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RESUMO 

Trata-se de uma revisão de literatura que apresenta informações sobre a 
fisiopatologia da Covid-19 e como as alterações orgânicas provocadas por essa doença 
podem predispor a eventos tromboembólicos, além de reunir informações acerca das provas 
de coagulação em casos positivos da doença. Os resultados do estudo mostram que a 
infecção por Sars-CoV-2, está relacionado a manifestações pulmonares graves, como a 
inflamação difusa pulmonar ou extrapulmonar, tromboembolismo pulmonar e coagulopatias. 
Verificou-se, que a função de coagulação em pacientes com Covid-19 é alterada se 
comparado com pacientes saudáveis, o que retrata a importância de monitoramento desses 
pacientes por meio do coagulograma e do D-Dímero, sendo este um bom marcador para 
identificação precoce de casos graves de infecção por Sars-CoV-2.  

Palavras chaves: Coagulograma, Sars-CoV-2, D-Dímero.  

 

INTRODUÇÃO 

Os coronavírus são vírus envelopados, constituídos por RNA e 

pertencentes à família coronaviridae (CORMAN et al., 2018). Esses patógenos 

são conhecidos por causar infecções respiratórias em humanos no mundo desde 

1960, sendo responsáveis por duas epidemias entre 2002 e 2012 nas regiões da 

China e Oriente Médio (CHENG et al., 2007; DE ALMEIDA et al., 2020).  

No final do ano de 2019 foi registrado em Wuhan, na China, casos de 

infecção por um novo tipo de coronavírus, o Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (Sars-CoV-2), agente etiológico da Coronavirus disease of 2019 

(COVID-19) (ALVES CUNHA et al., 2020). Em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde decretou pandemia global devido a 

disseminação do Sars-CoV-2 por mais de 200 países (WHO, 2020). Atualmente, 

existem mais de 164 milhões de casos confirmados de Covid-19 no mundo e 

cerca de 3,4 milhões de mortes (WHO, 2021). 

O período de incubação do Sars-CoV-2 é em média sete dias e os 
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principais sintomas incluem febre, tosse, mialgia, fadiga, cefaleia e, menos 

comumente, expectoração, vômitos e diarreia (HUANG et al., 2020). Além disso, 

observou-se em pacientes infectados achados respiratórios anormais, como 

múltiplas opacidades em vidro fosco na tomografia de tórax; leucocitose e níveis 

aumentados de citocinas pró-inflamatórias no plasma (ROTHAN; BYRAREDDY, 

2020).  

Um estudo realizado por Helms et al. (2020) com 150 pacientes, 

evidenciou a ocorrência de eventos trombóticos em 42,6% dos pacientes 

portadores de Covid-19 internados em uma Unidade de Terapia Intensiva na 

França. Destes, 25% apresentaram Tromboembolismo Pulmonar cerca de cinco 

dias após internação. Ademais, cerca de 95% dos pacientes analisados 

manifestaram níveis elevados de D-Dímero e fibrinogênio.  

O Sars-CoV-2 é responsável por causar danos vasculares por dois  

mecanismos principais: reposta imune citotóxica, que lesa os vasos sanguíneos 

de forma direta e inibição da expressão da enzima conversora de angiotensina 

II (ECA II), resultando em um efeito estimulante na cascata da coagulação pela 

via do fator tissular e predispondo à formação de trombos (DE ALMEIDA et al., 

2020).  

O tratamento da Covid-19 baseia-se no controle dos sintomas. Até o 

momento não existem medicamentos com eficácia e segurança comprovadas 

contra o Sars-CoV-2 (DIAS, 2020). Alguns estudos recomendaram o tratamento 

da coagulopatia associada a infecção pelo coronavírus, porém sua eficácia ainda 

está em análise, sendo realizada tromboprofilaxia somente em pacientes 

internados (TANG, 2020). 

