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RESUMO 

 

Em Dezembro de 2019 ocorreu um surto de pneumonia inespecífica em pessoas que 

frequentavam um mercado de frutos do mar e animais vivos, na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, na China. O agente etiológico é um novo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, um 

betacoronavírus pertencente à grande e já conhecida família viral dos coronaviridade. A doença 

causada pelo vírus foi denominada COVID- 19 e em Março de 2020 a OMS declarou como 

pandemia. O SARS- CoV-2 é um vírus envelopado de RNA fita simples de aproximadamente 

30Kb, sendo o maior genoma viral conhecido até agora, que codifica 14 lipoproteínas. As 

lipoproteínas de mais importância são: E (envelope), M (membrana), N (núcleo capsídeo), S 

(Spike) e HE (Hemaglutinina- transferase). A proteína S é constituída por espículas de 

glicoproteínas, e permite ao vírus ligar-se à membrana da célula hospedeira. Assim como na 

MERS-CoV e na SARS-CoV, na COVID- 19 a proteína S utiliza-se da enzima ACE (enzima 

conversora de Angiotensina 2) para entrar na célula hospedeira. A COVID -19 é uma infecção 

sistêmica que altera a hemostasia, impactando significativamente o sistema hematopoiético. Os 

achados laboratoriais hematológicos na COVID- 19 são: Leucocitose ou leucopenia, com 

linfopenia acentuada, além de neutrofilia, que tem sido considerado como prognóstico ruim. A 

linfopenia é um importante achado clínico para o prognóstico da infecção. Encontra- se, 

também, diminuição da hemoglobina, aumento da taxa de sedimentação dos eritrócitos (VHS) 

e trombocitopenia, além de marcadores sistêmicos, como a relação plaqueta/linfócitos (RPL) e 

a amplitude de distribuição dos monócitos (MDW). A liberação de citocinas pró-inflamatórias 

são um dos fatores responsáveis pela severidade da doença. Na tempestade de citocinas ocorre 

aumento dos níveis de interleucinas (Il2, Il6, Il-7), fator estimulador de colônias de granulócitos 

(GCSF), proteína induzível por interferon-ɣ e fator de necrose tumoral (TNF), que induz a 

apoptose dos linfócitos, causando uma infecção sistêmica nos pacientes graves. Nesse contexto, 

o laboratório clínico é fundamental para o diagnóstico da COVID-19 e para o acompanhamento 

da evolução do paciente. 

Palavras-chave: SARS-CoV-2; COVID-19; Hematologia; Citocinas; Alterações 

hematológicas. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 In December 2019, there was an outbreak of nonspecific pneumonia occurred in people 

attending a fish end live animal market in Wuhan City, Hubei province, China. The etiologic 

agent is a new coronavirus called SARS-CoV-2, a betacoronavirus that belongs to the large 

viral of “coronaviridae”. The disease caused by the virus called COVID-19 AND IN March 

2020 the WHO declared it a pandemic. The SARS-CoV-2 virus is a single-stranded RNA 

enveloped virus of approximately 30Kb, being the largest viral genome know so far, which 14 

lipoproteins. The most important lipoproteins are E (envelope), M (membrane), N (nuclei 

capsid), S (Spike), HE. Proteins made up of spike of glycoproteins, and allow the virus to bind 

the host cell to the membrane. As with Mers-CoV and Sars-CoV, in COVID-19, protein S 

uses the ACE (angiotensin converting enzyme) to enter the host cell. COVI-19 is a systemic 

infection that alters hemostasis, significantly influencing the hematopoietic system. The 

hematological laboratory findings are Low or high levels of leucocytes, low levels of 

lymphocytes, low levels of neutrophil. Low levels of lymphocytes is an important clinical 

finding for the prognosis of infection. There is also decrease in hemoglobin, increase 

erythrocyte sedimentation, thrombocythemia, in addition to systemic markers such as blood 

platelet/ lymphocyte ratio (RPL) and monocyte distribution amplitude. The release of pro- 

inflammatory cytokines is one of factor responsible for the severity of the disease. In the 

cytokine storm, there is an increase in the level of interleukins, granulocyte colony- stimulating 

factor; interferon-ɣ induces lymphocyte protein and tumor necrosis factor that induces 

lymphocyte apoptosis, causing a systemic infection in critically patients. In this context, the 

clinical laboratory is essential for the diagnosis of COVID-19 and for monitoring the patient’s 

evolution. 

