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Resumo: 
 
Os erros em exames de tipagem sanguínea 
constituem-se como um fator de risco para 
a segurança do paciente. O exame de 
tipagem sanguínea apresenta grande 
importância, podendo ser usado em uma 
variedade de casos, desde o estudo de 
paternidade até a prevenção de reações 
hemolíticas transfusionais. Neste cenário o 
estudo dos fatores associados a ocorrência 
de erros laboratoriais é de grande 
relevância. O objetivo deste trabalho foi 
estudar os fatores associados a ocorrência 
de erros em tipagem sanguínea. A revisão 
bibliográfica da literatura foi empregado 
como método para a elaboração deste 
estudo. Os erros nos exames de tipagem 
sanguínea podem ocorrer em qualquer 
etapa da fase pré-analítica, caracterizada 
pelos fatores relacionados à coleta da 
amostra, na fase analítica, associada a 
execução da técnica e interpretação do 
resultado e na fase pós-analítica quando 
ocorre o lançamento e a validação do 
resultado. O teste de tipagem apresenta 
grande importância de forma que o 
laboratório deve apresentar medidas para 
inimizar a ocorrência de erros baseado em 
um rígido controle de qualidade e educação 
continuada.  
 
Palavras chave: falha humana; grupo abo; 
sorologia 

Abstract: 
 
Errors in blood typing tests are a risk factor 
for patient safety. The blood typing test is of 
great importance and can be used in a 
variety of cases, from paternity study to 
prevention of transfusion hemolytic 
reactions. In this scenario, the study of the 
factors associated with the occurrence of 
laboratory errors is of great relevance. The 
objective of this study was to study the 
factors associated with the occurrence of 
errors in blood typing. The literature review 
was used as a method for the elaboration of 
this study. Errors in blood typing tests can 
occur at any stage of the pre-analytical 
phase, characterized by factors related to 
sample collection, in the analytical phase, 
associated with the execution of the 
technique and interpretation of the result, 
and in the post-analytical phase when the 
release occurs and the validation of the 
result. The typing test is of great importance 
so that the laboratory must present 
measures to counteract the occurrence of 
errors based on strict quality control and 
continuous education. 
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1. INTRODUÇÃO 

O exame de tipagem sanguínea é fundamental para o paciente, 

verificando-se sua importância nos procedimentos de transfusão sanguínea 

com a finalidade de identificar possíveis reações transfusionais (BERSÉUS, 

BOMAN, et al., 2013) além de identificar e prever a ocorrência da doença 

hemolítica do recém-nascido ocasionada pela incompatibilidade entre o fator 

rhesus (Rh) entre mãe e feto (QURESHI, MASSEY, et al., 2014). A tipagem 

sanguínea também pode ser útil em casos de suspeita de paternidade, pois a 

análise do fenótipo permite colher informações que possam incluir ou excluir 

possíveis pais (ADAMS, 2008). 

 

Para que o exame de tipagem sanguínea cumpra seu papel no 

diagnóstico e tratamento o processo analítico deve ser livre de vícios que 

possam comprometer seu resultado e colocar em risco a segurança do 

paciente (VUK, BARISIC, et al., 2012). Os erros nos exames de tipagem 

sanguínea além oferecer sérios riscos a saúde do paciente, pode levar a 

processos judiciais contra o laboratório com potencial para gerar indenizações 

vultosas e comprometer a viabilidade financeira do laboratório responsável 

(TJDFT, 2016). 

 

O exame de tipagem sanguínea é realizado a partir da reação de 

hemaglutinação direta entre amostra do paciente e anticorpos contra o tipo A 

ou B além do fator Rh, podendo ser executado a partir de várias técnicas, entre 

elas (1) o método em lâmina (BRASIL, 2014), (2) o método em tubo e, (3) o 

método em gel (LANGSTON, PROCTER, et al., 1999). 

 

A tipagem reversa é outro procedimento realizado habitualmente para 

confirmar a tipagem sanguínea do paciente e consiste na reação da amostra do 

paciente (soro) com hemácias sabidamente pertencentes ao tipo A ou tipo B. 

