
 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

 

ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM PACIENTES COM COVID-19  

SILVA, C. A. L.1; LOPES, A. C. C.1; OLIVEIRA, J. S.1; FERREIRA, J. A. 1; ALVES, J. T. C.1 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ¹ 

RESUMO 

Introdução: O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus de RNA de fita simples positiva 
responsável pela doença COVID-19. O objetivo dessa revisão é de avaliar, com 
base em resultados de pesquisas científicas, quais são as alterações hematológicas 
sofridas por pacientes que contraíram o SARS-CoV-2. Metodologia: O presente 
estudo se trata de uma revisão integrativa, em que a coleta de dados foi embasada 
em fontes secundárias. Resultados e Discussão: Foram encontrados 36 artigos 
científicos, dos quais cinco estavam coerentes com os critérios de inclusão e 
exclusão propostos. Na maioria destes artigos selecionados, a variação leucocitária 
foi expressiva. Estes dados são significativos, pois a COVID-19 é uma doença 
recente e apresenta relação com diversas alterações hematológicas. No entanto, 
observa-se que ainda há poucos estudos referentes a este tema, o que demonstra a 
relevância desse trabalho para a comunidade científica. Conclusões: As alterações 
hematológicas são bastante relevantes na determinação da COVID-19 e se faz 
necessária mais pesquisas quanto ao assunto, para melhor esclarecimento da 
evolução da doença. 
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ABSTRACT 

Introduction: SARS-CoV-2 is a positive single-stranded RNA betacoronavirus 
responsible for the disease COVID-19. The purpose of this review is to assess, 
based on results of scientific research, what are the hematological changes suffered 
by patients who contracted SARS-CoV-2. Methodology: The present study is an 
integrative review, in which data collection was based on secondary sources. 
Results and Discussion: 36 scientific articles were found, of which five were 
consistent with the proposed inclusion and exclusion criteria. In most of these 
selected articles, the leukocyte variation was significant. These data are significant, 
since COVID-19 is a recent disease and is related to several hematological changes. 
However, it is observed that there are still few studies related to this topic, which 
demonstrates the relevance of this work for the scientific community. Conclusions: 
Hematological changes are very relevant in determining COVID-19 and further 
research is needed on the subject, to better clarify the evolution of the disease. 
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INTRODUÇÃO 

O SARS-CoV-2 (Vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2) é um 
betacoronavírus com RNA de fita simples positiva, envelopado, pertencente à família 
Coronaviridae (HAN;YANG, 2020). Globalmente, estima-se que até 6 de julho de 
2020, houveram 532.342 mortes (WHO, 2020). 

O SARS-CoV-2 é transmitido, sobretudo, por disseminação de gotículas respiratórias 
através da tosse ou espirro (HASSAN et al, 2020). As características clínicas 
comuns da COVID-19 são febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, mialgia e 
falta de ar (SINGHAL, 2020). O diagnóstico definitivo da COVID-19 é realizado por 
meio da análise de amostras biológicas respiratórias (coletadas por aspiração das 
vias aéreas ou indução de escarro) (LIMA, 2020). 

Vale ressaltar, que a COVID-19 é caracterizada também por alterações dos 
parâmetros hematológicos, que incluem contagem reduzida de linfócitos e 
plaquetas, porém contagem normal de leucócitos. Em relação ao tempo parcial 
prolongado de tromboplastina (TTPA) ativada, 26% dos acometidos apresentam 
níveis elevados de D dímero e a maioria dos pacientes apresentam tempo de 
protrombina (TP) normal (XU; ZHO; XU, 2020).  

Com base no que foi apresentado, houve a necessidade de verificar estudos 
científicos publicados que questionem a respeito das alterações laboratoriais que 
acometem os indivíduos diagnosticados com COVID-19. Portanto, o objetivo dessa 
revisão foi de avaliar, com base em resultados de pesquisas científicas, quais são as 
alterações hematológicas sofridas por pacientes que contraíram o SARS-CoV-2. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, em que a coleta de dados 
ocorreu a partir de fontes secundárias, através do levantamento de artigos científicos 
na literatura publicados desde a descoberta do SARS-CoV-2 até a realização do 
estudo. Foram utilizadas as bases de dados Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) e US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed) 
para a obtenção do levantamento bibliográfico. 

Com auxílio da ferramenta Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) empregou-se 
os seguintes descritores, que foram dispostos entre si, na opção de língua 
portuguesa e inglesa: “Infecções por Coronavirus (Coronavirus Infections) ”, 
“Hematologia (Hematology) ”, “Diagnóstico (Diagnosis) ”. 

