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RESUMO- Alterações hemodinâmicas como tromboembolismo, lesão vascular do endotélio direto e 
indireto, coagulopatias e coagulação são ocorrentes em Covid-19. Com isso, o principal objetivo deste 
trabalho é demonstrar por revisão bibliográfica, as principais alterações hemodinâmicas envolvidas no 
epitélio vascular dentro do panorama do Covid-19. Para o estudo realizou-se um levantamento 
bibliográfico de artigos científicos publicados nas bases de dados ScienceDirect, PubMed, Medline, Web 
of Science, EMBASE, LILACS, Scielo e Google Acadêmico, entre os anos de 2020 a 2021. Foram 
totalizadas 10 obras neste trabalho. Como resultados, temos seis autores relacionando as alterações 
hemodinâmicas e, os principais mecanismos encontrados foram aumento das concentrações de 
troponina e modulação por ECA-II. Este trabalho contribuiu substancialmente para a literatura científica e 
para a comunidade cardiologista. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alterações hemodinâmicas são comuns dentro da patologia a partir da infecção 
por Covid-19, tais como: tromboembolismo, coagulação, coagulopatias e lesão vascular 
do endotélio direto e indireto (HICKMANN et al., 2020). O Covid-19, teve início na 
China, especificamente em Wuhan, por meio de infecção induzida inicialmente em 
animais e, progressivamente afetou humanos ao longo do ano de 2020. Com isso, 
tornou-se uma pandemia global (MACHHI et al., 2020). 

Com base nestas informações, norteamos a pergunta principal deste trabalho: 
Quais os mecanismos envolvidos com alterações hemodinâmicas no Covid-19? Quais 
são as principais alterações envolvidas? Quais as consequências, na visão mecanística 
para a saúde do ser humano? São estas e outras perguntas, que norteiam este 
trabalho.  

Como hipótese, temos a concepção do papel de ECA-II na patologia 
hemodinâmica, influenciando negativamente no metabolismo hemodinâmico 
cardiovascular. Com isso, o principal objetivo deste trabalho é demonstrar por revisão 
bibliográfica, as principais alterações hemodinâmicas envolvidas no epitélio vascular 
dentro do panorama do Covid-19. Como objetivos específicos, temos as especificações 
de lesão vascular do endotélio direto e indireto, seguido de tromboembolismo, 
coagulopatias e coagulação.  

 Como metodologia, o estudo foi apresentado na forma de revisão bibliográfica 
por meio de artigos científicos publicados em revistas cientificas nacionais e 
internacionais, as quais informam sobre o contexto de Covid-19 e alterações 
hemodinâmicas. Para o estudo realizou-se um levantamento bibliográfico de artigos 
científicos publicados nas bases de dados ScienceDirect, PubMed, Medline, Web of 
Science, EMBASE, LILACS, Scielo e Google Acadêmico, entre os anos de 2020 a 
2021. Para a pesquisa utilizou-se os descritores: “Covid-19”, “Hemodinâmica”, e seus 
correspondentes em inglês: “Covid-19”, “Hemodinamic”. A busca ocorreu entre os 
meses de novembro e dezembro de 2021, totalizando 10 obras, das quais 06 foram 
selecionadas para o desenvolvimento desta revisão. 

Utilizou-se, como critério de inclusão, artigos envolvendo alterações 
hemodinâmicas e Covid-19. Foram mantidas as literaturas publicadas antes de 2011 e 
consideradas os trabalhos padrão-ouro, excluídas as que tinham metodologia não 
esclarecida, outras abordagens terapêuticas ou que não se enquadraram dentro do 
objetivo desta revisão bibliográfica. Neste trabalho, serão discorridas, 
progressivamente, os principais mecanismos relacionados com as lesões de endotélio 
vasculares direto e indiretamente. Com isso, será detalhado, progressivamente, sobre 
tromboembolismo e seus os mecanismos envolvidos para que, em seguida e por fim, 
apresentaremos sobre coagulopatia e coagulação.  