 

O método em lâmina (Fig. 1) apresenta maior probabilidade de erros na 

execução e interpretação dos resultados, sendo recomendada a técnica da 

tipagem em tubo (KNIGHT e SILVA, 1996). 
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Figura 1. Método em lâmina 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2014. 

 

A técnica em tubo ou método de Schiff é uma técnica sensível, rápida e 

segura e consiste na mistura da amostra com o soro, aguardar o tempo de 

reação de cinco minutos, e seguida pela centrifugação da amostra a 2000 rpm 

por cerca de dois minutos (Fig. 2). O resultado será avaliado como negativo no 

caso da formação de um botão de hemácias ou como positivo quando houver a 

aglutinação das hemácias.  

 

Figura 2: Método em tubo 

 

                           Fonte: Adaptado de BRASIL, 2014 

 

O método em gel apresenta maior segurança pois utiliza gel tamponado 

que separa as hemácias suspensas no meio durante a centrifugação, de forma 

que a reação negativa resulta na formação de um botão de hemácias enquanto 

a reação positiva é caracterizada por um aglutinado de células na porção 

superior do tubo, ou mesmo através do gel (LAPIERRE, RIGAL, et al., 1990). O 

método em gel demonstrou maior sensibilidade frente as outras técnicas, 

permitindo a identificação de anticorpos clinicamente significantes 

(BHANGALE, PATHAK, et al., 2017). 
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A interpretação dos resultados obtidos pela técnica em gel é baseada na 

observação da aglutinação da hemácias na coluna cromatográfica, sendo 

negativa, com a formação de um botão de hemácias no fundo do microtubo (0 - 

Fig. 3). O gel aprisiona os agregados de hemácias, funcionando como um filtro 

durante a centrifugação, de forma que tem-se um resultado positivo quando a 

aglutinação é classificada de 1+ a 4+ (Fig 3) (HUR, MOON e KWON, 2011). 

 

Figura 3. Método de tipagem em gel. O grau de aglutinação determina o resultado. 

 

Fonte: Adaptado de Hur, et al.( 2011) 

 

 

 

Os erros em exames de tipagem sanguínea apresentam grande 

potencial de risco para o paciente, sobretudo nos casos em que a tipagem é 

determinante para questões transfusionais. Entretanto a pesquisa científica 

neste campo ainda é deficiente. Ao realizar uma busca na base PubMed com 

os descritores blood-typing tests (PUBMED) AND error e blood-grouping tests 

AND error (PUBMED) obtém-se apenas 129 resultados, demonstrando que o 

assunto ainda pode ser bastante explorado. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Considerando as implicações negativas relacionadas aos erros nos 

exames de tipagem sanguínea este trabalho teve por objetivo revisar os fatores 

associados aos erros em tipagem sanguínea bem como a sua prevenção. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODO 

Este trabalho foi elaborado baseado na revisão da literatura científica, de 

caráter exploratória e qualitativa, publicada em revistas indexadas nos idiomas 

inglês e português no período de 2007 a 2017. As bases ScienceDirect e 

PubMed foram consultadas para busca dos artigos a partir dos descritores em 

saúde blood typing e errors source. Foram analisados os artigos científicos que 

tinham como escopo o objetivo desta pesquisa. Não foram analisados os 

artigos em idioma diferente do inglês e do português, os artigos científicos com 

objetivo diverso do estudado bem como os artigos com acesso restrito. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Assim como os demais procedimentos em análises clínicas, o exame de 

tipagem sanguínea pode apresentar erros nas fases pré-analíticas, na fase 

analítica e também na fase pós-analítica e o responsável técnico deve 

monitorar e supervisionar todas as etapas a fim de prevenir e evitar os erros 

relacionados a cada etapa. 

