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Orientação provisória ISTH sobre reconhecimento 

e gerenciamento de coagulopatia no COVID ‐ 19 

Introdução  

A nova infecção pelo Vírus Corona (agora classificada 

como COVID ‐ 19), identificada pela primeira vez em 

dezembro de 2019 em Wuhan, China, contribuiu para 

uma mortalidade significativa em vários países, com o 

número de casos infectados aumentando 

exponencialmente em todo o mundo. A maioria das 

pessoas com doenças graves apresentam inicialmente 

insuficiência de órgão único (ou seja, insuficiência 

respiratória), mas alguns deles evoluem para mais 

doenças sistêmicas e disfunção de múltiplos órgãos. 

Uma das características prognósticas ruins mais 

significativas nesses pacientes é o desenvolvimento de 

coagulopatia. Nos pacientes que desenvolvem sepse por 

vários agentes infecciosos, o desenvolvimento de 

coagulopatia é uma das características principais e 

persistentes associadas a maus resultados. Nesse 

contexto, o papel da Sociedade Internacional de 

Trombose e Hemostasia (International Society of 

Thrombosis and Haemostasis - ISTH) será crucial para 

orientar os profissionais de saúde em como gerenciar a 

coagulopatia do COVID-19. Atualmente, um algoritmo 

simples e fácil de seguir para o gerenciamento da 

coagulopatia COVID-19 seria útil nas configurações com 

recursos e com poucos recursos como um guia no 

gerenciamento dessa complicação. Essa afirmação 

pragmática deve ser claramente considerada uma 

orientação provisória, porque a experiência clínica de 

lidar com essa pandemia está aumentando. Os autores 

têm certeza de que esta declaração será modificada com 

o desenvolvimento de conhecimentos e terapêuticas no 

gerenciamento do COVID-19. O objetivo deste 

documento de orientação é fornecer uma estratificação 

de risco na admissão para um paciente COVID-19 e 

gerenciamento de coagulopatia que pode se 

desenvolver em alguns desses pacientes, com base em 

parâmetros laboratoriais facilmente disponíveis. 

Marcadores de Coagulação na Admissão 

Um dos principais problemas reconhecidos no 

gerenciamento da infecção por COVID ‐ 19 tem sido o 

volume muito alto de pacientes que se apresentam em 

centros de saúde ou hospitais. Ela supera claramente as 
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capacidades humanas e mecanicistas disponíveis, em 

particular a necessidade de apoio em cuidados 

intensivos. Como tal, as medidas de estratificação de 

risco seriam claramente úteis. Atualmente, isso se 

baseia nas características clínicas da pneumonia grave e 

em um achado consistente de linfopenia na maioria dos 

pacientes. 

Além disso, um dos achados laboratoriais mais comuns 

observados nos pacientes com COVID ‐ 19 que 

necessitam de hospitalização foi o aumento dos D-

dímero. Já está bem estabelecido que indivíduos mais 

velhos e com comorbidades (ambos os grupos tendem a 

ter maior D-dímero) têm maior probabilidade de morrer 

de infecção por COVID-19. Na maior análise de casos 

clínicos publicados até o momento, que incluiu dados de 

1099 pacientes com COVID ‐ 19 confirmado por 

laboratório de mais de 550 hospitais na China, um 

dímero D ≥0,5 mg / L foi observado em 260/560 (46,4% 

) pacientes testados com apenas 43% tendo aumentado 

o D-dímero se a doença não era grave e cerca de 60% 

apresentavam doença grave. Em um estudo que 

analisou especificamente parâmetros anormais de 

coagulação, Tang e colegas identificaram D-dímeros 

marcadamente elevados como um dos preditores de 

mortalidade. Eles observaram um D-dímero de 

apresentação de 2,12 μg / mL (variação de 0,77‐5,27 μg 

/ mL) nos não sobreviventes, enquanto foi de 0,61 μg / 

mL (variação de 0,35‐1,29 μg / mL) nos sobreviventes 

com intervalos normais de laboratório <<0,50 μg / mL. 

Da mesma forma, Huang e colegas mostraram que o 

nível de D-dímero na admissão era maior nos pacientes 

que precisavam de suporte para cuidados intensivos 

(nível médio de D-dímero de 2,4 mg / L [0,6‐14,4 ]) que 

os pacientes que não necessitaram (nível médio de 

dímero D 0,5 mg / L [0,3‐0. 8], P = 0,0042) . Por esses 

motivos, nos pacientes que aumentaram 

significativamente o D-dímero  (que pode ser 

arbitrariamente definido como aumento de três a 

quatro vezes), a admissão no hospital deve ser 

considerada mesmo na ausência de outros sintomas 

graves, porque isso significa claramente aumento da 

geração de trombina. 

