia alterada.

Tosse persistente:
Na ausência de suspeita de complicações à tratamento sintomático (antitússicos, broncodilatadores ou
opioides?) + exercícios e técnicas de controlo da respiração
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Sintomas cardiorrespiratórios

- dispneia  e características
Escala de dispneia Medical Research Council 
modificada (mMRC)
- tosse
- dor torácica e características
- outros sintomas, ex. Intolerância 
ortostática / disautonomia (hipotensão, 
taquicardia ou tonturas com ortostatismo)

REF ao SU: dor torácica associada a dispneia, síncope, 
hipotensão, hipertensão grave, alteração do ritmo cardíaco 
ou alteração do estado de consciência.

Excluir complicações potencialmente graves;

Dor torácica persistente:
Na ausência de suspeita de complicações ou sinais de alarme à tratamento sintomático com analgésicos e
reavaliar se manutenção ou agravamento.
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Sintomas cardiorrespiratórios

- dispneia  e características
Escala de dispneia Medical Research Council 
modificada (mMRC)
- tosse
- dor torácica e características
- outros sintomas, ex. Intolerância 
ortostática / disautonomia (hipotensão, 
taquicardia ou tonturas com ortostatismo)

Excluir diagnósticos alternativos; 

REF a CE de cardiologia / medicina interna se persistência 
dos sintomas, apesar das medidas conservadoras.

Exercício físico regular (treino aeróbio e de força resistente com intensidade adaptada à condição clínica e
funcional), exercícios isométricos, exposição gradual ao ortostatismo, reposição hídrica e salina, evicção de
fatores predisponentes.
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Lidar com a dispneia
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Lidar com a dispneia



COMO ABORDAR 37-39
Manter a mobilidade / tónus muscular
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Sintomas neuropsiquiátricos

- Alterações da memória e concentração;
Mini Mental State Examination
- Depressão/humor depressivo;
Escala de avaliação de depressão PHQ-9
- Ansiedade;
- Perturbações do sono.

- parecem ser reversíveis na maioria dos casos;
- etiologia multifatorial (fatores centrais, periféricos e psicológicos)

Evento neurológico agudo prévio à avaliar “novos” défices e impacto funcional nas atividades de vida
diária; RMN-CE apenas se alterações no exame neurológico.

REF a PSIC / PSIQ ou a Serviços Sociais 
(!) crianças – ambiente escolar, progressão 
académica, condições familiares, financeiras, …
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Fadiga e incapacidade funcional 

Fadiga = manifestação major
“estado constante de cansaço e intolerância ao esforço que reduz a energia, motivação e concentração”
à considerar o impacto nas atividades de vida diária, comparativamente ao padrão pré-COVID-19
escala de avaliação de fadiga (Escala de Severidade de Fadiga)

Estudo: hemograma completo, creatinina, provas hepáticas,
função tiroideia, PCR, VS e CK.

REF a MFR: associada a patologia cardiopulmonar; fadiga
persistente e com maior limitação funcional associada a
fraqueza muscular ou a descondicionamento.
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Fadiga e incapacidade funcional 

Fadiga = manifestação major
“estado constante de cansaço e intolerância ao esforço que reduz a energia, motivação e concentração”
à considerar o impacto nas atividades de vida diária, comparativamente ao padrão pré-COVID-19
escala de avaliação de fadiga (Escala de Severidade de Fadiga)

Estudo: hemograma completo, creatinina, provas hepáticas,
função tiroideia, PCR, VS e CK.

REF a MFR: associada a patologia cardiopulmonar; fadiga
persistente e com maior limitação funcional associada a
fraqueza muscular ou a descondicionamento.
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Indispensáveis:

Repouso de qualidade, sono adequado, alimentação cuidada 
e hidratação.

Evitar estratégias de coping deletérias (abuso de substâncias, 
isolamento, passar o dia na cama, negligenciar auto-cuidado)

Rede social adequada, esperança e apoio
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Atletas – observação por CARDIO mesmo que estudo cardiopulmonar esteja normal (CDC). 
Qualquer doente – retorno gradual, esforço leve (<3 METs*, >2S).
*>3 METS: andar rápido, ciclismo, danças de salão, yoga, jogos de competição, natação, corrida ou jogging.

Voltar à atividade profissional

- Avaliação da função cardíaca e respiratória antes de reiniciar trabalho em carga;
- Apoio da saúde ocupacional para ajuste de tarefas e reintegração (recomendam > 4 semanas de “adaptação”) 

O que preocupa e deve ser alvo de monitorização regular:
- Exacerbação de sintomas após atividade;
- Disfunção cardíaca;
- Dessaturação após atividade;
- Intolerância ao ortostatismo. Na presença de sintomatologia pós-exercional, o aumento da atividade 

sem vigilância pode desencadear um agravamento dos sintomas em 12-
24h com a duração de dias-semanas e consequente incapacidade.

Prova de esforço



COMO ABORDAR 37-39
(em estudo, mediante sintomatologia)

AINEs, corticoides

O2

Vacina da gripe e pneumo

It is not known if over-the-counter vitamins and 
supplements are helpful, harmful or have no effect 
in the treatment of new or ongoing symptomatic 
COVID-19 or post-COVID-19 syndrome.



VACINAR? 40, 41

Sim, de acordo com a Norma 002/2021 da DGS

↓ sintomatologia do quadro
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