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RESUMO 

A COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV2, este pertence à família 

coronaviridae, RNA fita simples com polaridade positiva. Esta doença 

manifesta-se de forma sistêmica, mas sua principal forma de manifestação é a 

infecção do trato respiratório. Estudos demonstram que também há danos 

causados no sistema cardiovascular, renal, gastrointestinal, neurológico, 

imunológico e no sistema hematopoiético. Os achados laboratoriais fornecem 

para equipe informação prognóstica, relevando o que está acontecendo com o 

paciente. Trazendo resultados da avaliação do sistema hematopoiético, 

demonstram as evidências de danos ocorridos através da análise dos 

leucócitos que se apresentam alterados tanto na quantidade como na 

morfologia, alterações estruturais nas hemácias e trombocitopenias, implicando 

em alterações na hemostasia sanguínea, com eventos de trombose e 

sangramento. 
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1 INTRODUÇÃO 

A COVID-19 (Coronavirus Disease-19) é uma patologia multissistêmica, 

causada pelo vírus SARS-CoV2, um coronavírus de origem zoonótica, sua 

característica estrutural é semelhante aos vírus que causam a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS). Desta forma, assim como a SARS e a MERS, nas infecções pelo 

coronavírus costuma-se ter manifestações com sintomas respiratórios, alguns 

pacientes podem desenvolver Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo 

(SDRA) e podendo até levar a óbito. (1) 

Esta doença surgiu como epidemia em Whuan, província de Hubei, na 

China no ano de 2019, e logo ganhou proporções mundiais, em 30 de janeiro 

de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou que seria uma 

emergência de saúde pública de interesse internacional, e logo no início de 

março deste mesmo ano sendo decretada pandemia, trazendo grandes 

impactos mundiais, tanto na saúde, economia e nas relações sociais. (2) 

Para que então haja o desenvolvimento da doença, o indivíduo precisa 

entrar em contato com gotículas ou aerossóis respiratórios, emitidos por 

indivíduos contaminados, ou através de contato com objetos ou superfícies 

contaminadas por partículas virais. O desenvolvimento do vírus nas células 

humanas e instalação da doença causada por SARS-CoV2, ocorre porque o 

vírus invade as células humanas se liga ao receptor da Enzima Conversora de 

Angiotensina 2 (ACE2) em células ciliadas, em células secretoras de muco, no 

epitélio brônquico e na mucosa conjuntiva. (2)  

A apresentação da doença pode ser desde de indivíduos com ausência 

de sintomas, em alguns casos podem estar presentes sintomas leves e 

também há casos graves, com pneumonia viral, progredindo com falência 

respiratória, podendo evoluir para óbito. (2) 

Por ser uma doença multissistêmica, ela apresenta danos além do 

sistema respiratório, desenvolvendo manifestações em outros sistemas, 

incluindo danos cardiovasculares, renais, gastrointestinais, neurológicos, 

sistema imune e hematológicos. (3) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GENÉTICA 

O SARS-CoV2 são vírus que pertencem a família coronaviridae,  

formado por RNA fita simples com polaridade positiva (RNA+). O genoma 

completo desse vírus possui menos de 30.000 nucleotídeos, estes 

nucleotídeos são compostos por uma molécula de açúcar (Ribose), um ácido 

fosfórico (Fosforo) e uma base nitrogenada que pode ser uma (Adenina, 

Citosina, Guanina, Uracila). Neste microrganismo foram identificadas em torno 

de 29 proteínas, dentre as mais importantes podemos citar a proteína S e N. A 

proteína S (Spike) são espículas que dão ao vírus aparência de coroa, essas 

espículas dão a volta por completo na superfície da partícula viral. É através da 

proteína S permite que o vírus entre na célula hospedeira, isso ocorre por meio 

da ligação desta glicoproteína ao receptor celular, neste caso a Enzima 

Conversora de Angiotensina 2 (ACE2). A proteína N do nucleocapsídeo viral 

por sua vez, é responsável pelo processo de replicação do vírus e a partir daí 

consegue originar novas partículas virais. (3) 

