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 Nem sempre a alta hospitalar é o fim dos problemas causados pela COVID-19. No 
mundo todo, uma série de complicações decorrentes da doença podem surgir meses 
após resolvido o quadro agudo da infecção pelo SARS-CoV-2, chamada de Covid longa 
ou de Sequelas agudas pós-Covid.

 Muitas pessoas não desenvolvem sintomas ou recuperam-se plenamente, mas 
até 80% dos recuperados sentem ao menos um sintoma, geralmente por até quatro 
meses, após se recuperar da doença.

 Alguns dos sintomas observados principalmente em pacientes que �veram 
quadro grave e precisaram de UTI: 
• Fadiga, cansaço, fraqueza, mal-estar
• Falta de ar (ou dificuldade para respirar, respiração curta)
• Fibrose nos pulmões e/ou rins
• Perda de paladar e olfato (temporária ou duradoura)
• Dores de cabeça
• Dores e/ou fraqueza musculares
• Dificuldades de linguagem, raciocínio/concentração e memória
• Distúrbios do sono (insônia)
• Depressão e ansiedade
• Agravamento de doenças preexistentes 
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 As complicações que podem se agravar envolvem principalmente os pulmões, os 
rins e as condições de doenças preexistentes. Já quadro de sequelas não graves, mas 
também bem persistentes se relacionam com prejuízos no olfato e paladar, assim como 
sintomas ansiosos e depressivos.

Fibrose nos pulmões:  a maioria dos pacientes apresentam nenhuma, pouca ou média 
falta de ar, mas nos casos mais graves podem evoluir para fibrose pulmonar ou 
bronquiolite obliterante (as células não se recuperam após a infecção dos pulmões)

Fibrose nos rins: pode ocorrer um processo de fibrose (similar a cicatrizes) nesses 
órgãos, e em alguns poucos casos ocorrer insuficiência renal aguda com necessidade de 
diálise.

Agravamento de doenças preexistentes: as doenças podem ter seus sintomas 
piorados, como por exemplo, alguém que já �nha diabetes apresentar um quadro de 
di�cil controle. 

Ansiedade e depressão: os impactos mentais podem ocorrer pelos mais diversos 
mo�vos, associados à pandemia, ao medo da morte, de ser reinfectado ou que alguém 
próximo seja contaminado. Como a infecção por Covid-19, por vezes, se apresenta de 
forma agressiva, tem deixado uma sequela pós-traumá�ca que necessita, 
preferencialmente, de acompanhamento profissional.

Outros sintomas persistentes menos comuns pós-Covid-19: 

• Dor no peito, palpitações, hipertensão e outros cardiovasculares
• Tontura
• Tromboses
• Bexiga neurogênica (dificuldade de urinar de forma espontânea)
• Queda de cabelo
• Diarreia, dores abdominais, náusea, ape�te reduzido

Reabilitação pós-COVID-19

 A maioria dessas consequências ocorre por conta do processo inflamatório 
exacerbado desencadeado pelo novo coronavírus (chamado de tempestade 
inflamatória) — além de agravamentos nos pulmões e rins e seus sintomas, bem como 
a própria internação e seus impactos, como na mobilidade e na circulação. Por isso, 
pode ser necessária reabilitação específica para uma recuperação sa�sfatória.



https://vidasaudavel.einstein.br/sequelas-mais-comuns-pos-covid-19-e-possibilidades-de-recuperacao/#:~:text=A%2
0maior%20parte%20dos%20pacientes,inflama%C3%A7%C3%A3o%20ou%20infec%C3%A7%C3%A3o%20dos%20pul
m%C3%B5es
https://saude.abril.com.br/medicina/uma-doenca-chamada-pos-covid/
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 A ciência permanece em inves�gação sobre possíveis sequelas permanentes, 
entretanto a maior parte dos quadros pode ser resolvida com ajuda médica. 

 Os que estão recuperados da doença devem ficar atentos às suas condições 
gerais de saúde, observar desde incômodos a sintomas intensos e prolongados. 
Lembre-se: o cuidado pós-alta é essencial para a recuperação plena. Não hesite em 
procurar ajuda profissional caso apresente algum sinal ou sintoma. 


