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TERMOMETRIZAREA: ÎNTRE EFICIENȚĂ 
ȘI INEFICIENȚĂ LA TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC, ÎN 
PREVENȚIA COVID-19 LA PREȘCOLARI ȘI ELEVI
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Rezumat

La începutul pandemiei de SARS-Cov-2, când 
erau foarte puține date despre cum acționează și ce 
simptome apar în infecția cu acest virus, termometri-
zarea era considerată ca primă metodă de identifi care 
a unei persoane suspecte de infectare cu virus, consi-
derându-se că febra este simptomul cel mai caracte-
ristic și frecvent al aceste infecții.

De asemenea, apariția unui număr mare de ca-
zuri în timp scurt a necesitat o identifi care rapidă a 

persoanelor cu risc de a transmite infecția, astfel că 
introducerea termoscanării permite identifi carea ra-
pidă și fi abilă dar mai ales neintruzivă a persoanelor 
cu temperatura corporală de suprafață crescută și po-
sibilitatea izolării acestora pentru teste mai precise.

Pe parcurs însă s-a constatat că aprox. 80% din 
infectați sunt asimptomatici, motiv pentru care s-a re-
considerat importanța termoscanării. 
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Thermometry: between efficiency and inefficiency 
in the epidemiological triage, in the prevention 

of covid-19 in preschool and students

Abstract

At the beginning of the SARS-CoV-2 pande-
mic, when there was very little data regarding the 
virus’ properties and the illness’ symptoms, thermo-
metry was considered the fi rst method of identifying 
a person suspected of being infected with the new co-
ronavirus, due to the fact that fever was considered to 
be the most characteristic and frequent symptom of 
the infection.

Also, the occurrence of a large number of in-
fection cases in a short period of time required a rapid 

identifi cation of people at risk of transmitting the in-
fection, so the introduction of temperature scanning 
allows rapid and reliable, but especially non-intru-
sive, identifi cation of people with high body surface 
temperature and the possibility of isolation of these 
individuals for more accurate testing. 

In time, however, it was found that approx. 
80% of those infected are asymptomatic, which is 
why the importance of thermal scanning has been re-
considered.
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În tabloul clinic al pacientului infectat cu SARS-
Cov-2, unul din simptomele cele mai frecvente este 
febra, considerată inițial de OMS, în aprilie 2020, că 
apare la adulți la > 90% până la 98% din cei pozitivi, 
motiv pentru care termoscanarea era considerată o me-
todă efi cientă de prevenție în triajul epidemiologic.

În defi niț ia pacienț ilor cu sindrom respirator acut 
inferior (SARI), suspectaț i că  au infecț ia SARS-Cov-2, 
OMS prevede următoarele:

- infecț ie respiratorie acută  cu febră  sau antece-
dente de febră  ≥38 C° ș i tuse;

- care s-au instalat în decursul ultimelor aproxi-
mativ 10 zile; 

- ș i necesită  spitalizare. 
Totuș i, absenț a febrei NU exclude infecț ia vira-

lă [1].
OMS avertizează că: termometrele nu pot de-

tecta persoanele infectate dacă încă nu au febră, du-
rează 2-10 zile înainte ca persoanele infectate să se îm-
bolnavească și să dezvolte febra, timp în care ele sunt 
contagioase [1].

În România termometrizarea a fost reglementată 
prin HG nr. 24/2020 iar ulterior prin ordin comun al 
MAI si MS: acesta prevede ca la intrarea în instituții 
publice și alte spații închise să se măsoare temperatura 
cu termometrul non contact, iar dacă rezultatul este > 
37,3º C la 3 măsurători consecutive persoana respec-
tivă nu are acces în acel spațiu public.

Unitățile publice au ca obligații:
• asigurarea triajului epidemiologic - constând 

în controlul temperaturii personalului propriu și vizi-
tatorilor, cu termometrul non contact, la punctele de 
control-acces în incinte;

• să nu permită accesul persoanelor a căror tem-
peratură corporală, măsurată la intrarea în incintă, de-
pășește 37,3ºC [2];

• pe durata stării de alertă se instituie obligati-
vitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor 
economici și profesioniștilor de a organiza activitatea 
astfel încât să se asigure la intrarea în sediu dezinfecta-
rea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea 
instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă;

• în cazul în care temperatura înregistrată depă-
șește 37,3º C se recomandă repetarea măsurării tempe-
raturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

• dacă se constată menținerea unei temperaturi 
peste 37,3ºC sau/și prezența altor simptome respirato-
rii, persoanei nu i se permite accesul în incintă, per-

soana fi ind îndrumată către medicul de familie în vede-
rea unui consult de specialitate;

• dacă temperatura înregistrată nu depășește 
37,3ºC, iar persoana nu prezintă alte simptome respi-
ratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o per-
soană din sediu și după înregistrarea biroului/camerei/
departamentului unde va merge.