 As novas partículas virais agora formadas, são capazes de infectar 

novas células e desencadear todo processo de uma doença sistêmica, 

afetando sistema cardiovascular, respiratório, renal, neurológico, 

gastrointestinal, hematopoiético e imunológico. (3) 

 A fase inicial cursa com o período de incubação viral que dura de 1 a 14 

dias, nesta fase surgem os sintomas não específicos, mas devido a pandemia 

da COVID-19 todos os olhares se voltam para achados que possam direcionar 

ao SARS-CoV2 através do exame reação em cadeia da polimerase em tempo 

real (RT-PCR), teste padrão até o momento para identificação deste em 

indivíduos assintomáticos e sintomáticos como febre, cefaleia, mal-estar, 

coriza, anosmia e ageusia (disfunção olfativa e gustativa) dor de garganta, 

tosse e dificuldade respiratória. (3) 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) esses sinais e 

sintomas podem ser comum em síndromes gripais comum, mas também na 

COVID-19, podendo variar de um indivíduo a outro. Esses sinais e sintomas 

podem se manifestar de forma leve em alguns casos, já em outros pode 
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apresentar uma pneumonia e até pneumonia grave, com Síndrome 

Respiratória aguda Grave (SRAG), edema pulmonar, choque séptico e falência 

de órgãos. (4) 

2.2 ACHADOS LABORATORIAIS 

2.2.1 LEUCÓCITOS 

A COVID-19 sendo, portanto, uma doença sistêmica, possui impacto 

relevante sobre a hematopoiese e hemostasia, mas não somente neste 

sistema, foram encontradas alterações relevantes também nos marcadores 

inflamatórios como na lactato desidrogenase (DHL), Proteína C reativa (PCR) e 

alterações importantes nas citocinas, principalmente interleucinas (IL 6, IL 2, IL 

7), D-dímero aumentado, tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina 

parcial ativa (TTPa), nas transaminases, albumina diminuída e hemoglobina 

baixa caracterizando anemia. (1,13) 

Na doença causada pelo SARS-COV2 tem-se observado cursar com 

leucopenia, afetando principalmente a linhagem linfoide, com linfopenia relativa 

e absoluta. Linfócitos de pacientes com COVID-19 demonstram serem 

linfócitos reativo e sugerindo serem linfoplasmocitoide. (1,5)   

Desta forma a linfopenia apresenta contagem absoluta de linfócitos 

abaixo de 1,0x109L. Isso pode ocorrer pela resposta imune ineficiente. 

Podendo estar vinculado ao fato dos linfócitos, expressarem receptores de 

enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), havendo assim ligação do vírus 

SARS-CoV2 nos linfócitos e isso causaria lise nestas células. O que explicaria 

sua diminuição na forma circulante no sangue periférico. (1) 

Ainda nos leucócitos, alterações morfológicas, foram descritas em 

Neutrófilos de pacientes em estado grave. (6) 

Alterações relevantes encontradas nestas células são os “grânulos da 

morte”, que são grânulos verdes, com aspecto brilhante, estes grânulos foram 

descritos pela primeira vez em 2009. A presença dessas alterações estava 

associada a pacientes com lesão hepática, estes apresentavam alterações nas 

transaminases e viriam a óbito em curto espaço de tempo. (6) 
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Em análises histológicas foi possível demonstrar que estes grânulos 

verdes são formados por lipofuscina, um tipo de pigmento proveniente do 

desgaste celular, secretado por células hepáticas. Esses pigmentos seriam 

fagocitados por neutrófilos e depois estes migram para a corrente sanguínea, 

carregando em seu citoplasma esses pigmentos fagocitados nas células 

hepáticas. (6) 