     Key words: SARS-CoV-2; COVID-19; Hematology; Cytokines; Hematologic 

changes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em Dezembro de 2019 ocorreu um surto de pneumonia inespecífica em pessoas que 

frequentavam um mercado de frutos do mar e animais vivos, na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, na China. O agente etiológico é um novo Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, com 

provável origem zoonótica e que possui similaridades estruturais aos vírus responsáveis pela 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV) e pela Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio (MERS-CoV) (FLEURY, 2020).  

O vírus SARS-CoV-2, é um betacoronavírus pertencente à grande e já conhecida família 

viral dos coronaviridade (VIEIRA, et. al.,2020). Os coronavírus (CoVs) causam, 

aproximadamente, 15% dos resfriados comuns e são tradicionalmente considerados patógenos 

não letais para os seres humanos, sendo conhecidos, até o ano de 2019, seis espécies diferentes 

de CoVs causadoras de doenças em seres humanos. As espécies 229E, NLC63, OC44 e HKU1 

são de alta prevalência, sendo associadas a quadros leves de resfriados e infecções do trato 

respiratório superior em pacientes imunossuprimidos, enquanto o SARS-CoV, a MERS- COV 

e o SARS-CoC-2 (novo coronavírus) tem origem zoonótica estando associados a quadros 

graves e, potencialmente, fatais de Insuficiência Respiratória (LIMA, et. al., 2020). 

No dia 30 de Janeiro de 2020 a OMS (organização Mundial da Saúde) declarou 

emergência de saúde global, com a doença já alastrada na China e mais 50 países, espalhando 

rapidamente pelo mundo todo (LIMA, et. al.,2020). Em Março de 2020 a organização 

considerou a doença como Pandemia. No Brasil o primeiro caso foi registrado em São Paulo, 

atingindo mais de 117 mil casos notificados e 12 mil mortes registradas em 12 de Maio 

(KANAAN, et. al, 2020). Após 1 ano de pandemia, já foram registrados mais de 164 milhões 

de casos e 3,4 milhões de mortes no mundo (OMS-Maio 2021). 

SARS- CoV-2 é um vírus envelopado de RNA fita simples de aproximadamente 30Kb, 

sendo o maior genoma viral conhecido até agora, que codifica 14 lipoproteínas. As 

lipoproteínas de mais importância são (Figura 1): E (envelope), M (membrana), N (núcleo 

capsídeo), S (Spike) e HE (Hemaglutinina- transferase) (MENEZES, et. al.,2020). A proteína 

S é constituída por espículas de glicoproteínas, e permite ao vírus ligar-se à membrana da célula 

hospedeira. Assim como na MERS-CoV e na SARS-CoV, na COVID- 19 a proteína S utiliza-

se da enzima ACE (enzima conversora de Angiotensina 2) para entrar na célula hospedeira. A 

ACE é expressa na membrana das células do pulmão, coração, rim e intestino (LIMA, et. 
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al.,2020). A doença pode ser totalmente assintomática ou apresentar sintomas leves, 

moderados, críticos e fatais, podendo manifestar sintomas entre o 2º ao 14º dia após exposição 

ao vírus (VIEIRA, et. al.,2020). Os sintomas mais comuns são febre, tosse, dispneia, mialgia, 

diarreia, podendo evoluir para complicações graves como pneumonia, edema pulmonar, SRDA 

(síndrome do desconforto respiratório agudo) ou síndrome de disfunção orgânica múltipla, 

sendo necessário suporte de ventilação mecânica, e internação em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) ( HALL, P. R., el. al,2021). 

Figura 1: Representação esquemática da partícula viral e do genoma do β-Coronavírus. 

A: partícula viral; B: genoma viral.  

 

 

Fonte: Extraído de:MENEZES, M. E.; LIMA, L. M.; MARTINELLO, F. Diagnóstico laboratorial do 

SARS-CoV-2 por transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR). 

Revista Brasileira de Análises Clínicas, v.52, n,02, p. 122-130,2020. 

 

Nesse contexto, o laboratório clínico é fundamental para o diagnóstico da COVID-19 e 

para o acompanhamento da evolução do paciente. O teste de RT- PCR, técnica de biologia 

molecular que detecta a presença de ácido nucleico viral, é o principal exame para o diagnóstico 

da doença, sendo padrão ouro para a identificação do vírus em pacientes com sintomas clínicos 

na fase aguda (KANAAN, et. al, 2020). Os resultados laboratoriais fornecem muitos 
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marcadores prognósticos de grande utilidade, sendo o laboratório de hematologia clínica 

importante para a triagem e manejo dos pacientes internados (FLEURY, 2020). A COVID -19 

é uma infecção sistêmica que altera a hemostasia, impactando significativamente o sistema 

hematopoiético. Os achados laboratoriais hematológicos na COVID- 19 são: Leucocitose ou 

leucopenia, com linfopenia acentuada, além de neutrofilia, que tem sido considerado como 

prognóstico ruim. A linfopenia é um importante achado clínico para o prognóstico da infecção. 

