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RESUMO 

A COVID-19 é grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O SARS-CoV-
2 é um vírus responsável por infecções inicialmente pulmonares que podem causar quadros 
inflamatórios generalizados, descontrolados e exagerados, provocando quadros trombóticos 
graves e óbito. Durante a COVID-19, vários estudos indicam hiper-reatividade plaquetária, com 
maior expressão gênica de P-selectina, disfunção da via enzimática da ubiquitina, disfunção 
mitocondrial em plaquetas e aumento da apoptose plaquetária. A presença de partes virais no 
interior das plaquetas, incluindo material genético, é controverso e estima-se a ocorrência de 
outros receptores diferentes de ACE2 ou até mesmo a internalização de vesículas liberadas por 
leucócitos e que carreiam partes do vírus. Ocorre trombocitopenia em poucos pacientes, na 
maioria ocorrendo de forma discreta; quando moderada é mais rara e ocorre em pacientes com 
quadro mais severo da doença. 

Palavras-chave: COVID-19, hiperativação plaquetária, P-selectina, mitocôndria, 
trombocitopenia. 

 

ABSTRACT 

COVID-19 is a major public health problem in Brazil and worldwide. SARS-CoV-2 is 
a virus responsible for initially pulmonary infections that can cause generalized, uncontrolled 
and exaggerated inflammatory conditions, causing severe thrombotic conditions and death. 
During COVID-19 several studies indicate platelet hyperreactivity, with increased gene 
expression of P-selectin, dysfunction of the ubiquitin enzymatic pathway, mitochondrial 
dysfunction in platelets, and increased platelet apoptosis. The presence of viral parts inside 
platelets, including genetic material, is controversial and the occurrence of other receptors other 
than ACE2 or even the internalization of vesicles released by leukocytes that carry parts of the 
virus is estimated. Thrombocytopenia occurs in few patients, most occurring discreetly; when 
moderate, it is rare and occurs in patients with more severe disease. 

Keywords: COVID-19, platelet hyperactivation, P-selectin, mitochondria, thrombocytopenia,  
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INTRODUÇÃO 

Os coronavírus pertencem à família Coronaviridae, naturalmente infectam diferentes 

animais, podendo ser transmitidos aos seres humanos e causar infecções respiratórias. Ao todo, 

já foram identificados sete coronavírus humanos, entre eles o SARS-CoV e o MERS-CoV, 

responsáveis por surtos em 2002 e 2012, respectivamente. Mais recentemente, identificou-se 

em 2019 o novo coronavírus, SARS-Cov-2, que causa a doença por coronavírus-2019 (COVID-

19) (HU et al., 2020; BATSCHAUER & JOVITA, 2020). 

Os primeiros casos de COVID-19 foram descritos em dezembro de 2019 em Wuhan 

(China), como sendo uma pneumonia severa de causa desconhecida e que posteriormente foi 

anunciado o novo coronavírus como o seu causador. A grande transmissibilidade do vírus foi 

responsável por atingir todos os continentes em curto período de tempo e, por esse motivo, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou em março de 2020, pandemia causada pelo 

novo coronavírus. Ao final do mês de maio 2021, mais de 200 países registraram 170 milhões 

de casos acumulados de COVID-19 e mais de 3,5 milhões de óbitos, sendo destes somente no 

Brasil 16,5 milhões de casos e mais de 460 mil óbitos, caracterizando grande problema de saúde 

pública no Brasil e no mundo (WHO, 2021; BRASIL, 2021; HU et al., 2020; BATSCHAUER 

& JOVITA, 2020). 

O SARS-CoV-2 tem as mucosas do trato respiratório como principal porta de entrada 

no organismo humano, infectando inicialmente as células pulmonares. Grande parte dos 

indivíduos infectados apresenta quadro clínico assintomático ou sintomas mais brandos de 

infecções respiratórias mais corriqueiras (febre, fatiga, tosse seca, mialgia, diarreia). No 

entanto, uma parcela considerável desenvolve clínica de moderada a severa gravidade 

evoluindo rápida e facilmente para intensas pneumonias, quadros trombóticos e inflamatórios 

sistêmicos exacerbados, doenças entéricas, hepáticas e neuronais e óbito, mesmo com cuidados 

intensivos (SINGH, 2021). Neste contexto, muitos artigos científicos encontrados na literatura 

descrevem eventos que ocorrem durante as etapas evolutivas da infecção pelo novo coronavírus 

descrevendo alterações hemostáticas e inflamatórias com grande envolvimento de plaquetas e 

endotélio vascular, refletido grandemente no quadro clínico evolutivo do paciente. Portanto, a 

atividade plaquetária tem importante participação neste processo, daí o interesse no estudo de 

suas alterações durante a COVID-19. 

Considerando que a atividade plaquetária é essencial ao processo hemostático e que 

muitos artigos científicos evidenciam que alterações da atividade plaquetária encontradas na 
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COVID-19 podem estar relacionadas com sua fisiopatologia, ao risco aumentado de 

complicações clínicas e seus sintomas, surge a necessidade de reunir e compilar informações já 

expostas na comunidade científica à respeito. 

O esclarecimento de como a hemostasia é afetada pelas alterações das atividades 

plaquetárias, pode abrir caminhos para novas pesquisas a fim de entender melhor a 

fisiopatologia e descobrir e desenvolver novos alvos terapêuticos e novas drogas 

farmacológicas para controle e prevenção da COVID-19 e de outras patologias. Deve-se 

considerar ainda, que além do SARS-CoV-2, outros microrganismos emergentes poderão surgir 

ao longo dos próximos anos, servindo de cenário para novos e importantes surtos e pandemias. 