Desta forma, esses achados em neutrófilos devem ser relatados quando 

encontrados, pois há uma associação deste achado com uma taxa elevada de 

mortalidade, especialmente em casos de pacientes que possuem insuficiência 

hepática, que é uma alteração comum em alguns pacientes com COVID-19, 

pois há presença de enzima conversora de angiotensina 2 (ECA 2) nas células 

epiteliais biliares e hepáticas. (6)  

  

Figura 1: Inclusões azul-esverdeadas (cristais da morte) presentes em 

neutrófilos. Alteração associada a pacientes grave com COVID-19. Fonte 

imagem: atlashematologia 
 

2.2.2 HEMÁCIAS 

Foram observados que pacientes com covid-19 apresentam alterações 

como policromasia e também no tamanho e forma das hemácias, como 

anisocitose e poiquilocitose, nesta última alteração é possível observar 

esferócitos, estomatócitos e hemácias em forma de cogumelo (mushroom-

shaped cells). (7) 

Isso se dá em decorrência da doença, no impacto desta na fisiologia dos 

glóbulos vermelhos gerado pela fisiopatologia do SARS-CoV2. (7) 
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As hemácias estariam sofrendo estresse oxidativo, que seria o evento 

causado nas células a partir do desequilíbrio entre os radicais livres e a 

capacidade antioxidantes presente nas células, tecidos e órgãos. (7) 

Nesta situação, as células que estejam expostas por um longo período a 

esta situação, e o organismo não conseguindo fazer essa compensação, isso 

gera danos as células, neste caso podendo ser alterações em seu formato. 

Porquê neste cenário ocorre a descompensação da quantidade de radicais 

livres gerados pelo organismo, sem que haja o aumento da quantidade de 

antioxidantes. (7) 

Na figura abaixo é possível observar a presença de poiquilocitose como 

já fora mencionado acima, qualificando alteração de forma, pode-se observar 

hemácias em forma de equinócitos e as hemácias em forma de cogumelo 

(mushroom shaped cells). 

 

Figura 2: Hemácias em forma de cogumelo, encontrada em amostra de 

pacientes com COVID-19. Fonte:British Society for Haematology and John 

Wiley & Sons Ltd British Journal of Haematology, 2021, 192, 230. 

 

2.2.3 TROMBÓCITOS 

As plaquetas são responsáveis por participarem da resposta imune, 

imunidade inata, resposta inflamatória, mas seu papel mais importante é 
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participar do processo de hemostasia, coagulação, integridade dos vasos e 

angiogênese. (1) 

Hemostasia sanguínea alterada e aumento da coagulopatia tem sido 

comum nos pacientes acometidos pela COVID-19, diante desses achados, 

pode ser a indicação que direcionam para um quadro mais grave da doença. 

Diante dessas alterações é necessária analise dos resultados laboratoriais, da 

fisiopatologia da doença e da clínica do paciente para se identificar os 

indivíduos com maiores riscos, análise prognóstica, com possibilidade de 

avaliação e possível evolução, solução dos casos desses enfermos. (8) 

Entretanto, não só a COVID-19, mas diversas doenças alteram as 

plaquetas, as infecções virais estão comumente associadas com 

plaquetopenias. Doenças como o HIV, influenza, vírus da dengue e no surto de 

H1N1 que ocorreu no ano de 2009, demonstrou que pacientes que 

necessitaram de internação em unidade de terapia intensa apresentavam baixa 

contagem de plaquetas. (1) 

Foi observado neste surto, que pacientes que foram a óbito 

apresentavam diminuição da contagem de plaquetas, isso permite fazer uma 

correlação de que pacientes que apresentam baixo número de plaquetas 

podem estar relacionadas com evolução clínica ruim desses indivíduos. (1) 

E por que pacientes com COVID-19 altera as plaquetas, porque o vírus 

pode ser capaz de provocar reação tromboinflamatória, liberando diversas 

citocinas, alteração endotelial, ativação plaquetaria, alterar o sistema da 

coagulação e a inibição da fibrinólise. (8) 

O Coronavírus conseguiria invadir as células hematopoiéticas afetando a 

produção de células e dentre elas a inibição da produção das plaquetas. 

