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1. RESUMO 

            As transfusões de sangue podem resultar na produção de alo 

anticorpos contra antígenos eritrocitários, tornando importante a realização da 

Pesquisa de Anticorpos Irregulares, também denominada Teste de Coombs 

Indireto, que demonstra a presença de anticorpos antieritrocitários livres no 

soro ou plasma de doadores e pacientes, que possam provocar reações pós-

transfusionais. Por isso, é um teste pré-transfusional obrigatório segundo a 

legislação vigente brasileira. 

2. INTRODUÇÃO 

 Um componente sanguíneo só deve ser administrado por indicação 

médica e deve resultar algum benefício terapêutico. Porém a hemoterapia 

nunca se viu livre de efeitos adversos, tornando uma transfusão viável 

quando os benefícios se sobrepõem aos riscos (AABB, 1996). 

 As transfusões podem resultar na produção de alo anticorpos 

(SANTOS, 2007).  Ou seja, quando um indivíduo é exposto a substâncias não 

próprias, poderá ocorrer ativação do sistema imune e produção de anticorpos 

pelos plasmócitos que, uma vez produzidos, necessitam de testes que 

permitam a sua detecção (GIRELLO, 2012). 

  A Pesquisa de Anticorpos Irregulares demonstra a presença de 

anticorpos antieritrocitários livres no soro ou plasma de doadores e pacientes, 

que possam provocar reações transfusionais¹. Sendo assim, esta técnica 

deve ser sempre realizada antes de qualquer transfusão (HEMOCENTRO DE 

CAMPINAS, 2010). 

3. OBJETIVOS 

  Avaliar a incidência de Pesquisas de Anticorpos Irregulares positivas 

em pacientes atendidos na Agência Transfusional do Pronto-Socorro do ICHC 

mantida pela Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, determinando 

a frequência de diferentes anticorpos antieritrocitários irregulares em um 

período de seis meses. 

 



4. METODOLOGIA 

   A Pesquisa de Anticorpos Irregulares foi realizada pelo Teste de 

Antiglobulina Indireto usando cartões ID-CARD LISS|Coombs, contendo soro 

AGH poli específico (anti-IgG de coelho e anti-c3d monoclonal, linhagem 

celular C139-9) suspensos em gel – BIOHAD e reagente de hemácias-teste 

para ID System para Pesquisa de Anticorpos Irregulares – ID-DIACELL I-II – 

de origem humana, em suspensão tamponada a 0,8%(+-0,1%) (BIO-

RAD/DIAMED, 2013). 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Foi realizado Teste de Coombs Indireto nas amostras de pacientes 

recebidas na Agência Transfusional do Pronto-Socorro para detecção de 

anticorpos irregulares. Os pacientes que apresentaram positividade no teste 

foram encaminhados para a classificação do anticorpo no setor de Imuno-

Hematologia Clínica do Hospital das Clínicas de São Paulo. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  De 5.890 Pesquisas de Anticorpos Irregulares realizadas nos seis 

meses estudados (Janeiro-Junho 2013), 105 (1,78%) foram positivas e 187 

anticorpos foram encontrados. Um número maior de pacientes foi 

sensibilizado por anticorpos do Sistema Rh, o que está de acordo com a 

literatura e, que equivaleu a 38,5% do total de anticorpos detectados, sendo 

que dentro desse sistema, o anticorpo que apresentou maior incidência foi o 

anti-E( 40,28%), por tratar-se de um dos anticorpos mais imunogênicos 

depois do Sistema ABO ( MELO, 1996). 

  Já o anticorpo do sistema P1, que é representado pelo anti-P1, só 

apresentou um paciente sensibilizado, o que representa 0,53% do total de 

anticorpos detectados. Esta baixa incidência pode ser explicada pelo fato 

deste antígeno eritrocitário estar presente em aproximadamente 80% dos 

brancos e 94% dos negros, o que dificulta a ocorrência de sensibilizações 

(AABB, 1996). 

  Outros anticorpos foram encontrados e suas incidências estão 

distribuídas em tabela inserida no trabalho. 
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