
Febra reumatismală acută (FRA) la copii. Complement Simplu. 
1. Numiţi picul de vârstă al debutului febrei reumatismale acute: 
a. 3-7 ani 
b. 5-15 ani 
c. 13-17 ani 
d. 2-10 ani 
e. 10-18 luni 
2. Notaţi agentul etiologic al Febrei reumatismale acute: 
a. Stafilococul aureus 
b. Streptococul epidermidis 
c. Streptococul β-hemolitic grup A 
d. Streptococul β-hemolitic grup B 
e. Enterococ 
3. Precizaţi la câte săptămâni după suportarea unei faringoamigdalite streptococice se poate dezvolta 
Febra reumatismală acută? 
a. 2-4 săptămâni 
b. 2-4 luni 
c. 1-2 săptămâni 
d. 3 luni 
e. 5-6 săptămâni 
4. Determinaţi mecanismul patogenetic de dezvoltare al Febrei reumatismale acute. 
a. Autoimun 
b. Infecţios 
c. Necunoscut 
d. Alergic 
e. Imunologic 
 
5. Menţionaţi care criteriu dintre criteriile majore de diagnostic ale Febrei reumatismale acute nu face 
parte: 
a. Poliartrita 
b. Artralgii 
c. Coreea 
d. Noduli subcutanaţi 
e. Eritem marginat 
6. Precizaţi care criteriu dintre criteriile minore de diagnostic ale Febrei reumatismale acute nu face 
parte: 
a. Febra 
b. Artralgii 
c. Leucocitoza 
d. Creşterea intervalului PR la Electrocardiogramă 
e. Coreea 
7. Numiţi durata profilaxiei secundare la copiii cu Febră reumatismală acută cu cardită: 

a. 10 ani sau până la vârsta de 25 ani 
b. 5 ani sau până la vârsta de 20 ani 
c. Toată viaţa 
d. 10 ani sau până la vârsta de 18 ani 
e. 5 ani sau până la vârsta de 18 ani  

8.  Notaţi durata profilaxiei secundare la copiii cu Febră reumatismală acută fără cardită: 
a. 10 ani sau până la vârsta de 25 ani 
b. 5 ani sau până la vârsta de 18 ani 
c. 5 ani sau până la vârsta de 25 ani  
d. 10 ani sau până la vârsta de 18 ani 
e. Toată viaţa 

 
 



Complement Multiplu. 
1. Menţionaţi caracteristicile artritei în Febra reumatismală acută: 
a. Afectarea articulaţiilor mari şi medii 
b. Afectare articulară multiplă 
c. Afectare articulară migratorie 
d. Artrită erozivă 
e. Afectarea articulaţiilor mici 
2. Numiţi criteriile majore de diagnostic ale Febrei reumatismale acute:  
a. Cardită 
b. Coreea Sydenham 
c. Eritem marginat 
d. Artralgii 
e. Leucocitoză 
3. Notaţi criteriile minore de diagnostic ale Febrei reumatismale acute: 
a. Artralgii 
b. Febră 
c. Cardită 
d. Creşterea intervalului PR la Electrocardiogramă 
e. Creşterea valorilor Vitezei de sedimentare a hematiilor şi Proteinei -C reactive 
4. Precizaţi criteriile de clasificare ale Febrei reumatismale acute: 
a. Conform sindromului clinic 
b. Conform gradului de activitate 
c. Conform evoluţiei 
d. Conform stadiului Insuficienţei cardiace cronice (NYHA) 
e. Conform prezenţei infecţiei streptococice 
5. Determinaţi caracteristicile nodulilor subcutanaţi Meynet în Febra reumatismală acută: 
a. Localizarea în hipoderm 
b. Sunt nedureroşi 
c. Sunt proeminenţi deasupra oaselor în zonele de extensie 
d. Sunt aderenţi  
e. Sunt dureroşi 
6. Precizaţi caracteristicile eritemului marginat în Febra reumatismală acută: 
a. Reprezintă zone eritematoase 
b. Este localizat pe torace, porţiunile proximale ale membrelor 
c. Este migratoriu 
d. Se albeşte la presiune 
e. Este pruriginos 
7. Menţionaţi manifestările pleuropulmonare în Febra reumatismală acută: 
a. Pneumonie interstiţială 
b. Vasculită pulmonară 
c. Pneumonie prin aspiraţie  
d. Pleurezie fibrinoasă 
e. Pleurezie exudativă 
8. Determinaţi caracteristicile Coreei Sydenham în Febra reumatismală acută: 
a. Apare mai frecvent la fete 
b. Apare în special la vârsta de 9–14 ani 
c. Apare după 2-6 luni de la infecţia streptococică 
d. Apare după 2-4 săptămâni de la infecţia streptococică 
e. Are risc de afectare de durată 
9. Menţionaţi caracteristicile coreei Sydenham în Febra reumatismală acută: 
a. Manifestările coreei apar treptat 
b. Mişcări involuntare, bruşte, repetitive 
c. Mişcări coordonate ale membrilor 
d. Grimase, zâmbete inadecvate 
e. Mişcările sunt accentuate de emoţii şi activitate fizică 