Encontra- se, também, diminuição da hemoglobina, aumento da taxa de sedimentação dos 

eritrócitos (VHS) e trombocitopenia, além de marcadores sistêmicos, como a relação 

plaqueta/linfócitos (RPL) e a amplitude de distribuição dos monócitos (MDW) (KANAAN, et. 

al, 2020).  
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2 OBJETIVO 

 

Demonstrar as principais alterações hematológicas na COVID-19 e suas repercussões 

no desenvolvimento e no prognóstico da doença. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada foi baseada em uma revisão bibliográfica de artigos sobre as 

alterações hematológicas na COVID-19 e sua relação com o prognóstico da doença. 

 Foi realizado levantamento de dados sobre os resultados das pesquisas desde o começo 

dos estudos sobre o tema, até os dados mais atuais que se conseguiu obter.     
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

O vírus SARS-CoV-2 utiliza a enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2) para entrar 

nas células do hospedeiro. Essa enzima tem como função fisiológica primária, facilitar a 

maturação do hormônio peptídico Angiotensina, que controla a vasoconstrição e a pressão 

sanguínea (LIMA, et. al.,2020). 

Após o período de viremia, ou seja, o vírus encontra-se circulante no sangue, e o 

estabelecimento da infecção, ocorre um aumento significativo de mediadores inflamatórios e 

citocinas nos tecidos que expressam altos níveis de ACE2, sedo eles principalmente, pulmão, 

coração, rins e trato gastrointestinal. Essa condição é caracterizada por uma tempestade de 

citocinas que desencadeia uma evidente linfopenia, observada no hemograma (HAAL, P. R., 

et. al.,2021). O termo “tempestade de citocinas, foi utilizado para definir uma reação explosiva, 

hiperativa e descontrolada do sistema imune decorrente da infecção pelo novo coronavírus, 

levando o paciente a desenvolver a síndrome da angustia respiratória grave (SARG), porém o 

termo já era utilizado em outras infecções como a H5N1, Mers-CoV e SARS- Cov-1 

(ANTONIO, et. al.,2020). 

A liberação de citocinas pró-inflamatórias são um dos fatores responsáveis pela 

severidade da doença (ANTONIO, et. al.,2020). Na tempestade de citocinas ocorre aumento 

dos níveis de interleucinas (Il2, Il6, Il-7), fator estimulador de colônias de granulócitos (GCSF), 

proteína induzível por interferon-ɣ e fator de necrose tumoral (TNF), que induz a apoptose dos 

linfócitos (HAAL, P. R., et. al.,2021). As interleucinas (IL) são uma família de citocinas que 

sinalizam as células do sistema imune a se diferenciarem e ativarem. Entre elas a IL-6 está 

fortemente envolvida na tempestade de citocinas induzida pelo coronavírus, pois é ela que 

regula a resposta de fase aguda. A IL-6 é produzida por quase todas as células do estroma, 

linfácitos B, linfócitos T, macrófagos, monócitos, células dentriticas e mastócitos. Vários 

estudos apontam que os níveis séricos dessa interleucina estão aumentados em pacientes com 

COVID-19 e relacinados com a severidade da doença (ANTONIO, et. al.,2020 ).  

A linfopenia é considerada quando a contagem de linfócitos absoluta está abaixo de 1,0 

x 109/L ou < 1.000 células/mm3 e o monitoramento desse parâmetro pode ser útil no prognostico 

da doença em paciente graves com necessidade de leitos de UTI. Esses pacientes apresentam 

níveis baixos de todos os tipos de linfócitos: TCD4, TCD8 e linfócito B, porém em paciente 

responsivos e com melhora do quadro clínico a contagem de linfócitos totais, TCD8 e linfócitos 
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B aumentam. Microscopicamente observa-se a presença de linfócitos reativos com 

heterogeneidade morfológica, linfoplasmocitose e de grandes linfócitos granulares (GLG) 

(FLEURY, 2020). 

Outras alterações hematológicas importantes na COVID-19 são o aumento do índice de 

ferritina sérica, diminuição da concentração de hemoglobina, aliados a alterações bioquímicas 

como aumento da proteína C reativa, albumina e lactato desidrogenase. A queda do nível de 

hemoglobina causa acúmulo de íons de ferro, aumentando a inflamação do organismo que, 

como resposta, produz grande quantidade de ferritina sérica para ligar-se aos íons de ferro livre. 