Os estudos incluídos eram originais, estudos retrospectivos, revisões sistemáticas e 
metanálises, publicados em inglês, português ou espanhol, realizados em humanos 
ou animais, que foram publicados e indexados nos bancos de dados mencionados. 
Não foram selecionados outros trabalhos de revisões bibliográficas ou ainda que não 
apresentavam relação com o tema proposto desta revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2020000300271&lang=en
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No total, foram encontrados 36 artigos científicos, entretanto 31 destes não estavam 
de acordo com o tema proposto desta revisão, respeitando os critérios de inclusão e 
exclusão, sendo removidos da análise final. Sendo assim, foram incluídos cinco 
trabalhos que estão organizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Apresentação dos artigos selecionados de acordo com os dados de 
alterações hematológicas ocasionadas pela infecção pelo SARS-CoV-2. 
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Os estudos selecionados demonstram que a variação da contagem de leucócitos 
está relacionada às alterações hematológicas típicas de pacientes com COVID-19, 
tanto em pacientes em estado não grave e moderado, quanto em estado grave 
internados em UTIs. Apesar dos resultados da análise dos artigos relatarem como 
mais comuns a leucopenia, linfopenia, eosinofilia, plaquetopenia e a queda na 
concentração de hemoglobina (LI et al., 2020; YUN et al., 2020; SUN et al., 2020), 
Zhang e colaboradores (2020) demonstraram em seu trabalho o contrário, quando 
se trata de leucócitos. Os autores observaram um aumento na sua contagem 
corroborando com o estudo de Henry et al. (2020), que envolveu 3377 pacientes, 
além de notarem um quadro de neutrofilia e aumento do D dímero e TTPA.  

A linfopenia é um achado registrado em todos os artigos selecionados, este fato 
pode ser explicado pela redução dos linfócitos provocada pela carga viral, em 
especial as células CD4 (HENRY et al., 2020). A linfopenia foi observada nos casos 
de pneumonia grave (ZHANG et al., 2020), sendo este efeito relacionado à migração 
de linfócitos no infiltrado pulmonar, o que pode explicar a redução dessas células no 
sangue periférico. Entretanto, essa baixa também pode ser provocada por defeito no 
processo de hematopoiese (SUN et al., 2020). 

A eosinopenia encontrada nos parâmetros analisados pelos trabalhos de Henry et al. 
(2020) e Yun et al. (2020) é analisada por Sun et al. (2020) como prognóstico ruim 
da enfermidade, mas sendo de extrema importância para o monitoramento do 
quadro evolutivo da mesma, visto que pacientes que apresentaram melhora tiveram 
um aumento na contagem de eosinófilos. Além disso, houve uma queda nas taxas 
de hemoglobina (HENRY et al, 2020), principalmente em pacientes graves (SUN et 
al, 2020), evidenciando que infecções por SARS-CoV-2 afetam a série vermelha.  

Os artigos, em sua maioria, demonstraram que o coagulograma também se alterou 
de maneira significativa, em comparação com pacientes negativos (Sun et al, 2020) 
ou em estado não grave (HENRY et al, 2020) para COVID-19, e que pode estar 
relacionada com a gravidade da doença. O índice mais comum de acordo com 
Zhang et al (2020) é o Dímero D, sendo este associado com a piora do quadro dos 
pacientes, e ainda descreve que a ocorrência de hipercoagulação pode resultar em 
microtrombose pulmonar. Estados trombóticos explicam a plaquetopenia observada, 
devido ao consumo de plaquetas e a sua consequente redução no sangue periférico 
(SUN et al, 2020). 

Sun e colaboradores (2020) demonstraram que entre as proporções avaliadas, PNL 
se mostra com melhor parâmetro para acompanhamento do curso da doença, assim 
como indicativo de gravidade, pois a queda na imunidade expõe os pacientes graves 
a infecções secundárias, resultando em mau prognóstico. 

 

CONCLUSÕES 

A infecção pelo novo Coronavírus causa alterações hematológicas em pacientes 
acometidos, desde anormalidades nas taxas de leucócitos, principalmente linfopenia 
até nas concentrações de hemoglobina, porém não devem ser consideradas como 
diagnóstico definitivo para COVID-19. No entanto, o acompanhamento dos mesmos 
é importante para averiguar a evolução da terapêutica e do prognóstico da patologia. 
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Devido à algumas diferenças nos parâmetros hematológicos, mais estudos são 
necessários com maior n amostral para melhor compreensão da evolução da 
doença. Assim, este trabalho é de grande importância, pois contribui para uma 
melhor compreensão desse vírus responsável pela histórica pandemia mundial que 
vivenciamos. 
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