 

 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

As doenças cardiovasculares e suas complicações são relacionadas com o 
panorama do Covid-19, inicialmente ajustadas com comorbidades como Doença 
Coronária, hipertensão e Diabetes Mellitus, levando a maiores severidades e 
susceptibilidades como falência do coração. As complicações cardiovasculares são 
conhecidas como injúria aguda cardíaca, associada a aumentos de níveis de troponina, 
miocardite, direcionada com infecção direta, síndrome aguda coronária e arritmias. Esta 
por último (comumente associada a efeitos adversos de drogas como hidroxicloroquina, 
azitromicina, lopinavir ou ritonavir) e tromboembolismo associados a inflamação 
sistêmica (NISHIGA et al., 2020). A Figura 1, resume este quadro.  

Figura 1- Resumo das doenças cardiovasculares e suas complicações. 

 
Fonte: Adaptado de Nishiga et al. (2020). 

 

Existe uma associação entre Sistema Imunológico e Covid-19 e, especificamente 
sua atuação no endotélio. O Sistema Imunológico, por sua vez, atua na defesa contra 
agentes infecciosos, mediado por dois tipos de sistemas: inato e tardio (adaptativo) 
(JOVIC et al., 2020). Esse processo ocorre inicialmente, pela infecção do SARS-CoV-2 
e, quando infectado (o organismo), são reconhecidas tanto pelo sistema inato como o 
adaptativo, os quais iniciam a produção de citocinas (BRANDÃO et al., 2020). 



 

 

 

 

Destacam-se como citocinas produzidas, o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), este 
responsável pela ativação neutrofílica, promoção da coagulação a atuação na febre em 
níveis centrais e, o interferon-gama (IFN-ɤ), este, por sua vez, atua induzindo atividade 
macrofágica de destruição do patógeno, ampliação de citocinas pró-inflamatórias, 
regulatórias e pró-fibróticas da resposta imune (KRATZER et al., 2021).   

De acordo com afirmações de Brandão et al. (2020), a intensidade da resposta 
imune do Covid-19 interfere negativamente com a função endotelial e as doenças 
preexistentes ligadas ao endotélio formam uma rede de comunicação que deixa 
evidente que estão clinicamente envolvidos o sistema imune/hiperinflamação, a 
coagulação e o endotélio.  

No mecanismo de processo de lesão direta ao endotélio vascular, o Covid-19 
pode levar a um processo de endotelite em vários órgãos, estabelecido pela 
identificação de corpos virais dentro destas células e consequentemente, resposta 
inflamatória resultante da morte celular (NASCIMENTO et al., 2021). A Tabela 2, 
explicita postulados que explicam os processos de lesão direta.  

 
Tabela 2- Postulados sobre os processos de lesão direta. 

 

Postulados Explicações 

Proteína S Esta aumenta diretamente 
proporcional ao consumo de adenosine 
trifosfato e a agregação plaquetária. A 
subunidade S1, apresenta a capacidade 
de induzir a coagulação mediada por 
plaquetas por meio de maior ativação da 
integrina αIIbβ3, responsável por 
agregação plaquetária e, além disso, há 
maior expressão de P-selectina. 
Apresentam, assim, papel importante na 
lesão endotelial e na formação de 
trombos.  

Ativação da proteína quinase 

ativada por Mitógenos (MAPK) 

Esta é responsável pela modulação 
e produção de citocinas induzidas pelo 
Covid-19 em células pulmonares. Com 
efeito potencializador (MAPK), em células 
plaquetárias por meio da sua agregação e 
diminui os mecanismos 
contrarreguladores responsáveis pela 
retração dos coágulos produzidos. Induz 
também, diretamente a ativação de 
trombina e as plaquetas a liberarem o 
fator XII e V da coagulação.  

Ligação do virus em ECA-II A quantidade livre desta proteína 
para exercer suas funções é reduzida de 
maneira substantial, as quais resultam em 
uma maior disponibilidade de angiotensina 



 

 

 

 

– II, favorecendo o aumento da produção 
do inibidor do ativador de plasminogênio 
(PAI1), o qual leva a diminuição da 
atividade fibrinolítica e um desbalanço nos 
mecanismos de regulação da coagulação.  