Dessa maneira, visto a escassez de informações acerca da Covid-19 e a 

grande quantidade de casos de distúrbios da coagulação em pacientes 

portadores dessa doença, foi proposta uma revisão literária sob o tema: 

“Coagulograma e sua relação com o agravo da Covid-19”, a fim de reunir 

informações sobre a fisiopatologia da Covid-19, demonstrar como as alterações 

orgânicas provocadas por essa doença podem predispor a eventos 

tromboembólicos, além de reunir informações acerca do coagulograma e sua 

relação com o agravo da Covid-19. 
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METODOLOGIA  

O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, com 

informações coletadas em base de dados virtuais através das plataformas de 

pesquisa BIREME, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PUBMED e 

Google Acadêmico, no período de fevereiro à outubro de 2021. 

Optou-se pelos seguintes descritores: coagulograma; Covid-19; D-

Dímero. Estabeleceu-se então para a realização da pesquisa os critérios de 

inclusão: textos na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol com 

abordagem da temática estabelecida e que obedecessem ao recorte temporal 

de 2018 a 2021 e como critérios de exclusão, os textos e que não abordassem 

a temática estabelecida e com recorte temporal inferior a 2018.  

Após a associação de todos os descritores foram encontrados 115 

resultados, foi feita a leitura detalhada dos resumos dos mesmos a fim de 

selecionar aqueles que estivessem diretamente relacionados a ao coagulograma 

e sua relação com agravo da Covid-19, adotados os critérios de exclusão e 

selecionados 37 artigos que atenderam aos critérios para compor a presente 

revisão. 

DESENVOLVIMENTO 

Os 37 artigos selecionados apresentam discussões relevantes e atuais 

frente a temática em questão. No intuito de facilitar a compreensão do 

levantamento bibliográfico, bem como a discussão da temática em estudo, os 

resultados serão apresentados a seguir, em diferentes eixos temáticos 

estabelecidos após a análise e interpretação dos artigos, sendo eles: O vírus 

Sars-CoV-2; Coagulograma; D-Dímero; Agravos da Covid-19 evitáveis através 

do coagulograma; e anticoagulação. 

O vírus SARS-CoV-2 

O coronavírus humano foi descoberto na década de 1960, por uma 

virologista  escocesa de nome June Dalziel Almeida, que sem estudos, se tornou 

doutora em  ciências e pioneira na identificação e diagnóstico de vírus. Avaliou 

a amostra de  secreção de uma criança, por microscopia, que apenas se 
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suspeitava de uma influenza, June logo percebeu que a partícula viral era 

diferente, pois as projeções estruturais lembravam a coroa solar (HORA; 

2020).  Doravante a isso, a virologista analisou várias amostras da cepa B814 

(cepa do primeiro coronavírus humano analisado) e o retratou como um vírus 

semelhante a  influenza, porém não exatamente o mesmo.  

Com o nome proposto pelo comitê internacional de taxonomia viral o Sars-

CoV-2, sendo um vírus da família Coronaviridae que tem como o material 

genético RNA de fita simples positiva, envolvido em uma capsula lipoproteica, 

tendo em sua estrutura uma proteína Spike ou proteína S que se liga fortemente 

a enzima ECA 2 (enzima de conversão de angiotensina tipo 2), sendo tipo de 

enzima e mais frequentemente encontrada em células pulmonares humana (WU 

et al, 2020). 

O Sars-CoV-2 é um vírus pertencente à família Coronaviridae e do 

gênero  Betacoronavírus. Este microrganismo possui o RNA de fita simples de 

sentido positivo como seu  material genético, e isso contribuem de forma 

significativa para síntese proteica, tendo  assim uma maior rapidez na 

proliferação de novas replicações do vírus dentro da  célula (UZUNIAN, 2020).  O 

Sars-CoV-2 exibe atualmente uma taxa de reprodução média R0 de 1,4 - 5,5, 

que indica a capacidade de contágio e as implicações prejudiciais à população 

mundial. A forma principal de conter a transmissão deste vírus é impedir o 

contato com pessoas infectadas, assim sendo as medidas de prevenção 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que são as medidas 

mais diligentes neste período de pandemia (OPAS/OMS, 2020). 