 

1. Importância das plaquetas na hemostasia sanguínea e em outros processos 

A hemostasia é um mecanismo rápido e eficiente para interromper sangramentos 

oriundos de lesão vascular e é essencial à sobrevivência, sendo composta por uma sequência de 

eventos que se interagem, com participação dos vasos sanguíneos e das plaquetas, bem como 

dos fatores de coagulação, de substâncias anticoagulantes naturais e das proteínas resultantes 

da fibrinólise e de seus inibidores (MORELLI, 2013; HOFFBRAND & MOSS, 2013). As 

plaquetas são fragmentos citoplasmáticos granulares, anucleados e de forma discoide, 

encontrados no sangue periférico e originados dos megacariócitos da medula óssea. Embora 

dispõem-se de estrutura aparentemente simples quando observado na microscopia óptica, as 

plaquetas são complexas do ponto de vista funcional e participam diretamente do processo de 

hemostasia sanguínea, que quando não estabelecida, acarreta em diversas patologias, incluindo 

quadros trombóticos graves ou sangramento. (CASTRO, 2006; MORELLI, 2013; 

HOFFBRAND & MOSS, 2013). 

Estruturalmente, a plaqueta possui a zona periférica (membranas externa e interna e 

sistema canalicular aberto). A membrana plaquetária é rica em fosfolipídios e em glicoproteínas 

(GPs), estas últimas funcionando como receptores de proteínas de adesão e se envolvem em 

várias etapas da função plaquetária. Os fosfolipídios são importantes para a coagulação e como 

substrato para produção de ácido araquidônico e tromboxana A2. A zona sol-gel possui o 

citoesqueleto e o sistema contrátil que permite a mudança para a forma ativada com formação 

de prolongamentos de pseudópodes, contração interna e liberação de substâncias granulares. A 

zona de organelas se constitui por organelas presentes no seu citoplasma e compreende 
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mitocôndrias, lisossomos (contém enzimas hidrolíticas), corpúsculos densos e grânulos-α. Os 

grânulos-α contém proteínas de adesão como a P-selectina (após ativação plaquetária, medeia 

interação das plaquetas com leucócitos e células endoteliais), fatores de coagulação, proteínas 

associadas à inflamação e inibidores da angiogênese, inibidores da fibrinólise, anticoagulantes 

naturais, quimiocinas (ajudam a modular o sistema imune), imunoglobulinas e fatores de 

crescimento. Já os grânulos densos se constituem por adenosina difostato (ADP) e adenina 

trifosfato (ATP), além de serotonina, pirofosfato e cálcio (MORELLI, 2013; CASTRO, 2006). 

Quando há integridade vascular o fator tecidual (FT) localiza-se nas camadas média e 

adventícia da parede do vaso, estando fora do alcance do sangue circulante. Na injúria tecidual, 

há exposição do FT e de outros elementos da matriz extracelular para o sangue circulante, 

iniciando o processo de coagulação sanguínea (MORELLI, 2013; NAOUM, 2017). A lesão 

vascular acarreta contração do vaso lesado seguida da adesão e agregação plaquetária (formação 

do tampão plaquetário), designado como hemostasia primária. O colágeno do endotélio é 

exposto e favorece a adesão e ativação plaquetária envolvendo fator de von Willebrand, 

fibrinogênio e várias GPIs (Ib e IIb/IIIa). Há mudança na forma plaquetária, secreção de 

conteúdo dos grânulos e ativação de GPs, secreção de serotonina, a ativação da cascata de 

coagulação e resultando na rede de fibrina, compondo a hemostasia secundária. O processo de 

coagulação é contra-regulado pelos anticoagulantes naturais, impedindo que a geração de 

trombina e de fibrina seja excessiva. Ocorre o último evento da hemostasia com a dissolução 

do coágulo pela desintegração gradual da rede de fibrina, processo este chamado de fibrinólise, 

promovendo novamente um fluxo normal através do vaso sanguíneo (HOFFBRAND & MOSS, 

2013; MORELLI, 2013; NAOUM, 2017). 

Plaquetas e megacariócitos participam do processo de trombose e hemostasia e exercem 

atividades mediando aspectos chaves dos processos inflamatórios, imunológicos e relacionadas 

à angiogênese. A P-selectina medeia a interação das plaquetas com leucócitos e células 

endoteliais e as quimiocinas ajudam a modular a resposta inflamatória (MORELLI, 2013). As 

plaquetas expressam vários receptores no reconhecimento de patógenos virais como dengue, 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) e influenza. Uma vez reconhecendo patógenos, 

indiretamente participam da resposta imune mediada pela liberação de citocinas e de peptídeos 

antimicrobianos, interagindo assim com neutrófilos, monócitos e linfócitos, amplificando a 

resposta imune (MANNE, 2020). 
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2. Uma síntese da fisiopatologia da COVID-19 

O SARS-CoV-2 é um vírus envelopado, com RNA de fita simples (ssRNA) e apresenta 

quatro proteínas estruturais: Spike (S), de membrana (M), de envelope (E) e nucleocapsídeo 

(N). A proteína S é a mais importante e possui duas subunidades funcionais, S1 (responsável 

pela ligação com o receptor celular) e S2 (responsável pela fusão entre o vírus e a membrana 

celular). A enzima conversora de angiotensina-2 (ACE2) foi identificada como receptor 

funcional para o SARS-CoV-2, onde a proteína S é ligada. A proteína serina-serina protease 

transmembranar (TMPRSS2) é outra protease citada como alvo viral. A ACE2 é expressa em 

vários órgãos como pulmões, coração, rins, bexiga e íleo. Como o ACE2 é bastante expressa 

no lado apical de células epiteliais dos pulmões (no espaço alveolar), esta região é grandemente 

atingida pelo vírus e sofre grande destruição tecidual. As células epiteliais, macrófagos 

alveolares e células dendríticas são os principais componentes da imunidade inata nas vias 

aéreas e participam de ações imunitárias contra o SARS-CoV-2 (SINGH, 2021; YUKI, 2020). 

