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RESUMO 
 

A hemólise imune é uma complicação reconhecida no transplante alogênico de células-tronco 

hematopoiéticas (TCTHalo). A formação de autoanticorpos ou aloanticorpos, desencadeados 

pela infusão das células-tronco, transfusões de hemocomponentes e exposição a medicamentos, 

contribuem para complicações clinicamente significativas em pacientes submetidos ao 

TCTHalo. O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento da hemólise imune no 

TCTHalo. Foram incluídos, entre julho e dezembro de 2018, 21 pacientes submetidos ao 

TCTHalo. Amostras pré-transplante, duas vezes na semana, no período de internação e, 

semanalmente, até 100 dias após o transplante, foram avaliadas com hemograma, reticulócitos, 

lactato desidrogenase (LDH), bilirrubina indireta (BI) e testes imuno-hematológicos. 

Adotaram-se para análise dos dados a estatística descritiva (com mediana, média e distribuição 

de frequência) e a analítica pelo teste de Mann-Whitney (dados não paramétricos), programa 

SPSS 2.0, com p<0,05 significante. A idade média foi de 36,8 ± 12,6 anos, com 11 homens 

(52,4%). A doença mais prevalente foi a leucemia, em quatorze casos (66,7%). Anemia pré-

transplante esteve presente em 17 pacientes (80,9%), com menores concentrações de 

hemoglobina naqueles com teste de antiglobulina direto (TAD) positivo. TAD positivo pré-

transplante ocorreu em dois pacientes (9,52%). Aloanticorpos no pré-transplante foram 

identificados em quatro pacientes (19,0%), com especificidade para os antígenos do sistema 

RH. Nos pós-transplantes, 13 pacientes (61,9%) ainda estavam anêmicos no D+100, nove 

relacionados ao aumento de LDH e dois, aumento de LDH e bilirrubina indireta. Doze pacientes 

(57,1%) apresentaram TAD positivo no pós-transplante e, em dois destes pacientes, anti-A e 

Anti-B foram identificados após o teste de eluição. Os pacientes apresentaram PAI negativa no 

pós-transplante. Os pacientes com incompatibilidade ABO maior necessitaram de mais tempo 

para pega eritroide. TCTHalo com incompatibilidade ABO e de doadores não aparentados 

apresentaram mediana de hemocomponentes transfundidos maior, quando comparado 

TCTHalo de doador aparentado, porém não foi estatisticamente significativo (p>0,05). O 

desenvolvimento de auto e aloanticorpos contra antígenos eritrocitários não é comum em 

pacientes submetidos ao transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas, no entanto, 

complicações relacionadas à incompatibilidade ABO entre receptor e doador das CTH 

ocorreram em 9,52% dos transplantes. 

 

Palavras-chave: Transplante de medula óssea. Anemia hemolítica. Reações antígeno- 

anticorpo. 



 
 

ABSTRACT 

 

Immune hemolysis is a well-recognized complication in allogeneic haematopoietic stem cell 

transplantation (HSCT). The generation of autoantibodies or alloantibodies triggered by the 

stem cell infusion, transfusion of blood components and exposure to medications, contribute to 

clinically significant complications in patients undergoing HSTC. The aim of this study was to 

evaluate the development of immune hemolysis in HSTC. Between July and December 2018, 

21 patients were submitted to HSTC. Pretransplant samples were evaluated twice a week going 

through the hospitalization period and weekly up to 100 days after transplantation were 

evaluated with hemogram, reticulocytes, lactate dehydrogenase (LDH), indirect bilirubin (BI) 

and immunohematologic tests. The descriptive statistics (with median, mean and frequency 

distribution) and analysis using the Mann-Whitney test (non-parametric data), SPSS 2.0, with 

p <0.05, were used for data analysis. The mean age was 36.8 ± 12.6 years, with 11 men (52.4%). 

The most prevalent disease was leukemias in fourteen cases (66.7%). Pre-transplant anemia 

was present in 17 patients (80.9%), with lower hemoglobin concentrations in those with positive 

antiglobulin test (DAT). Positive pre-transplant DAT occurred in 2 patients (9.52%). Pre-

transplant alloantibodies were identified in four patients (19.0%), with specificity for the 

antigens of the RH system. In post-transplantation, 13 patients (61.9%) were still anemic in D 

+ 100, nine related to LDH increase and two LDH increase and indirect bilirubin. Twelve 

patients (57.1%) presented post-transplant positive DAT, and in two of these patients, anti-A 

and anti-B were identified after the elution test. All patients had post-transplant negative ANA. 

Patients with major ABO mismatch required more time for erythroid attachment. HSTC with 

ABO incompatibility and unrelated donors had a higher median transfused blood transfusion 

when compared to donor HSTC, but was not statistically significant (p> 0.05). The 

development of autoantibodies and alloantibodies against erythrocyte antigens is not common 

in patients which undergo allogeneic haematopoietic stem cell transplantation; however, 

complications related to ABO incompatibility between recipient and donor of HSTCs occurred 

in 9.52% of transplants. 

 

Keywords: Bone marrow transplant. Haemolytic anemia. Antigen-antibody reactions. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas 

 

O Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas (TCTH) refere-se ao 

procedimento em que células-tronco hematopoiéticas (CTH) são enxertadas em um indivíduo, 

com objetivo de substituir as células do sistema hematopoiético e restabelecer a hematopoese 

(LJUNGMAN et al., 2010). 

O TCTH é uma das modalidades terapêuticas curativas indicadas no tratamento de 

doenças que comprometem o funcionamento da medula óssea, como doenças hematológicas, 

onco-hematológicas, imunodeficiências, doenças genéticas hereditárias e enfermidades 

autoimunes (NAKAMURA; FORMAN, 2014).  

Segundo dados históricos, o primeiro relato bem-sucedido do TCTH foi em 1969, 

nos Estados Unidos, sob a liderança do médico E. Donnal Thomas. O transplante foi realizado 

em paciente portador de leucemia, que recebeu doses altas de irradiação corporal total, seguido 

da infusão de medula óssea do irmão (CORGOZINHO; GOMES; GARRAFA, 2012). No 

Brasil, o primeiro transplante de medula óssea foi realizado em Curitiba, no Hospital de 

Clínicas, da Universidade Federal do Paraná, em 1979, sendo também o primeiro na América 

Latina (DÓRO; PASQUINI, 2000). 

Atualmente, o país conta com 92 centros credenciados para realização do 

transplante (Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, 2019), sendo que, em 2018, 

apenas 75 equipes estavam ativas em nove estados do país (Dimensionamento dos Transplantes 

no Brasil e em cada estado, 2018).  

Conforme a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (2018), em 2018, 

foram realizados, no Brasil, 1.239 mil transplantes alogênicos e 1.852 mil transplantes 

autólogos, totalizando 3.091 mil procedimentos. O Estado do Ceará é o oitavo em número de 

transplantes no país (Dimensionamento dos Transplantes no Brasil e em cada estado, 2018).  

O TCTH pode ser classificados, conforme o doador, em: TCTH autólogo, quando 

o paciente recebe as próprias CTH; e TCTH alogênico, as CTH são obtidas de doador saudável, 

previamente selecionado por testes de compatibilidade sanguínea (SINGH; MCGUIRK, 2016). 
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1.1.1 Células-Tronco Hematopoiéticas 

 

As células-tronco hematopoiéticas (CTH) são definidas pela capacidade de 

autorrenovação e diferenciação em progenitores e tipos celulares maduros, de diferentes 

linhagens, como eritrócitos, granulócitos, macrófagos, plaquetas e linfócitos. Assim, são 

capazes de restabelecer o tecido hematopoiético danificado após regime de condicionamento 

(Figura 1) (CHABANNON et al., 2018). 

 

Figura 1 – Hierarquia e diferenciação das células-tronco hematopoiéticas. 

 

Fonte: adaptado de Larsson; Karlsson (2005). Legenda | PM: Progenitor Multipotente; PCM: Progenitor Mieloide 

Comum; PLC: Progenitor Linfoide Comum; PME: Progenitor Megacariocítico/Eritrocítico; PGM: Progenitor 

Granulocítico/Macrofágico. 

 

 Apesar de as CTH terem sido identificadas e isoladas a partir da medula óssea, fontes 

alternativas, como sangue periférico e de cordão umbilical, possuem características que 

permitem ser utilizadas na terapia (HOROWITZ, 2004). 
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1.1.1.1 Fonte das células-tronco hematopoiéticas 

 

No procedimento de obtenção das CTH, na medula óssea (MO), o doador é 

hospitalizado e submetido à anestesia geral. Após posicionado em decúbito ventral, são 

realizadas punções nas cristas ilíacas posteriores, nas quais é aspirada a quantidade de medula 

óssea necessária para o transplante, usualmente, estimada em 10 mL/kg de peso do receptor, 

que geralmente corresponde ao número adequado de células progenitoras suficientes para 

permitir a “pega” do enxerto, também denominada enxertia (GUIMARÃES; ROSA, 2008). As 

CPH provenientes da MO são armazenadas em bolsa apropriada, contendo anticoagulante e, 

posteriormente, filtrada para remoção de gorduras e espículas ósseas. O índice de complicações 

graves desse procedimento é baixo, em torno de 0,4% (KRISHNA; RAO, 2009).  

As CTH, que possuem molécula de membrana CD34, podem ser estimuladas pelo 

fator estimuladores de colônia granulocítica (CSF-G), resultando na proliferação e mobilização 

da MO para corrente sanguínea (LEMOS et al., 2018). As CTH periféricas são coletadas por 

meio de aférese, que permite separar as CTH e retornar os componentes sanguíneos 

remanescentes ao doador (CASTRO JÚNIOR; GREGIANIN; BRUNETTO, 2001). 

Normalmente, são processadas cerca de duas a quatro volemias do doador para se obter mínimo 

de 2 x 106 células CD34+, quantificadas através de citometria de fluxo, e criopreservadas em 

nitrogênio líquido para posterior infusão (HOROWITZ, 2004).  

Células coletadas do sangue periférico promovem recuperação hematopoiética 

duradoura, possuindo vantagem em relação às coletadas na MO, ao permitir enxertia mais 

rápida de neutrófilos e plaquetas, provavelmente devido ao maior conteúdo de células-tronco 

hematopoiéticas (VIGORITO; SOUZA, 2009). 

Células do cordão umbilical são multipotentes capazes de se diferenciar, possuindo 

maior potencial de proliferação e capacidade de autorrenovação comparada às células maduras 

(MAYANI, 2010). A coleta é realizada logo após o nascimento da criança, a quantidade de 

sangue do cordão é drenada em bolsa de coleta e, posteriormente, as células-tronco são 

separadas e criopreservadas em nitrogênio líquido para posterior infusão (CASTRO JÚNIOR; 

GREGIANIN; BRUNETTO, 2001). Apesar de ser fonte prontamente disponível, possui baixo 

rendimento celular, contendo 10 vezes menos CTH em comparação com a medula óssea, o que 

dificulta o uso disseminado (SCHWABER et al., 2016). 
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1.1.2 Modalidades do transplante 

 

1.1.2.1 Transplante de células-tronco hematopoiéticas autólogo 

 

No TCTH autólogo, as CTH são obtidas do próprio paciente e reinfundidas após 

administração de elevadas doses de quimioterapia para restabelecer a função medular 

(CONDOMINES et al., 2006). O principal desafio é garantir que o enxerto não contenha células 

tumorais da doença de base (NARAYANASAMI et al., 2001). 

O transplante autólogo, quando comparado ao alogênico, promove rápida e durável 

reconstituição hematopoiética, além da reduzir o número de infeções e frequências de internações 

(GARNICA et al., 2010). No entanto, a elevada incidência de recaída permanece sendo um dos 

maiores desafios do procedimento do TCTH autólogo (VISACRE; SAEZ; OLIVEIRA, 2011). 

 

1.1.2.2 Transplante de células-tronco hematopoiéticas alogênico 

 

No Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas alogênico (TCTHalo), além do 

resgaste da função medular após altas dose de quimioterapia, as CTH alogênicas possuem o 

efeito do enxerto contra a doença e a capacidade de substituição das células defeituosas 

(GYURKOCZA; REZVANI; STORB, 2010). 

 

1.1.2.3 Doador das células-tronco hematopoiéticas 

 

Doador aparentado HLA compatível é considerado padrão ouro para o transplante. 

No entanto, a disponibilidade para os pacientes é, frequentemente, citada como 30%; e para 

atual geração de adultos jovens (idade de 18 a 44 anos), será provavelmente menor, devido à 

queda nas taxas de fecundidade, visto que o parente com maior probabilidade de 

compatibilidade e que possuem melhor prognóstico são os irmãos (SLADE et al., 2017).  

Doador não aparentado HLA compatível seria a segunda opção, entretanto, a 

procura é dispendiosa e demorada, variando significativamente conforme a raça (BERTAINA 

et al., 2017). Embora doadores não aparentados HLA pareados 7/8 ou 6/8 possam ser 

encontrados para maioria dos pacientes, alelo incompatível pode afetar negativamente os 

resultados do transplante (MORISHIMA et al., 2014; HORAN et al., 2012). 

Parentes de primeiro grau parcialmente HLA incompatível, ou doador 

haploidêntico, representam alternativa importante para pacientes que não possuem doador HLA 
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compatível, com disponibilidade em 95% dos pacientes. Esses doadores são fáceis de localizar 

e, geralmente, disponíveis para coleta das CTH (FUCHS, 2012). 

Os fatores genéticos que mais exercem influência no resultado do transplante são 

os genes do sistema HLA, que apresentam diversidade no polimorfismo. O reconhecimento da 

alogenicidade das moléculas HLA induziu a necessidade de identificação das variantes alélicas 

dos genes HLA, ou de produtos, em paciente e potenciais doadores, permitindo a escolha 

criteriosa de doadores (PEREIRA et al., 2010). 

 

1.1.2.4 Compatibilidade HLA 

 

O termo Antígeno Leucocitário Humano (do inglês Human leukocyte antigen, 

HLA) é sinônimo de proteína do Complexo Maior de Histocompatibilidade (Major 

Histocompatibility Complex, MHC) humano. Representa a identidade imunológica de um 

indivíduo, a qual é expressa por proteínas de superfície celular codificadas pelo sistema HLA, 

localizado no cromossomo 6 e contém mais de 200 genes que formam o complexo de 

histocompatibilidade principal. Essas proteínas desempenham papel fundamental nas reações 

imunológicas, quando as CTH são transplantadas (BONAMIGO et al., 2012). 

Os genes HLA são divididos em moléculas de classe I (presente em todas as células 

nucleadas) e II (existente em células dendríticas, linfócitos B e macrófagos), apresentando 

herança autossômica e codominante. As moléculas de MHC classe I se ligam aos peptídeos e 

os apresentam aos linfócitos T CD8+, e as moléculas de MHC classe II se associam aos 

peptídeos para apresentá-los aos linfócitos T CD4+ (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2015). 

No cenário do transplante alogênico, as moléculas HLA mais importantes incluem: HLA-A, 

HLA-B e HLA-C (classe I) e HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR (classe II) (NEEFJES et al., 2011). 

Os genes HLA são extremamente polimórficos, e a variação alélica é específica da 

população, dificultando o encontro de doadores compatíveis (GOLDBERG; RIZZO, 2015). A 

associação de alelos encontrados nos loci é herdada em conjunto e chamada de haplótipo. A 

combinação dos haplótipos herdados do pai e da mãe formam o genótipo HLA do indivíduo 

(ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2007).  

   

1.1.2.5 Pré-transplante 

 

O paciente é submetido ao regime de condicionamento antes da infusão das CTH, 

com a finalidade de erradicar a doença residual e induzir imunossupressão, permitindo a 
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“enxertia” das células infundidas. O condicionamento mieloablativo, realizado com uso de 

quimioterapia em altas doses, associada ou não à irradiação, tem como objetivo maximizar a 

morte de células malignas. Entretanto, a observação de que as CTH conferem benefícios 

imunoterapêuticos, proporcionou a utilização de regimes de condicionamento de intensidade 

reduzida, com a utilização de drogas, como fludarabina, busulfan ou ciclofosfamida (LI; 

SYKES, 2012).  