Na superfície do Sars-CoV-2 há uma camada lipoproteica, cujo a 

proteína  Spike está ali presente, ela funciona como uma chave para entrar nas 

células e  neutralizar anticorpos, essas proteínas aderem principalmente aos 

receptores  humanos ECA 2 (Enzima Conversora de Angiotensina 2), que é 

uma proteína  transmembrana, e ao iniciar a entrada na célula, o Sars-CoV-2 

usa como alvo  principal células que expressam em maior quantidade a ECA 2, 

sendo esta expressa  em maior quantia nas células epiteliais do trato 

respiratório inferior, principalmente nos pneumócitos ll, localizados nos 

alvéolos. O vírus utiliza a célula infectada como  replicadora de novos vírus, 
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rompem a célula e essas partículas saem prontas para  infectar novas células 

(UZUNIAN, 2020; KKHALIL; KHALIL, 2020).  

Encontram-se seis tipos de coronavírus já identificados em humanos que 

acarretam infecções respiratórias severas como “os alfa-CoVs HCoVs-NL63 e 

HCoVs-229E e os beta-CoVs HCoVsOC43, HCoVs-HKU1, síndrome 

respiratória aguda grave-CoV (Sars-CoV)”. Sendo o Sars-CoV-2, que causa a 

doença Covid-19 ou coronavírus no qual foram observados os primeiros casos 

em Wuhan, na província de Hubai na China, que causa a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave e podendo ocasionar o óbito do paciente 

contaminado. O vírus manifesta sintomas semelhantes com as infecções 

respiratórias ocasionadas pelo SARS que foi um vírus que passou de morcegos 

para os pangolins e em seguida encontrados em seres humanos por volta dos 

anos 2002 e com o Mers-CoV que passou de morcegos para camelos e sendo 

encontrado no homem em 2012, evento que induz a acreditar que o Sars-CoV-

2 seja capaz de ter propriedades semelhantes serem transmissíveis e de 

linhagem evolutiva com estes vírus (ANDERSEN et al, 2020). 

A análise genômica e filogenética completa tem reforçado a familiaridade 

do Sars-CoV-2 com o SARS do vírus e que indicam que este é do tipo 

Betacoronavírus, o mesmo subgênero do SARS que causa a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave.  Também se sabe que desta analise conclui-se  que 

eles compartilham 70% do  genoma e com afinidade ao receptor que tem o 

ligante com a ECA 2 para adentrar nas células humanas e se replicar. Com 

contexto a suposição do reservatório do Sars-CoV-2 originar-se de morcegos 

pode ser avaliada; com os estudos alcançados por Zhou e colaboradores 

(2020) em que comparando o genoma do Sars-CoV-2 com genoma de 

coronavírus de morcegos da espécie Rhinolophus affinis mostraram que 96% 

deste vírus apresentam proximidade, porém o coronavírus de morcego 

apresentando déficit no receptor ECA 2 humano (ZHOU et al, 2020). 

A Covid-19 é uma doença na qual emergiu no final de 2019 em  Wuhan, 

província de Hubei, na China, e se espalhou, aumentando exponencialmente  o 

número de infectados e ocasionando muitas de mortes ao redor do mundo. 

No  Brasil, o número de casos da Covid-19 vem aumentando entre estados e 
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municípios, estando ainda em fase crítica da pandemia em várias regiões do país 

(KHALIL;  KHALIL, 2020).  

O Covid-19 é uma doença com uma alta capacidade de contágio sendo 

que sua transmissão é de pessoa a pessoa por gotículas respiratórias 

contaminadas com o vírus, especialmente oriundas de espirros ou tosse; ou por 

compartilhamento de objetos pessoais sem higienização devida. Os sintomas 

principais são: febre, tosse e dificuldade de respirar, que em casos graves podem 

evoluir para uma pneumonia com insuficiência respiratória aguda grave, 

formação de trombos, podendo levar a morte (BRASIL, 2020). 