Através da proteína S, o vírus se liga ao receptor de membrana celular, entra na célula 

hospedeira e injeta seu material genético para o interior da célula infectada. Após várias etapas, 

ocorre a replicação e disseminação viral para outras partes do organismo como cérebro, 

coração, fígado, rins e trato gastrointestinal, ocasionando hemorragia cerebral e desordens 

neuronais, isquemias cardíacas e infarto, coma e morte. Durante a replicação do SARS-CoV-2, 

além das proteínas estruturais, há síntese de peptídeos tóxicos não estruturais conhecidos como 

ORFs (Open Reading Frames) que causam complicações durante a infecção. Os ORFs mais 

importantes são: ORF1ab, ORF3a, ORF8 e ORF10. Quando liberadas das células infectadas 

danificadas, os ORFs levam à destruição outras células pulmonares facilitando a expansão para 

outras partes dos pulmões, ampliado a infecção, e se ligam com ferro do grupo heme 

eritrocitário e impede a captação de oxigênio e troca gasosa nos pulmões. Além de prejudicar 

a troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico, há degradação da hemoglobina, acarretando 

hemólise e anemia. Percebe-se maior vulnerabilidade e severidade da COVID-19 em indivíduos 

portadores de comorbidades, incluindo hipertensão arterial, diabetes e doenças pulmonares, 

além da idade avançada e imunossuprimidos. A intensa destruição tecidual provocada pela 

expansão viral e liberação de ORFs leva à uma resposta imune e inflamatória exagerada e 

descontrolada, com elevada secreção de citocinas (hipercitocinemia), definida como 
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“tempestade de citocinas” (cytokine storm)  (SINGH, 2021; SINGH, 2020; LAI, 2020; YUKI, 

2020).  

Pacientes com clínica mais severa de COVID-19 apresentaram linfopenia e aumento 

dos níveis plasmáticos de citocinas pró-inflamatórias como algumas interleucinas (IL-6, IL-8, 

IL-10), fator de necrose tumoral (TNF), entre outros, além do aumento de infiltrado de células 

inflamatórias nos pulmões. É observado formação de trombose e de embolismo pulmonar, 

elevação plasmática de D-dímero, de fibrinogênio, além do aumento da permeabilidade 

vascular resultante de injúria tecidual e que pode facilitar a invasão e expansão viral para outros 

órgãos (YUKI, 2020). Há hiper-reatividade plaquetária, disfunção endotelial, hipercoagulação 

e hipofibrinólise favorecendo coagulopatias (HENRY, 2020; MANNE, 2020). 

Alguns autores citam que durante a COVID-19 poderia ocorrer um evento patológico 

conhecido como linfohistiocitose hemofagocítica, derivada de uma hipercitocinemia que 

induzem macrófagos a se ativarem continuamente, atacando células da medula óssea, causando 

uma hipoplasia de medula, com linfopenia, plaquetopenia e anemia (SOY, 2020) 

 

3. Alterações plaquetárias encontradas durante a COVID-19 

A COVID-19 é fortemente associada a várias coagulopatias e o processo patológico 

apresenta alterações inflamatórias induzidas pela infecção (GROBLER, 2020). A 

hiperinflamação e a imunotrombose são importantes na COVID-19, sendo que hiper-

reatividade plaquetária, disfunção endotelial, hipercoagulação e hipofibrinólise, entre outros 

eventos, provavelmente acarretam coagulopatia (HENRY, 2020; MANNE, 2020). A injúria 

endotelial e a ativação plaquetária induzidas pela COVID-19 iniciam a propagação de vias 

procoagulantes, inativa o sistema anticoagulante natural e fibrinólise endógena, favorecendo a 

coagulação intravascular disseminada (CIVD) e contribuindo com falência múltipla de órgãos 

(SALAMANNA, 2020). As plaquetas podem desempenhar um papel importante na 

complicação do quadro clínico dos pacientes com COVID-19, no processo inflamatório local 

ou sistêmico (BURY, 2020). Além disso, tem sido alvo de estudo como importantes mediadores 

do sistema imune (SALEH, 2020). 

Em um artigo de revisão, Grobler et al. (2020) apontou implicações vasculares da 

COVID-19, relacionando-as com biomarcadores circulantes e com hiperativação plaquetária, 

disfunção endotelial e eritrocítica. Entre estes biomarcadores destacam-se a P-selectina, a 
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fibrina, o D-dímero e o fator de von Willebrand. A oscilação dos níveis destes biomarcadores 

no organismo pode promover um desequilíbrio entre fatores procoagulantes e anticoagulantes. 

No caso da COVID-19, o nível plasmático destes biomarcadores se eleva com a progressão da 

doença. A além das plaquetas, a P-selectina é encontrada nas células endoteliais (nos corpos de 

Weibel-Palade) e o seu aumento plasmático pode sinalizar uma disfunção tecidual, ativação 

plaquetária ou os dois eventos ao mesmo tempo, acarretando grande adesão de leucócitos na 

parede do endotélio e sinalizar inflamação e formação de trombos. Sabe-se que pode ocorrer 

queda da contagem de plaquetas em infecções virais e bacterianas e isto também é perceptível 

na COVID-19. Para Grobler et al. (2020), com o aumento do nível plasmático de P-selectina, 

fibrina e fator de von Willebrand, estes se interagem em demasiado aos receptores plaquetários 

induzindo hiperativação e agregação plaquetária, diminuindo a circulação de plaquetas devido 

ao consumo. 

Sabe-se que, durante a infecção por SARS-CoV-2, há hiper-reatividade plaquetária, 

entretanto, não se conhece como de fato a relação entre o vírus e a plaqueta acontece. De acordo 

com Campbell et al. (2020) e Manne et al. (2020), a hiper-reatividade plaquetária na COVID-

19 é acompanhada por mudanças da expressão gênica nas plaquetas, melhorando as interações 

entre plaquetas e leucócitos. 