 

1.1.2.6 Infusão das células-tronco hematopoiéticas 

 

O processo de infusão das CTH é realizado por via endovenosa, em processo 

semelhante à transfusão sanguínea comum, sendo considerado como Dia Zero (D0). As células 

da nova medula, uma vez na corrente sanguínea, circulam e, por tropismo, alojam-se na MO do 

paciente (CURCIOLI; CARVALHO, 2010). Por um período de, aproximadamente, duas a três 

semanas, ocorre aplasia medular, com contagem de leucócitos abaixo de 100 células/mm3. O 

período de pega do enxerto é definido quando a contagem de leucócitos corresponde a 500 

leucócitos/ mm3 por três dias consecutivos, ocorre, em média, de 15 a 19 dias, após o transplante 

(CASTRO JÚNIOR; GREGIANIN; BRUNETTO, 2001). 

 

1.1.2.7 Complicações pós-transplante 

 

Após o TCTH, complicações podem ser observadas de forma aguda, associadas à 

infusão da CTH, como hemólise, reações alérgicas, febris e por contaminação infecciosa 

(HATZIMICHAEL; TUTHILL, 2010), ou tardia, doenças autoimunes (anemia hemolítica 

autoimune) (HOLBRO et al., 2012), complicações infecciosas (DANDOY et al., 2017), 

pulmonares (YEN et al., 2004), neurológicas (TEIVE et al., 2008), além da Doença do Enxerto 

Contra o Hospedeiro (DECH) (AZEVEDO, 2010). 

Dentre as complicações no pós-TCTH, podem-se destacar as anemias hemolíticas, 

eventos bem reconhecidos, porém de difícil diagnóstico, sendo desencadeadas por 

autoanticorpos ou aloanticorpos contra os antígenos eritrocitários do receptor ou das hemácias 

transfundidas. 
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1.2 Sistemas de Grupos Sanguíneos 

 

São caracterizados por antígenos presentes na membrana dos eritrócitos, 

produzidos por alelos em mesmo lócus de um gene. Quase todos os alelos são herdados em 

codominância e localizados em cromossomos autossômicos (DANIELS, 2013). 

A maioria dos antígenos são proteínas, podendo ser encontradas como estruturas de 

passagem única, múltipla passagem ou adsorvido à membrana. Alguns são carboidratos ligados 

a glicoproteínas ou glicolipídios. Os genes que controlam a expressão desses antígenos 

produzem enzimas, denominadas transferases, que catalisam a biossíntese dos antígenos 

(Figura 2) (CASTILHO et al., 2015). 

 

Figura 2 - Representação esquemática da membrana eritrocitária com seus antígenos. 

 

Fonte: adaptado de CASTILHO et al. (2015) | Legenda: Lea, Leb, P1, P, A, B, H, I, i: antígenos eritrocitários. 

Membrana composta pela dupla camada paralela de fosfolipídios e por proteínas que atravessam essa bicamada 

(passagem simples ou múltipla). As proteínas da membrana, frequentemente, possuem carboidratos. 

 

São reconhecidos 360 antígenos eritrocitários (STORRY et al., 2018). As funções 

biológicas e os aspectos funcionais destes podem ser classificados em: proteínas estruturais, 

transporte, receptores/moléculas de adesão, enzimática, complemento, podendo um antígeno 

apresentar mais de uma função (BONIFÁCIO; NOVARETT, 2009).  

Esses antígenos podem induzir uma resposta imune após transfusão, gestação ou 

transplante em indivíduo que não possua o antígeno correspondente, acarretando a formação de 

anticorpos. No entanto, alguns anticorpos eritrocitários podem ter ocorrência natural, quando 

encontrados no plasma de indivíduos nunca expostos anteriormente, produzidos em resposta a 
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substâncias no ambiente antigenicamente semelhante aos antígenos eritrocitários, sendo 

normalmente imunoglobulinas da classe de IgM (HARMENING, 2015). 

A relevância clínica dos anticorpos eritrocitários é baseada na especificidade e no 

impacto do anticorpo no paciente. Os anticorpos clinicamente significativos, em geral, são 

imunoglobulinas da classe de IgG, que se ligam aos antígenos à temperatura corporal. No 

entanto, anticorpos da classe de IgM, às vezes, reagem em temperaturas mais elevadas e, se a 

amplitude térmica chegar acima dos 30°C, podem ligar as hemácias antígeno-positivas in vivo. 

Uma vez ligados às hemácias, a estrutura pentamérica da imunoglobulina IgM permite a 

ativação das proteínas do complemento, resultando em hemólise (GANDHI et al., 2018). 

 

1.2.1 Sistema ABO 

 

O sistema do grupo sanguíneo ABO, descoberto por Karl Landsteiner, no começo 

do século XX, é, até hoje, considerado o mais importante sistema de grupos sanguíneos. Os 

genes ABO estão localizados no braço longo do cromossomo 9 (posição 9q34.1 – q34.2) e 

codificam a produção de enzimas glicosiltransferases específicas que acarretam a formação dos 

antígenos ABO (OLSSON et al., 2001; BATISSOCO; NOVARETTI, 2003). 

Os antígenos A e B são carboidratos e estão presentes em diversos tecidos, além 

das hemácias. Podem ser encontrados em linfócitos, plaquetas, endotélio capilar venular e 

arterial, células sinusoidais do baço, mucosa gástrica, além de secreções e outros fluidos, como 

saliva (RAVN; DABELSTEEN, 2000). 

Embora não seja considerada como impedimento para o TCTH, uma vez que as 

CTH não possuem antígenos ABO, a incompatibilidade pode ser importante fator complicador 

de reações hemolíticas agudas e tardias, retardo da enxertia eritroide e aplasia pura da série 

vermelha (APSV) (ATAY et al., 2015). A incompatibilidade ABO ocorre em, 

aproximadamente, 30% a 50% dos transplantes, podendo ser classificadas em três tipos: 

incompatibilidade ABO maior, incompatibilidade ABO menor ou incompatibilidade 

bidirecional (ROWLEY; DONATO; BHATTACHARYYA, 2011) (TABELA 1).  
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Tabela 1 - Incompatibilidades ABO e respectivas consequências no TCTH. 

Incompatibilidades 
Tipagem ABO 

Consequências 
Receptores Doadores 

MAIOR 

O 

A 

B 

A, B, AB 

AB 

AB 

Hemólise aguda 

APSV 

Retardo no enxerto 

MENOR 

A 

B 

AB 

O 

O 

O, A, B 

Hemólise aguda 

Hemólise tardia secundária SLP 

BIDIRECIONAL 
A 

B 

B 

A 

Combinação das consequências 

da incompatibilidade ABO 

maior e menor 

Fonte: adaptado de Booth et al. (2013) | Legenda: APSV: Aplasia Pura da Série Vermelha; SLP: Síndrome Do 

Linfócito Passageiro. 
 

Na incompatibilidade ABO maior, o paciente possui anticorpos pré-formados 

contra os antígenos A e/ou B do doador, podendo desencadear hemólise aguda, principalmente 

quando a medula óssea é utilizada como fonte do enxerto (HOLBRO; PASSWEG, 2015); 

APSV (Aplasia Pura da Série Vermelha), devido à persistência de anticorpos que reagem contra 

os precursores eritroides do doador, bloqueando, assim, a maturação eritroide normal 

(GRIFFITH et al., 2005) e retardo na enxertia de hemácias, granulócitos e plaquetas 

(TEKGUNDUZ; OZBEK, 2016).  

Na incompatibilidade ABO menor, a transferência de anticorpos do doador contra 

antígenos ABO do receptor pode causar hemólise imediata e grave após o transplante, ou de 

forma tardia, desenvolvimento da Síndrome do Linfócito Passageiro (SLP), quando os 

linfócitos provenientes do doador infundidos, juntamente com as CTH, proliferam-se e 

produzem anticorpos (HOLBRO; PASSWEG, 2015), principalmente quando as CTH são 

obtidas do sangue periférico, pela maior quantidade de linfócitos, quando comparadas com 

medula óssea e sangue de cordão umbilical (ROWLEY; DONATO; BHATTACHARYYA, 

2011).  

Na incompatibilidade bidirecional, ocorre combinação entre as complicações da 

incompatibilidade ABO maior e menor (HOLBRO et al., 2015).  
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1.2.2 Sistema RH 

 

É o maior e mais complexo sistema de grupos sanguíneos, compreendendo, 

atualmente, cinquenta e quatro antígenos. São cinco os principais antígenos: D, C, c, E e e, os 

quais possuem alta capacidade imunogênica e são detectados apenas nos eritrócitos 

(CASTILHO et al., 2015). 

A proteína RhD é a mais imunogênica, após os antígenos do sistema ABO. No 

TCTHalo, através da incompatibilidade RhD, anticorpos anti-D podem ser formados, sendo 

mais provável em receptor RhD positivo e doador RhD negativo, mesmo que receptores ou 

doadores não tenham sido sensibilizados anteriormente, pois as hemácias residuais daqueles 

podem estimular os linfócitos enxertados do doador (CID et al., 2014).  

Anticorpos contra antígenos do sistema RH são clinicamente significativos, são da 

maioria imunoglobulinas da classe de IgG, reagindo a 37°C e não ativam as proteínas do 

complemento. São responsáveis por reações moderadamente grave, de forma imediata ou 

tardia, podendo ocorrer formação de autoanticorpos (HARMENING, 2015). 

 

1.2.3 Outros sistemas 

 

1.2.3.1 Sistema MNS 

 

Cinquenta antígenos são descritos, os principais são: M, N, S, s, basicamente 

eritrocitários, não sendo encontrados em plaquetas, linfócitos, monócitos ou granulócitos. 

Anticorpos anti-M e anti-N são normalmente da classe de IgM e de ocorrência natural. No 

entanto, anticorpos da classe de IgG podem ser identificados, sendo reativos a 37°C, mas não 

ativam as proteínas no complemento. Anticorpos anti-S e anti-s são da classe de IgG, reativos 

a 37°C, podendo ativar as proteínas do complemento e ocorre a formação de autoanticorpos 

(CASTILHO et al., 2015). 

 

1.2.3.2 Sistema KEL 

 

Este sistema possui trinta e cinco antígenos, os principais são: K, k, Kpa e Kpb. São 

identificados apenas nos eritrócitos. O antígeno K é o mais imunogênico, quanto à 

imunogenicidade, perde apenas para o antígeno D (HARMENING, 2015). 
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Os anticorpos Anti-K são produzidos em resposta à exposição ao antígeno, sendo 

da classe de IgG, reagindo a 37°C, cerca de 20% desses anticorpos ativam as proteínas do 

complemento. Reações hemolíticas transfusionais grave são descritas. Outros anticorpos desse 

sistema ocorrem raramente (LEE; RUSSO; REDMAN, 2000). 

 

1.2.3.3 Sistema FY 

 

Este sistema oito antígenos, sendo os mais importantes: Fya e Fyb. São identificados 

nos eritrócitos, no cérebro, colón, endotélio, pulmão, baço, tireoide, timo e rins, não sendo 

detectados em plaquetas, linfócitos, monócitos ou granulócitos.  Os anticorpos anti-Fya e anti-

Fyb são habitualmente da classe de IgG, podendo ativar proteínas do complemento 

(CASTILHO et al., 2015).   

 

1.2.3.4 Sistema JK 

 

O sistema de grupo sanguíneo JK possui três antígenos, os principais são: Jka e Jkb. 

São comumente encontrados nos eritrócitos da maioria da população, como também podem ser 

identificados nos rins. Não são detectados em linfócitos, monócitos, granulócitos ou plaquetas 

(HAMILTON, 2015). 

Os anticorpos anti-Jka e anti-Jkb necessitam de exposição prévia e são 

imunoglobulinas da classe de IgG que ativam as proteínas do complemento. São implicados em 

graves reações hemolíticas imediatas e tardias. O título do anticorpo decresce rapidamente.  O 

anti-Jka é o mais perigoso de todos os anticorpos imunes. Autoanticorpos são raros, mas têm 

sido associados a casos de anemia hemolítica autoimune, induzida por medicamento 

(LAWICKI; COVIN; POWERS, 2017).  

 

1.2.4 Detecção de anticorpos e antígenos eritrocitários 

 

Testes sorológicos são utilizados para identificação das reações de aglutinação entre 

antígeno e anticorpo. Alguns fatores podem influenciar essa reação (REVERBERI; 

REVERBERI, 2007):  
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a) A classe da imunoglobulina: diferente dos anticorpos da classe de IgG, os 

anticorpos da classe de IgM são, geralmente, capazes de aglutinar eritrócitos suspensos em meio 

salino; 

b) Temperatura: anticorpos da classe de IgM, usualmente, reagem em 

temperatura abaixo de 22°C e anticorpos da classe de IgG, normalmente, necessitam de 

temperatura de 37°C; 

c) Meio de solução de baixa força iônica: reduzem a potencial zeta da membrana 

do eritrócito, favorecendo a aglutinação; 

d) Enzimas: o uso de enzimas proteolíticas proporciona reatividade aumentada do 

anticorpo a antígenos do sistema RH, JK, P1, LE, e destrói ou diminui a reatividade a antígenos 

Fya, Fyb, M, N, S. Algumas das enzimas utilizadas incluem a ficina (figo), papaína (do mamão), 

bromelina (do abacaxi) e tripsina (de estômago de porco). O tratamento dos eritrócitos com 

enzimas pode ser útil para identificação de misturas de anticorpos; 

e) Reagentes de antiglobulina humana (AGH): permitem a aglutinação de 

eritrócitos sensibilizados por anticorpos da classe de IgG e/ou frações do complemento.  

 

1.2.4.1 Aglutinação direta 

 

Anticorpos identificados aglutinavam as hemácias com antígeno positivo suspensas 

em meio salino (aglutinação direta). Este fato reflete que estes anticorpos são, geralmente, IgM 

e detectam antígenos de carboidratos (FIGURA 3) (HARMENING, 2015). 

 

Figura 3 – Representação gráfica do teste de aglutinação direta.  

 

Fonte: adaptado de HENDRICKSON; TORMEY (2016). Anticorpos da classe de IgM aglutinam hemácias com 

antígeno positivo suspensas em meio salino. 
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1.2.4.2 Teste da antiglobulina 

 

Descrito em 1945, por Coombs, Mourant e Race, o teste de antiglobulina detecta 

anticorpos ligados aos antígenos eritrocitários que não produzem aglutinação direta. No teste, 

um anticorpo secundário que foi produzido em outra espécie e é dirigido contra globulinas 

humanas, é utilizado, ocorrendo a ligação e aglutinação dos eritrócitos sensibilizados. O 

anticorpo é produzido injetando globulinas humanas em animais para estimular a produção de 

anticorpos contra a proteína humana estranha, chamado de soro Anti-Globulina Humana 

(AGH) (PARKER; TORMEY, 2017). 

Os soros AGH podem ter diferentes especificidades, incluindo IgG, bem como 

anticorpos para vários componentes do complemento. AGH reagem com anticorpos humanos 

e moléculas do complemento que estão ligadas nos eritrócitos, também podem reagir com 

anticorpos e complemento que estão livres no meio da suspensão. Os soros contendo AGH 

podem ser utilizados no Teste da Antiglobulina Direta (TAD) e Teste da Antiglobulina Indireta 

(TAI) (HARMENING, 2015). 

  

1.2.4.2.1 Teste da Antiglobulina Direta  

 

O teste da antiglobulina direta revela a presença de anticorpos e/ou frações do 

complemento ligados à superfície dos eritrócitos, após sensibilização in vivo (FIGURA 4) 

(HENDRICKSON; TORMEY, 2016).   

 

Figura 4 – Representação gráfica do teste de antiglobulina direta (TAD).  

 

Fonte: adaptado de HENDRICKSON; TORMEY (2016). Detecção de eritrócitos sensibilizados com anticorpos 

ou frações do complemento, após adição de antiglobulina humana (AGH), anti-IgG e anti-C3d. TAD positivo se 

manifesta como uma reação de aglutinação. 
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1.2.4.2.1.1 TESTE DE ELUIÇÃO 

 

Na técnica de eluição, os anticorpos são dissociados dos eritrócitos sensibilizados 

e, posteriormente, a especificidade destes é determinada, pela técnica da antiglobulina indireta 

(FIGURA 5) (HARMENING, 2015). 

 

Figura 5 – Representação gráfica do teste de eluição.  

 

Fonte: adaptado de HENDRICKSON; TORMEY (2016). Anticorpos da classe de IgG são dissociados da 

superfície dos eritrócitos após tratamento com tampão de eluição. Em seguida, hemácias reagentes são utilizadas 

para determinar a especificidade do anticorpo.    
 