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Nascimento et al. (2021) 

 Especificamente, nesse mecanismo de lesão direta, pela proteína S1, em ECA-II, 
há ativação da integrina αIIbβ3, aumetando os níveis de PAI-I, via p-selectina 
glicoproteína ligase I, ativando fator V e XIII, ativando a trombina, acionando agregação 
plaquetária, mecanismos contrarreguladores, atividade fibronolítica e atividade pró-
inflamatória. Já nos mecanismos de lesão indireta ocasionado pelo Coronavirus, há 
ativação de macrófagos, ocasionando hiperinflamação, ativando fibrinas, que por sua 
vez, tiveram plaquetas, fator XII e polifosfatos, como via intrínseca da coagulação e 
ocorre formação de trombo e tromboinflamação (NASCIMENTO et al., 2021). A Figura 
2, representa esses dois processos.  

 
Figura 2- Mecanismos ilustrativos de lesão direta e indireta, respectivamente, no contexto de 

hemodinâmica em SARS-CoV-2. 

Fonte: Adaptado de Nascimento et al. (2021) 

Sobre o tromboembolismo em Covid-19, pode ser observado nos vasos 
pulmonares e são observados em casos de pneumonia observadora e fibrinosa, como 
manifestação comum, tido como a lesão pulmonar, nos pulmões de pacientes com 
SARS-CoV-2. Observada a trombose microvascular nos pulmões e tromboembolismo 
com infarto hemorrágico em vasos maiores. É descrito que além do tromboembolismo 



 

 

 

 

pulmonar, é evidente o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, o 
trombo do seio venoso central, as coagulopatias induzidas por sepse e a coagulação 
intravascular disseminada (CALVACANTE, 2021).  

Nas explicações sobre a formação de microtrombos, associados a lesões a 
diversos órgãos-alvo, temos que ovírusdo SARS-CoV-2, possui uma extensa 
distribuição tissular ocasionando a liberação de um nível alto de citocinas pró-
inflamatórias, promovendo uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica com alto 
impacto na hemostasia e no sistema hematopoiético, os quais levam a infartos de 
órgãos como coração, pulmões, rins e fígado (CALVACANTE, 2021).  

Especificamente, nos processos de coagulopatia, este induzido pela ação de 
neutrófilos, pela ativação de plaquetas e, ação de CD40L, CD40, PSGL-1 p-selectina, 
ativam em conjunto, NETs, DAMPs, Elastase com inativação de TFP1 e 
trombomodulina. Angiotensina II pode ativar p-selectinas, na ativação de monócitos, 
induzindo AT1R, PAI-1, ICAM-1 e VCAM-1 e, juntamente com monócitos induz ativação 
plaquetária, geração de trombinas, anti-coagulação insuficiente e inibição de 
fibronolises, formando trombomodulinas (GANDO; WADA, 2021) (Figura 3).  

 
Figura 3- Processo de coagulopatia no SARS-CoV-2. 

 



 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Gando e Wada (2021) 

  

Na coagulação, especificamente no tecido vascular, a infecção por SARS-CoV-2 
proporciona um aumento de permeabilidade dos vasos, pertubação da microcirculação 
e ativação da coagulação. Estudos mostram que a infecção por Covid-19 causa uma 
regulação negativa nos receptors de ECA-II, como mencionado anteriormente, 
diminuindo a expressão destes e causando lesão pulmonar e miocárdica. A infecção 
pulmonar por SARS-CoV-2, apresenta uma intensidade maior de microtrombose, 
angiogênese e endotelite. Entretanto, pacientes que fazem uso de medicamentos 
inibidores de ECA-II e bloqueadores do receptor de angiotensina, há uma diminuição 
expressiva de mortalidade (PERICO, 2021). 

 

3 CONCLUSÃO 

Diversos são os eventos hemodinâmicos da infecção por SARS-CoV-2 no 
metabolismo cardíaco. Com destaque para lesão do endotélio vascular direto e indireto, 
coagulação, coagulopatias e tromboembolismo. Os principais mecanismos descobertos 
são aumento da troponina, modulação por ECA-II e ativação do sistema imune. Este 
trabalho contribuiu substancialmente para elucidação de mecanismos hemodinâmicos 
na patologia do Covid-19.  

Deste modo, entende-se que a monitorização hemodinâmica pode ajudar os 
médicos e enfermeiros durante o tratamento de pacientes em estado grave ao fornecer 
informações durante as quatro fases da evolução da doença grave: resgate, otimização, 
estabilização e normalização. Desta forma é possível obter uma melhora ou melhor 
monitoramento do quadro do paciente, verificando quais os tratamentos devem ser 
mantidos ou modificados.  
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