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RESUMO

Introdução: A  Covid-19  é  uma  doença  infecciosa  respiratória  aguda
emergente que já atingiu cerca de 11,3 milhões de pessoas em todo mundo.
Em  pacientes  que  apresentam  o  quadro  clínico  grave  da  doença  é
recomendado  a  solicitação  de  exames  laboratoriais,  como  o  hemograma
completo. A doença causada por Coronavírus 2019 é recente e as alterações
laboratoriais ainda não estão completamente elucidadas.O objetivo do trabalho
é avaliar os parâmetros hematológicos de pessoas infectadas pela Covid-19,
por  meio  de uma pesquisa  bibliográfica.  Metodologia:  O  presente  trabalho
trata-se de uma revisão de literatura realizada através da busca nas bases de
dados PubMed, Science Direct e SCIELO publicados no ano de 2019 até junho
de  2020.  Utilizando-se  como  descritores  “Covid-19“,  “hematologia  ou
hematológico” e “Sars-Cov-2”, nos idiomas inglês e português. Após os critérios
de  inclusão  foram  selecionados  6  artigos  dentro  da  temática  do  trabalho.
Resultados  e  Discussão:  Em relação  aos  países  onde  os  estudos  foram
realizados,  encontrou-se  6  estudos  que  foram realizados  na  China.  Dentre
esses artigos, foram encontrados todos do tipo observacional. De 69 pacientes,
29,2% apresentavam leucopenia e a linfopenia foi observado em 36,9% dos
pacientes sendo moderada em 79,2% e grave em 20,8% nos restantes. Dos 6
artigos  analisados,  4  artigos  relataram  plaquetopenia  onde  os  pacientes
tiveram uma alteração de 5% a 17% na diminuição das plaquetas. Conclusão:
Com base na pesquisa analisada, foi possível observar que as alterações mais
relatadas  foram  linfopenia  e  plaquetopenia  em  pacientes  acometidos  com
Covid-19.

.
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ABSTRACT

Introduction: Covid-19 is an emerging acute respiratory infectious disease that
currently affects approximately 11.3 million people worldwide. In patients who
have a severe clinical  picture of  the disease,  it  is  recommended to  request
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laboratory tests, such as a complete blood count. The objective of the work is to
evaluate  the  hematological  parameters  of  people  infected  with  Covid-19.
Methodology: The present work is a literature review carried out by searching
the PubMed, Science Direct and SCIELO databases in the year 2019 until June
2020.  Using  as  descriptors  “Covid-19“,  “hematologia  or  hematological  ”and“
Sars-Cov-2 ”, in English and Portuguese. After the inclusion criteria, 6 articles
were  selected  within  the  theme  of  the  work.  Results  and  Discussion: In
relation to the countries where the studies were carried out, we found 6 studies
that  were  carried  out  in  China.  Among these  articles,  all  were  found to  be
observational.  Of  69  patients,  29.2% had  leukopenia  and  lymphopenia  was
observed in 36.9% of patients, being moderate in 79.2% and severe in 20.8% in
the rest. Of the 6 analyzed articles, 4 articles reported thrombocytopenia where
patients  had  a  5%  to  17%  change  in  platelet  decrease.  Conclusion:  The
disease by coronavirus 2019 is recent and the laboratory alterations are still not
completely  elucidated.  Based  on  the  research  analyzed,  it  was  possible  to
observe  that  the  most  reported  alterations  were  lymphopenia  and
thrombocytopenia in patients affected with Covid-19.
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INTRODUÇÃO

Segundo a OMS (Organização Mundial  da Saúde) a Covid-19 é uma
doença  infecciosa  respiratória  aguda  emergente que até junho de 2020 já
atingiu cerca de 11,3 milhões de pessoas em todo mundo. O agente etiológico
causador da Covid-19 é o coronavírus (SARS-CoV-2) que é caracterizado por
ser um betacoronavírus de RNA envelopado (WHO, 2020).

A  doença  possui  uma taxa  de  transmissão  entre  os  seres  humanos
muito  alta  (THULER;  MELO,  2020).  A  transmissão  da  Covid-19  se  dá
geralmente  por  gotículas salivares,  secreções respiratórias,  contato  direto  e
através de fômites. Em climas quentes e úmidos a transmissibilidade tem se
comportado de maneira reduzida (FREITAS et al., 2020). 

Após o indíviduo ser infectado, os sintomas podem variar desde um leve
resfriado até uma pneumonia grave. A fase inicial da Covid-19 é representada
por  uma  síndrome  gripal  (LIMA,  2020).  Os  sintomas  graves  acometem
principalmente  em grupos  de  risco  que  são:  indivíduos  acima  de  60  anos
(mesmo  sem  doenças  pré-existentes),  pessoas  que  possuem  doenças
crônicas,  como  cardiopatia,  diabetes,  pneumopatia,  doença  neurológica  ou
renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras. Esses sintomas graves
se  caracterizam  por  taquicardia,  falta  de  ar,  pneumonia,  insuficiência
respiratória aguda e insuficiência renal (BRASIL, 2020).

De acordo com as Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento da Covid-
19, publicado pelo Ministério da Saúde, em abril de 2020, em pacientes que
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apresentam o quadro clínico grave da doença é recomendado a solicitação de
exames laboratorias, como oximetria de pulso, gasometria arterial, tomografia
de tórax, teste rápido para a influenza, RT-PCR – SARS-CoV-2, glicemia, ureia,
bilirrubina total e frações, D-dímero; hemograma completo, coagulograma (TAP
e TTPa), marcadores inflamatórios, troponina sérica; e lactato desidrogenase
sérica.