 

Coagulograma 

Por definição, hemostasia é tido como uma complexa série de fenômenos 

biológicos que ocorrem no organismo com a função de deter uma lesão no vaso 

sanguíneo, para impedir a hemorragia. Esse processo busca conservar a fluidez 

necessária dos vasos sanguíneos e/ou impedir a obstrução do fluxo por um 

trombo (SILVA; HASHIMOTO; ALVES, 2009).   

A coagulação compreende a conversão do fibrinogênio - proteína do 

plasma, em fibrina - polímero insolúvel, por meio da ação da trombina. A fibrina 

então constrói uma rede elástica que forma o tampão plaquetário e o modifica 

para tampão hemostático (ROMNEY; GLICK, 2009).  

Sendo um fator de extrema importância, frequentemente em laboratórios 

de análises clínicas e pesquisas é realizado o exame que monitora o bom 

funcionamento da coagulação sanguínea, o coagulograma. Com esse exame, é 

possível analisar se há alterações significativas da coagulação e, pode-se 

identificar doenças ou complicações, auxiliando para que haja um tratamento o 

mais rápido possível (AJIMURA et al., 2005).  

O coagulograma é um exame rotineiro que compreende o TC – tempo de 

coagulação; TS – tempo de sangramento; PL – prova do laço; RC – retração do 

coágulo; TP – tempo de protrombina; TTP – tempo de protrombina parcial; 

avaliação plaquetária (SILVA; HASHIMOTO; ALVES, 2009).  

 

Tempo de coagulação (TC) 
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O teste de coagulação busca avaliar se existe alguma deficiência da via 

comum e intrínseca e, é feito a partir do sangue total, utilizando 5 a 8 minutos 

como tempo de referência. O teste de TC pode sofrer muitas interferências, como 

a diminuição do tempo de coagulação por causas medicamentosas, nos casos 

de utilização de corticosteroides e epinefrina. Também pode ser aumentado com 

a utilização de anticoagulantes como o ácido acetilsalicílico, a varfarina e 

tetraciclinas. Ainda na fase pré-analítica o tempo de garroteamento também 

pode impactar no resultado do exame (PIMENTA; ZANUSSO JÚNIOR, 2016). 

 

Tempo de sangramento (TS) 

O tempo de sangramento avalia a função de agregação plaquetária, 

analisando a homeostasia primária e o fim do sangramento. Dentre as técnicas, 

a mais usada é a de Ivy, com valores de referência de 1 a 9 minutos para o fim 

do sangramento. O exame consiste do emprego de um dispositivo descartável, 

que produz uma incisão de comprimento, largura e profundidade padronizados 

no paciente. Os erros pré-analíticos mais comuns no exame se dão à falta de 

entendimento sobre as boas práticas em laboratório e treinamento ineficiente 

sobre este teste. O uso de medicamentos como corticosteróides, epinefrina e 

antiagregantes plaquetários como a aspirina podem causar variações no 

resultado do exame laboratorial (PIMENTA; ZANUSSO JÚNIOR, 2016). 

 

Prova do laço 

A técnica da prova do laço é um método agressivo e bastante utilizado no 

passado para avaliar a fragilidade capilar e a função plaquetária. A técnica 

consiste na avaliação da pressão arterial durante cinco minutos. Esta pressão, 

quando aumentada nos capilares provoca anoxia e faz surgir, nos casos 

positivos, petéquias em grande número na face anterior do braço (LORENZI, 

2006). 

 

Retração do coágulo 

O teste de retração do coagulo (RC) é um teste de baixo valor para 

detecção de distúrbios de sangramentos leves ou moderados. Os erros do 



 8 

exame são distinguidos em tempo de garroteamento, tempo e temperatura do 

banho-maria, pois podem afetar o resultado do teste. O valor de referência deste 

teste se dá pela retração total do coágulo (PIMENTA; ZANUSSO JÚNIOR, 2016). 

Vale ressaltar que: o exame de tempo de coagulação (TC), Retração do 

Coágulo e prova do laço, são exames antigos e devido à problemas de 

padronização, podem ser totalmente substituídos e o exame Tempo de 

Sangramento (TS) somente pode ser utilizado se feito pela metodologia de lvy. 