1.2.4.2.2 Teste da Antiglobulina Indireta 

 

O Teste da Antiglobulina Indireta (TAI) demonstra in vitro reação entre antígeno e 

anticorpo. É útil para determinação dos antígenos eritrocitários (fenotipagem), Pesquisa de 

Anticorpo Irregular (PAI), identificação de anticorpos e prova de compatibilidade (FIGURA 6) 

(HARMENING, 2015). 

 

Figura 6 – Representação gráfica do Teste de Antiglobulina Indireta (TAI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de HENDRICKSON; TORMEY (2016). Detecção de anticorpos da classe de IgG no soro/plasma 

após adição de Antiglobulina Humana (AGH). Se os anticorpos estiverem presentes, uma reação de aglutinação é 

observada (TAI positivo). 
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1.3 Anemia Hemolítica 

 

É caracterizada pela destruição ou remoção excessiva dos eritrócitos da circulação, 

antes do período normal de cento e vinte dias. Pode ocorrer de forma abrupta e inesperada, 

durante e/ou após o TCTHalo. Alguns dos fatores que contribuem para evolução dessa doença 

é o uso de medicamentos (principalmente, os utilizados no condicionamento e na 

imunossupressão), a doença subjacente, as infecções e a DECH (HOLBRO; PASSWEG, 2015). 

No quadro 1, estão descritas as várias causas de anemia hemolítica no pós-TCTHalo. 

 

Quadro 1 - Condições hemolíticas em receptores de CTH. 

Hemólise associada à doença subjacente  

Doença associada com anemia hemolítica autoimune (LLC)  

Doença hemolítica primária caracterizada por hemólise (AF, HPN)  

Síndrome do linfócito passageiro  

Aloanticorpos produzidos decorrentes de exposição transfusional 

Aloanticorpos produzidos decorrentes da exposição a antígenos presentes nas hemácias 

contaminantes do enxerto 

Transferência passiva de anticorpo – transfusão de plasma ou plaquetas 

Anemia hemolítica autoimune  

Anemia hemolítica induzida por medicamento  

Anemia microangiopática  

Secundária a sepse grave ou infecção por citomegalovírus 

Induzida por medicamento – mecanismo imune ou tóxico direto  

Hemólise associada à hemodiálise  

Fonte: adaptado de Petz (2005); Holbro; Passweg (2015). Legenda |LLC: Leucemia Linfóide Crônica; AF: Anemia 

Falciforme; HPN: Hemoglobinúria Paroxística Noturna. 
 

1.3.1 Anemia hemolítica imune 

 

Na anemia hemolítica imune, anticorpos e/ou frações do complemento são ligados 

à membrana eritrocitária. Podem ser resultantes de autoanticorpos, aloanticorpos ou induzidos 

por medicamentos (RUIZ; CERVANTES, 2015). Dois mecanismos são descritos: hemólise 

intravascular (destruição dos eritrócitos na circulação) e extravascular (remoção e destruição 

pelos macrófagos do baço e fígado) (DHALIWAL et al., 2004). 

A hemólise intravascular é causada por anticorpos capazes de mediar a ligação do 

sistema complemento às hemácias, resultando na formação de complexo de ataque à membrana 



36 
 

e consequente produção de poros na membrana eritrocitária, acarretando a destruição rápida 

dos eritrócitos no sangue periférico (FLEGEL, 2015). 

Na hemólise extravascular, os eritrócitos sensibilizados são retirados habitualmente 

por fagócitos no sistema retículo-endotelial, predominantemente baço e fígado. As 

características clínicas aparecem de forma tardia, geralmente, após duas a três semanas 

(LIEBMAN; WEITZ, 2016). 

 

1.3.1.1 Anemia hemolítica autoimune 

 

Alterações no sistema imune, após o TCTHalo, podem contribuir para produção de 

autoanticorpos, ocorrendo em incidência estimada de 2% a 6% dos pacientes (O'BRIEN et al., 

2004; FARACI et al., 2014), geralmente, entre cinco e 12 meses após o transplante (WANG et 

al., 2015). 

 

1.3.1.1.1 Mecanismos imunológicos envolvidos na anemia hemolítica autoimune 

  

 O desenvolvimento da anemia hemolítica autoimune é oriundo de mecanismos 

envolvidos no desequilíbrio da tolerância imunológica. Mimetismo molecular entre antígenos 

estranhos e autoantígenos eritrocitários e formação de neoantígenos, por agentes ambientais e 

medicamentos, são alguns dos mecanismos que podem contribuir com incapacidade de manter 

a autotolerância (BARROS; BLAJCHMAN; BORDIN, 2010; BARCELLINI, 2015). 

 

1.3.1.1.2 Classificação 

 

A anemia hemolítica autoimune pode ser classificada com relação à temperatura de 

reatividade do autoanticorpo em: reagente à temperatura quente (AHAI a quente), frio (AHAI 

a frio) ou quente e frio (AHAI misto) (BASS; TUSCANO; TUSCANO, 2014). 

 

1.3.1.1.2.1 ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE MEDIADA POR ANTICORPOS A 

QUENTE 

 

A anemia hemolítica autoimune a quente é responsável por cerca de 65% a 70% 

dos casos de AHAI (LIEBMAN; WEITZ, 2017; KALFA, 2016). Esses anticorpos são 

tipicamente imunoglobulinas policlonais da classe de IgG, possuindo reatividade ótima de 

aglutinação a 37°C. A capacidade de fixação das proteínas do complemento irá depender da 

subclasse de IgG envolvida. IgG1 e IgG3 possuem grande capacidade de fixação, enquanto 

IgG2 é ativador fraco e não há boas evidências para ativação por IgG4 (BERENTSEN; 
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SUNDIC, 2015). Anticorpos da classe IgM raramente são responsáveis pela hemólise (BASS; 

TUSCANO; TUSCANO, 2014). 

Os anticorpos envolvidos na AHAI a quente, normalmente, reagem com antígenos 

comuns a quase todos os eritrócitos humanos. Dentre os sistemas de grupos sanguíneos, o 

sistema Rh é o mais afetado. No entanto, outros sistemas também são descritos, como: Kell, 

Kidd, Duffy e Diego (BARROS; BLAJCHMAN; BORDIN, 2010).  

O desenvolvimento da doença é decorrente da opsonização de eritrócitos por 

imunoglobulinas da classe de IgG que facilitam a fagocitose por macrófagos teciduais, 

principalmente do baço (hemólise extravascular). Quando a fagocitose é incompleta, parte da 

membrana eritrocitária é removida, ocorrendo a formação de microesferócitos. As células T 

citotóxicos (TCD8+) e células natural killer (células NK) também contribuem para hemólise, 

preferencialmente nos órgãos linfáticos e no baço. Altas concentrações de imunoglobulinas da 

classe de IgG ou anticorpos de alta afinidade, ao complemento ligados aos eritrócitos, permitem 

a fixação de proteínas do completo (C1), ocorrendo ativação em direção a C3b. Eritrócitos 

opsonizados por frações de C3b são fagocitados por macrófagos do fígado (células de Kupffer) 

que possuem receptores de C3b, sendo responsável pela maior parte da destruição eritrocitária 

(FIGURA 7) (KALFA, 2016). 

 

Figura 7 – Mecanismo de destruição eritrocitária na anemia hemolítica autoimune a quente 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KALFA (2016). Eritrócitos revestidos por imunoglobulinas da classe de IgG são reconhecidas por 

macrófagos do baço que transportam receptores Fc para a cadeia pesada de IgG e são fagocitados ou têm parte 

de sua membrana removida; nesse caso, formam microesferócitos sujeitos a destruição adicional durante sua 

próxima passagem pela membrana. baço. Células T citotóxicas (CD8+) e células NK, também está contribuindo 

para a hemólise extravascular, preferencialmente nos órgãos do baço e linfóides. Quando uma alta concentração 

de IgG ou IgG com alta afinidade ao complemento está ligada aos eritrócitos, o complemento (C1q) é ligado e 

é ativado em direção a C3b. Os hemácias C3b opsonizados são depois fagocitados por macrófagos hepáticos 

que transportam receptores C3b. 
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1.3.1.1.2.2 ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE MEDIADA POR ANTICORPOS A 

FRIO 

Ocorrem raramente de forma secundária. Podem ocorrer como a síndrome da 

aglutinina a frio e hemoglobinúria paroxística a frio (BERENTSEN; RANDEN; 

TJØNNFJORD, 2015; PETZ, 2008).  

  

1.3.1.1.2.2.1 SÍNDROME DA AGLUTININA A FRIO 

 

Ocorre mais comumente em idosos e pode ser secundária a infeção ou em pacientes 

diagnosticados, por exemplo, com distúrbios linfoproliferativos (PETZ, 2008).  

Entre as causas prováveis de infecção, Mycoplasma pneumoniae é a mais frequente, 

com presença de anticorpos policlonais da classe de IgM e especificidade ao antígeno 

eritrocitário I (BERENTSEN; RANDEN; TJØNNFJORD, 2015).  

 

1.3.1.1.2.2.2 HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA A FRIO 

 

É uma doença incomum, contudo há relatos mais frequente em crianças 

(COOLING, 2017) e, normalmente, ocorre de forma secundária à infecção viral (PETZ, 2008). 

Os principais anticorpos envolvidos são da classe de IgG policlonais, com 

especificidade para o antígeno proteico P, na superfície dos eritrócitos. Raramente, anticorpos 

da classe de IgM e IgA podem estar envolvidos (HAYASHI et al., 2013; WHIPPLE et al., 

2015). 

 

1.3.1.1.2.3 ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE MEDIADA POR ANTICORPOS 

QUENTES E ANTICORPOS FRIOS (MISTO) 

 

A anemia hemolítica autoimune do tipo misto é caracterizada pela presença de 

anticorpos reagentes a quente e a frio, assim como anticorpos da classe de IgG e de IgM que 

reagem com diferentes antígenos. Representam cerca de 5% dos casos de AHAI, podendo ser 

tanto idiopática como secundária às doenças autoimunes ou neoplásicas (BASS; TUSCANO; 

TUSCANO, 2014). O TAD apresenta reatividade positiva com anticorpos anti-IgG e anti-C3d 

e, após o teste de eluição, autoanticorpos da classe de IgG são identificados (BARROS; 

LANGHI; BORDIN, 2017). 
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1.3.1.1.2.4 ANEMIA HEMOLÍTICA INDUZIDA POR MEDICAMENTO 

 

A anemia hemolítica induzida por medicamento (AHI-im) é uma complicação 

grave, ocasionando destruição abrupta ou gradualmente aumentada dos eritrócitos (SALAMA, 

2009). O desenvolvimento da doença é incomum, com incidência desconhecida, mas estima-se 

que ocorra 1 caso em 1.000.000 pessoas por ano (RENARD; ROSSELET, 2017).  

Os medicamentos podem causar anemia hemolítica, através de mecanismos 

imunológicos ou não imunológicos (GARRATTY, 2012). 

 

1.3.1.1.2.4.1 MECANISMO IMUNOLÓGICO  

 

Para ser imunogênica, uma molécula deve ter peso, preferencialmente, acima de 

10.000 kDa, e os medicamentos possuem baixo peso molecular (< 100 kDa). Esses haptenos 

são antigênicos, mas não imunogênicos, a menos que se conjuguem a macromoléculas 

(geralmente proteínas) (PETZ; GARRATTY, 2004). 

Diversos mecanismos têm sido sugeridos para explicar como os medicamentos 

induzem resposta imune, dentre estes, a hipótese mais abrangente é a de que o medicamento 

(ou metabólito) interage inicialmente com os eritrócitos, induzindo a formação de anticorpo. 

Esses anticorpos podem ser direcionados ao medicamento (hapteno), a parte do medicamento 

mais a membrana eritrocitária (neoantígeno) ou somente aos componentes da membrana 

eritrocitária (FIGURA 8) (ARNDT, 2014). 

 

Figura 8 – Desenho representativo da formação de anticorpos induzidos por medicamento.  

 

Fonte: adaptado de ARNDT (2014) | Legenda: As linhas mais espessas e escuras representam os sítios de ligação 

do anticorpo.  
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Os anticorpos envolvidos na AHI-im são da classe de IgG e IgM e podem ser 

classificados em dois tipos: anticorpos dependente do medicamento (ou seja, somente reagirá 

in vitro com os eritrócitos, se o medicamento estiver presente) ou anticorpos independente do 

medicamento (isto é, reagirá in vitro com eritrócitos sem a presença do medicamento, 

semelhante a autoanticorpos eritrocitário) (ARNDT; GARRATTY, 2005). 

Anticorpos dependentes de medicamento podem estar relacionados à formação de 

hapteno ou neoantígeno, podendo ser divididos em aqueles que são reativos apenas com 

eritrócitos tratados com medicamento e os que reagem com eritrócitos não tratados, na presença 

de solução do medicamento, respectivamente (GARRATTY, 2010).  

Os anticorpos que reagem apenas com eritrócitos tratados com medicamento 

geralmente induzem TAD positivo para IgG, podendo apresentar o envolvimento das proteínas 

do complemento. No soro e após o processo de eluição, esses anticorpos reagem apenas com 

eritrócitos tratados com o medicamento; e in vitro, o paciente geralmente apresenta hemólise 

extravascular. Os principais medicamentos envolvidos são as penicilinas e algumas 

cefalosporinas (GARRATTY, 2009).  

Aqueles anticorpos que reagem com eritrócitos não tratados, na presença de solução 

do medicamento, apresentam TAD positivo para frações do complemento, podendo ou não 

apresentar anticorpos da classe de IgG. No soro, são identificados anticorpos da classe de IgM, 

IgG ou IgM com IgG, no entanto, após o processo de eluição, a reação de aglutinação não é 

observada, se houver ausência do medicamento. Os pacientes apresentam, geralmente, in vitro, 

hemólise intravascular aguda (ARNDT; GARRATTY, 2005). 

Anticorpos que não necessitam da presença do medicamento para serem 

identificados estariam relacionados com a capacidade do medicamento em alterar o sistema 

imunológico, ocasionando a formação de autoanticorpos. Geralmente, são anticorpos da classe 

de IgG, podendo ser detectados tanto no soro quanto após o processo de eluição, reagindo com 

todas as hemácias testadas. Os principais medicamentos envolvidos são metildopa e fludarabina 

(ARNDT, 2014).  

 

1.3.1.1.2.4.2 ADSORÇÃO NÃO IMUNOLÓGICA DE PROTEÍNA 

 

Alguns medicamentos podem modificar a membrana dos eritrócitos, contribuindo 

para adsorção não imunológica de proteínas plasmáticas (albumina, proteínas do complemento, 

imunoglobulinas, dentre outras) (GARRATTY, 2012).  
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Com a adsorção não imunológica de proteínas, os eritrócitos podem apresentar in vitro 

TAD positivo. No entanto, após o teste de eluição, não ocorre reatividade com eritrócitos 

tratados com o medicamento, devido à quantidade insuficiente de proteínas plasmáticas 

presente no eluato (LEGER; ARNDT; GARRATTY, 2014).  

 

1.3.1.2 Anemia hemolítica aloimune 

 

Aloanticorpos podem acarretam complicações imediatas ou tardias, podendo ser 

pré-formados, ditos naturais (como os anticorpos do sistema ABO), ou necessitar de exposição 

prévia a hemácias estranhas, ocorrendo após transplante ou transfusão, sendo denominados 

anticorpos imunes ou adquiridos. Podem também ser adquiridos de forma passiva, a partir da 

transfusão de plasma ou plaquetas (GARRATTY, 2005). 

 

1.3.1.2.1 Síndrome do linfócito passageiro 

 

No transplante com incompatibilidade entre os antígenos eritrocitários, linfócitos 

provenientes do doador podem ser infundidos juntamente com as CTH. Esses linfócitos 

considerados como “passageiros” podem ser estimulados a produzir anticorpos, causando 

hemólise de forma abrupta, no final da primeira e início da segunda semana, após o transplante 

(TEKGUNDUZ; OZBEK, 2016).  

A SLP pode ser observada com a presença de anticorpos do sistema ABO e de 

forma mais rara, contra antígenos de outros sistemas de grupo sanguíneo, como anti-D, anti-E, 

anti-S, anti-Jkb e anti-Jka (PETZ, 2005). Para que ocorra a SLP por anticorpos não relacionados 

ao sistema ABO, via de regra, o doador deve ter sido exposto anteriormente ao antígeno 

estranho, por gestação, transfusão ou transplante.  

