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Introdução

Os anticorpos anti-eritrocitários podem ser naturais (regulares),

como resposta a estímulos naturais, ou imunes (irregulares),

como resposta a aloantigénios de hemocomponentes

transfundidos ou ao contacto da gestante com sangue fetal.

Dada a imprevisibilidade dos anticorpos irregulares, importa

conhecer a sua distribuição, objectivo a que se propõe este

trabalho.

Métodos

Com base no registo dos doentes com pesquisa de anticorpos

irregulares (PAI) positiva nos testes pré-transfusionais

realizados no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

(CHVNG/E) entre 01/07/2017 e 30/06/2018, construiu-se uma

base de dados retrospectiva, analisada através do IBM®

SPSS® Statistics 25.
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Gráfico 1| História transfusional prévia dos doentes com

PAI positiva
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Gráfico 2| Especificidade dos anticorpos irregulares

identificados nos doentes com PAI positiva

• Doentes com um anticorpo identificado: 65,5%

• Doentes com mais do que um anticorpo identificado: 13,1%

• Associação mais frequente: anti-C+anti-D (6%)

O anticorpo irregular foi identificado em 78,6% dos doentes;

nos restantes, o resultado foi inconclusivo
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Gráfico 3| Histórico de PAI no CHVNG/E dos doentes com PAI

positiva no período analisado

Gráfico 4| História transfusional prévia dos doentes com PAI

positiva de novo

• 6%: grávidas com administração de Ig anti-D e anticorpo

identificado concordante

• 3%: anemia hemolítica em estudo, com especificidade não

determinada (resultado inconclusivo)

84 doentes

Unidades de CE transfundidas até mudança de PAI

Mediana=4; Intervalo interquartil=5 (Mín=0, Máx=64)

Dos doentes com PAI positiva de novo

sem história transfusional:

ANTICORPOS IRREGULARES: 
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Conclusões

A transfusão foi a mais importante causa de aloimunização, o

que reforça a relevância do uso racional do sangue e da

implementação de protocolos que o promovam.

Alguns dos casos com primeira PAI negativa poderão

corresponder a doentes em que o anticorpo já se encontrava

presente, mas num título indetectável, tornando-se detectável

pela ocorrência de novo estímulo antigénico. A possibilidade

de esta resposta imunológica secundária desencadear uma

reacção transfusional torna importante a criação de um

registo nacional de doentes com anticorpos irregulares que

facilite a administração de unidades sem o antigénio em

questão.