(MERISIO, 2018, pág. 11). 

 

Tempo de ativação da protrombina (TAP) 

O TAP ou TP avalia quanto tempo a amostra colhida leva para formar um 

coágulo a partir da via extrínseca e esses valores podem variar dependendo do 

laboratório onde é realizado a análise, estando entre 9,5 e 13,5 segundos. No 

teste são usados reagentes como o cálcio ionizado e a tromboplastina. No teste 

é possível medir a via extrínseca da coagulação sanguínea, assim como, os 

fatores VII, X, V, II e I. Dentre os erros que podem ocorrer no exame estão o uso 

de substâncias como corticosteróides, EDTA, contraceptivos orais, 

asparaginase, clofibrato, eritromicina, etanol, tetraciclina e anticoagulantes 

(heparina e varfarina) que podem aumentar o TP. Substâncias como 

antihistamínicos, butabarbital, cafeína, fenobarbital e vitamina K podem diminuir 

o TP (PIMENTA; ZANUSSO JÚNIOR, 2016). 

 

Tempo de Tromboplastina Parcial (TTP) 

O TTP ou avalia a via intrínseca da coagulação, atua na identificação de 

deficiência ou inibidores nos fatores VIII, IX, XI e XII, assim como, na 

monitorização da anticoagulação com heparina. O tempo de referência de 

coagulação após a adição de fosfolipídios e cálcio ao plasma é de entre 30 e 40 

segundos. (RIZZATI; FRANCO, 2001). 

 

D-Dímero 

Desde sua descoberta na década de 1970, o uso do D-Dímero evoluiu ao 

longo do tempo. Atualmente na prática clínica, o teste é capaz de excluir 
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diagnósticos de patologias como a trombose venosa profunda e a embolia 

pulmonar, além de, confirmar o diagnóstico de coagulação intravascular 

disseminada, doenças essas, onde o diagnóstico precoce salva a vida paciente 

(ROSTAMI; MANSOURITORGHABEH, 2020). 

Grande parte do estudo sobre o D-Dímero foi voltado principalmente para 

o diagnóstico de tromboembolismo venoso e é usado na maioria das vezes para 

essa indicação, assim como, para definir o tempo ideal de anticoagulação em 

pacientes com esse distúrbio. Outros casos onde é possível encontrar níveis 

elevados do D-Dímero é durante a gravidez sendo uma condição fisiológica, e 

durante enfrentamento de câncer, inflamações e cirurgias, como condição 

patológica (WEITZ; FREDENBURGH; EIKELBOOM, 2017). 

O D-Dímero é um produto de degradação da fibrina reticulada, durante o 

processo da fibrinólise e pode ser analisado no sangue total ou no plasma. 

Indivíduos saudáveis têm baixos níveis de D-Dímero circulante, enquanto níveis 

elevados são encontrados em condições associadas à trombose (WEITZ; 

FREDENBURGH; EIKELBOOM, 2017). 

A produção do D-Dímero necessita da atividade sequencial de 3 enzimas: 

trombina, fator XIII ativado (fator XIIIa) e plasmina. O processo começa quando 

a trombina gerada pelo sistema de coagulação converte o fibrinogênio solúvel 

em monômeros de fibrina. Esses monômeros então formam polímeros de fibrina 

por meio de interações não covalentes com base em alterações alostéricas 

dentro da proteína como resultado da clivagem de fibrinopeptídeos do domínio 

N-terminal pela trombina. A fibrina é fortalecida por meio de interações com o 

fator XIII, que, após ativação pela trombina, reticula os domínios D dos 

monômeros de fibrina adjacentes. A digestão do coágulo de fibrina pela plasmina 

resulta na molécula D-Dímero (JOHNSON; SCHELL; RODGERS, 2019). 
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Figura 1 - Formação do D-Dímero.  

Fonte: MERISIO, 2018, p. 47. 