Estudos mostraram que o pulmão pode ser um órgão onde ocorre liberação de 

plaquetas maduras advindas dos megacariócitos, sendo a trombocitopenia um 

achado comum em pacientes graves acometidos pelo SARS-CoV2 e isso pode 

estar associado ao dano pulmonar grave, que estes pacientes sofrem pela 

ligação do vírus a enzima conversora de angiotensina expressa nos pulmões. 

(1) 
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Outra situação que pode culminar em plaquetopenias é a lesão do tecido 

e das células endoteliais do pulmão, ocorrendo assim trombos nos locais com 

presença de lesão, estes danos podem consumir plaquetas e megacariócitos. 

Gerando aumento do consumo das plaquetas e diminuição da produção das 

plaquetas. (1,8) 

Essa trombocitopenia gera desequilíbrio fisiológico, que pode 

desencadear o quadro de coagulopatia intravascular, podendo evoluir para 

coagulação intravascular disseminada (CIVD) do tipo trombótica. (1,8) 

2.2.4 ALTERAÇÃO DA COAGULAÇÃO 

Distúrbios no processo de coagulação estão frequentemente presente 

nos pacientes com COVID-19, principalmente naqueles que desenvolve a 

forma mais grave da doença. A coagulação intravascular disseminada é uma 

das manifestações. (8) 

A coagulação intravascular disseminada (CIVD) é uma síndrome 

adquirida, que ocorre ativação sistêmica da coagulação sanguínea, em 

decorrência disso, há ativação e consumo dos fatores de coagulação 

resultando em trombose em pequenos e médios vasos. (9,10) 

Sendo assim a depleção dos fatores de coagulação e das plaquetas, 

decorrentes da constante atividade procoagulante, pode promover 

sangramentos disseminados. Sendo assim, há eventos de trombose e 

sangramento simultaneamente. E isso ocorre pela ativação desregulada da 

coagulação e deposição de fibrina. (9) 

Com a presença de uma condição de base que pode ser infecções 

bacterianas e virais, há ativação da hemostasia primaria, secundaria e 

fibrinólise, com consumo de plaquetas e fatores de coagulação, que pode 

resultar em morte de 30 a 80% dos pacientes acometidos com coagulação 

intravascular disseminada (CIVD). (9,10) 

O processo inicial estimulado pela presença de uma condição 

desencadeante, começaria com a fibrina resultante da produção de trombina 

ativada pelo fator tissular, que ativa o fator VII e com inibição dos fatores 

anticoagulantes naturais, que são antitrombina, proteína C e S e o supressor 
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da via do fator tissular. Ocorre também a supressão da atividade fibrinolítica, 

que são enzimas responsáveis por destruição dos coágulos, isso se dá pelo 

aumento dos níveis do supressor da ativação do plasminogênio do tipo I, isso 

gera uma retirada inadequada da fibrina e isso culmina em trombose na 

microvasculatura da paciente. (10) 

Então, quando há coágulos, ocorre deposição da rede de fibrina no local 

do coágulo, está é responsável por formar uma malha para sustentar 

plaquetas, hemácias, proteínas e fatores de coagulação no local deste coágulo. 

Depois ocorre a ação das enzimas fibrinolíticas que são responsáveis pela 

degradação deste emaranhando de produtos formados. E isso gerara produtos 

de degradação da fibrina, sendo um deles o D-Dímero. (10) 

A elevação do D-Dímero tem sido associada a maior índice de morte de 

pacientes com COVID-19, pois se observou que o D-Dímero se eleva 

gradativamente com o agravamento da infecção pelo SARS-CoV2. No 

momento da doença em que ocorre progresso da Síndrome do Desconforto 

Respiratório Agudo (SDRA) neste momento há aumento significativo do D-

Dímero. (10) 

