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RESUMO:  

      O ato transfusional se constitui na transferência de componentes 

sanguíneos de um doador prévio a um receptor com necessidade de reposição 

desses componentes sanguíneos. A partir de novos avanços moleculares e 

tecnológicos está se desenvolvendo técnicas mais avançadas para uma 

transfusão mais segura, como a pesquisa de anticorpos irregulares para 

antígenos de outros grupos sanguíneos, que permite o diagnóstico de 

indivíduos aloimunizados. Os aloanticorpos eritrocitários podem causar uma 

série de implicações, como a doença hemolítica do feto e recém-nascido e 

reações hemolíticas transfusionais graves. A aloimunização é mais frequente 

em pacientes com histórico transfusional. Os aloanticorpos com maior 

importância clínica se desenvolvem em mais de 30% dos pacientes 

politransfundidos, o que pode acarretar em graves impecílios para pacientes 

que necessitam de terapia transfusional crônica e/ou de longa duração. Para a 

identificação de possíveis anticorpos que possam ser formados no futuro e 

para a confirmação de aloanticorpos, a fenotipagem eritrocitária é 

recomendada, porém não rotineiramente realizada devido seu alto custo.   
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INTRODUÇÃO     

  O ato transfusional é realizado em casos de cirurgia, traumatismos, doenças 

hematológicas como a anemia falciforme, entre outras e em pessoas que 

sofreram grande perda sanguínea, e se constitui na transferência de 

componentes sanguíneos de um doador prévio a um receptor com a 

necessidade de reposição desses componentes sanguíneos (CALDAS et al., 

2020). 

     Descoberto por Karl Landsteiner, o sistema ABO é até hoje o sistema mais 

importante no campo das transfusões sanguíneas. A partir de novos avanços 

moleculares e tecnológicos está se desenvolvendo técnicas mais avançadas 

para uma transfusão mais segura, como a pesquisa de anticorpos irregulares 

para antígenos de outros grupos sanguíneos, que permite o diagnóstico de 

indivíduos aloimunizados (CALDAS et al., 2020). 

     A aloimunização se caracteriza pela formação de anticorpos quando um 

individuo é exposto à antígenos não pertencentes ao seu organismo, como 

ocorre em transfusões sanguíneas e gestações (BAIOCHI e NARDOZZA, 

2009).  

     Os aloanticorpos eritrocitários podem causar uma série de implicações, 

como a doença hemolítica do feto e recém-nascido e reações hemolíticas 

transfusionais graves, que podem adiar e/ou complicar o tratamento da doença 

de base fazendo com que o paciente fique internado no hospital por maior 

período de tempo, e possivelmente, pós transplante de órgãos também gera 

maior morbidade (MELO, 2012). 

     Para o aumento da segurança das transfusões sanguíneas e redução da 

porcentagem de aloimunizações, a fenotipagem pré-transfusional é um 

importante procedimento e recomendado, porém não muito utilizada devido seu 

alto custo (CASTILHO, 2008). 

 

 

 



 

OBJETIVO  

     O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa bibliográfica a respeito 

da importância da pesquisa de anticorpos irregulares em pacientes com 

necessidade transfusional, para a melhor compreensão acerca da 

aloimunização eritrocitária e o que seus riscos podem acarretar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão da literatura, retrospectiva, de natureza descritiva 

com ênfase na produção científica acerca das temáticas em questão. Foram 

utilizados dados obtidos através de plataformas como PUBMED, Scielo e 

Google Acadêmico, sendo utilizados indexadores de busca as palavras-chave 

“aloimunização”; “anticorpos irregulares”; “aloanticorpos” e “politransfusão”. 

As palavras chaves foram utilizadas separadamente e associadas nas 

bases de dados afim de que os artigos buscados tivessem maior relação com 

os temas propostos para esta pesquisa de revisão. 