• observarea semnelor și simptomelor respirato-
rii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare gene-
rală modifi cată).

• Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea 
datelor cu caracter personal[3].

Pe parcursul lunii mai 2020 un studiu comun 
americano-german arată că febra la un pozitiv a apărut 
în medie la 6 zile de la infectare iar in 97,5% din cazuri 
a fost identifi cată în 13 zile de la expunere[4].

În același timp centrul de prevenție și control al 
bolilor (CDC) din SUA evidențiază că virusul poate fi  
transmis și de persoane asimptomatice sau cu simp-
tome foarte ușoare, aceștia reprezentând o proporție 
considerabilă din cei infectați, menționând că termos-
canarea nu este cea mai bună metodă pentru a preveni 
pandemia, cea mai efi cientă masură rămânând distan-
țarea social[5].

Între timp apar mai multe studii privind termos-
canarea:

• un studiu efectuat la New York pe un eșan-
tion de 5.700 pacienți bolnavi de COVID-19 a arătat 
ca doar 30% din ei au avut febră, astfel că răspandirea 
bolii nu poate fi  stopată prin simpla termoscanare [6];

• un model matematic dezvoltat de Școala de 
Igienă și Medicină Tropicală din Londra (LSHTM) 
arată că termoscanarea la aeroport ar putea detecta 
mai puțin de un pasager din cinci infectați cu COVID 
19. Modelul se bazează pe ideea că simptomele CO-
VID-19 apar în aproximativ 5 zile de la infecția cu noul 
coronavirus[7];

O lucrare recent publicată în New England Jo-
urnal of Medicine arată că majoritatea oamenilor sunt 
infectați cu noul coronavirus pentru puțin peste cinci 
zile înainte de a prezenta simptome. Folosind aceste 
informații, combinate cu date despre sensibilitatea sca-
nerelor termice, echipa LSHTM a folosit un model ma-
tematic pentru a estima că pentru fi ecare 100 de călători 
infectați care intenționează să ia un zbor de 12 ore, doar 
9 vor fi  detectați la screening-ul de intrare[7]. 

Modelul estimează, de asemenea, că 49 de pasa-
geri ar fi  detectați prin screeningul dinainte de îmbar-
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care, dar 42 de călători infectați vor trece atât de ieșire, 
cât și de intrare, nedetectați. Numerele precise depind 
de cât de bun este screeningul în detectarea simptome-
lor, precum și de perioadele de timp dintre infecție și 
boală.

Billy Quilty, asistent de cercetare și doctorand la 
LSHTM și membru al echipei de modelare, a declarat 
că screening-ul de intrare a zborurilor din zonele afec-
tate pare a fi  o măsură rațională pentru a preveni impor-
tul de cazuri de coronavirus. Cu toate acestea, scree-
ning-ul este capabil să detecteze doar călătorii infectați 
care prezintă simptome, cum ar fi  febra[7].

Potrivit The Wall Street Journal, experții me-
dicali spun că febra nu este un indicator bun pentru 
SARS-Cov-2, temperatura de referință variind în func-
ție de vârstă, sex și alți factori [8]. 

Studiile au demonstrat că temperatura corporală 
are un ritm circadian, variind pe tot parcursul zilei, în 
funcție de ritmul circadian al persoanei respective [9].

Cercetători precum Philip Mackowiack, pro-
fesor emerit la Facultatea de Medicină a Universității 
din Maryland arată că temperatura adulților variază în 
medie cu un grad sau mai mult pe parcursul unei zile 
publicând un studiu în acest sens în revista JAMA [10].

Studiul lui Mackowiac arată că la majoritatea 
oamenilor temperatura orală atinge seara un vârf de 
37,7º C. Același medic arată că termometrele non con-
tact ținute de obicei lânga frunte sunt problematice de-
oarece nu sunt standardizate, iar rezultatele scanării lor 
pot fi  afectate de transpirație, machiaj și chiar de mo-
mentul zilei, iar Dr. Beers arată că precizia termometre-
lor scade odată cu utilizarea lor și că termometrele au o 
durată de viață diferită, de aceea acuratețea lor trebuie 
verifi cată în mod constant[8].

Un alt argument expus este că o temperatură > 
37,3º C apare și în alte procese infecțioase sau nein-
fecțioase, nefi ind un simptom specifi c infecției SARS-
CoV-2, deci pentru acești pacienți nu este necesară 
aplicarea protocolului de prevenție a răspândirii CO-
VID-19.

Deși infecțiile reprezintă cea mai importantă ca-
uză a apariției febrei, un diagnostic diferențial în orice 
febră la copil este o etapă obligatorie și un exercițiu 
intelectual și clinic de bază. 