Sendo assim o D-Dímero é um analito indispensável para acompanhar e 

direcionar a equipe médica, para saber se o paciente está cursando com 

trombose, e assim possuir dados e ferramentas para melhor direcionar e 

conduzir a terapêutica do paciente. (10) 

Mas lembrando de que, não apenas a COVID-19 é responsável por 

apresentar valores de D-Dímero elevado, há outras doenças que também 

elevam este exame, vale ressaltar que é necessário fazer a correlação de 

sinais, sintomas e exames de imagem para direcionar o diagnóstico. (11) 

As alterações na coagulação podem ocorrer por alterações que o vírus 

SARS-CoV2 possa promover, como diminuição dos megacariócitos pela 

própria ação da infecção viral, consumo exagerado das plaquetas, ocorrendo 

em nível periférico e diminuição dos fatores de coagulação sintetizados no 

fígado, visto que este órgão é um importante local de ligação de partículas 

virais. 
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3 METODOLOGIA 

Este artigo consistiu em uma revisão literária, apresenta uma abordagem 

de pesquisa descritiva qualitativa, que visa apresentar as principais alterações 

hematológicas encontradas em pacientes grave com COVID-19. 

Pesquisa realizada em banco de dados como Scielo (Scientific Eletronic 

Library Online), Bireme (Biblioteca Regional de Medicina), Pubmed (National 

Library of Medicine) a respeito do tema alterações hematológicas encontradas 

na doença COVID-19 provocadas pelo vírus SARS-CoV2. Foram pesquisados 

artigos em língua portuguesa e inglesa, no período de Março de 2020 a Junho 

de 2021. 

 

4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 Este estudo de revisão mostrou as principais alterações hematológicas, 

encontradas principalmente em pacientes graves com COVID-19, que é uma 

doença altamente contagiosa, causada pelo vírus SARS-CoV2 que contaminou 

os primeiros indivíduos em Whuan, na província de Hubei na China no final do 

ano de 2019. E foi declarada como pandemia pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em meados de março de 2020. 

 Os indivíduos que se infectam por este microrganismo reagem de 

formas variadas, como assintomáticos, paucissintomáticos e aqueles mais 

graves que chegam a desenvolver quadro mais grave da doença com presença 

de pneumonia viral, esses casos mais graves o paciente pode evoluir para o 

óbito.  

 A transmissão do SARS-CoV2 pode ocorrer com maior regularidade 

através dos indivíduos assintomáticos, paucissintomáticos e aqueles que 

apresentam sintomas leves, pois por não saberem que estão infectados 

continuam circulando e entrado em contato com outras pessoas e ocorrendo 

assim desta forma novas e cada vez mais infecções.  

 O início dos sintomas são sinais parecidos com gripe comum. Em 

pacientes que cursam com a sintomatologia mais leve e faz quadro gripal com 

sintomas autolimitados, a evolução para cura é por volta dos 10 dias. Já os que 
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seguem com a doença com comprometimento pulmonar, apresentando 

sintomas como dispneia e saturação de oxigênio ≤93%, e exames laboratoriais 

com parâmetros alterados que possam estar relacionados à COVID-19 e de 

acordo com a avaliação do prognóstico do indivíduo, há necessidade de 

acompanhamento e acolhimento pela equipe médica especializada. 

 Até o momento as formas de diagnóstico são através da reação em 

cadeia da polimerase em tempo real, com transcrição reversa (RT-qPCR) com 

amostras coletadas da nasofaringe e/ou lavado bronco-alveolar, visando 

pesquisar o material genético do microrganismo, ou verificação de cicatriz 

sorológica através de metodologias como ensaio de imunoabsorção 

enzimática  (ELISA) e quimioluminescência. 

Neste momento ainda não há tratamento exclusivo que demonstre total 

eficácia e segurança para tratamento do SARS-CoV2, o que se sabe que há 

pesquisas sobre drogas em andamento, desta forma são necessárias medidas 

de higiene e distanciamento físico para evitar o contágio da COVID-19. 
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