 
10. Precizaţi semnele miocarditei difuze în Febra reumatismală acută: 
a. Dispnee la efort fizic minimal 
b. Atenuarea zgomotului I  
c. Suflu sistolic 
d. Suflu diastolic  
e. Cardiomegalie 
11. Menţionaţi caracteristicile procesului inflamator activ în Febra reumatismală acută: 
a. Creşterea valorilor Vitezei de sedimentare a hematiilor şi Proteinei -C reactive 
b. Creşterea globulinelor 
c. Leucocitoză 
d. Creşterea fibrinogenului 
e. Trombocitoză 
12. Numiţi criteriile de confirmare ale infecţiei streptococice în Febra reumatismală acută: 
a. Cultivarea streptococului din exudatul faringian 
b. Majorarea titrelor Anticorpilor  Antistreptolizinei-O 
c. Majorarea titrelor Anticorpilor  antistreptohialuronidază 
d. Majorarea titrelor Anticorpilor  antinucleari 
e. Majorarea titrelor Anticorpilor  anti-ADN 
13. Determinaţi condiţiile de stabilire a diagnosticului de Febră reumatismală acută: 
a. 2 criterii majore+o dovadă a infecţiei streptococice 
b. 1 criteriu major+2 criterii minore+ o dovadă a infecţiei streptococice 
c. 1 criteriu major+3 criterii minore+ o dovadă a infecţiei streptococice 
d.  2 criterii majore+ 2 criterii minore 
e. 1 criteriu major+1 criteriu minor+ o dovadă a infecţiei streptococice 
14. Menţionaţi scopurile tratamentului medicamentos în Febra reumatismală acută: 
a. Eradicarea infecţiei streptococice şi profilaxia ei 
b. Supresia inflamaţiei în răspuns autoimun 
c. Tratamentul Insuficienţei cardiace congestive 
d. Diminuarea semnelor de activitate a maladiei 
e. Vitaminoterapia şi fortificarea imunităţii umorale 
15. Precizaţi managementul coreei Sydenham: 
a. Tratament antibacterian 
b. Tratament antiinflamator 
c. Benzodiazepine 
d. Corticosteroizi 
e. Imunosupresoare 
16. Numiţi complicaţiile tipice ale Febrei reumatismale acute: 
a. Insuficienţa cardiacă congestivă 
b. Endocardită infecţioasă 
c. Tromboză intracavitară 
d. Poliartrită 
e. Coreea Sydenham 
17. Precizaţi criteriile de spitalizare ale pacienţilor cu Febră reumatismală acută: 
a. Adresare primară cu semne clinice de Febră reumatismală acută 
b. Adresare primară cu semne clinice de recădere a bolii 
c. Comorbidităţi importante 
d. Nodulii subcutanaţi 
e. Eritem marginat 

 
 
 
 
 



 

Răspunsuri  (Febra reumatismală acută - FRA) 
 
CS 

1. b 
2. c 
3. a 
4. e 
5. b 
6. e 
7. a 
8. b 

 
CM 

1. abc 
2. abc 
3. abde 
4. abcd 
5. abc 
6. abcd 
7. abde 
8. abc 
9. abde 
10. abce 
11. abcd 
12. abc 
13. abc 
14. abcd 
15. abc 
16. abc 
17. abc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 