 

1.3.1.2.2 Reação transfusional 

 

Anticorpos irregulares, produzidos contra antígenos eritrocitários não pertencentes 

ao sistema ABO do receptor, podem causar reações transfusionais hemolíticas (GARRATTY, 

2005). Anticorpos detectáveis no plasma do paciente, no momento da transfusão, são 

responsáveis por reação imediata. Reação hemolítica tardia, usualmente entre sete e 14 dias 

após a transfusão, pode ocorrer por resposta anamnéstica, na presença de linfócitos B de 

memória que produzem anticorpos após nova exposição (GARRATTY, 2005). 
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Pacientes submetidos ao transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas 

apresentam alterações hematológicas, que acrescidas às complicações inerentes ao transplante, 

tornam esses pacientes um desafio ao cuidado. Alterações imunológicas que podem ser 

desencadeadas pela infusão das células-tronco, transfusões de hemocomponentes e exposição 

a medicamentos podem contribuir para complicações clinicamente significativas, necessitando 

de condutas rápidas e acertadas. Não foi encontrado estudo, na literatura pesquisada, que 

avaliou, de forma prospectiva, as anemias hemolíticas imunes no contexto do TCTHalo. O 

reconhecimento precoce de complicações imunomediadas é imprescindível para reduzir a 

morbidade e mortalidade evitáveis. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar o desenvolvimento da hemólise imune em pacientes submetidos ao 

transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas. 

 

2.2 Específicos 

 

• Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes submetidos ao transplante alogênico; 

• Avaliar a frequência da sensibilização in vivo e in vitro de pacientes (pré e pós-

transplante), com relação às alterações das provas de hemólise; 

• Identificar o tempo para enxertia e necessidade transfusional de pacientes no pós-

transplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 
 

3 MÉTODOS 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

(COMEPE), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e do Hospital 

Universitário Walter Cantídio, obedecendo aos princípios éticos de garantia da autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça dos participantes envolvidos, conforme os aspectos 

recomendados pela Resolução n° 466/2012 (BRASIL, 2012).  

A pesquisa obteve aprovação por meio do CAAE 82429217.5.0000.5054 e do 

número de protocolo 2.554.170 (ANEXO A). Os participantes da pesquisa que concordaram 

em participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

A). Os dados dos participantes da pesquisa foram mantidos em sigilo.  

 

3.2 Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo de coorte prospectivo.  

 

3.3 Local e período de estudo  

 

A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), 

da Universidade Federal do Ceará, no setor de Transplante de Medula Óssea (TMO), situado 

no município de Fortaleza, Ceará. O período analisado foi de julho de 2018 a março de 2019, 

sendo a inclusão dos pacientes até dezembro de 2018.  

O HUWC é um centro terciário e de alta complexidade, considerado referência em 

Transplante de Medula Óssea. 

 

3.4 População 

 

Foram incluídos vinte e um pacientes submetidos ao transplante de células-tronco 

hematopoiéticas alogênico. 
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3.4.1 Critérios de inclusão  

 

Pacientes acima de 18 anos, de ambos os sexos, atendidos no Serviço de 

Transplante de Medula Óssea do HUWC, com indicação de TCTH alogênico, que aceitaram 

participar do estudo.  

 

3.4.2 Critérios de exclusão  

 

Pacientes em que não foi possível coletar amostra no pré-transplante.  

 

3.5 Coleta de dados  

 

Os dados clínicos dos pacientes foram coletados por meio de consulta ao prontuário, 

as variáveis analisadas foram: idade, sexo, diagnóstico, realização anterior de TCTH, tipo de 

condicionamento, medicamentos utilizados para condicionamento e profilaxia da doença do 

enxerto contra o hospedeiro, tipo de doador das células-tronco hematopoiéticas, fonte de 

obtenção das células-tronco hematopoiéticas, tipo e quantidade de hemocomponentes 

transfundidos.  

 

3.6 Coleta das amostras  

 

3.6.1 Doadores de células-tronco hematopoiéticas 

 

No momento da coleta das células-tronco hematopoiéticas, foram coletados 4 mL 

de sangue periférico, em tubo contendo EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), como 

anticoagulante para realização dos testes imuno-hematológicos (FIGURA 9). 

 

Figura 9 - Representação esquemática dos testes realizados na amostra dos doadores de CTH. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora.  

Testes imuno-hematológicos

Tipagem 
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direto
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3.6.2 Receptor células-tronco hematopoiéticas 

 

As amostras foram coletadas em diferentes momentos:  

 

• Pré-transplante (uma vez); 

• Período de internação (duas vezes por semana); 

• Alta hospitalar até o D+100 (uma vez por semana). 

 

Duas amostras foram coletas, em cada momento: 

 

• Em tubo contendo EDTA como anticoagulante, foram coletados 4 mL de sangue 

periférico para realização dos testes hematológicos e imuno-hematológicos (FIGURA 10). 

• Em tubo sem anticoagulante e com separador de coágulo, foram coletados 4 mL 

de sangue periférico para realização dos testes bioquímicos (FIGURA 10). 

 

Figura 10 - Representação esquemática dos testes realizados nas amostras dos pacientes. 

 

Fonte: elaborada pela autora.  

 

3.7 Testes realizados 

 

3.7.1 Hemograma completo e contagem de reticulócitos 

 

Um tubo com EDTA foi utilizado para realização de hemograma completo e 

contagem de reticulócitos, no contador células automático Cell Dyn Ruby (Abbott, São Paulo, 
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Brasil), realizado no laboratório de Hematologia do HUWC e no Centro de Hematologia de 

Hemoterapia do Ceará (HEMOCE). 

 

3.7.2 Exames bioquímicos  

 

A amostra coletada em tubo sem anticoagulante e com separador de coágulo foi 

utilizada para realizar os testes de concentração de LDH e de bilirrubinas, no laboratório de 

bioquímica do HUWC, equipamento CMD 800i (Wiener Lab, Argentina). 

 

3.7.3 Testes imuno-hematológicos 

 

No laboratório de imuno-hematologia, do centro de Hematologia de Hemoterapia 

do Ceará (HEMOCE), os seguintes testes foram realizados: 

 

3.7.3.1 Tipagem ABO/RhD 

 

Para tipagem ABO/RhD, foram utilizados antissoros (anti-A, anti-B, anti-D e 

controle de Rh) (Fresenius, São Paulo, Brasil) para identificação dos antígenos (prova direta); 

e hemácias A1 e B (Revercel, Fresenius), para identificação dos anticorpos (prova reversa), em 

tubo à temperatura ambiente.  

 

3.7.3.2 Pesquisa de anticorpos irregular 

 

A Pesquisa de Anticorpo Irregular (PAI) foi realizada como teste de triagem na 

amostra de doadores e pacientes. Hemácias obtidas comercialmente e com fenótipo conhecido 

foram utilizadas.  

Foi realizada por três técnicas: 

• Em tubo, à temperatura ambiente, com hemácias do Triacel (Fresenius); 

• Em cartela de gel centrifugação Liss-Coombs, com IgG + C3d (BioRad, 

Lagoa Santa, Brasil), com hemácias Diacel I+II (BioRad);  

• Em cartela de gel centrifugação neutra, contendo NaCl (BioRad), com 

hemácias Diacel I+II (BioRad, Lagoa Santa, Brasil), após tratamento com papaína.  

Caso a PAI fosse positiva, por alguma das técnicas, a identificação do anticorpo 

seria realizada com painel de hemácias conhecidas. 
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3.7.3.3 Identificação de anticorpo irregular 

 

3.7.3.3.1 Identificação à temperatura ambiente 

 

Para identificação de anticorpo irregular, onze hemácias (Fresenius) com fenótipo 

conhecido foram testadas em tubo, pela técnica de aglutinação direta. 

 

3.7.3.3.2 Identificação à temperatura 37°C 

 

Para identificação de anticorpo irregular, foram utilizadas 22 hemácias (BioRad), 

com fenótipo conhecido, 11 tratadas com papaína e 11 sem tratamento com enzima proteolítica. 

As hemácias foram testadas com plasma de doador ou paciente.  

Cartelas de gel centrifugação neutra (BioRad) foram utilizadas para identificar a 

reação de aglutinação com eritrócitos tratados enzimaticamente. As cartelas de gel 

centrifugação Liss-Coombs, com IgG + C3d (BioRad), foram utilizadas em eritrócitos sem 

tratamento enzimático. 

 

3.7.3.4 Teste de antiglobulina direta 

 

3.7.3.4.1 Teste de antiglobulina direta poliespecífica 

 

Para identificar a sensibilização in vivo, os eritrócitos de doador ou paciente foram 

suspensos em LISS (concentração à 1%) e, em seguida, adicionado 50 µl em microtubo, na 

cartela de gel centrifugação, contendo anticorpos anti-IgG e anti-C3d (BioRad, Lagoa Santa, 

Brasil). 

Caso ocorresse reação de aglutinação, o teste de antiglobulina direta 

monoespecífica seria realizado. 

 

3.7.3.4.2 Teste de antiglobulina direta monoespecífica 

 

Para identificação da classe da imunoglobulina envolvida com sensibilização in 

vivo, os eritrócitos de doador ou paciente foram suspensos em LISS (concentração à 1%) e, em 

seguida, adicionados 50 µl, em cada microtubo da cartela de gel centrifugação. Na cartela, cada 
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microtubo continha um anticorpo específico: anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-C3c ou anti-

C3d (BioRad, Lagoa Santa, Brasil). 

 

3.7.3.4.3 Teste de eluição 

 

Caso o teste de antiglobulina direto fosse positivo para anticorpos da classe de IgG, 

a técnica de eluição seria realizada, com solução contendo tampão de glicina de baixo pH (Kit 

DiaCidel – BioRad). Após a técnica de eluição, os anticorpos foram identificados pelo teste de 

antiglobulina indireta, conforme descrito no item 3.7.3.3.1. 

Todo anticorpo identificado foi confirmado com pelo menos três hemácias positivas 

e três hemácias negativas para o antígeno com especificidade suspeita (WALKER; 

HAMILTON, 2014). Considerou-se anticorpo com importância clínica aquele que reagiu em 

fase de antiglobulina humana ou aquele anticorpo previamente definido na literatura como 

clinicamente significante, mesmo que apenas reagisse com hemácias tratadas com enzima.  

A anemia hemolítica imune foi identificada quando ocorreu redução da 

concentração de hemoglobina associada ao aumento de LDH, bilirrubina indireta e 

reticulócitos, na presença de anticorpos direcionados a antígenos eritrocitários presentes nas 

hemácias autólogas ou transfundidas. 

A enxertia neutrofílica foi considerada quando a contagem de leucócitos esteve 

acima de 500 células/mm3 (CASTRO JÚNIOR; GREGIANIN; BRUNETTO, 2001) e eritroide, 

quando a contagem de reticulócitos foi superior ou igual a 1% (YILDIRIM et al., 2004), ambos 

por três dias consecutivos, sem necessidade de transfusões por mais de sete dias. 

 

3.8 Análise dos dados 

 

Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel®. Para análise, realizou-se 

estatística descritiva (com mediana, média e distribuição de frequência). 

Para necessidade transfusional, os dados foram exportados para o software 

Statistical Packcage for the Social Sciences (SPSS), versão 20,0 para Windows, no qual as 

análises foram realizadas considerando intervalo de confiança de 95%. Foram expressos em 

mediana e intervalo (mínimo e máximo) e analisados pelo teste de Mann-Whitney (dados não 

paramétricos). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características dos pacientes 

 

A população estudada foi constituída de 21 pacientes submetidos ao TCTH 

alogênico, 11 (52,4%) eram do sexo masculino e 10 (47,6%) do feminino. A média de idade foi 

de 36,8 ± 12,6 anos (variando de 18 – 60). Em relação ao diagnóstico, a doença mais prevalente 

foi a leucemias, atingindo 14 pacientes (66,7%), sendo a leucemia mieloide aguda a mais 

comum, em sete (33,4%) destes casos (TABELA 2). 

 

Tabela 2 – Diagnóstico dos pacientes submetidos ao transplante alogênico de células-tronco 

hematopoiéticas.  

Características n % 

Diagnóstico   

Leucemia 14 66,7 

    LMA 7 33,4 

    LMC 3 9,5 

    LLA 3 14,2 

    LLC 1 9,5 

Linfoma 2 9,5 

Anemia aplástica 3 14,2 

Mielofibrose 1 4,7 

Síndrome Mielodisplásica 1 4,7 

Fonte: dados dos prontuários. Legenda| LMA: Leucemia Mieloide Aguda; LMC: Leucemia Mieloide Crônica; 

LLA: Leucemia Linfoide Aguda; LLC: Leucemia Linfoide Crônica. 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual.  
 

4.2  Avaliação pré-transplante 

 

Durante sete dias antes do transplante, os pacientes foram submetidos ao regime de 

condicionamento, seguindo os protocolos definidos pela instituição. Os esquemas de 

condicionamento mais utilizados foram: BuFlu (Bussulfano e Fludarabina) e BuFluCy 

(Bussulfano, Fludarabina e Ciclofosfamida), ambos em cinco pacientes (23,8%). O tipo de 

condicionamento predominante foi o mieloablativo, em 18 pacientes (85,7%), como descrito 

na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Características com relação ao esquema e tipo de condicionamento dos pacientes 

submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas.  

Características N % 

Protocolo de Condicionamento 

BuCy 1 4,7 

BuCyATG 2 9,5 

BuFlu 5 23,8 

BuFluATG 1 4,7 

BuFluCy 5 23,8 

FluCyATG 3 14,3 

FluMel 4 19,0 

Tipo Condicionamento   

RIC  18 85,7 

Mieloablativo 3 14,3 

Fonte: dados dos prontuários. Legenda| BuCy: Bussulfano e Ciclofosfamida; BuCyATG: Bussulfano, 

Ciclofosfamida e Globulina AntiTimocítica; BuFlu: Bussulfano e Fludarabina; BuFluATG: Bussulfano, 

Fludarabina e Globulina AntiTimocítica; BuFluCy: Bussulfano, Fludarabina e Ciclofosfamida; FluCyATG: 

Fludarabina, Ciclofosfamida e Globulina AntiTimocítica; FluMel: Fludarabina e Melfalano.  

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 
 

Com relação ao doador das CTH, constatou-se predomínio, 12 (57,1%), de 

doadores aparentados. As CTH foram obtidas preferencial, 18 (85,7%), por sangue periférico 

(TABELA 4). 

 

Tabela 4 – Características com relação ao tipo de doador e à fonte de obtenção das CTH dos 

pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas. 

Características N % 

Tipo de doador CTH   

Não aparentado 4 19,0 

Aparentado 12 57,1 

Haploidêntico 5 28,0 

Fonte das CTH   

Medula óssea 3 14,3 

Sangue periférico 18 85,7 

Fonte: dados dos prontuários. Legenda| CTH: Células Tronco Hematopoiéticas. 

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual.  
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Quatro pacientes (19,0%) apresentaram resultados positivos para PAI. Os 

anticorpos clinicamente significativos encontrados foram anti-D, identificado em duas 

amostras, anti-C e anti-E. Com relação à sensibilização in vivo, dois pacientes (9,52%) 

apresentaram TAD positivo (IgG), ambos com resultados negativos após o teste de eluição.   

No tocante aos resultados hematológicos e bioquímicos, a maioria dos pacientes, 

17 (80,9%), apresentou hemoglobina baixa no pré-TCTH, aqueles com TAD positivo tiveram 

a menor concentração com 6,1g/dL e 6,6 g/dL. Na avaliação do VCM, 14 pacientes (66,6%) 

apresentaram anemia normocítica e três pacientes (14,3%), VCM elevado (> 100 fL). A média 

e o desvio padrão de LDH foram de 444 ± 280 U/L e das concentrações de bilirrubina total e 

indireta foram: 0,7 ± 0,4 mg/dL e 0,5 ± 0,2 mg/dL, respectivamente. Pacientes com TAD 

positivo não tiveram aumento de LDH, bilirrubina indireta e nem de reticulócitos. 

  

4.3 Avaliação pós-transplante 

 

Incompatibilidades ABO entre doadores e receptores das CTH foram observadas 

em oito (38,1%) dos transplantes (TABELA 5). 

 

Tabela 5 – Incompatibilidades ABO entre doadores das CTH e pacientes submetidos ao 

transplante de células-tronco hematopoiéticas. 

