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28. Sobrevivendo à covid-19

“É como se olhássemos pelo buraco da fechadura de uma porta imensa. Nossa percepção ainda é
limitada sobre o todo da covid-19”, escreve Patricia Rocco, professora titular e chefe do Laboratório
de Investigação Pulmonar do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (UFRJ), em artigo para o
blog A Hora da Ciência, do jornal O Globo

Sobreviver significa viver após um determinado acontecimento. Os pacientes que sobrevivem à
Covid-19, independentemente de sua gravidade, referem diferentes sintomas. No início da
pandemia, a perda de olfato e paladar estavam entre as manifestações mais comuns após melhora
do quadro respiratório. No entanto, diversos sintomas demoram a sumir. Quatorze dias após o início
da doença, não é incomum o paciente se queixar de fadiga. Por vezes, relatam dor no peito e
cefaleia contínua em função do acometimento do coração/pulmão e cérebro pelo Sars-CoV-2 (vírus
que causa a Covid-19).

O médico não deve negligenciar tais sintomas, mesmo em pacientes jovens. Dor e edema das
articulações podem permanecer por semanas, assim como a diarreia. O comentário feito pelos
pacientes com a Covid-19 é sempre o mesmo. Por que os sintomas persistem intensos e
constantes por tanto tempo? Por que esse vírus não sai de mim?

Veja o texto na íntegra: Blog A Hora da Ciência/O Globo
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