Manne et al. (2020) avaliou a expressão gênica plaquetária e resposta funcional em 

pacientes com COVID-19, comparando com indivíduos sadios, demonstrando que a infecção 

pelo SARS-CoV-2 está associada ao aumento da atividade plaquetária e pode contribuir na 

fisiopatologia da COVID-19. Pacientes infectados com SARS-CoV-2 apresentaram mudanças 

na expressão gênica das plaquetas circulantes, associadas à via da ubiquitina (via enzimática 

relacionada à degradação de proteínas em eucariotos) e à disfunção mitocondrial. Houve 

aumento da expressão de P-selectina, além do aumento circulante de complexos plaqueta-

leucócitos, apresentando aumento da agregação, adesão e disseminação plaquetária. O aumento 

da ativação e da agregação plaquetária poderia ser parcialmente atribuída pelo aumento da 

ativação da via MAP-quinase e da síntese de tromboxana. 

As enzimas proteases ACE2 e TMPRSS2 são os alvos mais importantes no mecanismo 

primário de entrada do SARS-CoV-2 em células do epitélio pulmonar e do trato gastrointestinal 

(CAMPBELL, 2020). Manne et al. (2020) descreve em seus estudos que o receptor ACE2 não 

foi detectado em plaquetas. Por outro lado, para Campbell et al. (2020) a presença ou ausência 

destes nas plaquetas e megacariócitos é controversa e cita autores descrevendo a ausência, 
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enquanto que outros demonstraram que há expressão gênica de ambas proteínas nas plaquetas. 

possam interagir com o SARS-CoV-2. 

Tanto pacientes com COVID-19 de baixa, média ou alta carga viral, não foi detectado 

material genético viral nas plaquetas, porém não se deve excluir a possibilidade de entrada do 

vírus nas plaquetas em casos de pacientes com carga viral muito elevada (BURY, 2020). 

Contudo, para Campbell et al. (2020), há indícios de que parte do material genético do SARS-

Cov-2 teria sido encontrado dentro das plaquetas, embora não é conhecido o mecanismo com 

que este se interioriza. Manne et al. (2020) mostrou que parte do material genético do vírus foi 

encontrado em plaquetas de dois dos 25 pacientes COVID-19 estudados, mas como a ACE2 

não é expressa em plaquetas, sugere que o vírus pode usar de outro meio para sua interiorização, 

independente da ACE2. Outra possibilidade para explicar a presença do material genético deste 

vírus no interior de plaquetas e de megacariócitos é por meio da interiorização de vesículas 

extracelulares contendo SARS-CoV-2 e liberadas por leucócitos e células endoteliais infectadas 

(CAMPBELL, 2020).  

A integrina αIIbβ3 é um receptor exclusivo de células da linhagem megacariocítica 

(BENNET, 2005). Bury et al. (2020) propõe que a integrina αIIbβ3 poderia servir de porta de 

entrada do SARS-CoV-2 nas plaquetas, independente da presença ou ausência do receptor 

ACE2. O autor ainda menciona que a presença ou ausência do coronavírus dentro da plaqueta, 

provavelmente implica em pouca significância para o curso da doença. 

A fisiopatologia da COVID-19 parece ser multifatorial e sugere estar acompanhada por 

atividades procoagulantes das plaquetas. Sugere que pacientes graves com COVID-19 são 

acompanhados de apoptose plaquetária e com subsequente alteração no sistema de coagulação. 

Althaus et al. (2021) investigou nas plaquetas o potencial de despolarização da membrana 

interna da mitocôndria, a concentração citosólica de cálcio e a externalização da fosfatidilserina, 

que servem como biomarcadores da apoptose. Em geral, estes três parâmetros estavam 

aumentados em pacientes COVID-19 graves de unidade de terapia intensiva (UTI), quando 

comparados com indivíduos sadios ou com pacientes internados fora da UTI. Isto sugere que 

as plaquetas de pacientes que apresentam quadro clínico mais severo da COVID-19, apresentam 

uma desregulação dos biomarcadores da apoptose plaquetária. 

Sabe-se que a plaqueta apresenta em sua membrana vários receptores de adesão, entre 

eles um complexo multiprotéico entre a GPVI e o receptor Fc de cadeia ɤ (FcRɤ), que se liga 

ao colágeno, favorecendo a adesão plaquetária (CASTRO, 2006). Althaus et al. (2021) acredita 
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que anticorpos (imunoglobulina G) presentes em pacientes graves com COVID-19 podem 

induzir ao processo de apoptose plaquetária pela interação com o receptor plaquetário FcRɤ. 

Por isso, haveria uma forte relação entre biomarcadores de apoptose plaquetária e fatores 

procoagulantes das plaquetas, associando ativação do receptor plaquetário FcRɤ com 

complicações tromboembólicas e favorecendo a mortalidade em pacientes mais críticos. 

Alguns vírus como da influenza podem desencadear degranulação plaquetária quando 

partículas virais são opsonizadas por anticorpos, ativando assim receptores plaquetários FcRɤ. 

Para Zaid et al. (2020) isso também poderia ocorrer na infecção pelo SARS-CoV-2, sendo que 

a produção dos anticorpos específicos para este coronavírus é pequena em infecções muito 

brandas ou nos estágios iniciais da infecção, mas aumentando os títulos a medida que a doença 

progride. Zaid et al. (2020) enfatiza que a localização dos megacariócitos não se restringe à 

medula óssea e que já é conhecida sua existência nos pulmões. Por isso, a presença destes nos 

pulmões se torna uma situação privilegiada quando se refere à síntese e secreção de mediadores 

inflamatórios por megacariócitos e plaquetas, no sentido de promover uma rápida resposta 

imunológica. 

Em várias infecções virais, como as causadas pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) e pelo vírus influenza, ocorre a internalização do vírus em plaquetas seguida da 

degradação lisossomal do envoltório viral e ativação do receptor do tipo Toll-like tipo 7 (TLR7) 

específico para vírus ssRNA. Quando o ssRNA viral é reconhecido pelo receptor TLR7 

plaquetário, algumas vias de sinalização interna são ativadas, como as vias da proteína-quinase 

ativada por mitógeno (MAPQuinase) e da proteína quinase B (PKB), além de poder ocasionar 

liberação da fração C3 do sistema complemento e subsequente ativação da cascata do sistema 

complemento (KOUPENOVA & FREEDMAN, 2020). Considerando que o SARS-CoV-2 é 

um vírus ssRNA, estima-se também que este pode sofrer internalização pelas plaquetas, 

estimulando a ativação de vias de sinalização descritas acima. 

