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RESUMO 
 
Introdução: A COVID-19 manifesta-se usualmente na a Síndrome Respiratória         
Aguda Grave, mas também em outras manifestações pulmonares e sistêmicas.          
Dessa forma, o presente estudo visa identificar os achados macroscópicos          
prevalentes na necropsia em corpos suspeitos de COVID-19, posteriormente         
confirmados. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa prospectiva         
analítica feita na base da dados PubMed. Os descritores utilizados foram “Autopsy” e             
“Coronavirus Infections”. Critérios de inclusão: autópsia feita em corpos com          
suspeita de COVID-19, com confirmação após a necrópsia e artigos escritos em            
inglês ou português. Na seleção, de 206 artigos publicados entre 1/12/2019 a            
1/12/2020, foram selecionados 14 para a revisão. Marco conceitual: A endotelite           
generalizada foi um achado macroscópico de grande relevância nos artigos          
analisados, sendo a região torácica afetada com maior frequência pela inflamação:           
pleurisia e pericardite foram comuns na grande maioria das autópsias. Resultados:           
Os pulmões, na maioria dos casos, estavam mais pesados que o normal, fissurados             
e edematosos, frequentemente com broncopneumonia sobreposta em áreas de         
consolidação focais, mais agressivamente nos lobos inferiores, contudo usualmente         
sem um padrão de foco nos lobos. Tromboembolismo pulmonar foi um achado            
relativamente frequente, entretanto, a trombose venosa profunda mostrou-se ainda         
mais prevalente. No coração a maioria dos achados advém de doenças           
cardiovasculares preexistentes, destacando-se a cardiomegalia e a aterosclerose.        
Não obstante, trombose venosa intramiocárdica foi identificada em alguns casos.          
Nos rins, aspecto eritematoso advindo da endotelite. O encéfalo, de forma menos            
frequente, apresentava edema cerebral, encefalite, meningite, danos isquêmicos        
difusos e lesões hemorrágicas focais disseminadas com sufusões. Os achados          
macroscópicos nas necropsias também incluíram hepato-esplenomegalia.      
Conclusão: Os achados macroscópicos dos danos causados pela COVID-19         
podem ser não específicos e variam em cada caso, mas a presente revisão             
demonstrou ser possível traçar um padrão que envolve inflamação, trombocitose e           
suas consequências fisiológicas, o que pode auxiliar o médico-legista na          
investigação da causa-mortis em casos suspeitos de COVID-19. 
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