 

4.1 ERROS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA 

 

Cerca de 70% dos erros laboratoriais ocorrem na fase pré-analítica, 

composta pelas etapas de coleta, transporte e processamento da amostra. A 

ocorrência de erros em qualquer etapa da fase pré-analítica tem o potencial de 

causar sérios problemas no resultado final da análise, bem como para a 

segurança do paciente (GUIMARÃES, WOLFART, et al., 2012). 

 

Os erros relativos a preparação da coleta podem ocorrer quando o 

paciente não é corretamente identificado ou mesmo quando a identificação dos 

tubos é feita de forma incorreta. Segundo Soderberg et al (2009) em estudo 

realizado em 70 centros de saúde, avaliando 317 coletas de sangue venosas, 

verificou que apenas 60% dos funcionários responsáveis pela coleta buscava 

informações corretas do paciente nos sistemas do laboratório e o estudo 

revelou ainda que apenas 12% dos funcionários identificavam os tubos de 

ensaio antes colher as amostras de sangue (SODERBERG, BRULIN, et al., 
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2009). Segundo Tondon et al (2010) a análise de 32,189 amostras revelou a 

ocorrência de 6,4 erros por 1000 amostras relacionados a identificação 

inadequada dos tubos (TONDON, PANDEY, et al., 2010). Ansari e Szallasi 

(2010) observaram que além do problema com a identificação dos tubos, havia 

ainda a utilização de tubos de ensaio inapropriados para o armazenamento da 

amostra, constituindo-se como uma potencial causa para a ocorrência de erros, 

resultando em problemas transfusionais (ANSARI e SZALLASI, 2011) e 

segundo Tondon et al (2010) a utilização de tubos inadequados correspondeu 

a cerca de 8,5% dos casos de erros laboratoriais. 

 

A coleta de volume insuficiente de amostra é outro problema importante, 

podendo ser causado por dificuldade enfrentada pelo técnico durante o 

procedimento de coleta de sangue. Segundo Codagnone et al (2014) a 

quantidade insuficiente de amostra foi a terceira maior causa de erros pré-

analíticos, respondendo por cerca de 18,49% do total de erros constados no 

estudo (CODAGNONE, ALENCAR, et al., 2014), resultado semelhante foi 

descrito por Guimarães et al (2012) que relatou a ocorrência de 24% dos erros 

relacionados a quantidade de amostra insuficiente. Outro problema descrito 

pelos mesmos autores foi a perda da amostra correspondeu a cerca de 27,43% 

dos erros na fase pré-analítica (GUIMARÃES, WOLFART, et al., 2012). 

 

Os problemas ocorridos durante a coleta levam ainda a dois fatores que 

comprometem a qualidade da amostra: a hemólise e a presença de amostras 

de sangue total com coágulo (GREEN, 2013). A presença de hemólise 

responde por 40 a 70% das amostras inapropriadas para análise (LIPPI, 

BLANCKAERT, et al., 2008). Sua ocorrência está atrelada a fatores que levam 

ao rompimento das hemácias durante a coleta tal como a aplicação de pressão 

sobre o êmbolo da seringa incompatível com o calibre da agulha. A agitação 

vigorosa do tubo de ensaio é outro fator que pode aumentar o grau de hemólise 

da amostra. 

 

As punções venosas traumáticas apresentam grande potencial para 

ocasionar amostras de sangue total com coágulo, da mesma maneira que a 

homogeneização incorreta da amostra com o anticoagulante. Amostras obtidas 
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por punção traumática podem desencadear os mecanismos de coagulação 

com consequente formação de rouleaux (RIHA, LIAO e STOLTZ, 1997) 

(WAGNER, STEFFEN e SVETINA, 2013) que por sua vez pode ocasionar 

resultados falso-positivo (TITLESTAD, GEORGSEN, et al., 1997). 

  

4.2 ERROS NA FASE ANALÍTICA 

 

A fase analítica tem início com o preparo da amostra e termina com a 

interpretação do resultado. Falhas no processamento da amostra nas fases 

pré-analíticas bem como em qualquer etapa da fase analítica tem grande 

potencial para comprometer o resultado do teste (HAMMERLING, 2012). 