Para Zaid et al. (2020), as plaquetas podem interagir com vírus e participar de processos 

inflamatórios e trombóticos. Em seu trabalho identificou material genético do SARS-CoV-2 

em plaquetas de pacientes infectados, estando estas hiperativas e expressando moléculas pró-

inflamatórias. Talvez a presença do RNA viral em compartimentos endossomais das plaquetas 

poderia ativar receptores do tipo TLR-7, semelhante de como ocorre em infecções com o vírus 

da influenza. A respeito de como o material genético viral se encontra no interior da plaqueta, 

o autor propõe ou pela interação genuína entre o vírus e algum receptor plaquetário, ou pela 
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captura do RNA do vírus circulante. Zaid et al. (2020) identificou elevados níveis de 

interleucinas relacionadas ao recrutamento de neutrófilos e monócitos, ativação de linfócitos B 

e T e de linfócitos Natural Killer (NK). Como as plaquetas estão hiperativas durante a COVID-

19, contribuindo na resposta inflamatória sistêmica e em eventos trombóticos, espera-se que 

um bloqueio nas vias de ativação plaquetária poderia contribuir na melhora da resposta do 

paciente diante da doença. 

Têm-se notado que pacientes com COVID-19 podem apresentar trombocitopenia, 

geralmente leve na maioria dos casos. Trombocitopenia moderada ou severa é observada apenas 

em alguns casos mais críticos (WOOL & MILLER, 2021). De acordo com Larsen et al. (2020), 

discreta trombocitopenia é um achado comum em pacientes com COVID-19 e que valores na 

contagem de plaquetas inferiores a 100 mil/mm3 é mais raro, estando geralmente relacionado 

com desenvolvimento de coagulopatia. Saleh et al. (2020) menciona que a trombocitopenia é 

significantemente associada com a severidade da COVID-19, principalmente em pacientes que 

vão ao óbito, sugerindo como sendo um dos fatores determinantes do prognóstico para o 

paciente e relacionado àqueles que apresentam CIVD. Em uma meta-análise de 24 estudos 

compreendendo mais de 2500 pacientes, Lai et al. (2020) menciona a prevalência de 

trombocitopenia em cerca de 16,4% e 32,3% para pacientes não graves e graves com COVID-

19, respectivamente. 

Liu et al. (2020) realizou um estudo envolvendo 383 pacientes com COVID-19 e a 

maioria revelou contagem de plaquetas dentro da normalidade, apenas alguns apresentando 

trombocitopenia. A trombocitopenia no momento da admissão estava associada com 

mortalidade quase três vezes maior que em pacientes sem trombocitopenia e foi considerada 

como um fator de risco independente para mortalidade na COVID-19. O mecanismo que o 

SARS-CoV-2 utiliza para desencadear a trombocitopenia não é tão estudado, mas segundo o 

autor, há possibilidade da injúria tecidual pulmonar desencadear um processo imunológico com 

a participação das plaquetas. A injúria tecidual pulmonar causa uma ativação e agregação 

plaquetária nos pulmões, com formação de trombos e consumo local de plaqueta e 

megacariócitos. 

Hoffbrand & Moss (2013) menciona que pode ocorrer trombocitopenia em infecções 

virais pela depressão seletiva de megacariócitos na medula óssea, ocasionando uma diminuição 

da produção de plaquetas. Além disso, infecções virais podem ocasionar uma diminuição da 

contagem plaquetária por um processo imunomediado pela ligação de imunocomplexos 
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inespecíficos às plaquetas ou por auto-anticorpos antiplaquetas (geralmente imunoglobulina G) 

ligando-se às GPs IIb/IIIa ou Ib, causando uma remoção prematura das plaquetas da circulação 

pelos macrófagos do sistema reticulo-endotelial. 

Segundo Wool & Miller (2021), alguns mecanismos são propostos para se explicar a 

trombocitopenia encontrada em pacientes portadores de COVID-19: 1) ativação plaquetária 

pela interação direta com o vírus (formação de agregados plaquetas-leucócitos); 2) aumento da 

síntese de trombina e formação de coágulos com subsequente retirada pelo sistema retículo-

endotelial; 3) consumo de plaquetas pelo aumento de injúria endotelial e possível destruição 

plaquetária pela formação de auto-anticorpos plaquetários (que poderia ocasionar a retirada das 

plaquetas da circulação sanguínea); 4) sequestro hepatoesplênico de plaquetas e a supressão da 

medula óssea e menor estímulo de maturação dos megacariócitos. A própria ação direta do 

vírus, o quadro inflamatório e a redução da produção de trombopoetina poderiam diminuir o 

processo de trombopoese na medula óssea. Soy et al. (2020) relata que a trombocitopenia 

também pode ser relacionada à linfohistiocitose hemofagocítica, decorrente da tempestade de 

citocinas e acometimento da medula óssea pela infecção do SARS-CoV-2. 

Koupenova & Freedman (2020) menciona que além do envolvimento imunológico das 

plaquetas na formação de trombos, também pode exercer função imunológica durante 

infecções, participando da inter-relação com leucócitos que medeiam a resposta imune, como 

neutrófilos, eosinófilos, monócitos e células dendríticas. Além disso, as plaquetas influenciam 

a imunidade adaptativa e modula linfócitos B e T, secretando serotonina e fator plaquetário 4 

(FP4). 

  As plaquetas também ajudam no controle da formação de armadilhas extracelulares dos 

neutrófilos (NETs), liberando fator estimulante de colônia macrófago-granulócito (GM-CSF), 

acarretando em netose. Supõe-se que um descontrole nos processos de destruição tecidual e de 

liberação de citocinas poderia levar a uma descontrolada netose e potencial imunotrombose. 

