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1. INTRODUÇÃO 

 
Foi identificado um vírus do gênero betacoronavírus causador de uma 

síndrome respiratória aguda (Sars-CoV2) na China em 2019. Esse vírus é 

encapsulado, tendo RNA de fita simples com o seu material genético, mais 

conhecido como a doença do corona vírus 2019 (Covid-19) possuindo uma 

grande semelhança genética com outro vírus Sars-Cov que já chamou a 

atenção das autoridades da saúde anos atrás. (GUAN et al, 2020). 

A fisiopatologia da COVID-19 está relacionada à entrada no epitélio alveolar 

do SARS-CoV-2 e pela consequente reação imune do hospedeiro a esse vírus. 

Observa-se uma resposta inflamatória sistêmica nas formas mais graves dessa 

doença, com grande liberação de citocinas, entre elas interleucinas 1 e 6 

(MURTA, 2020). O agravamento das manifestações clínicas ocorrem entre o 7º 

ao 12º dia após o aparecimento dos primeiros sintomas, notando nessa 

patologia a ocorrência de hipercoagulabilidade e isquemia decorrente da 

hipoxia. (ARAÚJO, MORAIS, 2020). 

Os relatórios preliminares sobre os achados clínicos e laboratoriais dos 

pacientes com COVID-19 incluem trombocitopenia, D-dímero elevado, tempo 

prolongado de protrombina e coagulação intravascular disseminada - CIVD 

(BRANDÃO et al., 2020). 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 

afim de correlacionar os disturbios de coagulação observados em pacientes 

com Covid-19. 

 

 
2. METODOLOGIA 

 
Foi realizado uma revisão bibliográfica em forma narrativa, selecionando 

artigos cientifícos e publicações em revistas na área de Hematologia e Análises 

Clinicas.  

 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
O SARS-CoV-2 é o vírus responsável pela infecção respiratória do trato 

inferior, também conhecido como síndrome respiratória aguda grave. Trata-se 

de uma pneumonia decorrente da infecção viral com comprometimento desse 

orgão (ARAÚJO; MORAIS, 2020). 



As proteínas S na superfície do SARS-CoV-2 se ligam aos seus receptores 

humanos ACE2 (enzima conversora de angiotensina 2, uma proteína 

transmembrana), transferindo seu material genético para dentro da célula, para 

em seguida, iniciarem seu processo de replicação (BRANDÃO et al., 2020). 

A forma grave da infecção é caracterizada por uma resposta inflamatória 

imunológica intensa, evidenciada pela presença de neutrófilos, linfócitos, 

monócitos e macrófagos. Necrópsias minimamente invasivas revelam dano 

alveolar difuso, formação de membrana hialina e infiltrado inflamatório 

intersticial mononuclear, com trombose em microcirculação (NASCIMENTO et 

al., 2020).  

A pneumonia causada pelo Sars-Cov-2 pode apresentar diversas 

complicações, desde manifestações pulmonares graves como SDRA (síndrome 

da angústia respiratória grave) e até coagulopatias (HELMS et al., 2020). 

Nesse contexto, casos de maior gravidade e morbimortalidade apresentavam 

fatores epidemiológicos comuns para o desenvolvimento de desfechos 

tromboembólicos, como a presença de comorbidades em 60,6% dos pacientes 

com COVID-19 grave (TANG et al., 2020).  

Após resposta imunológica ocorre o evento inflamatório com consequentes 

danos endoteliais. Os mediadores da inflamação ativam fatores 

procoagulantes. Tendo entre eles, fatores extrínsecos, fator XVII ativa fator X e 

intrínsecos, ativação de fator XI; fator XIIa ativa o fator XI, que ativa fator IX. 

Por sua vez, o fator IXa na companhia do fator VIII, ativa fator X da coagulação, 

que por si induz a formação de protrombina covertida em trombina, que 

originará fibrinogênio convertida em fibrina, proteína fisiológica coagulante pelo 

plasminogênio. Estas reações ocorrem em superfícies com fosfolipídios de 

membrana (ARAÚJO, MORAIS 2020). 