Estima-se que os erros provenientes da fase analítica sejam de 7% a 13% 

(HAMMERLING, 2012). 

 

Nos exames de tipagem sanguínea os erros na fase analítica podem ser 

provenientes de mau funcionamento do equipamento, interferência na 

amostras, falhas não detectadas no controle de qualidade ou mesmo a 

negligência na execução do procedimento operacional padrão (HAMMERLING, 

2012) (RIHA, LIAO e STOLTZ, 1997).  

 

A escolha da técnica bem como a sequência do procedimento correto 

para a execução do método são imprescindíveis para minimizar o erro nas 

tipagens sanguíneas. Swarup et al (2008) analisou 1000 amostras de sangue 

para comparar o desempenho do teste em tubo com o método em gel, 

verificando que o método em gel apresenta a vantagem de não requerer 

controles além de dispensar a lavagem com especificidade e sensibilidade 

comparável ao método em tubo (SWARUP, DHOT, et al., 2008). 

 

4.3 ERROS NA FASE PÓS-ANALÍTICA 

 

A conclusão do exame de tipagem sanguínea ocorre com relatório do 

resultado obtido na fase analítica. A falha no processo final de lançamento do 

resultado ocorre em cerca de 12,5% a 20% dos erros laboratoriais, e está 
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ligada a falha na digitação dos resultados e validação incorreta do dado 

analítico (HAMMERLING, 2012). 

 

Uma vez que a automação em exames de tipagem ocorre de forma 

menos comum que os demais exames laboratoriais, a fase pós-analítica 

merece especial atenção pois a inserção manual na maioria dos casos está 

sujeita ao erro, requerendo especial atenção na liberação dos exames 

(BHANGALE, PATHAK, et al., 2017). 

 

4.4 EVITANDO OS ERROS NOS EXAMES EM TIPAGEM SANGUÍNEA 

 

Os erros em tipagem sanguínea podem ser minimizados com a 

educação contínua dos colaboradores, visando a melhoria da coleta sanguínea 

e esclarecendo aos colaboradores os fatores que comprometem negativamente 

a amostra coletada (GUIMARÃES, WOLFART, et al., 2012). 

 

A escolha dos produtos e técnicas adequadas contribuem para 

minimizar os erros, tal como a utilização de tubos de plástico ao invés dos 

tubos de vidro. A adoção de técnicas confiáveis – preferir a técnica em tubo 

sobre o método em lâmina, além de seguir estritamente as orientações do 

fabricante também é de fundamental importância para o sucesso do método 

(GREEN, 2013). 

 

Desenvolver procedimentos operacionais padrão (POPs) contribui para 

reduzir a heterogeneidade nos processos laboratoriais. Outra medida 

importante é estabelecer os critérios para a rejeição das amostras bem como o 

registro das ocorrências para favorecer ações educativas voltadas à prevenção 

do erro (GUIMARÃES, WOLFART, et al., 2012). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Os erros em tipagem sanguínea podem comprometer seriamente a 

segurança do paciente. Os procedimentos adotados na etapa pré-analítica são 

fundamentais para o sucesso da análise, devendo haver programas de 

educação continuada a fim de minimizar a ocorrência de erros nesta etapa.  

 

A fase analítica é a menos propensa a erros, em parte devido aos 

programas de controle de qualidade que aprimoram o procedimento de 

realização e interpretação do exame. A realização do controle de qualidade é 

fundamental para minimizar os possíveis erros, tanto que erros não 

identificados no controle de qualidade não raro provocam erros também no 

resultado das análises. 

 

Na fase pós-analítica ocorre o lançamento e a validação dos resultados, 

apresentando grande importância, pois é a segunda maior fonte de erros 

laboratoriais. 

 

Dessa forma a atenção ao programa de controle de qualidade ganha 

vital importância para minimizar a ocorrência de erros em exames de tipagem 

sanguínea e garantir a segurança do paciente e do laboratório. 
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