Por isso, acredita-se que a interação do SARS-CoV-2 com plaquetas seja importante para ajudar 

a compreender processos da fisiopatologia do COVID-19, através da imunidade mediada por 

plaquetas (KOUPENOVA & FREEDMAN, 2020). 

A literatura descreve que um número significante de pacientes com COVID-19 

desenvolve a “tempestade de citocinas” associado a vários eventos incluindo formação de 

radicais livres de oxigênio (RLO), estresse oxidativo, desregulação da hemostasia do ferro, 

hipercoagulabilidade e formação de trombo (SALEH, 2020). Em seu trabalho, Saleh et al. 
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(2020) propõe que a disfunção mitocondrial intracelular e extracelular (encontrado em 

fragmentos celulares como as plaquetas) pode ser uma consequência da infecção pelo COVID-

19. As disfunções que afetam as mitocôndrias plaquetárias podem estar relacionadas à 

coagulopatia, também associada com vias de sinalizações inflamatórias. Na COVID-19 

acredita-se que elevados níveis de citocinas inflamatórias e de ferritina levam a um estado de 

estresse oxidativo e dano celular, sendo a hiperferritinemia associada à severidade da doença. 

A desregulação da hemostasia do ferro induz à formação de radicais livres de oxigênio reativos, 

e que promove estresse oxidativo. Um estado inflamatório exacerbado poderia ocasionar 

disfunção mitocondrial com dano plaquetário e apoptose. Devido às plaquetas serem 

fragmentos celulares anucleados, seu estado de saúde é determinado pelo estado funcional de 

suas mitocôndrias. Como a mitocôndria é considerado o principal responsável por produzir 

energia celular, uma disfunção mitocrondrial poderia afetar o tempo de vida da plaqueta e 

induzir mais rapidamente à apoptose. Segundo o autor, trabalhos recentes descrevem que 

plaquetas mais susceptíveis à apoptose podem induzir o processo de coagulação 50 vezes mais 

rápido que plaquetas normais. 

 

OBJETIVO 

O presente artigo tem como objetivo geral descrever quais as alterações plaquetárias 

encontradas durante a COVID-19 e suas consequências para o organismo humano. Os objetivos 

específicos são: 1) descrição resumida da função plaquetária na hemostasia sanguínea e em 

outras funções; 2) descrição sucinta da fisiopatologia geral da COVID-19; 3) descrever quais 

alterações estruturais e funcionais plaquetárias são encontradas durante a COVID-19. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

A presente pesquisa caracterizou-se do tipo qualitativo, predominantemente descritivo, 

através de citações e/ou transcrições dos trabalhos científicos encontrados na literatura. A coleta 

de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica e/ou documental obtida em bancos de 

dados PubMed (National Library of Medicine) e Science Direct, de artigos científicos com 

temática associando atividade plaquetária e COVID-19, usando as palavras platelets (plaquetas) 

e COVID-19 como terminologias na busca. Os artigos disponibilizados nas bases de dados e 

que se adequaram ao tema escolhido foram selecionados, sendo excluídos aqueles que estavam 
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presentes em mais de uma base de dados. Utilizou-se também, artigos e textos científicos de 

temas complementares ao tema principal, como livros e revistas científicas, além de endereços 

eletrônicos que continham acesso de busca como Google, entre outros. Após a coleta dos dados 

pertinentes ao tema escolhido, as informações foram analisadas, compiladas e reunidas em 

tópicos. 

  

RESULTADO E DISCUSSÃO 

As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos, complexas do ponto 

de vista funcional e participam do processo de hemostasia sanguínea, que quando não 

estabelecida pode ocasionar quadros trombóticos graves ou sangramentos. Estruturas como os 

fosfolipídios e as GPs situados na membrana citoplasmática, além das organelas como as 

mitocôndrias, lisossomos e grânulos-α, são essenciais para as atividades funcionais plaquetárias 

in vivo. A P-selectina dos grânulos-α participa da interação entre leucócitos, plaquetas e 

endotélio, enquanto que quimiocinas ajudam a modular o sistema imune e inflamatória 

(MORELLI, 2013; CASTRO, 2006). Portanto, a participação das plaquetas no processo de 

hemostasia sanguínea e de processos imunológicos e inflamatórios é de grande importância. 

Vários estudos científicos mostram que durante o processo patológico da COVID-19 

ocorre grande destruição tissular e endotelial nos pulmões, levando a um quadro exagerado e 

descontrolado de inflamação. Esse evento proporciona hiper-reatividade plaquetária, disfunção 

endotelial, hipercoagulação e hipofibrinólise, ocasionando coagulopatias, falência múltipla de 

órgãos levando facilmente ao óbito (GROBLER, 2020; HENRY, 2020; MANNE, 2020; 

SALAMANNA, 2020). Embora o mecanismo dos eventos fisiopatológicos não esteja 

totalmente esclarecido, não há dúvidas de que há um grande envolvimento das plaquetas em 

muitas etapas. Cita-se por exemplo, a ativação plaquetária e subsequente ativação da cascata de 

coagulação, formação de trombos e imunotrombos e a participação das plaquetas como 

importante mediador do sistema imune (BURY, 2020; SALEH, 2020). 

Percebe-se que a COVID-19 é uma doença multifatorial, promovida inicialmente pela 

infecção do SARS-CoV-2 e tendo as vias respiratórias e pulmões como principal porta de 

entrada no organismo humano, causando sintomas brandos na grande maioria dos casos. As 

proteínas estruturais do SARS-CoV-2 são importantes ligantes na sua interação com células 

alvo que apresentam os receptores ACE2 na superfície. Mas a síntese e liberação dos ORFs 
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virais pode promover inflamação e destruição tissular em outros tecidos, favorecendo o 

desenvolvimento de quadros inflamatórios sistêmicos, através da “tempestade de citocinas” 

(SINGH, 2021; SINGH, 2020; LAI, 2020; YUKI, 2020). 