Os outros testes de diagnóstico comumente realizados 

em qualquer paciente doente são o tempo de 

protrombina (TP) e a contagem de plaquetas. No estudo 

Tang, o TP também foi prolongado nos não 

sobreviventes na admissão, mas apenas de maneira 

modesta (15,5 segundos [intervalo 14,4-16,3 segundos] 

nos não sobreviventes versus 13,6 segundos [13,0‐14,3 

segundos] nos sobreviventes; intervalo normal [11,5 - 

14,5 segundos]) .3 O TP também foi levemente 

prolongado na admissão naqueles que precisavam de 

suporte de cuidados intensivos em comparação à coorte 

não pertencente à UTI (12,2 segundos [intervalo 11,2–

13,4] versus 10,7 segundos [intervalo 9,8–12,1], 

respectivamente). De notar, é provável que tais 

mudanças sutis não sejam detectadas se o tempo de 

protrombina for relatado como razão normalizada 

internacional (INR), que ocorre em muitos centros (INR 

não é o mesmo que relação PT). 

A trombocitopenia é frequentemente considerada um 

indicador de mortalidade por sepse. Curiosamente, esse 

não é o caso na admissão em muitos dos pacientes com 

COVID ‐ 19. No estudo de 41 pacientes publicados no 

Lancet, uma contagem de plaquetas inferior a 100 × 

10^9 / L foi observada apenas em 2/40 (5%) pacientes 

com um na categoria UTI e não UTI, enquanto <150 × 

10^9 / L foi observado em 38/40 (95%) com números 

semelhantes que necessitam ou não de apoio em 

cuidados intensivos. Na admissão, trombocitopenia 

determinada como 150 × 109 / L também foi observada 

em 36,2% na série maior, mas não foi dada 

subclassificação adicional, embora enquanto 31,6% dos 

pacientes apresentavam doença não grave, 57,7% 

apresentavam doença grave. Uma metanálise de nove 

estudos, incluindo pacientes COVID ‐ 19 com quase 400 

com doença grave, identificou que a contagem de 

plaquetas era significativamente menor nos pacientes 

com doenças mais graves. COVID ‐ 19 (diferença média 

ponderada -31 × 109 / L; intervalo de confiança de 95% 

[IC], de -35 a -29 × 10^9 / L) . A análise de subgrupos que 

comparou pacientes pela sobrevida observou menor 

contagem de plaquetas correlacionada com 

mortalidade. A trombocitopenia também foi associada 

ao risco aumentado em mais de cinco vezes da doença 

grave de COVID ‐ 19 (odds ratio [OR], 5,1; IC 95%, 1,8‐
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14,6). Isso sugere que a trombocitopenia no momento 

da admissão pode ser, mas não consistente, 

prognóstico. 

Com base na literatura atualmente disponível, 

recomendamos a medição de D-dímeros, tempo de 

protrombina e contagem de plaquetas (em ordem 

decrescente de importância) em todos os pacientes que 

apresentam infecção por COVID ‐ 19. Isso pode ajudar 

na estratificação de pacientes que podem precisar de 

admissão e acompanhamento rigoroso ou não (veja a 

Figura 1). Qualquer condição subjacente (por exemplo, 

doença hepática) ou medicação (por exemplo, 

anticoagulantes) que possam alterar os parâmetros 

deve ser considerada durante o uso do algoritmo. 

Marcadores de Coagulação de Monitoramento  

É prática comum na maioria das unidades de terapia 

intensiva monitorar marcadores hemostáticos para 

identificar piora da coagulopatia. Além da contagem de 

plaquetas, PT e D-dímeros, pode ser útil medir o 

fibrinogênio nesse cenário, conforme recomendado 

pelas orientações da ISTH sobre coagulação 

intravascular disseminada (DIC). Com relação à infecção 

por COVID ‐ 19, isso é uma área que ainda não foi bem 

estudada, exceto por Tang et al. Eles observaram o 

desenvolvimento de DIC no dia 4 em 71,4% dos 

pacientes que não sobreviveram à infecção em 

comparação com DIC em apenas um paciente (0,6%) 

que sobreviveu . Os pesquisadores também observaram 

um aumento estatisticamente significativo nos níveis de 

D-dímero e PT e diminuição nos níveis de fibrinogênio 

em não sobreviventes nos dias 10 e 14. Isso estabelece 

a enorme importância do monitoramento laboratorial 

regular nesses pacientes. Eles também observaram uma 

diminuição nos níveis de antitrombina nos não 

sobreviventes, embora esse teste não possa ser 

realizado facilmente em muitos laboratórios. 