Incompatibilidades 

ABO/Rh 

n° pacientes (%)  Receptor/Doador (n° pacientes)  

ABO menor 5 (23,8) B/O (1) 

  A/O (4) 

ABO maior 2 (9,52) A/AB (1) 

  O/A (1) 

ABO bidirecional 1 (4,76) A/B (1) 

Fonte: dados da pesquisa.  

Dados expressos em forma de frequência absoluta e percentual. 

 

Acerca da sensibilização in vivo, TAD foi positivo em 12 pacientes (57,1%), dez 

destes pacientes apresentaram resultados negativos após o teste de eluição. 

Os pacientes que apresentaram TAD positivo no pré-transplante negativaram até a 

primeira semana, voltando a positivar ao longo do estudo. Dez pacientes que tinham TAD 

inicialmente negativo apresentaram TAD positivo, em mediana de tempo de 15 dias, com tempo 

menor e maior para identificação da positividade de três e 97 dias, respectivamente. Os 
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resultados demonstraram intensidade de aglutinação de fraca até 2+.  

Cinco desses pacientes foram transplantados com incompatibilidade ABO e, em 

dois, a positividade de TAD esteve relacionada com a presença de anticorpos contra antígenos 

ABO, devido à incompatibilidade ABO menor e bidirecional, respectivamente. 

 

4.3.1 Incompatibilidade ABO menor 

 

Cinco pacientes foram submetidos ao transplante com incompatibilidade ABO 

menor, três desses apresentaram TAD positivo no pós-transplante, sendo dois com resultados 

negativos e um com a identificação de anti-A, após o teste de eluição, configurando a SLP. 

O TAD do paciente com SLP foi positivo, em virtude da presença de 

imunoglobulinas da classe de IgG, sendo detectado no D+14 e negativando após o D+21.  

O paciente com SLP apresentou diminuição discreta na concentração de 

hemoglobina, com aumento de bilirrubina indireta e de LDH. Apesar de não ter ocorrido 

reticulocitose, definida como contagem de reticulócitos acima de 90.000/mm3, apresentou 

aumento de 4.080/mm3 para 8.029/mm3, após o desenvolvimento da SLP (FIGURA 11).  

 

Figura 11 – Curso da hemólise imune do paciente com incompatibilidade ABO menor.   

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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4.3.2 Incompatibilidade bidirecional 

 

Um paciente foi submetido ao transplante com incompatibilidade ABO 

bidirecional. No D+33, apresentou antígenos ABO provenientes do doador das CTH (antígenos 

B) e persistência de anticorpos anti-B do receptor.  

No D+64, ocorreu diminuição de hemoglobina, com aumento discreto de LDH, de 

bilirrubina indireta e de reticulócitos (FIGURA 12). 

 

Figura 12 – Curso da hemólise imune do paciente com incompatibilidade ABO bidirecional.   

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

TAD foi positivo com anticorpos anti-B, identificados após o teste de eluição. A 

presença de imunoglobulinas da classe de IgG e as frações do complemento C3d foram 

observadas após TAD monoespecífico, sendo positivo até o final da avaliação, no D+100.  

Os pacientes apresentaram PAI negativa no pós-transplante, por qualquer das 

metodologias; e os pacientes que apresentaram PAI positiva no pré-transplante, negativaram 

após a segunda semana de realização do transplante. 

Com relação aos resultados hematológicos e bioquímicos, até a quarta semana, 

todos os pacientes estavam anêmicos. Após a oitava semana, quatro pacientes não apresentaram 

anemia e quatro foram a óbito, e 13 pacientes (61,9%) estiveram anêmicos até o D+100. 
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Os resultados foram divididos em três momentos: enxertia neutrofílica, trinta dias 

após enxertia neutrofílica e no D+100, como descrito na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Características doador-receptor quanto ao ABO e à presença da síndrome do 

linfócito passageiro, nos pacientes submetidos ao transplante de células-tronco 

hematopoiéticas. 

 Enxertia  +30 dias D+100 

Hemoglobina (g/dL)    

Mulheres 7,06 (6,4 – 8,4) 9,27 (4,7 – 11,7) 9,5 (6,29 – 10,6) 

Homens 8,4 (6,9 – 11,14) 11,9 (6,4 – 14,3) 12,9 (6,7 – 14,9) 

LDH (U/L) 455 (253 – 791) 466 (293 – 2346) 462 (269 – 706) 

Bil. total (mg/dL) 1,06 (0,29 – 8,49) 0,80 (0,37 – 1,6) 0,695 (0,41 – 2,81) 

Bil. indireta (mg/dL) 0,53 (0,13 – 4,15) 0,48 (0,18 – 1,00) 0,49 (0,2 – 2,39) 

Fonte: dados da pesquisa.  

Legenda| LDH: Lactato Desidrogenase 

Dados expressos em mediana (mínimo – máximo). 

 

A maioria dos pacientes, 19 (90,5%), apresentou anemia normocítica no pós-

transplante. LDH esteve aumentado em 11 pacientes (52,4%), relacionado à elevação de 

bilirrubina indireta, em dois pacientes.    

Os pacientes que apresentaram alteração no valor de LDH, tiveram complicações 

no pós-transplante, relacionadas à DECH em seis casos e infeção por citomegalovírus em três 

pacientes. 

 

4.3.3 Enxertia 

  

Três pacientes foram a óbito até a segunda semana após o transplante, sendo 

excluídos da avaliação. O tempo para enxertia eritroide e neutrofílica estão descritos na Tabela 

7. 
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Tabela 7 - Tempo (dias) para enxertia eritroide e neutrofílica, com relação à incompatibilidade 

ABO dos pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas. 

Incompatibilidades ABO n° pacientes Eritroide (dias) Neutrofílica (dias) 

Compatível 13  14 – 24  10 – 19  

ABO menor 5 16 – 22  15 – 19  

ABO maior 2 72 – 89  18 – 20  

ABO bidirecional 1 26  17  

Fonte: dados da pesquisa.  

Dados expressos em mínimo – máximo  

 

4.3.4 Necessidade transfusional 

  

A quantidade média de hemocomponentes transfundidos com relação à 

incompatibilidade ABO está descrita na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Quantidade de hemocomponentes transfundidos com relação à incompatibilidade 

ABO dos pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas. 

Incompatibilidades ABO CH CP 

Compatível 5 ± 9,2 (0 – 26)  11 ± 19,4 (0 – 58) 

ABO menor 13 ± 15,1 (0 – 32)  20 ± 23,5 (1 – 49) 

ABO maior 14 – 18 30 – 11 

ABO bidirecional 9 6 

Fonte: dados da pesquisa.  

Dados expressos em valores absolutos (quantidade pacientes < 4), média e desvio padrão (mínimo – máximo) 

(quantidade pacientes ≥ 4).  

 

A necessidade transfusional dos pacientes no pós-TCTH foram analisadas através da 

mediana e intervalo (mínimo e máximo) da quantidade de hemocomponentes transfundidos 

com relação à incompatibilidade ABO, ao grau de parentesco entre doador e receptor e 

resultado de TAD (TABELA 9).  
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Tabela 9 - Necessidade transfusional com relação à incompatibilidade ABO, ao grau de 

parentesco e resultado de TAD dos pacientes submetidos ao transplante de células-tronco 

hematopoiéticas. 

 % (n° pacientes) Transfusão CH CP 

Incompatibilidade ABO     

Sim 38,1 (8) 21(1-81) 11,5(0-32) 10(1-49) 

Não 61,9 (13) 4(0-83) 1(0-26) 4(0-58) 

p*  0,096 0,245 0,180 

Parentesco     

Aparentado 80,9 (17)  4,5(0-25) 1(0-14) 3,5(0-11) 

Não aparentado 19,1 (4) 48(1-83) 18(0-32) 30(1-58) 

p*  0,209 0,253 0,243 

TAD     

Negativo 42,9 (9) 12(0-81) 5(0-32) 6(0-49) 

Positivo 57,1 (12) 4,5(0-83) 1(0-27) 4(0-58) 

p*  > 0,999 > 0,999 0,972 

Fonte: dados da pesquisa.  

Legenda| CH: Concentrado de Hemácias; CP: Concentrado de Plaquetas; TAD: Teste de Antiglobulina Direta; 

CTH: Células Tronco Hematopoiéticas. 
Dados expressos em mediana (mínimo – máximo) 

*Teste de Mann-Whitney 

 

Apesar da quantidade mediana de transfusões ser maior nos pacientes com 

incompatibilidade ABO e com doadores não aparentados, os dados não foram estatisticamente 

significativos (p>0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

 

De acordo com as características dos pacientes, observou-se predomínio do sexo 

masculino, resultados semelhantes a outros estudos (MARQUES, 2018; ABREU et al., 2012). 

A idade média foi de 36 anos, com extremos entre 18 e 60 anos, coincidindo com estudo 

realizado em estado na região sudeste do Brasil, no qual a média de idade dos pacientes foi de 

37 anos, variando entre 18 e 65 anos (RODRIGUES et al., 2015). A mesma tendência foi 

observada em estudo realizado por Eckrich e Pasquini (2012), que descreveram a idade média 

dos pacientes submetidos ao TCTH alogênico, na América Latina de 30 anos. 

A principal indicação para realização dos TCTH foram as leucemias, com 

predomínio da leucemia mieloide aguda, doença maligna, caracterizada pelo acúmulo de 

células imaturas, devido aos distúrbios de diferenciação e proliferação da linhagem mieloide, 

comprometida por alterações genéticas que afetam os fatores de transcrição e os receptores da 

tirosinoquinase (CAMMENGA, 2005). A incidência dessa neoplasia aumenta com idade, 

representando o tipo mais comum das leucemias agudas em adultos (INCA, 2018), e a patologia 

mais frequentemente relacionada a indicação de TCTH alogênico (PASSWEG et al., 2013). 

Antes da infusão das CTH, os pacientes são submetidos ao regime de 

condicionamento, cuja intenção é a ablação medular e diminuição de rejeição das células do 

doador, que envolve o tratamento com quimioterápicos, associado ou não ao uso de radioterapia 

(LI; SYKES, 2012). Neste estudo, os antineoplásicos mais utilizados foram fludarabina e 

bussulfano, adicionados ou não ao uso de ciclofosfamida.  

Liu et al. (2013) relataram que a associação de bussulfano e fludarabina (BuFlu) 

permite toxicidade reduzida comparada a outros regimes de condicionamento, sendo bem 

tolerado e eficaz no tratamento de doenças malignas. O esquema de condicionamento 

mieloablativo, com associação de bussulfano, fludarabina e ciclofosfamida (BuFluCy), foi 

utilizado em todos os pacientes, cujos doadores eram aparentados haploidênticos, neste estudo. 

Solomon et al. (2012) observaram que o esquema de condicionamento BuFluCy tem sido 

relacionado à diminuição de recaídas e excelentes taxas de enxerto em pacientes com neoplasias 

hematológicas, sem acesso a doador HLA compatível. 

As CTH foram obtidas preferencialmente de doadores aparentados HLA 

compatível, sendo o sangue periférico a principal fonte de obtenção. Em estudo realizado na 

Região Sudeste do Brasil, por Soares et al. (2019), a maioria das CTH também foi obtida por 

sangue periférico de doadores aparentados. No entanto, a tendência mundial é de pacientes 

acima de 60 anos, com predomínio na utilização de sangue periférico como fonte das CTH de 
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doadores não relacionados, divergindo dos resultados obtidos no presente estudo (D'SOUZA; 

FRETHAM, 2018). A idade dos pacientes submetidos a TCTH poderia justificar essa 

divergência no tipo de doador. Gonçalves et al. (2019) descrevem que maioria dos doadores 

aparentados para pacientes idosos possui a mesma faixa etária e perfil similar de comorbidades, 

sendo doadores não aparentado a opção mais viável.  

No presente estudo, foi observado que a maioria dos pacientes apresentava, no pré-

transplante, anemia normocítica e apenas dois, aumento de LDH, sem evidência de hemólise 

imune, fato justificado pelo diagnóstico dos pacientes avaliados. Paciente com anemia aplástica 

e leucemias apresentam esse tipo de anemia, devido à deficiência na produção de eritrócitos 

(SILVA et al., 2006; LORENZI, 2006) e pacientes com diagnóstico de mielofibrose possuem 

valores aumentados de LDH (SHAH et al., 2016). 

Pacientes com doenças hematológicas são frequentemente transfundidos, 

contribuindo com o aumento no risco de desenvolvimento de aloanticorpos eritrocitários 

(ASARE; HENDRICKSON; TORMEY, 2016). Sanz et al. (2012) avaliaram 272 pacientes com 

distúrbios hematológicos que foram submetidos à transfusão crônica, observando que 15% 

desses pacientes foram aloimunizados. Resultados semelhantes foram descritos por Leisch et 

al. (2017), que observaram frequência de aloimunização em 10,8% dos pacientes 

hematológicos. No presente estudo, 19% dos pacientes apresentaram aloanticorpos no pré-

transplante. Zalpuri et al. (2012) relataram que o risco para o desenvolvimento de aloanticorpos 

depende do número e frequência das transfusões, imunogenicidade do antígeno, resposta imune 

do receptor, etnia do paciente e diferença no padrão antigênico do doador e do receptor. 

As especificidades dos anticorpos, clinicamente significativos, detectados no 

presente estudo, foram anti-D, identificado em duas amostras, anti-C e anti-E, todos contra 

antígenos do sistema RH. Achados similares foram descritos em estudos anteriores, em que os 

anticorpos mais, frequentemente, identificados foram contra os antígenos do sistema RH 

(MANGWANA; KACKER; SIMON, 2019; ZAMAN et al., 2014; MOHSIN et al., 2013). 

Antígenos eritrocitários apresentam imunogenicidades variadas, sendo a proteína Rh altamente 

imunogênica e o antígeno D o mais imunogênico de todos os antígenos eritrocitários 

(DENOMME; WESTHOFF, 2004). Girello (2002) descreveu que estes anticorpos reagem 

otimamente a 37°C e fase de antiglobulina humana, podendo ocasionar reações hemolíticas 

tardias e graves. 

O aparecimento de TAD positivo no receptor pode ser acarretado por transfusão, 

como consequência da transferência passiva de anticorpos, desenvolvimento de aloanticorpos 

ou por desregulação imune, acarretando formação de autoanticorpos (AYGUN et al., 2002). 
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No presente estudo, 9,52% dos pacientes apresentaram TAD positivo no pré-transplante, no 

entanto, após o teste de eluição, os resultados foram negativos com painel de hemácias.  

Resultados positivos no TAD também podem estar relacionados ao uso de 

medicamentos. Anticorpos que são induzidos por medicamentos podem ser de dois tipos: 

dependentes e independentes de medicamento. Anticorpos independentes de medicamento 

contra hemácias são detectados in vitro, com TAD e PAI positivos, na ausência do 

medicamento. Esses anticorpos possuem características idênticas a autoanticorpos. Em 

contraste, os anticorpos dependentes de medicamento reagem in vitro somente na presença do 

medicamento, tanto ligado aos eritrócitos ou adicionado ao soro do paciente, são dirigidos 

apenas contra o fármaco ou combinação deste e antígenos de membrana de eritrócitos 

(GARRATTY, 2009).  

Teste de antiglobulina positivo relacionado ao uso de medicamento, geralmente, 

apresenta resultado negativo após o teste de eluição, quando o mecanismo envolvido é 

dependente do medicamento (ARNDT, 2014). Os pacientes com TAD positivo no pré-

transplante fizeram uso de ciclosporina, levofloxacino, melfalano, piperacilina, sulfametoxazol 

– trimetroprim , fluconazol. Esses medicamentos estão relacionados com desenvolvimento de 

TAD positivo e associados com anemia hemolítica induzida por medicamento (LEGER; 

ARNDT; GARRATTY, 2014; GARRATTY; ARNDT, 2007). Apesar desses pacientes 

apresentarem concentração reduzida de hemoglobina, não houve evidência de hemólise imune. 

Incompatibilidade ABO entre doador e receptor das CTH também pode contribuir 

para presença de TAD positivo, a qual foi observada em 42,9% dos pacientes avaliados, 

proporção semelhante a encontrada na literatura médica, na qual 30-50% dos transplantes 

alogênicos são ABO incompatíveis (ROWLEY, S.D.; DONATO, M. L., BHATTACHARYYA, 

2011). Os subtipos de incompatibilidade ABO apresentaram distribuição diferente aos descritos 

em estudo realizado na Região Sudeste do Brasil, por Soares et al. (2019), em que a 

incompatibilidade ABO menor foi responsável por 15,3% dos casos, em comparação com 

23,8% neste estudo, ABO maior representou 15,3%  (versus 9,52%) e o ABO bidirecional 

compreendeu 3,3% dos casos, enquanto que neste estudo foi de 4,76% das incompatibilidades. 