 

Há no mercado cerca de 30 métodos para análise do D-Dímero, mas 

apenas três desses são os mais utilizados e de melhores avaliações: ensaios de 

imunoabsorção enzimática (ELISA), ensaios de imunofluorescência e ensaios de 

aglutinação em látex. Cada um desses métodos de teste tem suas próprias 

considerações específicas e limitações, entre elas, estão os parâmetros de 

sensibilidade e especificidade, pois dependem de variáveis como o tipo de 

anticorpo usado, o método de captura e a instrumentação usada (JOHNSON; 

SCHELL; RODGERS, 2019). 

 

Agravos da COVID-19 evitáveis através do coagulograma  

  A infecção viral é um fator que causa perturbação endotelial, acarretando 

a formação de trombina devido à redução da fibrinólise, proporcionando assim, 

a  trombofilia, tendo  como  desfecho  a  ocorrência  da  Coagulação  Intravascular 
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Disseminada (CID), sendo esse um processo de coagulação sanguínea 

descontrolada, um processo crítico que pode levar a pessoa ao falecimento em 

poucos dias se não for tratada (PINTO; OLIVEIRA, 2020).  

Segundo Iba et al. (2020), a coagulopatia é um achado frequente na 

COVID-19, está associada diretamente ao estado de hipercoagulobilidade 

ocasionada pela  inflamação  severa  que  se  sucede  da  desestabilização  da  

integridade homeostática, predispondo o acometido a tromboses venosas e 

arteriais.    

Foram observadas que há um desequilíbrio nos parâmetros da 

coagulação  na  covid-19  e  estão  relacionadas  diretamente  à  intensidade  da 

resposta imunológica. As anormalidades em vários dos parâmetros da 

coagulação estão sendo analisados na Covid-19 desde os primeiros 99 

pacientes  nos  hospitais  em  Wuhan.  Foram  pesquisados  que  entre  esses 

pacientes,  6%  evidenciaram  elevação  do  TTPA, 5% do TP, 36% do D-Dímero, 

além de aumento em biomarcadores de inflamação, em especial a Interleucina 

6, e em 12% dos casos houve alterações plaquetárias (BRANDÃO et al., 2020).   

Em um estudo, foi encontrado nos pacientes níveis anormalmente 

aumentados de D-Dímero em 260 de  560 dos casos (46,4%) com uma 

prevalência  de  43%  em  pacientes  não  graves  em  comparação  com  60%  

em pacientes críticos de UTI, e de acordo com esses dados presentes nos 

artigos atuais, o D-Dímero se tornou um exame indispensável, sendo o aumento 

dele considerado  atualmente  como  principal  marcador  de  mau  prognóstico  

pela Covid-19 (BRANDÃO et al., 2020; IBA et al., 2020).    

Hayiroglu  et  al. (2020)  em  uma  revisão  sistemática  demonstraram  em  

tabela, artigos  com  as  alterações  na  hemostasia  em  pacientes  Covid-19  

positivos, comparando-os com um grupo controle. Foi visto neste estudo, uma 

concordância  com  as  pesquisas  de  Brandão et  al. (2020)  e  Iba  et  al. (2020),  

destacando novamente  o  aumento  do  D-Dímero,  como  marcador  não  

específico  para  o agravamento pela doença causada pelo Novo Coronavírus. 

Evidenciado assim no  gráfico 1  com  a  avaliação  de  D-Dímero  entre  

sobreviventes  e  não sobreviventes.   
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Figura 2 – Tabela de avaliação de D-Dímero entre sobreviventes e não sobreviventes. 

Fonte: Zhou et al., 2020.  

No  estudo  de  coorte  retrospectivo  de  Zhou  et  al. (2020),  feito  com  

pacientes adultos >18 anos internados com infecção por  Sars-Cov-2  confirmado  

em laboratório,  mostrou  que  pacientes  com  D-Dímero  >  µg/ml  pode  auxiliar  

a equipe médica a prever o agravo do quadro clínico, logo no estágio inicial. 