Ocorre aumento da atividade plaquetária durante a infecção pelo SARS-CoV-2 

(ALTHAUS, 2021; CAMPBELL, 2020; GROBLER, 2020; KOUPENOVA & FREEDMAN, 

2020 MANNE, 2020; ZAID, 2020). A P-selectina foi considerada como um biomarcador de 

hiperatividade plaquetária, elevando-se durante a COVID-19, promovendo grande adesão de 

leucócitos na parede do endotélio, favorecendo inflamação e formação e trombos (GROBLER, 

2020, MANNE, 2020). Há um aumento da expressão gênica de P-selectina (MANNE, 2020). 

Desta maneira, o aumento dos títulos de P-selectina circulante sinaliza hiperativação 

plaquetária e maior risco do paciente desenvolver eventos trombóticos (GROBLER, 2020). 

Além da P-selectina, outros biomarcadores são citados (fibrinogênio, D-dímero e fator de von 

Willebrand) e que estando os títulos aumentados implicam em efeitos procoagulantes 

(GROBLER, 2020). Segundo Manne et al. (2020), a hiper-reatividade e o aumento da 

agregação plaquetária pode ser atribuído, em parte, pelo aumento da síntese de tromboxana A2 

e da atividade da via de sinalização MAP-quinase. 

 São descritas mudanças da expressão gênica nas plaquetas na via da ubiquitina e à 

disfunção mitocondrial (MANNE, 2020). Como a função mitocondrial é essencial para o 

processo de obtenção de energia para uma célula (mitocôndria intracelular) ou fragmento de 

células (mitocôndria extracelular) incluindo plaqueta, qualquer alteração em seu funcionamento 

acarreta em déficit energético da célula e morte celular. Se houver uma perda de função da via 

ubiquitina-proteassomo influenciada pelo vírus, pode acarretar acúmulo de radicais livres 

gerando disfunção mitocondrial e apoptose. De fato, Althaus et al. (2021) investigou o potencial 

de despolarização da membrana interna da mitocôndria, a concentração citosólica de cálcio e a 

externalização da fosfatidilserina (considerados como biomarcadores de apoptose) e estes três 

parâmetros estavam aumentados em pacientes graves com COVID-19. Isto sugere que 

pacientes graves com COVID-19 são acompanhados por apoptose plaquetária envolvendo 

disfunção mitocondrial. Saleh et al. (2020) propõe que a “tempestade de citocinas” e o estado 

de hiperinflamação poderiam ocasionar nas plaquetas formação de radiais livres de oxigênio, 

estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, com dano plaquetário e apoptose. A apoptose 

poderia induzir o processo de coagulação 50 vezes mais acelerado que em plaquetas normais. 
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 De acordo com a literatura, a ausência ou presença de ACE2 e de TMPRSS2 (principais 

portas de entrada do SARS-CoV-2 em células) nas plaquetas e megacariócitos é controversa 

(MANNE, 2020; CAMPBELL, 2020). Todavia, muitos trabalhos mencionam a presença de 

parte do material genético viral internamente às plaquetas (CAMPBELL, 2020; MANNE, 2020; 

ZAID, 2020), de certa maneira intrigando de qual meio o SARS-CoV-2 utiliza para isso 

(MANNE, 2020).  Talvez um outro tipo de receptor independente de ACE2 poderia participar 

deste processo de interiorização viral em plaquetas como a integrina αIIbβ3 (BURY, 2020), além 

da interiorização de vesículas extracelulares (contendo o vírus ou partículas virais) liberadas 

por leucócitos ou outras células infectadas (MANNE, 2020) e a simples captura do RNA viral 

circulante (ZAID, 2020). Bury et al. (2020) não detectou material genético viral do SARS-CoV-

2 nas plaquetas, mas acredita que em pacientes com carga viral muito elevada essa possibilidade 

poderia ocorrer. 

 A importância da presença ou ausência de partes virais no interior das plaquetas ou a 

interação vírus-plaqueta também é discutido em alguns trabalhos. Para Bury et al. (2020), a 

presença ou ausência do novo coronavírus no interior da plaqueta tem pequeno significado. 

Diferente deste pensamento, Koupenova & Freedman (2020) e Zaid et al. (2020) relevam a 

importância de alguns vírus já intensamente estudados, como o HIV e influenza, serem 

internalizados por plaqueta, seguida de ativação de receptores internos TLR7 (específico para 

vírus ssRNA), ativando vias enzimáticas como a MAP-quinase e PKB, liberando a fração C3 

do sistema complemento (importante peça-chave do sistema imune), sugerindo que uma 

interação da plaqueta com o SARS-CoV-2 também possa ocorrer de maneira semelhante. 

Plaquetas exercem importante papel imunológico nas infecções virais, mediando a 

resposta imune com leucócitos, influenciando a imunidade adaptativa, modulando linfócitos B 

e T, secretando serotonina e FT4. Ajudam no controle da formação de NETs, que, quando 

descontrolada devido ao processo de destruição tecidual e secreção de citocinas inflamatórias, 

poderia levar a um descontrole da netose, envolvendo também as plaquetas (KOUPENOVA & 

FREEDMAN, 2020).  Além disso, a presença de megacariócitos no tecido pulmonar leva à uma 

condição privilegiada frente a estas infecções (ZAID, 2020). Quando partículas virais são 

opsonizadas pelos anticorpos, ativam receptores FcRɣ e desencadeiam degranulação 

plaquetária. Alguns trabalhos sugerem que esta ação imunológica também poderia ocorrer em 

infecções pelo SARS-CoV-2 (nos casos em que a infecção é mais severa) e que os anticorpos 

(imunoglobulina G) presentes em pacientes graves com COVID-19 poderiam interagir com o 

receptor plaquetário FcRɣ e levar à um processo de apoptose plaquetária (ALTHAUS, 2021). 
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Alguns trabalhos descrevem uma baixa contagem de plaquetas em poucos pacientes 

com COVID-19 e que quando presente geralmente é leve na maioria dos casos (LARSEN, 

2020; LIU, 2020; WOOL & MILLER, 2021). Trombocitopenia moderada a grave é relatada 

apenas em pacientes mais críticos, estando com valores abaixo de 100 mil/mm3 (LARSEN, 

2020). A prevalência de trombocitopenia é cerca de 16,4% para pacientes não graves e de 32,3% 

para os de maior gravidade (LAI, 2020) Além disso, a trombocitopenia foi considerada no 

momento da admissão como um fator de risco para mortalidade quase três vezes maior que 

àqueles com valores plaquetários dentro dos limites de normalidade (LIU, 2020). 