O Dimero-D é o resultado da ação sequencial da trombina, Fator XIIIa e 

plasmina, sendo um importante biomarcador de ativação da coagulação e 

fibrinólise. Outras situações não relacionadas à trombose em que esse 

biomarcador está aumentado como: sangramento, câncer, hemólise, doença 

renal, doença hepática, cirurgia recente, trauma, queimaduras e artrite 

reumatóide (ROSA, 2020). 

O estudo de Chen et al (2020), relacionou a letalidade da doença em 

pacientes com excessiva concentração do dímero-D. O D-dímero pode ajudar 

no reconhecimento precoce de pacientes de alto risco e orientar uma conduta 

mais minuciosa. Dados mostram que, em pacientes com COVID-19 grave, a 

terapia anticoagulante parece estar associada à menor mortalidade na 



subpopulação que atende aos critérios de coagulopatia induzida por sepse 

(SIC) ou com D-dímero acentuadamente elevado. 

Observa-se também ao analisar a provável fisiopatologia da COVID-19 uma 

diminuição da fibrinólise, resultando na diminuição do tempo de protrombina 

(PT), favorecendo a capacidade em formação de trombos e coágulos 

(BRANDÃO et al, 2020). 

Segundo Helms e colaboradores (2020), é imprescindível para confirmação 

do diagnóstico uma angiotomografia de pulmão em pacientes com quadro 

clínico ou laboratorial de tromboembolismo pulmonar. Outros quadros 

isquêmicos podem ocorrer, sendo necessário atenção do médico afim de evitar 

amputações ou infartos, já que pacientes mais graves com ventilação 

mecânica, tendem a maior chance. 

Apesar das contraindicações devido a possíveis sangramentos associados 

a plaquetopenia, a terapia anticoagulante com heparina de baixo peso 

molecular (HBPM) deve ser considerada em todos os casos de COVID-19, 

inclusive os não críticos. Têm sido descritas propriedades anti-inflamatórias da 

heparina, sendo benéfica nas infecções pelo SARS-CoV-2, onde as citocinas 

pró-inflamatórias estão significativamente elevadas, além de uma evolução com 

melhor prognóstico e diminuição da mortalidade como uso de HBPM 

(BATSCHAUER; JOVITA,2020). 

Concluindo, para minimizar os efeitos da coagulopatia, foi abrangente em 

muitos estudos, adicionar a terapia anticoagulante no manejo clínico, visando à 

redução da mortalidade e à limitação da disseminação sistêmica do 

coronavírus, sendo a medicação mais aceita a heparina, a qual é de fácil 

administração, podendo ser usada ambulatorialmente (TIBURI et al., 2020). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



4. CONCLUSÃO 

 
Apesar de que os mecanismos especificos da infecção pelo SARS-Cov 2, 

não estejam esclarecidos, pois se trata de um novo vírus, notoriamente envolve 

processos potencialmente danosos na coagulação e inflamação, visto que 

pacientes com Covid-19 apresentam um quadro de hipercoagulabilidade 

associada a infecção severa, podendo evoluir para TVP e EP e em casos mais 

graves CIVD. Os exames laboratoriais que avaliam a hemostasia que se 

apresentam alterados sao o Dimero-D, Fibrinogênio e TP, tendo alguns casos 

com a contagem de plaquetas diminuídas. 

Fundamental salientar que Dimero-D não é um exame para diagnostico de 

Covid-19, apenas apresentou melhor concordância com o prognóstico dos 

pacientes, sendo muito utilizado em prescrição de profilaxia nas dosagens de 

anticoagulantes como a heparina.  

Dessa forma, em vista dos impactos negativos da coagulopatia associada à 

infecção, é de suma importância um diagnóstico precoce e um suporte 

terapêutico eficaz. 
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