Como critérios de inclusão foram incluídos os artigos na língua portuguesa 

publicados em um período do ano de 2008 até o ano de 2021, que 

contemplassem ou outros que fornecessem informações compatíveis com o 

objetivo do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Os anticorpos antieritrocitários se classificam em regulares, que se 

desenvolvem naturalmente após o nascimento como o anti-A, anti-B e anti-AB, 

sendo do sistema ABO, e os irregulares sendo dos sistemas Rh, Kell, Duffy, 

Kidd, MNS (que possuem grande importância clínica e provocam hemólise), 

entre outros que são desenvolvidos após o contato com agentes não próprios, 

como é o caso de transfusões e gestações (MARTINS et al., 2008). 

      Quanto aos anticorpos irregulares mais encontrados, os dos sistemas Rh e 

Kell predominam devido sua alta imunogenicidade e quanto ao sexo, o 

feminino é o que mais possui anticorpos irregulares, devido à maior 

predisposição ao contato com antígenos não próprios e sensibilização na 

gestação. O antígeno D é o mais imunogênico, sendo o mais comum, e o uso 

da gamaglobulina anti-D após gestações de feto RhD incompatível, leva-se à 

redução dos casos de sensibilização anti-D e da doença hemolítica do recém-

nascido (MARTINS et al., 2008).  

     Descritos perto de 50 antígenos do sistema Rh, este por sua vez é bastante 

amplo e perde em complexidade apenas para o HLA. Do sistema Rh apenas 

cinco sorotipos estão ligados à doença hemolítica do recém-nascido, que são 

clinicamente significantes, sendo eles D, C, E, c, e. Em gestantes, deve ser 

realizada a pesquisa de anticorpos irregulares através do teste de Coombs 

indireto na primeira visita pré-natal e na 28ª semana de gestação afim de se 

diagnosticar e/ou evitar a doença hemolítica do recém-nascido (BAIOCHI e 

NARDOZZA, 2009).  

     Na maioria dos serviços hemoterápicos, a fenotipagem para os grupos 

sanguíneos e a compatibilização pré-transfusional para os antígenos mais 

imunogênicos são realizados para pacientes com doenças hematológicas 

crônicas e pacientes que serão politransfundidos, devido sua alta necessidade 

transfusional (ALVES et al., 2012). 

     Geralmente, as investigações de aloimunizações apenas são feitas antes de 

novos episódios transfusionais, e muitos aloanticorpos podem não serem 

descobertos por essa razão ou por terem títulos de anticorpos irregulares que 

se decaíram ao longo do tempo, ficando abaixo da linha de detecção. Caso 

seja necessário outro episódio transfusional e o paciente for infundido com um 



antígeno pela qual já foi sensibilizado, ele apresentará uma resposta imune 

àquele antígeno bem mais rápida que a anterior e consecutivamente podendo 

levar à uma reação hemolítica grave, que é considerada a segunda maior 

causa de morte relacionada à transfusão (ALVES et al., 2012).  

     Os aloanticorpos com maior importância clínica se desenvolvem em mais de 

30% dos pacientes politransfundidos, o que pode acarretar em graves 

impecílios para pacientes que necessitam de terapia transfusional crônica e/ou 

de longa duração. Vários autores relatam que principalmente após as primeiras 

transfusões é que ocorrem as aloimunizações eritrocitárias (CRUZ et al., 2011).  

     A aloimunização é mais frequente em pacientes com histórico transfusional, 

tendo casos de pacientes com pesquisa de anticorpos irregulares pré-

transfusional negativa e resposta imune secundária a determinados antígenos 

eritrocitários, com aparecimento de anticorpos já detectáveis em 24 e 48 horas 

após novo estímulo antigênico e casos com o aparecimento desses anticorpos 

6 meses após o episódio transfusional tendo todas as pesquisas anteriores 

negativas. Quanto mais frequente os episódios transfusionais, maior o risco 

dos pacientes desenvolverem aloanticorpos (ALVES et al., 2012). 

     Pacientes portadores de anemias agudas estão em alta frequência entre os 

pacientes aloimunizados, devido ao caráter e características de urgência em 

que as transfusões são requisitadas e indicadas, sendo a fenotipagem 

eritrocitária pré-transfusional não realizada nestes casos (MARTINS et al., 

2008).  

