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RESUMO 

 

Pacientes portadores de doença falciforme que realizam transfusões frequentes tem 

maior risco de desenvolver reações imunológicas, como aloimunização a antígenos 

eritrocitários, sendo uma complicação relativamente comum, portanto pode 

aumentar a comorbidade da doença. 

A aloimunização eritrocitária através da formação de anticorpos direcionados contra 

antígenos das hemácias do doador constitui severas reações na terapia 

transfusional do paciente. Sabe-se que pacientes transfundidos tem grandes 

probabilidades de formar aloanticorpos eritrocitários, se tornando um risco 

principalmente para pacientes politransfundidos. 

 

Palavras-chave: Doença falciforme, Aloimunização, Fenotipagem eritrocitária 

Anticorpos Irregulares.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A doença falciforme teve origem no continente africano, espalhando para 

várias populações de outras partes do mundo, devido a pratica hedionda da 

escravidão. A doença falciforme é causada pelas células falciformes caracterizada por 

um conjunto de sinais e sintomas provocados pela deformação de milhões de 

eritrócitos com hemoglobina S (Hb S) induzidos pela desoxigenação. (NAOUM; 

2012,75). No entanto esses eritrócitos com Hb S, quando oxigenados (oxi-Hb S), 

apresentam de forma morfológicas normais ou discoides no sangue, eventualmente 

podem ser observados alguns eritrócitos falcizados, entretanto existem situações em 

que o processo de falcização é muito intenso devido á elevada concentração de Hb S 

desoxigenada. 

 A terapia transfusional é muito utilizada em pacientes com doenças 

falciforme, sendo uma estratégia para transfusão, tendo como objetivo melhorar a 

capacidade de transporte de oxigênio e o fluxo de sangue na microcirculação 

promovendo a   diminuição da porcentagem de complicações, contribuindo para a 

prevenção de eventos vaso-oclusivos clinicamente importantes.  

O presente trabalho tem o objetivo de analisar as dificuldades 

transfusionais em portadores de doença falciforme, nas últimas décadas, um número 

cada vez maior de dados clínicos, científicos e experimentais trazem à tona o fato de 

que as transfusões de sangue têm importantes efeitos sobre o sistema imunológico, 

efeitos finais que, a curto ou longo prazo, raramente são benéficos para os pacientes.  

 

Pacientes portadores de doença falciforme que realizam transfusões 

frequentes tem maior risco de desenvolver reações imunológicas, como 

aloimunização a antígenos eritrocitários, sendo uma complicação relativamente 

comum, portanto pode aumentar a comorbidade da doença. Através da fenotipagem 

eritrocitária vem diminuindo os riscos de reações transfusionais nos pacientes 



 

 

 

 

 

 

 

cronicamente transfundidos, além de estimular a disponibilidade de sangue 

compatível, principalmente nos casos de reação hemolítica tardia. 

 

 

2 ALOIMUNIZAÇÃO 

  

A aloimunização ocorre através da formação de anticorpos direcionados 

contra antígenos das hemácias do doador, sendo considerados estranhos ao 

organismo, constituindo severas reações na terapia transfusional  do paciente, 

limitando a disponibilidade de hemácias compatíveis para transfusões futuras 

podendo também elevar os níveis de hemólise... Sabe-se que pacientes transfundidos 

tem grandes probabilidades de formar aloanticorpos eritrocitários, se tornando um 

risco principalmente para pacientes politransfundidos . 

Sendo necessária a implantação de técnicas para identificação de 

anticorpos irregulares nos testes pré transfusionais para que possa diminuir os riscos 

do paciente ser aloimunizado, dentre estes estão a Pesquisa de anticorpos irregulares 

(PAI) do receptor, sendo um teste muito importante pois detecta presenças de 

anticorpos no soro ou plasma do receptor, a prova de compatibilidade tem grande 

importância pois identifica incompatibilidade entre o soro ou plasma do receptor e as 

hemácias a serem transfundidas, verificando assim a presença de anticorpos do 

sistema ABO e outros clinicamente significativos contra antígenos eritrocitários. 

Em pacientes portadores de doença falciforme preocupações sobre 

aloimunização deve ser constante, podendo ser um obstáculo na terapêutica do 

paciente, dificultando o tratamento vindo a ter complicações graves como a síndrome 

torácica, acidente vascular cerebral, priaprismo e septicemias portanto medidas 

cabíveis e preventivas devem ser tomadas. A aloimunização está relacionada aos 

seguintes fatores: idade do paciente, número de transfusões recebidas, diferenças 

antigênicas entre pacientes e doadores. Os antígenos mais frequentemente 

envolvidos na aloimunização são os antígenos dos grupos Rh, Kell, Kidd, Duffy, Lewis 

e MNS. (MARQUES, 2017). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 FENOTIPAGEM ERITROCITÁRIA 

 

A fenotipagem eritrocitária é uma ferramenta profiláctica de suma 

importância para identificação de antígenos que estimulam a formação de 

aloanticorpos, possibilitando o encontro de hemocomponentes sanguíneos 

compatíveis, antigenicamente, além de excluir antígenos irregulares previne reações 

transfusionais. Pois dentro da doença falciforme contribui intensamente para prevenir 

reações pós transfusionais, salientando que as transfusões são frequentes 

apresentando grandes riscos de aloimunização. (RODRIGUES; JUNIOR; 

PERON,2013). 