O impacto clínico dessa incompatibilidade pode estar associado à hemólise imune.  

Neste estudo, dois pacientes no pós-TCTH desenvolveram TAD positivo 

relacionado à incompatibilidade ABO, um paciente foi submetido ao TCTH, com 

incompatibilidade ABO menor, e o outro com incompatibilidade bidirecional. 

Na incompatibilidade ABO menor, uma das causas de hemólise imune é a síndrome 

do linfócito passageiro, específica dos transplantes. Na SLP, linfócitos B de memória do doador, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garratty%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arndt%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284300
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infundidos juntamente com as CTH, quando estimulados, podem produzir ativamente 

anticorpos direcionados aos antígenos eritrocitários do receptor (ou de hemácias transfundidas), 

causando hemólise.  

Alguns relatos de SLP com anticorpos irregulares são descritos, como anti-Jka 

(LEO et al., 2000) e anti-D (SQUIRES, 2014), porém a SLP é mais relacionada à 

incompatibilidade ABO menor, devido à presença de linfócitos responsáveis pela produção de 

anticorpos “naturais” anti-ABO (PRUSS et al., 2003). Clinicamente, a SLP é caracterizada pelo 

início súbito, ocorrendo de cinco a 15 dias após o TCTH alogênico (SOKOL et al., 2002). 

Alterações laboratoriais incluem diminuição na concentração de hemoglobina, associada ao 

aumento de bilirrubina indireta e Lactato Desidrogenase (LDH) e presença de anticorpos, no 

soro ou eluato do receptor, contra antígenos eritrocitários do receptor (PETZ, 2005).   

Geralmente, os achados sorológicos são evidentes no início da hemólise 

clinicamente manifesta, porém, em alguns casos, a hemólise pode proceder às alterações 

sorológicas (PETZ, 2005). No estudo de Iwanaga et al. (2012), o tempo para identificação de 

TAD positivo foi de 15 dias após transplante, com evidência de hemólise quatro dias antes das 

alterações sorológicas. No presente estudo, TAD positivo foi identificado 14 dias após 

transplantes, juntamente com alterações nas provas de hemólise. 

Em relação à especificidade do anticorpo, foi identificado anti-A1 após o teste de 

eluição, em paciente A RhD positivo, com doador O RhD positivo. O paciente foi transfundido 

com concentrados de hemácias A e O, sem intercorrência e com incremento esperado da 

hemoglobina.  

Worel et al. (2002) descreveram que 4% dos pacientes, cujas CTH foram obtidas 

por sangue periférico, desenvolveram a SLP. Dados semelhantes foram relatados por Bolan et 

al. (2001) que identificaram hemólise imune grave em três de 10 pacientes submetido a TCTH 

após incompatibilidade ABO menor, quando utilizado essa fonte para obtenção das CTH. Neste 

estudo, o paciente que desenvolveu a SLP obteve as CTH obtidas por sangue periférico. As 

CTH obtidas por sangue periférico possuem maior quantidade de linfócitos, quando 

comparadas à medula óssea (ROWLEY; DONATO; BHATTACHARYYA 2011). Justificando, 

provavelmente, as complicações relacionadas a essa fonte quanto ao desenvolvimento de 

hemólise e da SLP. 

Watz et al. (2014) observaram que o uso de CTH de doadores não aparentados 

também pode aumentar o risco de desenvolvimento da SLP, quando comparado ao uso de 

doadores aparentados. Stevens et al. (2005) constataram que esses anticorpos surgem mais 

rapidamente quando CTH são obtidas desse tipo de doador. No presente estudo, o paciente que 
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desenvolveu a SLP teve as CTH obtidas de doador não aparentado. O aumento na possibilidade 

de desenvolvimento DECH poderia contribuir para este evento. Como descrito por Hoegler et 

al. (2002), o desenvolvimento SLP esteve relacionada à DECH aguda. 

Pacientes com incompatibilidade ABO menor que fazem uso de ciclosporina e 

metotrexato para profilaxia da DECH possuem menor probabilidade de desenvolver anticorpos 

contra o receptor (REED et al., 2003). No entanto, no presente estudo, tais anticorpos foram 

produzidos, embora ciclosporina e metotrexato tenham sido utilizados. Resultados semelhantes 

foram descritos por Iwanaga et al. (2012), que identificaram anticorpos anti-A, mesmo com 

associação dos medicamentos.   

Anticorpos anti-ABO normalmente apresentam meia vida curta. No entanto, a 

persistência dos anticorpos originais do receptor contra hemácias do doador pode ocasionar 

hemólise tardia, retardo na pega do enxerto ou aplasia pura da série vermelha, em pacientes 

com incompatibilidade ABO maior ou bidirecional (BOLAN, 2001). Esta complicação pode 

ser atribuída a células plasmáticas residuais produtoras de anticorpos, resistentes à terapia de 

condicionamento (ALCAINA, 2018). 

Lee et al. (2002) descreveram que o tempo médio de desaparecimento desses 

anticorpos foi de 89 dias, com variação de 25 a 449 dias, em pacientes com incompatibilidade 

ABO maior. Observou-se, no presente estudo, que o tempo mínimo para o desaparecimento foi 

21 dias e o tempo máximo, de 89 dias, e no paciente com incompatibilidade ABO bidirecional, 

os anticorpos estavam presentes no receptor até o final do estudo, 100 dias.  

Neste estudo, anticorpos anti-A demoraram mais tempo para desaparecer em 

comparação com anticorpos anti-B. Dados análogos foram descritos por Lee et al. (2000), em 

que anticorpos anti-B desapareceram mais rapidamente. A maioria dos casos de complicações, 

após incompatibilidade ABO maior ou bidirecional, relatada na literatura, envolve receptores 

com anticorpos anti-A contra eritrócitos do doador (ZHU et al., 2007; BOLAN et al., 2001), 

embora relatos de casos tenham mostrado a ocorrência de anti-B (BASU et al., 2015).  

Identificou-se TAD positivo no transplante com incompatibilidade bidirecional, 

paciente A RhD positivo com doador B RhD positivo, 29 dias após infusão das CTHs. Neste 

momento, os antígenos B do doador foram identificados na tipagem ABO do paciente. 

Ciclosporina foi administrada para evitar complicações, no entanto, no D+64, anemia 

hemolítica imune foi diagnosticada. 

Lee et al. (2002) observaram que, no TCTH com doador não aparentado, houve 

desaparecimento mais rápido dos anticorpos, acreditando ser devido ao aumento da disparidade 

genética entre receptor e doador. Estudos consideram que as células imunes do doador não 
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aparentado poderiam eliminar mais rapidamente os linfócitos e as células plasmáticas 

produtoras de anticorpos do receptor, ocorrendo o desaparecimento mais precoce desses 

anticorpos (MIELCAREK et al., 2000; BOLAN et al., 2001).  No entanto, no presente estudo, 

mesmo com doador não aparentado, o paciente apresentou persistência de anticorpos após os 

100 dias de avaliação.   

Zand et al. (2005) observaram que a administração de globulina antitimocítica 

como profilaxia para DECH contribuiu para o desaparecimento precoce dos anticorpos anti-

ABO.  Globulina antitimocítica é preparada por imunização de coelhos com timócitos humanos, 

que possuem a capacidade de induzir a apoptose das células B e plasmócitos (SHAH et al., 

2004). Neste estudo, no paciente com incompatibilidade bidirecional, mesmo com uso de 

globulina antitimocítica, a persistência de anticorpos foi observada. Resultados afins foram 

descritos por Blin et al. (2010) que demonstram que o uso de ATG não influenciou no tempo 

de desaparecimento dos anticorpos.  

No pós-transplante, TAD positivo, sem envolvimento de complicações 

relacionadas à incompatibilidade ABO, também, foi identificado. Os principais medicamentos 

utilizados por esses pacientes foram ciprofloxacino, levofloxacino, piperacilina, 

sulfametoxazol-trimetroprim, vancomicina, amoxicilina, fluconazol, ciclosporina e aciclovir. 

Existem relatos na literatura de que esses medicamentos estão relacionados ao desenvolvimento 

de TAD positivo, pelo mecanismo dependente de medicamento e desenvolvimento de anemia 

hemolítica (GARBE et al., 2011; GARRATTY; ARNDT, 2007; ARNDT, 2014; LEGER, 

2014). 

A Adsorção Não Imunológica de Proteínas (ANIP) ocorre quando o medicamento 

modifica a membrana eritrocitária de tal forma que as proteínas plasmáticas são adsorvidas de 

forma não imunológica (GARRATTY; ARNDT, 2014). Neste caso, o paciente em uso do 

medicamento, apresenta TAD positivo (por adsorção de imunoglobulinas, proteínas do 

complemento, e outras proteínas plasmáticas), com resultado do teste de eluição negativo 

(ARNDT, 2014). Tazobactam foi um dos medicamentos utilizados no pós-TCTH, associado ao 

uso de piperacilina, neste estudo, o qual pode contribuir para TAD positivo, pois está 

relacionando com ANIP (LEGER, 2014). 

A transferência passiva de anticorpos também pode acarretar TAD positivo. 

Ocorrendo, por exemplo, quando concentrado de plaqueta B contendo anticorpos anti-A no 

plasma reage com antígenos eritrocitários do receptor ao serem transfundidos em paciente A 

(ZANTEK et al., 2012). Apesar de quatro pacientes, no presente estudo, terem recebido CP 
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incompatível, nenhum deles apresentou hemólise clinicamente perceptível ou eluato positivo 

com anticorpos anti-ABO. 

A anemia esteve presente na maioria dos pacientes no pós-transplante, e pode ser 

relacionada ao aumento de LDH, devido aos processos infecciosos, DECH e hemólise imune. 

As infecções podem ocasionar hemólise, em virtude das alterações na membrana dos eritrócitos 

ou por reação cruzada dos anticorpos induzidos por agentes infecciosos contra antígenos 

eritrocitários (VELDHUIS et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2006). A hemólise imune esteve 

presente em 9,52% dos pacientes, ambos após transplante com incompatibilidade ABO. Worel 

et al. (2000) observaram que 10 a 15% dos pacientes com incompatibilidade ABO, 

apresentaram hemólise. A maioria dos relatados na literatura de hemólise imune é descrita mais 

tardiamente no TCTH. 

Com relação à taxa de aloimunização no pós-TCTH, dados conflitantes são 

descritos. Erker et al. (2005), em estudo retrospectivo, avaliaram o impacto dos sistemas de 

grupo sanguíneos no TCTH alogênico e identificaram que 16,1% dos pacientes apresentaram 

anticorpos irregulares no pós-TCTH. No entanto, frequências menores são descritas. De la 

Rubia et al. (2001) observaram taxa de aloimunização de 3,7% após avaliação de 217 pacientes. 

Prokopchuk-Gauk et al. (2016) avaliaram 674 pacientes e observaram que 0,44% destes 

apresentaram aloanticorpos no pós-TCTH. Porém, neste estudo, os anticorpos identificados no 

pré-TCTH desapareceram, não ocorrendo formação de novos aloanticorpos no período 

avaliado. O tempo de avaliação e número de pacientes incluídos na pesquisa podem ter 

influenciado nos resultados obtidos. Perseghin et al. (2003) relataram que o tipo de 

condicionamento e tratamento imunossupressor administrado para profilaxia da DECH podem 

influenciar na taxa de aloimunização.  

A hemólise imune por anticorpos não relacionados ao sistema ABO pode envolver 

doadores e receptores sem evidência prévia de aloanticorpos, tornando, assim, impossível 

identificar os pacientes que estão em risco (YOUNG et al., 2001). Os doadores das CTH foram 

avaliados e apresentaram a pesquisa de anticorpo negativa.  

A aloimunização no pós-TCTH pode estar relacionada ao aumento na necessidade 

transfusional desses pacientes. A quimioterapia em altas doses, devido ao regime de 

condicionamento, mieloablativo ou de intensidade reduzida, induz pancitopenia, fazendo com 

que os pacientes dependam de transfusões de concentrado hemácias e plaquetas até que ocorra 

a pega do enxerto (COHN, 2015).  

A pega do enxerto é essencial para o TCTH alogênico bem-sucedido, no entanto, 

complicações após o transplante, como a incompatibilidade ABO, podem influenciar no tempo 
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de enxertia. Worel et al. (2002) relataram que pacientes com incompatibilidade ABO maior 

apresentaram retardo na pega eritroide (mediana de 32 dias, com variação de 12-347 dias), em 

comparação aos pacientes que receberam CTH ABO menor (21 (12-47) dias) e ABO 

compatível (20 (10-152 dias). Griffith et al. (2005) relataram que esse maior tempo para 

enxertia pode ser devido à persistência de células plasmáticas do receptor e anticorpos contra 

antígenos ABO do doador. No presente estudo, observou-se que pacientes com 

incompatibilidade ABO maior foram os que apresentaram maior tempo para pega eritroide.   

Com relação à enxertia neutrofílica, Soares et al. (2019), em estudo prospectivo, 

avaliaram 130 paciente e não observaram diferença significativa no tempo de enxertia entre 

pacientes que receberam CTH ABO compatível e CTH ABO incompatível. No entanto, estudos 

anteriores descreveram que a enxertia neutrofilia pode ser retardada em pacientes com 

incompatibilidade ABO maior. Seebach et al. (2008) analisaram 3.103 pacientes e observaram 

que, além do retardo na enxertia eritroide, houve recuperação tardia de neutrófilos. Sugere-se 

que os anticorpos contra os antígenos ABO do doador se fixam a antígenos A/B adsorvidos nos 

neutrófilos ou precursores, pois os neutrófilos não possuem antígenos ABO (KIMURA et al., 

2008). Não se observou diferença no tempo de enxertia entre os pacientes avaliados.  

O aumento no tempo para enxertia eritroide ou neutrofílica acarreta maior 

quantidade de hemocomponentes transfundidos nesses pacientes. A seleção de 

hemocomponentes após o TCTH alogênico deve considerar as condições clínicas dos pacientes 

e os problemas potenciais associados aos aloanticorpos de receptor e doador das CTH 

(TORMEY; HENDRICKSON, 2004) 

Griffith et al. (2018) relataram, após estudo retrospectivo envolvendo 800 pacientes 

submetidos ao TCTH alogênico, que a incompatibilidade ABO entre receptor e doador das CTH 

possui impacto na necessidade transfusional do receptor, principalmente na incompatibilidade 

ABO maior. Dados equivalentes são descritos por Rowley, Liang e Ulz (2000) que observaram 

que pacientes submetidos ao TCTH alogênico com incompatibilidade ABO maior necessitaram 

de mais transfusões do que aqueles com incompatibilidade ABO menor. No presente estudo, 

constatou-se, também, aumento da necessidade transfusional em pacientes transplantados com 

incompatibilidade ABO, no entanto, não houve diferença estatística, quando comparados aos 

pacientes sem incompatibilidade ABO. 

Perseghin et al. (2003) descreveram, ainda, que pacientes submetidos ao TCTH 

alogênico com doadores não aparentados necessitaram de maior suporte transfusional em 

relação aos que tiveram doadores aparentados. Wang et al. (2010) observaram que, 

independente do regime de condicionamento, mieloablativo ou não mieloablativo, pacientes 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Griffith%2C+Linda+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Griffith%2C+Linda+M
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com doadores não aparentados necessitaram de mais transfusão. Complicações relacionadas à 

DECH, que ocorre mais frequente em pacientes com doadores não aparentados, poderiam 

justificar o aumentar da necessidade transfusional (DATTA; BASU; CHANDY, 2015). No 

presente estudo, pacientes com doadores não aparentados necessitaram de maior quantidade de 

hemocomponentes, porém quando comparados a pacientes com doadores aparentados, não foi 

estatisticamente significativo, o que pode ter sido influenciado pelo número de pacientes 

avaliados. 

Os dados do presente estudo demonstram que o desenvolvimento de auto e 

aloanticorpos contra antígenos eritrocitários não é comum em pacientes submetidos ao 

transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas, no entanto, esses pacientes 

apresentaram anticorpos clinicamente significativos no pré-transplante, sendo necessária 

fenotipagem eritrocitária dos doadores das CTH, com objetivo de reduzir complicações imunes 

no pós-transplante.  