     O Anexo IV da Portaria de Consolidação de nº5/2017, que preconiza os 

critérios básicos para procedimentos hemoterápicos, deixa claro a 

obrigatoriedade da triagem sanguínea pré-transfusional (tipagem dos sistemas 

ABO e Rh), triagem de anticorpos (pesquisa de anticorpos irregulares) em 

doadores e pacientes, e testes de compatibilidade para concentrado de 

hemácias (CALDAS et al., 2020). 

     No processo de triagem de anticorpos irregulares antieritrocitários devem 

ser utilizadas metodologias que permitam a detecção de anticorpos de maior 

importância clínica. Considerando que os hemocomponentes plasmáticos de 

doadores aloimunizados podem apresentar estes anticorpos, faz-se necessário 



a busca de anticorpos irregulares através do teste de antiglobulina (Coombs) 

indireto visando identificar o surgimento de anticorpos antieritrocitários no 

sangue do doador, afim de evitar reações pós-transfusionais no receptor. O 

princípio do teste de antiglobulina indireto é a detecção de anticorpos 

antieritrocitários irregulares através do soro de Coombs que estimula uma 

interação antígeno-anticorpo e possui potencializadores de aglutinação de 

hemácias sensibilizadas com esses anticorpos irregulares (CALDAS et al., 

2020). 

     Para se realizar a pesquisa de anticorpos irregulares é utilizado um painel 

de suspensão de hemácias humanas de doadores do grupo O, onde essas 

foram fenotipadas para antígenos de diferentes grupos sanguíneos e é 

realizado em paralelo um autocontrole (soro do paciente + hemácia do 

paciente). O teste pode se dividir em dois testes, um com um painel à quente 

(37ºC), onde pode ser feito em meio salino ou proteico, afim de se potencializar 

as reações e identificar melhor os anticorpos da classe IgG e um painel a frio 

(temperatura ambiente) que detecta anticorpos frios da classe IgM (SILVA et 

al., 2017).  

     Para a identificação do anticorpo ou dos anticorpos presentes no soro é 

utilizado um antigrama que é disponível comercialmente e cada fabricante 

possui o seu, onde quando há o antígeno expresso utilizasse o símbolo “+” e 

quando não há presença do antígeno é representado por “0”. Com a avaliação 

desses resultados, chega-se à uma conclusão de qual anticorpo está ali 

presente. Quando há positivação do autocontrole, ali há presença de um 

autoanticorpo ou de alguma anormalidade presente na amostra que deve ser 

resolvida antes da avaliação e liberação do resultado final (SILVA et al., 2017).  

     Para a identificação de possíveis anticorpos que possam ser formados no 

futuro e para a confirmação de aloanticorpos, a fenotipagem eritrocitária é 

recomendada, porém as metodologias da fenotipagem são custosas e 

complexas e dependem de kits comerciais de soros raros e sua disponibilidade 

para sua realização, entre outros fatores de ordem técnica que ainda dificultam 

o seu emprego nas práticas rotineiras. Com os avanços técnicos e científicos, 

futuramente esses procedimentos serão mais acessíveis de serem realizados e 

será um grande avanço na segurança transfusional. (CASTILHO, 2008).  



CONCLUSÃO  

     Pacientes que possuem alta demanda transfusional e mulheres em idade 

fértil ou que tiveram gestações anteriores, requerem uma atenção especial nos 

serviços hemoterápicos devido sua alta susceptibilidade à aloimunizações. A 

pesquisa de anticorpos irregulares é um importante teste, pois permite o 

diagnóstico de pacientes aloimunizados e é obrigatório em toda indicação 

transfusional. Todos os testes pré-transfusionais devem ser realizados com 

extrema cautela, afim de se detectar qualquer anormalidade.  

     Um paciente uma vez diagnosticado com presença de anticorpos 

irregulares, este deve ser fenotipado e transfundido apenas com concentrado 

de hemácias negativo para aquele antígeno em que o paciente apresente 

anticorpo, afim de se evitar uma reação hemolítica grave e consequente 

agravamento do quadro clínico do paciente.  

     Os avanços técnicos e científicos no ramo hemoterápico, têm buscado cada 

vez mais a redução de custos e aumento da segurança transfusional, por dado 

motivo a fenotipagem eritrocitária deve ser um teste cada vez mais comum por 

garantir maior segurança transfusional e evitar futuras aloimunizações.  
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