Tendo  em  vista  que  um  dos  exames  laboratorias  solicitados  no
diagnóstico,  prognóstico  e  acompanhamento  seja  o  hemograma,  torna-se
relevante compreender as alterações hematológicas em pacientes acometidos
pela  Covid-19,  portanto,  o  presente  trabalho  tem  como  objetivo  avaliar  os
parâmetros hematológicos de pessoas infectadas pela Covid-19, por meio de
uma revisão bibliográfica.

METODOLOGIA

Trata-se  de  uma  revisão  de  literatura  do  tipo  sistemática  realizada
através da busca nas bases de dados PubMed, Science Direct e Scielo no ano
de  2019  até  junho  de  2020,  utilizando  como  descritores  “covid-19”;
“hematologia”  ou  “hematológico”;  “Sars-Cov-2”.  Foram  excluídos  artigos  de
literatura,  artigos  que  não  estavam  totalmente  disponível  para  leitura,  os
descritores foram buscados apenas no título e no resumo. A coleta de dados foi
efetuada a partir de 3 leituras, a primeira leitura foi de todo artigo, a segunda
leitura teve como objetivo reunir informações para colocar nos resultados e a
terceira  leitura  caracterizou  por  ser  interpretativa  para  a  construção  da
discussão. 

Após a busca nas bases de dados,  foram encontrados 1609 artigos.
Desses, 1598 foram excluídos artigos de revisão de literatura, artigos que não
estavam  totalmente  disponível  para  leitura,  artigos  que  não  estavam
enquadrados na procura dos descritores apenas pelo título e resumo. No fim do
processo  de  seleção,  11  artigos  corresponderam aos  critérios  de  inclusão.
Após a leitura, apenas 6 artigos eram relacionados a temática da pesquisa. A
análise de dados foi analisada através do programa computacional word 2019
onde foram construídas tabelas com os presentes resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os artigos deste estudo foram realizados na China e são do tipo
observarcional.  A  Tabela  1  demonstra  os  parâmetros  hematológicos
encontrados  nos  artigos,  bem  como   a  amostra  e  principais  alterações
relatadas. 
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Tabela 1:  parâmetros hematológicos de pacientes com COVID-19

Autor, ano Amostra Parâmetros hematológicos

MA et al., 2020. 
81 pacientes (37 sem

SRAG e 44 com SRAG.
Razão neutrófilo/linfócito (RNL)

aumentado

DONG et al., 2020. 11 pacientes
Leucopenia, Neutropenia, Linfopenia,

Hemoglobina baixa, plaquetopenia

GAO et al., 2020. 43 pacientes Valor normal de leucócitos

HUANG et al., 2020. 41 pacientes Linfopenia, Plaquetopenia

WAN et al., 2020. 135 pacientes Plaquetopenia

XIONG et al., 2020. 
244 pacientes

pediátricos
Leucopenia, linfopenia e plaquetopenia

Fonte: dados da pesquisa.

A razão neutrófilo/linfócito (RNL) é um biomarcador que segundo Ma et
al. 2020 pode indentificar pacientes de alto risco com Síndrome Respiratória
Aguda  Grave  (SRAG)  na  fase  moderada  a  grave.  Foi  observado  que  44
pacientes  que  apresentavam  SRAG,  40  possuiam  a  RNL  com  níveis
aumentados.

Dentre  os  resultados,  3  estudos  relataram a  presença  de  linfopenia,
resultado correspondente ao de Fan et al. (2020), que analisou as alterações
hematológicas  mais  frequentes  na  infecção  por  covid-19,  onde  36,9%  dos
pacientes apresentavam a linfopenia, sendo moderada em 79,2%. De acordo
com Guan et al.  2020, a linfopenia é o achado laboratorial  mais comum na
Covid-19 e é relatado em cerca de 83% dos pacientes acometidos. Alterações
hematológicas como linfopenia e neutrofilia  podem estar  associados a uma
maior  gravidade  da  doença,  porém é necessário  considerar  outros  exames
complementares. Dessa forma, a correlação do Dímero-D elevado juntamente
com a linfopenia têm sido relacionados à mortalidade.

Dos  6  artigos  analisados,  4  artigos  relataram  plaquetopenia,  o  que
corrobora a uma revisão realizada por Lippi et al. (2020) em que de 8 artigos
analisados,  observou  4  relatos  de  plaquetopenia.  Os  pacientes  da  revisão
tiveram  uma  alteração  de  5%  a  17%  na  diminuição  das  plaquetas.  Essa
alteração pode ser explicada pela inibição da hematopoese na medula óssea
através de alguns receptores que ocasionam uma diminuição na produção do
megacariócito, resultando, portanto, na plaquetopenia (XU et al., 2020).
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CONCLUSÕES

A doença por Coronavírus 2019 é recente e as alterações laboratoriais
ainda não estão completamente elucidadas. Foram encontrados poucos artigos
sobre a temática o que sugere que seja realizado mais publicações a respeito
das alterações hematológicas, além disso, todas as publicações encontradas
foram  estudos  produzidos  na  China,  sendo  importante  realizar  essa
investigação também em outros países. Com base na pesquisa analisada foi
possível  observar  que  as  alterações  mais  relatadas  foram  linfopenia  e
plaquetopenia em pacientes acometidos com Covid-19.
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