Com base neste estudo e na experiência da literatura 

publicada sobre coagulopatia séptica, o monitoramento 

do TP, dímero D, contagem de plaquetas e fibrinogênio 

pode ser útil na determinação do prognóstico em 

pacientes com COVID ‐ 19 que necessitam de internação 

hospitalar. Se houver agravamento destes Como 

parâmetros, é necessário um apoio mais agressivo aos 

cuidados intensivos e deve-se considerar terapias mais 

“experimentais” e suporte a produtos sanguíneos, 

conforme apropriado. Se esses marcadores estiverem 

estáveis ou melhorando, aumenta a confiança na 

redução do tratamento, se corroborando com a 

condição clínica. 

Gestão de Coagulopatia COVID ‐ 19 

Esta seção é baseada na única evidência atualmente 

disponível de que o D-dímero significativamente 

aumentado está associado à alta mortalidade em 

pacientes com COVID ‐ 19. Também se baseia na 

evidência de que a falência de múltiplos órgãos é mais 

provável em pacientes com sepse se desenvolverem 

coagulopatia e inibir a geração de trombina pode ter 

benefícios na redução da mortalidade. O único 

tratamento amplamente disponível a esse respeito é a 

dose profilática de baixas doses moleculares de 

heparina com alto peso (HBPM), que deve ser 

considerada em todos os pacientes (inclusive não 

críticos) que necessitam de internação hospitalar por 

infecção por COVID ‐ 19, na ausência de quaisquer 

contraindicações (sangramento ativo e contagem de 

plaquetas menor que 25 × 10^9 / L; monitorização 

recomendada em insuficiência renal grave; TP anormal 

ou tempo de tromboplastina parcial ativada [TTPA] não 

é uma contraindicação). O benefício dessa abordagem 

foi recentemente apresentado como um resumo pelo 

Dr. Ning Tang. O estudo incluiu 449 pacientes com 

COVID ‐ 19 grave, dos quais 99 receberam heparina 

(principalmente com HBPM) em doses profiláticas. 

Embora não tenha sido observada diferença na 

mortalidade de 28 dias naqueles que receberam 

heparina em comparação com aqueles que não 

receberam, se um SIC (coagulopatia induzida por sepse) 

≥4 fosse aplicado aos pacientes, a terapêutica 

anticoagulante com HBPM parece ser associado a 

melhor prognóstico em relação à mortalidade (40,0% 

versus 64,2%, P = 0,029). Um benefício semelhante foi 

observado naqueles com D-dímero > seis vezes o limite 

superior do normal (32,8% versus 52,4%, P = 0,017). A 

HBPM também protegerá pacientes críticos contra 

tromboembolismo venoso. Além disso, demonstrou-se 
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que a HBPM possui propriedades anti-inflamatórias que 

podem ser um benefício adicional na infecção por 

COVID, em que as citocinas pró-inflamatórias são 

marcadamente aumentadas. 

O sangramento é raro no cenário do COVID ‐ 19. Se 

ocorrer sangramento, podem ser seguidos princípios 

semelhantes à coagulopatia séptica, de acordo com as 

diretrizes ISTH harmonizadas em relação às transfusões 

de sangue7 (ver Figura 1). Existem várias outras terapias 

para COVID ‐ 19 que só podem ser consideradas 

experimentais no momento, incluindo suplementação 

com antitrombina, trombomodulina recombinante e 

hidroxicloroquina, com base na mitigação da hipótese 

de geração excessiva de trombina e agentes 

imunossupressores, incluindo terapias inalatórias que 

podem verificar a “imunotrombose ”(Relação 

bidirecional entre inflamação e trombose). 

Conflitos de Interesse  

Nenhum declarado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Algoritmo para o manejo da coagulopatia no COVID ‐ 19 com base em marcadores laboratoriais simples. * 

A lista de marcadores é apresentada em ordem decrescente de importância. ** A realização de ensaios de 

fibrinogênio pode não ser viável em muitos laboratórios, mas o monitoramento dos níveis pode ser útil após a 

admissão do paciente. *** Embora um ponto de corte específico não possa ser definido, um aumento de três a 

quatro vezes nos valores do dímero D pode ser considerado significativo. Qualquer um dos valores nesta tabela 

pode ser considerado significativo 
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