As complicações observadas nos pacientes que foram transplantados com 

incompatibilidade ABO demonstram necessidade de acompanhamento quanto ao TAD e caso 

positivo, realização do teste de eluição. 

Novos estudos envolvendo maior número de pacientes são necessários para avaliar 

a ocorrência de hemólise imune em pacientes submetidos ao transplante alogênico, 

considerando que anemia é frequente em pacientes após o transplante. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento de auto e aloanticorpos contra antígenos eritrocitários não é 

comum em pacientes submetidos ao transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas, 

no entanto, complicações relacionadas à incompatibilidade ABO entre receptor e doador das 

CTH podem contribuir para hemólise imune, ocorrendo em 9,52%.  

Houve predomínio do sexo masculino, com idade média de 36 anos. O diagnóstico 

mais prevalente foi de leucemia, com predomínio da LMA. A principal fonte de obtenção das 

CTH foi por sangue periférico e doadores aparentados. BuFlu (Bussulfano e Fludarabina) e 

BuFluCy (Bussulfano, Fludarabina e Ciclofosfamida) foram os principais esquemas de 

condicionamento. 

A sensibilização in vivo no pré-TCTH alogênico foi pouco frequente e esteve 

relacionada a concentrações menores de hemoglobina. Dezenove por cento dos pacientes 

apresentaram aloanticorpos relacionados aos antígenos do sistema RH. No pós-TCTH 

alogênico, metade dos pacientes apresentou sensibilização in vivo, sem relação com anemia, 

nem aumento de LDH ou de bilirrubina indireta. Aloimunização no pós-transplante não foi 

identificada.  

Não houve diferença estatística com relação ao tempo de enxertia e necessidade 

transfusional dos pacientes no pós-transplante, quando avaliados os resultados imuno-

hematológicos e os tipos de incompatibilidade ABO. 

 

  

  



68 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 8. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2015. 108 – 333 p. 

 

ABREU, M. H. N. G. et al. Análise Sociodemográfica e Clínica de Pacientes Submetidos ao 

Transplante Alogênico de Células-Troncos Hematopoiéticas. Pesquisa Brasileira em 

Odontopediatria e Clínica Integrada, v.12, n.3, p. 345-350, 2012.  

 

ADAMS, B. R.; MILLER, A. N.; COSTA, L. J. Self-limited hemolysis due to anti-D 

passenger lymphocyte syndrome in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone 

Marrow Transplantation, v. 45, n.4, p. 772–773, 2010.  

 

ALCAINA, P. S. A Review of Isoagglutinin Change Kinetics in ABO Incompatible 

Hematopoietic Stem Cell. Annals of Stem Cell Research and Therapy, v.2, n.4, p.1-4, 

2018.  

 

APPELBAUM, F. R. Hematopoietic-Cell Transplantation at 50. New England Journal of 

Medicine, v. 357, n.15, p. 1472–1475, 2007.  

 

ARNDT, P. A.; GARRATTY, G. The Changing Spectrum of Drug-Induced Immune 

Hemolytic Anemia. Seminars in Hematology, v.42, p. 3, p. 137-144, 2005.  

 

ARNDT, P.A. Drug-induced immune hemolytic anemia: the last 30 years of changes. 

Immunohematology, v.30, n.2, p.44-54, 2014. 

 

ASARE, M.; HENDRICKSON, J.; TORMEY, C. A. Determination of Red Blood Cell 

Alloimmunization Rates in Transfused Patients with Hematologic and Oncologic 

Malignancies. Blood, v. 128, p. 1463, 2016. 

 

AYGUN, B. et al. Clinical significance of RBC alloantibodies and autoantibodies in sickle 

cell patients who received transfusions. Transfusion, v. 42, n.1, p. 37-43, 2002. 

 

AZEVEDO, W. Doença enxerto versus hospedeiro aguda A-GVHD. Revista Brasileira de 

Hematologia e Hemoterapia, v.32, supl.1, p. 16-21, 2010.  

 

BARROS, M. M. O.; LANGHI D. M. J.; BORDIN, J. O. Autoimmune hemolytic anemia: 

transfusion challenges and solutions. International Journal of Clinical Transfusion 

Medicine, v.5, p. 9-18, 2017. 

 

BARROS, M. M.O; BLAJCHMAN, M. A.; BORDIN, J. O. Warm Autoimmune Hemolytic 

Anemia: Recent Progress in Understanding the Immunobiology and the Treatment.  

Transfusion Medicine Reviews, v. 24, n.3, p. 195-210, 2010.  

 

BARCELLINI, W. New Insights in the Pathogenesis of Autoimmune Hemolytic Anemia. 

Transfusion Medicine and Hemotherapy, v. 42, p. 287–293, 2015.  

 

BASU, S. et al. Clinico-serologic co-relation in bi-directional ABO incompatible hemopoietic 

stem cell transplantation. Asian Journal of Transfusion Science, v. 9, n. 2, p. 181-184, 

2015.  

 

http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/index
http://www.remedypublications.com/annals-of-stem-cell-research-and-therapy/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-8484&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-8484&lng=en&nrm=iso
http://www.ajts.org/searchresult.asp?search=&author=Sabita+Basu&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.ajts.org/searchresult.asp?search=&author=Deepak+Mishra&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0


69 
 

BASS, G. F.; TUSCANO, E. T.; TUSCANO, J. M. Diagnosis and classification of 

autoimmune hemolytic anemia. Autoimmunity Reviews, v.13, p. 560 -564, 2014. 

 

BERTAINA, A. et al. T Cell-Depleted and T Cell-Replete HLA-Haploidentical Stem Cell 

Transplantation for Non-malignant Disorders. Current Hematologic Malignancy Reports, 

v. 12, n.1, p. 68 -78, 2017.  

 

BERENTSEN, S. How I manage cold agglutinin disease. British Journal of Haematology, 

v.153, n.3, p. 309–317, mai. 2011. 

 

BERENTSEN, S.; RANDEN, U.; TJØNNFJORD, G.E. Cold Agglutinin-Mediated 

Autoimmune Hemolytic Anemia. Hematology/Oncology Clinics of North America, v. 29, 

n.3, p. 455–471, 2015.   

 

BERENTSEN, S. et al. Autoimmun hemolytisk anemi. Journal of the Norwegian Medical 

Association, v. 129, n. 21, p. 2226 – 2231, 2009. 

 

BERENTSEN, S; SUNDIC, T.  Red Blood Cell Destruction in Autoimmune Hemolytic 

Anemia: Role of Complement and Potential New Targets for Therapy. BioMed Research 

International, v. 2015, p.1-11, 2015.Disponível em: 

<hindawi.com/journals/bmri/2015/363278/>. Acesso em:19 jun. 2019.  

 

BLIN, N. et al. Impact of Donor-Recipient Major ABO Mismatch on Allogeneic 

Transplantation Outcome According to Stem Cell Source. Biology of Blood Marrow and 

Transplantation, v.16, n.9, p. 1315-1323, 2010.  

 

BOLAN, C. D. et al. Massive immune haemolysis after allogeneic peripheral blood stem cell 

transplantation with minor ABO incompatibility. British Journal of Haematology, v. 112, 

n.3, p.787–795, 2001. 

 

BOLAN, C. D. et al. Delayed donor red cell chimerism and pure red cell aplasia following 

major ABO-incompatible nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation. Blood, 

v.98, n.6, p.1697 – 1694, 2001.  

 

BONAMIGO, R.R. et al. HLA and skin cancer. Anais Brasileiros de Dermatologia, v.87, 

n.1, p. 9-18,2012. 

 

BONIFÁCIO, S.L.; NOVARETT, M.C.Z. Funções biológicas dos antígenos eritrocitários. 

Revista Brasileira Hematologia e Hemoterapia, v.31, n.2, p. 104-111, 2009. 

 

Brasil. Associação Brasileira de Transplantes. Registro Brasileiro de Transplantes. 

Dimensionamento do Transplantes no Brasil e em cada Estado (2011-2018), São Paulo, SP, 

2018. 14 p. Disponível em: 

<http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/RBT/2018/Lv_RBT-2018.pdf>. Acesso em: 25 

mai. 2019.  

 

Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer Jóse de Alencar Gomes da Silva 

(INCA). Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro (RJ): INCA, 2018. 

Disponível em: 

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//estimativa-

incidencia-de-cancer-no-brasil-2018.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2019.  

javascript:void(0);
http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/RBT/2018/Lv_RBT-2018.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-incidencia-de-cancer-no-brasil-2018.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-incidencia-de-cancer-no-brasil-2018.pdf


70 
 

 

CAMMENGA, J. Gatekeeper pathways and cellular background in the pathogenesis and 

therapy of AML. Leukemia, v.19, n.10, p. 1719-1728, 2005.  

 

CASTILHO, L.; PELLEGRINO JUNIOR, J.; REID, M. E.  Fundamentos de Imuno-

hematologia. Editora: Atheneu, 2015, 19- 33p.     

 

CASTRO JÚNIOR, C.G. DE; GREGIANIN, L.J.; BRUNETTO, A.L. Transplante de medula 

óssea e transplante de sangue de cordão umbilical em pediatria. Jornal de Pediatria, v 77, n. 

5, p. 345-360, 2001. 

 

CHABANNON, C. et al. Hematopoietic stem cell transplantation in its 60s: A platform for 

cellular therapies. Science Translational Medicine, n.10, n. 436, p. 1 -10, 2018. 

 

CONDOMINES, M. et al. Functional Regulatory T Cells Are Collected in Stem Cell 

Autografts by Mobilization with High-Dose Cyclophosphamide and Granulocyte Colony-

Stimulating Factor. The Journal of Immunology, v.176, n.11, p. 6631–6639, 2006. 

 

COHN, C. S. Transfusion Support Issues in Hematopoietic Stem Cell Transplantation. 

Cancer Control, v.22, n.1, p. 52 – 59, 2015.  

 

COOLING, L. L. Kids, colds, and complement: paroxysmal cold hemoglobinuria. 

Transfusion, v.57, n.6, p. 1332–1335, 2017.   

 

CORGOZINHO, M. M.; GOMES, J.; GARRAFA, V. Transplantes de medula óssea no 

Brasil: Dimensão bioética. Revista Latinoamericana de bioética, 22. ed, v.12, n.1, p. 36-45, 

2012. 

 

CURCIOLI, A. C. J. V.; CARVALHO, E. C. Infusão de células-tronco hematopoéticas: tipos, 

características, reações adversas e transfusionais e implicações para a enfermagem. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, v. 18, n.4, p.1-9, 2010. 

 

DANIELS, G. Human Blood Groups. 3ª edição, ed: Oxford, UK: Wiley – Blackwell, 2013, 

3 p.  

 

DANDOY, C.E. et al. Bacterial bloodstream infections in the allogeneic hematopoietic cell 

transplant patient: new considerations for a persistent nêmesis. Bone Marrow 

Transplantation, v. 52, n.8, p. 1091–1106, 2017.  

 

DHALIWAL, G.; CORNETT, P.A.; TIERNEY, L.M. Hemolytic Anemia. American Family 

Physician, v.69, n.11, p.2599 – 2606, 2004. 

 

DATTA, S. S.; BASU, S.; CHANDY, M. An analysis of transfusion support in 

haematopoietic stem cell transplantation – report from a centre in India. Transfusion and 

Apheresis Science, v.53, n.3, p. 373–377, 2015. 

 

DENOMME, G. A.; WESTHOFF, C. M. The Rh System. In: FUNG, M. K. et al. (Eds.). 

Technical manual. Bethesda, MD: AABB, 2014, 323 p. 

 

DÓRO, M. P.; PASQUINI, R. Transplante de medula óssea: uma confluência biopsicossocial. 

Interação em Psicologia, v. 4, n.1, p. 39 a 60, 2000. 

http://www.scielo.br/rlae
http://www.scielo.br/rlae


71 
 

 

D'SOUZA, A; FRETHAM, C. Usos e resultados atuais do transplante de células 

hematopoéticas (HCT): CIBMTR Summary Slides, 2018. Disponível em: 

<https://www.cibmtr.org>. Acesso em: 20 mai 2019.  

 

 

ECKRICH, M.; PASQUINI, M. Hematopoietic cell transplantation in Latin America.  

The American Society of Hematology, v.17, n.1, p.189-191, 2012.  

 

ERKER, C. G. et al. The influence of blood group differences in allogeneic hematopoietic 

peripheral blood progenitor cell transplantation. Transfusion, v.45, n.8, p. 1382 – 1390, 

2005.  

 

FAGIOLO, E. Immunological tolerance loss vs. erythrocyte self antigens and cytokine 

network disregulation in autoimmune hemolytic anaemia. Autoimmunity Reviews, v.3, n.2, 

p.53 -59, 2004.  

 

FARACI, M. et al. Autoimmune Hematological Diseases after Allogeneic Hematopoietic 

Stem Cell Transplantation in Children: An Italian Multicenter Experience. Biology of Blood 

and Marrow Transplantation, v. 20, n. 2, p. 272-278, 2014.  

 

FLEGEL, W. A. Pathogenesis and mechanisms of antibody-mediated hemolysis. 

Transfusion, v.55, p. 47-58, 2015. 

 

FUCHS, E. J. Haploidentical transplantation for hematologic malignancies: where do we 

stand? Hematology-American Society of Hematology Education Program, p. 230 – 236, 

2012. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3657706/pdf/nihms441136.pdf>. Acesso 

em: 19 abr. 2019. 

 

GANDHI, M. J. et al. A brief overview of clinical significance of blood group antibodies. 

Immunohematology, v, 34, n. 1, p. 4 -6, 2018. 

 

GARBE, E. et al. Drug induced immune haemolytic anaemia in the Berlin Case‐Control 

Surveillance Study. British Journal of Haematology, v.154, n.5, p. 644-653, 2011. 

 

GARNICA, M. et al. Recomendações no manejo das complicações infecciosas no transplante 

de células-tronco hematopoéticas. Revista Brasileira Hematologia Hemoterapia, v. 32, p. 

140-162, 2010. 

 

GARRATTY, G. Immune hemolytic anemia caused by drugs. Expert Opinion on Drug 

Safety, v.11, n.4, p. 635–642, 2012.  

 

GARRATTY, G. Immune hemolytic anemia associated with drug therapy. Blood Reviews, v. 

24, n.4-5, p.143–150, 2010.  

 

GARRATTY, G. Drug-induced immune hemolytic anemia. Hematology-American Society 

of Hematology Education Program, p.73-79, 2009. Disponível em: 

<http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2009/1/73.long>. Acesso em: 9 abr. 

2019. 

 

https://www.cibmtr.org/
https://www.hematology.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3657706/pdf/nihms441136.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Garbe%2C+Edeltraut
http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2009/1/73.long


72 
 

GARRATTY, G., ARNDT, P.A. An update on drug-induced immune hemolytic anemia. 

Immunohematology, v.23, n.3, p. 105-119, 2007. 

 

GERTZ, M. A. Cold Hemolytic Syndrome. Hematology-American Society of Hematology 

Education Program, v.1, p. 19 – 23, 2006. 

 

GIRELLO, A.L. Fundamentos da imuno-hematologia eritrocitária. 1. ed. São Paulo: 

SENAC, 2002, 205 p. 

 

GOLDBERG, A. C.; RIZZO, L. V. Estrutura do MHC e função – apresentação de antígenos. 

Einstein, v. 13, n.1, p. 153-156, 2015. 

 

GOLDMAN, J. et al. ABO incompatibility between donor and recipient and clinical 

outcomes in allogeneic stem cell transplantation. Leukemia Research, v.27, n.6, p. 489 – 

491, 2013.  

 

GONÇALVES, S. E. A. B. et al. Consenso Brasileiro de Nutrição em Transplante de Células-

Tronco Hematopoiéticas: Idosos.  Einstein, v.17, n. 2, p.1-16, 2019.  

 

GRIFFITH, L. M. et al. Persistence of recipient plasma cells and anti-donor 

isohaemagglutinins in patients with delayed donor erythropoiesis after major ABO 

incompatible non-myeloablative haematopoietic cell transplantation. British Journal of 

Haematology, v.128, n.5, p. 668–675, 2005.  

 

GRIFFITH, L. M. et al. Transfusion support for matched sibling allogeneic hematopoietic 

stem cell transplantation (1993–2010): factors that predict intensity and time to transfusion 

independence. Transfusion, v.59, n.1, p.303 -315, 2019. 

 

GUIMARÃES, J. L. M.; ROSA, D. D. Rotinas em oncologia. 1 ed. ed. Porto Alegre, RS: 

Artmed, 2008. 102 p. 