Clasifi carea etiologică a febrei cuprinde:
• Infecții (bacteriene și virale) - cauza cea mai 

frecventă la copii 
• Neoplazii 
• Boli sistemice – autoimune [11].

Un studiu întreprins de CDC SUA efectuat pe 
300 copii cu COVID-19 a constatat ca doar 56% din-
tre aceștia aveau febră, motiv pentru care în prezent în 
contextul redeschiderii școlilor nu recomandă termos-
canarea ca mijloc de depistare a simptomelor pentru 
COVID-19 și implicit a persoanelor infectate [12]. .

La fel, recomandarea provizorie a Academiei 
Americane de Pediatrie cu privire la redeschiderea șco-
lii este să nu se facă verifi cări universale ale tempera-
turii [12].

În România primul test major de triere epidemi-
ologică prin termoscanare a avut loc în data de 15 Iunie 
2020, când s-a organizat prima probă a Examenului de 
Evaluare Națională.

Conform datelor ofi ciale a fost măsurată tempe-
ratura a 161.038 elevi candidați la examen, dintre care 
un singur elev a avut > 37,3º C și acesta nefi ind suspect 
de COVID 19, el prezentându-se cu o canulă în mână 
fi ind în tratament pentru enterocolită.

Pe parcursul pandemiei mai apar și alte studii, 
același CDC SUA informând că printre simptomele 
frecvente nou apărute sunt pierderea gustului și a mi-
rosului.

In Iunie 2020, CDC, după analiza cazurilor pe-
diatrice infectate cu SARS-CoV-2, arată că prevalența 
simptomelor gastro-intestinale este mult mai mare la 
copii (66%) față de adulți (6%)[13].

Un alt studiu a fost cel efectuat de specialiști 
chinezi în provincia Hubei, care evidențiază că 50% 
din infectați au prezentat simptome digestive de tipul 
grețuri, vărsături și dureri de stomac fără alte simptome 
respiratorii [14].

Defi niț iile de caz pentru sindromul respirator 
acut cu noul coronavirus (COVID-19) actualizat în 
19.06.2020 arată astfel: - pentru copiii cu vârsta pana la 
16 ani care prezintă  manifestă ri gastro-intestinale (vă r-
să turi, diaree) neasociate cu alimentaț ia, se poate sus-
pecta infecț ia cu SARS-CoV-2, document elaborat de 
Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile [15].

Este extrem de important în aprecierea evoluției 
bolii să știm că virusul se transmite pe cale oral-orală 
și fecal-orală; persistă în scaun 22 zile, în ser 16 zile și 
în tractul respirator 18 zile. Încărcătura virală din mate-
riile fecale este direct proporțională cu gravitatea bolii 
și poate fi  folosită în aprecierea evoluției bolii și/sau ca 
factor de prognostic[14].

Dr. Tom Waterfi eld autor al cercetărilor de la 
Queen’s University din Belfast spune: “dacă dorim să 



30

Revista de medicină școlară și universitară

diagnosticăm de fapt infecția la copii, trebuie să înce-
pem să ne uităm la diaree și vărsături, nu doar la simp-
tomele tractului respirator “ [16].

Reevaluarea acestor noi date a dus la avertizări 
din partea specialiștilor privind recomandări pentru 
măsurarea temperaturii cu termometre orale fi ind con-
siderate ca cele mai exacte și folosirea acestora acasă.

În practică s-a constatat ca unii părinți măsoară 
atât de des temperatura copiilor încât medicii spun că 
diagnostichează mai multe cazuri de sindroame de fe-
bră periodică decât de obicei, acestea fi ind tulburari au-
toinfl amatorii în care copiii au episoade de recurență de 
febră și alte simptome[17].

În alte cazuri medicii au fost surprinși de părinți 
care spun că, copiii lor de altfel sănatoși au avut tempe-
raturi scăzute săptamâni de zile, nefi ind clar dacă acest 
fapt este legat sau nu de un caz de COVID 19 asimpto-
matic nediagnosticat[17].

În România s-a emis în august 2020 Ordinul co-
mun MS si MEC nr 5487/1494/2020 publicat în MO 
care prevede efectuarea triajului zilnic de către părinte 
acasă prin măsurarea temperaturii corporale și aprecie-
rea stării de sănătate a copilului în urma căruia părintele 
decide prezentarea preșcolarului/elevului la grădiniță/
școală. Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă 
cei cu temperatura > 37,3º C și/sau simptomatologie 
specifi că infectării cu SARS-CoV-2: tuse, difi cultăți în 
respirație-scurtarea respirației, diaree, vărsături sau cu 
alte afecțiuni infecto-contagioase[18].
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