O mecanismo que leva à trombocitopenia é pouco estudado, mas alguns trabalhos 

mencionam que a injúria tecidual poderia desencadear um consumo local de plaquetas pela 

ativação e agregação plaquetária, levando à formação de trombos e coágulos e subsequente 

retirada, precocemente, pelo sistema retículo-endotelial (GROBLER, 2021; LIU, 2020; WOOL 

& MILLER, 2021). Poderia ocorrer também trombocitopenia por vários outros mecanismos: 

eventos como a destruição plaquetária pela formação de auto-anticorpos plaquetários, supressão 

da medula óssea pela depressão seletiva de megacariócitos na medula óssea, propostos por 

Wool & Miller (2021), são corroboradas por Hoffbrand & Moss (2013). Também é propostos 

a ativação e destruição plaquetária pela interação direta com o vírus (WOOL & MILLER, 

2021). A tempestade de citocinas também poderia ocasionar um quadro de linfohistiocitose 

hemofagocítica, atingindo a medula óssea, destruindo células imaturas participantes da 

hematopoese, incluindo as da linhagem megacariocítica, levando à trombocitopenia associada 

à leucopenia e à anemia (SOY, 2020). 

 

CONCLUSÃO 

Existem uma gama de trabalhos publicados na literatura associando a COVID-19 com 

eventos trombóticos, descontrole da hemostasia sanguínea e estado de grande inflamação 

pulmonar e sistêmica. Geralmente a maioria dos indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 é 

assintomático ou desenvolve sintomas mais brandos; uma pequena parcela destes, a doença 

progride para quadros mais severos. 

Conclui-se que nos eventos que ocorrem durante a COVID-19, há importante 

envolvimento das plaquetas e nota-se hiper-reatividade plaquetária.  Há aumento da agregação 

plaquetária relacionados com maior risco de desenvolver eventos trombóticos, efeitos 
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procoagulantes atribuído, em parte, pelo aumento dos títulos de P-selectina circulante. Ocorre 

aumento da apoptose celular, incluindo apoptose plaquetária pelos seguintes processos: 1) 

alterações na via da ubiquitina (perda de função da via ubiquitina-proteassomo) com disfunção 

mitocondrial e déficit energético em células e plaquetas; 2) aumento da despolarização da 

membrana interna da mitocôndria, da concentração citosólica de cálcio e da externalização da 

fosfatidilserina; 3) a “tempestade de citocinas” e o estado de hiperinflamação poderiam 

ocasionar nas plaquetas a formação de radiais livres de oxigênio, estresse oxidativo, disfunção 

mitocondrial, com dano plaquetário e apoptose. Apoptose poderia induzir o processo de 

coagulação 50 vezes mais acelerado que em plaquetas normais. 

Em relação aos receptores ACE2 e TMPRSS2, conclui-se que não estão presentes nas 

plaquetas, mas a presença de material genético ou de outras estruturas do SARS-CoV-2 no 

interior das plaquetas é inconclusivo: àqueles que apontam a presença, sugerem que: 1) a 

internalização nas plaquetas possa ocorrer pela interação com receptores de membrana 

independentes de ACE2 e TMPRSS2, como a integrina αIIbβ3; 2) as plaquetas podem engolfar 

vesículas extracelulares liberadas por leucócitos ou outras células infectadas. Se há ocorrência 

de internalização do vírus nas plaquetas, talvez possa estimular receptores internos TLR7 

ativando vias enzimáticas como a MAP-quinase e PKB, como ocorre em outras infecções de 

vírus ssRNA. 

Pelas plaquetas prestarem importante papel imunológico ajudando a controlar inclusive 

a formação de NETs leucocitários, mas sofrerem hiperativação plaquetária na COVID-19 além 

do normal, podem ocasionar um descontrole no processo de netose. Plaquetas e megacariócitos 

podem ter importante papel imunológico no combate ao SARS-CoV-2 nos pulmões, devido à 

sua localização privilegiada.  

Em relação à contagem de plaquetas, a trombocitopenia ocorre em poucos pacientes 

com COVID-19, sendo na maioria das vezes discreta. Trombocitopenia moderada (abaixo de 

100 mil/mm3) é raramente relatada, apenas em alguns casos mais severos. Entretanto, a 

trombocitopenia notada durante a admissão no internamento, é um evento considerado como 

fator de risco para mortalidade de quase três vezes maior quando comparado àqueles com 

valores dentro da normalidade. Alguns eventos podem ser responsáveis pela diminuição da 

contagem plaquetária: 1) injúria tecidual, 2) formação de trombos/coágulos/imunotrombos, 3) 

a destruição plaquetária pela interação com auto-anticorpos plaquetários produzidos durante o 

curso da doença, 4) sequestro hepatoesplênico de plaquetas e a supressão da medula óssea pelo 
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SARS-CoV-2. Poderia ocorrer ainda a linfohistiocitose hemofagocítica levando à 

trombocitopenia associada à leucopenia e à anemia. 

Pela COVID-19 ser um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo, 

responsável por uma pandemia, é evidente a ocorrência de grande número de pesquisas 

científicas com intuito de controlar o contágio e disseminação do vírus, na busca de novos 

antivirais e tratamentos para um melhor controle de eventos fisiopatológicos. Nota-se grande 

número de trabalhos descrevendo envolvimento das plaquetas na fisiopatologia da COVID-19 

e alterações das suas funções normais. Um maior entendimento e controle das atividades 

plaquetárias na inflamação e na hemostasia durante a COVID-19 poderiam ajudar a promover 

um melhor prognóstico para o paciente.  
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