Nessa análise, a probabilidade de óbito hospitalar foi maior em pacientes que 

laboratorialmente mostraram D-Dímero, IL-6 e Tempo de Trombina elevados.  O 

D-dímero é o produto de degradação da fibrina mediado pela plasmina, que é 

sintetizado após a ativação da  coagulação e na medida em que há uma 

elevação progressiva do D-Dímero, este aumento é compatível com o 

agravamento  da  doença,  conforme  dito  por  Hayiroglu  et  al.  (2020)  e  em 

concordância com Tang et al. (2020) em um estudo retrospectivo, o D-dímero >3 

µg/ml estava  presente  em  pacientes  em  85,7%  dos  infectados  e  relataram  

também aumento  nos  produtos  de  degradação  da  fibrina  juntamente  com  

tempos  de protrombina e tempos de tromboplastina parcial ativada em Covid-

19.   

Na  análise  feita  por  Boccia  et  al. (2020) não  foram  observadas  

diferenças significativas estatisticamente entre os valores de TTPa e PT nos 

grupos controle e com a doença. Também não foi notado nenhum valor relevante 

em relação a avaliação  dentro  dos  subgrupos  de  infectados  (comum  e  

grave).  Contudo, os níveis de D-Dímero significativamente se diferem entre os 

subgrupos comuns e graves. Os não sobreviventes demonstraram níveis de D-

Dímero e PDF (produtos de degradação de fibrina) significativamente mais 

elevados. Em contraposição  a  Brandão  et  al. (2020) e  Boccia  et  al. (2020)  

na  análise  clínica  de Han  et  al. (2020)  foi  equiparado  os  parâmetros  de  
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coagulação,  incluindo  tempo  de TTPA, tempo de PT entre 94 pacientes com 

infecção confirmada por Sars-CoV-2 e 40 controles saudáveis e nessa 

comparação  com  saudáveis,  os  valores  foram considerados  mais  baixos  em 

pacientes Covid-19 (85% vs 99%). 

Anticoagulação  

  Pela Covid-19 ocasionar diversos agravos clínicos aos órgãos, sendo o 

mais afetado no sistema pulmonar devido à alta expressão dos receptores ECA 

2 pelo  Sars-CoV-2  nas  células  dos  brônquios. O principal  mecanismo  que  é 

acusado de maior tendência à coagulação durante a Covid-19, é a super 

ativação do sistema imunológico causando a alta liberação de citocinas 

(tempestade de citocinas) como a Interleucina-6, sendo um fator desencadeador 

de distúrbios de coagulação. Levando a desregulação da cascata de 

coagulação. Portanto, o tratamento com anticoagulação devem ser avaliados em 

pacientes com Covid-19 (HAYIROGLU et al., 2020).  

Artigos demostram que, em pacientes com SARS-CoV-2 com D-Dímero  

acentuadamente  elevado,  tendo  como  a  terapia  de  anticoagulantes  de  baixo  

peso  molecular  apresentam  um  bom prognóstico, previamente,  demonstrando 

taxas de mortalidade menores neste grupo (BRANDÃO et al, 2020).   

Concordado também por Nascimento et al. (2020), a terapia 

anticoagulante  em  pacientes  com  COVID-19  com  D-Dímero  muito  elevado  

associado a outros parâmetros de coagulação sanguínea que indicam 

gravidade, na ausência de contraindicação à anticoagulação, pode ser 

considerado um meio de  se  prevenir  do  paciente  possa  necessitar  de 

ventilação mecânica e tendo como fundamento o consenso de especialistas e 

com poucos estudos retrospectivos.  

  Digno de nota, o D-Dímero foi confirmado ser maior em pacientes críticos  

em  relação  com  os  pacientes  não  críticos  em  na  maioria  das  investigações  

retrospectivas e de acordo com Zhou et al. (2020), associado a mortalidade 18 

vezes maior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se com essa análise da literatura atual, que a função de 

coagulação em pacientes com Covid-19 é alterada se comparado com pacientes 

saudáveis. Vemos a importância de se solicitar e monitorar esses pacientes 

através do coagulograma, sendo o principal analito que há extrema alteração, o 

D-Dímero, se tornando um preditor para a identificação precoce de casos graves 

de infecção por SARS-CoV-2.  
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