A fenotipagem eritrocitária para doadores determina fenótipos que irão ser 

utilizados em receptores fenotipados, pois a realização da fenotipagem de antígenos 

eritrocitários do sistema Rh(D,C,c,E,e) e Kell (K1) nas amostras de sangue de 

doadores conforme a demanda dos serviços de hemoterapia. A realização da 

fenotipagem se justifica pelos seus benefícios a população, assim obtém bancos de 

doadores com fenótipos compatíveis para receptores que necessitam diariamente de 

diversos componentes do sangue BORTOLOTTO, et al (2011). 

Em receptores a fenotipagem eritrocitária vem recomendada para 

pacientes que não apresentam anticorpos irregulares antieritrocitarios, estando ou 

podendo entrar em esquema de transfusão crônica, a utilização de concentrados de 

hemácias compatíveis, principalmente para o sistema mais imunogênico Rh, (Kell, 

Duffy, Kidd e MNS). Através dessa técnica pode-se amenizar grandes riscos para 

pacientes, tais como os portadores de doença falciforme, que poderão ser 

cronicamente transfundidos, tendo menores riscos, evitando reações em pacientes 

que necessitam de transfusões continuas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

As dificuldades transfusionais em pacientes portadores de doença 

falciforme continua sendo um grande desafio, na gestão de tratamento desses 

pacientes, podendo resultar no desenvolvimento de aloanticorpos para antígenos 

eritrocitários. Pois a aloimunização predispõe o paciente a riscos de reações 

transfusionais hemolíticas tardias, levando a complicações graves da doença 

falciforme proporcionando a precipitação de crises falcemica, podendo ter reações 

fatais. 

Através da fenotipagem eritrocitária nos pacientes portadores de doença 

falciforme, pode-se prevenir complicações na terapia transfusional, evitando 

anticorpos que causam aloimunização nos pacientes, sendo estes os do sistema 

Rh e Kell, com maior frequência imunogênica. 

Portanto a fenotipagem eritrocitária nos pacientes portadores de doença 

falciforme, proporciona o uso de hemocomponentes com fenotipagem dos sistemas 

Rh (D,C,c,E,e) e Kell (k), com grande eficácia na redução dos casos de 

aloimunização e de reações transfusionais hemolíticas, em comparação a 

transfusões de hemácias não fenotipadas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
 
 
 
 
ASSUNÇÃO, Gabriella Ferreira. ALOIMUNIZAÇÃO EM PACIENTES 
TRANSFUNDIDOS COM CONCENTRADO DE HEMÁCIAS. 
http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v34n3/pt_v34n3a12.pdf. Acesso em: 01 nov. 2019 

 
 

BELAI, Sinara C.S. FENOTIPAGEM ERITROCITÁRIA DE ANTÍGENOS POUCO 
USUAIS E SUA IMPORTÂNCIA EM TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS. São José do 
Rio Preto – SP, 2011. Disponível em: 
http://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/biblioteca-
digital/imunohematologia/13-Fenotipagem-eritrocitaria.pdf. Acesso em: 15 nov. 2019. 
 
 
BORTOLOTTO,A, N; MIKALAUSCAS,M,M;MURARI,L;RUBIN,S;SILVA,J,E,P.Estudo 
e prevalência do sistema Rh e Kell nos doadores do Hemocentro de Santa Maria 
RS. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/3025/3207. 
Acesso em:03 out.2019. 
 
HELMAN, R; CANÇADO, R, D; OLIVATTO, C. Incidência de aloimunização 
eritrocitária em pacientes com doença falciforme: experiência de um centro em São 
Paulo. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
45082011000200160&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 17 nov. 2019. 

 
HEMOTERAPIA-CONDUTAS PARA A PRÁTICA CLÍNICA. Disponível em: 
http://hemominas.mg.gov.br/publicacoes/file/251-hemoterapia-condutas-para-a-
pratica-clinica. Acesso em: 27 out. 2019. 
 
NAOUM,C.PAULO.Eleroforese:Hemoglobinopatias,Proteinas Séricas.São Paulo: 
Santos,2012. 
 
VIZZONI, A, G; MOREIRA, H, M, M Prevalência de aloimunização eritrocitária em 
pacientes portadores de anemia falciforme. Disponível em: 
https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/950. Acesso em: 20 nov. 2019. 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/rbhh/v34n3/pt_v34n3a12.pdf
http://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/biblioteca-digital/imunohematologia/13-Fenotipagem-eritrocitaria.pdf
http://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/biblioteca-digital/imunohematologia/13-Fenotipagem-eritrocitaria.pdf
https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/3025/3207
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-45082011000200160&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-45082011000200160&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://hemominas.mg.gov.br/publicacoes/file/251-hemoterapia-condutas-para-a-pratica-clinica
http://hemominas.mg.gov.br/publicacoes/file/251-hemoterapia-condutas-para-a-pratica-clinica
https://www.portalnepas.org.br/abcshs/article/view/950