Algumas proteínas do SARS-CoV-2 atacam o grupo heme da hemoglobina, dissociando o ferro 

e formando porfirinas (heme sem íons de ferro) causando um dos sintomas mais característico 

da doença, a dispneia, podendo agravar para um quadro de pneumonia (LIMA, et. al.,2020).  

A presença de neutrofilia, também tem sido relacionada com um prognostico 

desfavorável (KANAAN, et. al, 2020). Estudos apontam que a neutrofilia é uma expressão da 

tempestade de citocinas e da hiperinflamação (FLEURY, 2020). A relação neutrófilo/ linfócito 

(NRL) pode ser útil como preditor de gravidade e, quanto maior essa relação maior o valor de 

citocinas inflamatórias (IL-2, IL-6, IL-10, etc) (ALVES, 2020). A NRL pode indicar infecção 

bacteriana nas síndromes respiratórias. Microscopicamente, os neutrófilos apresentam-se com 

núcleo hipossegmentado, em alguns casos com citoplasma hipergranular ou com áreas 

basofílicas hipogranular, cromatina pré- apoptótica. A granulopoiese acelerada e desordenada 

causa dimorfismo nos neutrófilos (FLEURY, 2020). 

Em relação a coagulação, foram observados em pacientes graves o aumento dos níveis 

de D-dímero, fibrinogênio, tempo de protrombina e diminuição da contagem de plaquetas 

(BRANDAO, et. al.,2020). As alterações nos exames de coagulação podem levar ao quadro de 

coagulação intravascular disseminada CIVD) (VIEIRA, et. al.,2020). A ligação do vírus aos 

receptores de ACE2 causa a ativação anormal do eixo renina-angiotensina gerando a adesão e 

agregação plaquetária, aumentando também o risco de tromboembolismo. Além disso, a lesão 

das células que expressam os receptores de ACE2 (pulmão, miocárdio e rins principalmente), 

aumentam a resposta inflamatória liberando mais citocinas, fator de necrose tumoral (TNF) e, 

consequentemente, o estímulo pró- coagulante (BATSCHAUER, A. P. B.; JOVITA, 

H.W.,2020). Pacientes com risco de algum evento trombótico, como CIVD, precisam ser 

monitorados e muitas vezes tratados com terapias anticoagulantes. 
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Uma grande revolução no auxílio ao acompanhamento da inflamação sistêmica, 

monitoramento do paciente para o risco de desenvolver sepse, são alguns biomarcadores 

hematológicos. 

 Na COVID-19 índices como a amplitude da variação de tamanho dos monócitos 

(MDW), relação neutófilos/linfócitos (NRL), relação plaquetas/linfócitos (RPL) e relação 

monócitos/linfócitos (RML) auxiliam o corpo clínico no acompanhamento de pacientes graves. 

O MDW foi observado aumentado em muitos pacientes infectados com COVID-19, 

principalmente nos com piores sintomas clínicos. A relação plaquetas/linfócitos (RPL) pode ser 

indicativo de uma tempestade de citocinas mais pronunciada devido à maior agragação 

plaquetária (FLEURY, 2020). As rezões neutófilos/linfócitos e plaquetas/linfócitos no pico da 

infecção podem ajudar na avaliação dos casos graves (VIEIRA, et. al.,2020).   
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5 CONCLUSÃO 

 

A pandemia de COVID-19 trouxe grandes desafios para a ciência e a saúde e, 

atualmente existem vacinas sendo testadas e muitas já aplicadas na população mundial, mesmo 

que em velocidade lenta e muitos medicamentos e outras terapias sendo testados. Aliado a esse 

processo de evolução, o laboratório clinico de hematologia se mostrou muito importante no 

entendimento da infecção pelo SARS-CoV-2 e no prognóstico dos pacientes.  

As alterações hematológicas na COVI-19, como linfopenia, plaquetopenia, diminuição 

da concentração de hemoglobina, neutrofilia e os biomarcadores estão intimamente ligadas ao 

estado de inflamação sistêmico causados pela tempestade de citocinas. Apesar dos 

biomarcadores serem recentemente utilizados para o acompanhamento da evolução da doença, 

devem ser utilizados com cautela para acompanhar evolução de paciente graves. O 

acompanhamento dos exames hematológicos é fundamental para o entendimento de como a 

infecção pelo SARS-CoV-2 acontece, para avaliar o grau de inflamação sistêmica e as possíveis 

complicações como uma CIVD, pneumonia e síndrome da angustia respiratória grave (SARG) 

nos pacientes graves e para indicar formas de reduzir o estado hiperinflamatório melhorando o 

prognóstico dos pacientes. 
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