 

GUILLAUD, C.; LOUSTAU, V.; MICHEL, M. Hemolytic anemia in adults: main causes and 

diagnostic procedures. Expert Review of Hematology, v.5, n.2, p. 229 -241, 2012. 

 

GYURKOCZA, B.; REZVANI, A.; STORB, R. F. Allogeneic hematopoietic cell 

transplantation: the state of the art. Expert review of hematology, v. 3, n. 3, p. 285-299, 

2010. 

 

HATZIMICHAEL, E.; TUTHILL, M. Hematopoietic stem cell transplantation. Stem Cells 

and Cloning: Advances and Applications., v. 3, p. 105-117, 2010. 

 

HENIG, I.; ZUCKERMAN T. Hematopoietic Stem Cell Transplantation—50 Years of 

Evolution and Future Perspectives. Rambam Maimonides Medical Journal, v. 5, n.4, p. 1 – 

15, oct. 2014. 

 

HAMILTON, J. R. Kidd blood group system: a review. Immunohematology, v.31, n. 1, p. 

29-35, 2015. 

 

HARMENING, D. M. Técnicas modernas em banco de sangue e transfusão. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2015. 253-258 p. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garratty%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284300
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arndt%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18284300
https://www.journals.elsevier.com/leukemia-research


73 
 

HAYASHI, H. et al. Paroxysmal cold hemoglobinuria caused by an IgM-class Donath-

Landsteiner antibody. Pediatrics International, v.55, n. 5, p. 664–666, 2013.  

 

HENDRICKSON, J. E.; TORMEY, C. A. Red Blood Cell Antibodies in 

Hematology/Oncology Patients: Interpretation of Immunohematologic Tests and Clinical 

Significance of Detected Antibodies. Hematology/Oncology Clinics of North America, 

v.30, n.3, p.635-651, 2016.  

 

HOEGLER, W. et al. Abrupt Onset of Severe Passenger Lymphocyte Syndrome After HLA-

Mismatched Unrelated Bone Marrow Transplantation in a Seven-Year-Old Boy. Medical and 

Pediatric Oncology, v.38, n.2, p. 143-144, 2002. 

 

HOLBRO, A.; PASSWEG, J. R. Management of hemolytic anemia following allogeneic stem 

cell transplantation. Hematology-American Society of Hematology Education Program, 

v.1, p. 378 –384, 2015. 

 

HOLBRO, A.; ABINUN, M.; DAIKELER, T. Management of autoimmune diseases after 

haematopoietic stem cell transplantation. British Journal of Haematology, v. 157, n.3, p. 

281–290, 2012. 

 

HOLTICK, U. et al. Comparison of bone marrow versus peripheral blood allogeneic 

hematopoietic stem cell transplantation for hematological malignancies in adults—a 

systematic review and meta-analysis. Critical Reviews in Oncology/Hematology, v. 94, n. 2, 

p. 179 – 188, 2015. 

 

HORAN, J. et al. Evaluation of HLA matching in unrelated hematopoietic stem cell 

transplantation for nonmalignant disorders. Blood, v.120, n.14, p. 2918 – 2924, 2012. 

 

HOROWITZ, M.M. Uses and growth of hematopoietic cell transplantation. In: BLUME, 

K.G.; FORMAN, S.J; APPELBAUM, F.R. (Eds). Thomas´ hematopoietic cell 

transplantation. 3. ed. Oxford: Blackwell publishing. 2004, 9-15 p. 

 

IWANAGA, S. et al. Passenger lymphocyte syndrome with hemophagocytic syndrome after 

peripheral blood stem-cell transplantation from an HLA-matched full biological sibling: Case 

report. Transfusion and Apheresis Science, v.47, n.3, p. 355–358, 2012.   

 

JANVIER, D. et al. Severe autoimmune hemolytic anemia caused by a warm IgA 

autoantibody directed against the third loop of band 3 (RBC anion-exchange protein 1). 

Transfusion, v.42, n.12, p. 1547 – 1552, 2002. 

 

KALFA, T. A. Warm antibody autoimmune hemolytic anemia. Hematology-American 

Society of Hematology Education Program, v. 1, p. 690 – 697, 2016.   

 

KÖRBLING, M. et al. Allogeneic blood stem cell transplantation: peripheralization and yield 

of donor-derived primitive hematopoietic progenitor cells (CD34+ Thy-1dim) and lymphoid 

subsets, and possible predictors of engraftment and graft-versus-host disease. Blood, v. 86, 

n.7, p. 2842–2848, 1995. 

 

KRISHNA, K. A.; RAO, K.R.S. S. Bone Marrow Transplantation. The Open Biotechnology 

Journal, v.3, p. 24-30, 2009.  

 



74 
 

LARSSON, J.; KARLSSON, S. The role of Smad signaling in hematopoiesis. Oncogene, 

v.24, n.37, p. 5676–5692, 2005. 

 

LAWICKI, S.; COVIN, R. B.; POWERS, A. A. The Kidd (JK) Blood Group System. 

Transfusion Medicine Reviews, v. 31, n.3, p.165–172, 2017. 

 

LEE, S., RUSSO, D.; REDMAN, C. M. The Kell blood group system: Kell and XK 

membrane proteins. Seminars in Hematology, v.37, n.2, p. 113–121, 2000. 

 

LEMOS, N.E. et al. Quantification of peripheral blood CD34+ cells prior to stem cell 

harvesting by leukapheresis: a single center experience. Hematology,Transfusion and Cell 

Therapy, v. 40, n.3, p. 213-218, 2018. 

 

LI, H. W.; SYKES, M. Emerging concepts in haematopoietic cell transplantation. Nature 

Reviews Immunology, v.12, n.6, p. 403–416, 2012. 

 

LIEBMAN, H. A.; WEITZ, I. C. Autoimmune Hemolytic Anemia. Medical Clinics of North 

America, v. 101, n. 2, p. 351–359, 2017. 

 

LIU, H. et al. Busulfan plus fludarabine as a myeloablative conditioning regimen compared 

with busulfan plus cyclophosphamide for acute myeloid leukemia in first complete remission 

undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a prospective and multicenter 

study. Journal of Hematology & Oncology, v.6, n.1, p. 1-9, 2013. 

 

LEGER, R. M. The Positive Direct Antiglobulin Test and Immune-Mediated Hemolysis. In: 

FUNG, M.K. et al. (Eds.). Technical manual. Bethesda, MD: AABB, 2014, 448 – 451 p. 

 

LEGER, R. M.; ARNDT, P. A.; GARRATTY, G. How we investigate drug-induced immune 

hemolytic anemia. Immunohematology, v. 30, n. 2, p. 85 – 94, 2014. 

 

LECHNER, K; JÄGER, U. How I treat autoimmune hemolytic anemias in adults. Blood, v. 

116, n. 11, p. 1831-1838, 2010. 

 

LEE, J.H. et al. Anti-A isoagglutinin as a risk factor for the development of pure red cell 

aplasia after major ABO-incompatible allogeneic bone marrow transplantation. Bone 

Marrow Transplantation, v. 25, n.2, p. 179–184, 2000.  

 

LEISCH, M. et al. Red blood cell alloimmunization in 184 patients with myeloid neoplasms 

treated with azacitidine – A retrospective single center experience. Leukemia Research, v. 

59, p. 12–19, 2017.  

 

LEO, A. et al. Passenger lymphocyte syndrome with severe hemolytic anemia due to an anti-

Jka after allogeneic PBPC transplantation. Transfusion, v.40, n.6, p. 632–636, 2000.  

 

LOUSTAU, V. et al. Anémie hémolytique chez l’adulte: principales causes et démarche 

diagnostique. La Presse Médicale, v.40, n.5, p. 470 – 485, 2011. 

 

LORENZI, T.F. Manual de hematologia: propedêutiva e clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 197 p.  

 



75 
 

MANGWANA, S.; KACKER, A.; SIMON, N. Red cell alloimmunization in multi-transfused, 

oncology patients: Risks and management. Global Journal of Transfusion Medicine, v.4, 

n.1, p.74-78, 2019. 

 

MARQUES, A.C.B. et al. Hematopoietic stem cell transplantation and quality of life during 

the first year of treatment. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v.26, p.1-10, 2018.  

 

MARTINELLI, A.L.C. Icterícia. Medicina (Ribeirão Preto), v. 37, p. 246-252, 2004. 

 

MARTELLI, A. Síntese e metabolismo da bilirrubina e fisiopatologia da hiperbilirrubinemia 

associados à Síndrome de Gilbert: revisão de literatura. Revista Médica de Minas Gerais, v. 

22, n.2, p. 216-220, 2012. 

 

MAYANI, H. Biological differences between neonatal and adult human hematopoietic 

stem/progenitor cells. Stem cells and development, v. 19, n. 3, p. 285-298, 2010. 

 

MESONES, B. G. et al.  Protocolo diagnóstico de las anemias hemolíticas. Medicine, v.11, 

n.20, p. 1246 – 1249, 2012. 

 

MICHEL, M. Classification and therapeutic approaches in autoimmune hemolytic anemia: an 

update. Expert Review of Hematology, v.4, n.6, p. 607 - 618, 2011. 

 

MIELCAREK, M. et al. Graft-versus-host disease and donor-directed hemagglutinin titers 

after ABO-mismatched related and unrelated marrow allografts: evidence for a graft-versus-

plasma cell effect. Blood, v. 96, n.3, p. 1150-1156, 2000. 

 

MOHSIN, S. et al. Red Cell Alloimmunization in Repeatedly Transfused Cancer Patients. 

Journal of Rawalpindi Medical College, v.17, n.2, p.219-222, 2013.  

 

MORISHIMA, Y. et al. Biological significance of HLA locus matching in unrelated donor 

bone marrow transplantation. Blood, v.125, n.7, p.1189–1197, 2014. 

 

NAKAMURA, R.; FORMAN, S. J. Reduced intensity conditioning for allogeneic 

hematopoietic cell transplantation: considerations for evidence-based GVHD prophylaxis. 

Expert Review of Hematology, v.7, n.3, p. 407–421, 2014. 

 

NARAYANASAMI, U. et al. Randomized trial of filgrastim versus chemotherapy and 

filgrastim mobilization of hematopoietic progenitor cells for recuse in autologous 

transplantation. Blood, v. 98, n.7, p. 2059-2064, 2001 

 

O'BRIEN, T. A. et al. Autoimmune haemolytic anaemia complicating haematopoietic cell 

transplantation in pediatric patients: high incidence and significant mortality in unrelated 

donor transplants for non-malignant diseases. British Journal of Haematology, v. 127, n.1, 

p.67-75, oct. 2004. 

 

OLIVEIRA, M. C. L. A. et al. Clinical course of autoimmune hemolytic anemia: an 

observational study. Jornal de Pediatria, v. 82, n.1, p.58-62, 2006. 

 

OLSSON M. L. et al. Genomic analysis of clinical samples with serologic ABO blood 

grouping discrepancies: identification of 15 novel A and B subgroup alleles. Blood, v. 98, n.5, 

p. 1585 – 1593, 2001. 

http://www.gjtmonline.com/searchresult.asp?search=&author=Sadhana+Mangwana&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.gjtmonline.com/searchresult.asp?search=&author=Atin+Kacker&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.gjtmonline.com/searchresult.asp?search=&author=Nikhil+Simon&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1169&lng=en&nrm=iso
https://www.tandfonline.com/loi/ierr20
http://www.jped.com.br/conteudo/06-82-01-58/port.asp#autor1
http://www.jped.com.br/conteudo/06-82-01-58/ing.asp
http://www.jped.com.br/conteudo/06-82-01-58/ing.asp
http://www.jped.com.br/
http://www.jped.com.br/


76 
 

 

PEREIRA, N. F. et al. Seleção de doador de medula óssea ou sangue periférico. Revista 

Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 32, n. 1, p. 3-5, 2010. 

 

PARKER, V.; TORMEY, C. The Direct Antiglobulin Test: Indications, Interpretation, and 

Pitfalls. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, v. 141, n. 2, p.305-310, 2017. 

 

PASSWEG, J.R. et al. Hematopoietic SCT in Europe: data and trends in 2011. Bone Marrow 

Transplantation, v.48, n.9, p. 1161–1167,. 2013. 

 

PETZ, L. D.; GARRATTY, G. Drug-Induced Immune Hemolytic Anemia. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004,  261–317 p.  

 

PETZ, L. D. Cold antibody autoimmune hemolytic anemias. Blood Reviews, v. 22, n. 1, p. 1–

15, 2008. 

 

PETZ, L. D. Immune Hemolysis Associated With Transplantation. Seminars in Hematology, 

v.42, n.3, p. 145-155, 2005.  

 

PERSEGHIN, P. et al. Red blood cell support and alloimmunization rate against erythrocyte 

antigens in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow 

Transplantation, v. 32, n.2, p. 231–236, 2003.  

 

PRUSS, A. et al. Immune hemolysis-serological and clinical aspects. Clinical and 

Experimental Medicine, v. 3, n.2, p.55-64, sep. 2003. 

 

QAHTANI, S.A.A. Drug-induced megaloblastic, aplastic, and hemolytic anemias: current 

concepts of pathophysiology and treatment. International Journal of Clinical and 

Experimental Medicine, v.11, n.6, p. 5501-5512, 2018. 

 

RAVN, V.; DABELSTEEN, E. Tissue distribution of histo-blood group antigens. Journal of 

Pathology, Microbiology and Immunology, v.108, p.1-28, jan. 2000. 

 

REED, M. et al. Severe Hemolysis Due to Passenger Lymphocyte Syndrome After 

Hematopoietic Stem Cell Transplantation From an HLA-Matched Related Donor. Archives 

of Pathology & Laboratory Medicine, v. 127, n.10, p. 1366–1368, oct. 2003. 

 

RENARD D.; ROSSELET, A. Drug-induced hemolytic anemia: Pharmacological aspects. 

Transfusion Clinique et Biologique, v.24, n.3, p.110-114, 2017.  

 

REVERBERI, R.; REVERBERI, L. Factors affecting the antigen-antibody reaction.  Blood 

Transfusion, v. 5, n.4, p. 227-240, 2007.  

 

RODRIGUES, H. F. et al. Cateter de Hickman no transplante de células-tronco 

hematopoéticas: implante cirúrgico, retirada e assistência de enfermagem. Revista de 

enfermagem UERJ, v. 23, n.3, p.304 – 309, 2015.  

 

ROWLEY, S.D.; DONATO, M. L.; BHATTACHARYYA, P. Red blood cell-incompatible 

allogeneic hematopoietic progenitor cell transplantation. Bone Marrow Transplantation, v. 

46, n. 9, p. 1167–1185, 2011. 

 

https://www.archivesofpathology.org/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renard%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28648734
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosselet%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28648734


77 
 

ROWLEY, S.D.; LIANG, P. S.; ULZ, L. Transplantation of ABO-incompatible bone marrow 

and peripheral blood stem cell components. Bone Marrow Transplantation, v.26, n.7, p. 

749–757, 2000. 

 

RUIZ, E.F.; CERVANTES, M. A. Diagnostic approach to hemolytic anemias in the adult. 

Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v.37, n. 6, p. 423-425, 2015.   

 

SALAMA, A. Drug-induced immune hemolytic anemia. Expert Opinion on Drug Safety, v. 

8, n.1, p. 73-79, 2009. 

 

SHAH, S. et al. Marked Elevation of Serum Lactate Dehydrogenase (LDH) in Primary 

Myelofibrosis: Clinical and Prognostic Correlates. Blood, v.128, p.3113, 2016. 

 

SANZ, C. et al. Red blood cell alloimmunization in transfused patients with myelodysplastic 

syndrome or chronic myelomonocytic leukemia. Transfusion, v. 53, n.4, p. 710–715, 2012.  

 

SCHWABER, J. L. et al. Filling the void: allogeneic myeloid cells for transplantation. 

Current Opinion in Hematology, v.23, n.1, p. 72–77, 2016.   

 

SEEBACH, J. D. et al. ABO Blood Group Barrier in Allogeneic Bone Marrow 

Transplantation Revisited. Biology of Blood and Marrow Transplantation, v.11, n.12, p. 

1006 – 1013, 2005.  

 

SLADE, M. et al. Halfway there: the past, present and future of haploidentical 

transplantation. Bone Marrow Transplantation, v.52, n.1, p.1 – 6, jan. 2017. 

 

SMART, E.; ARMSTRONG, B. Blood group systems. ISBT Science Series. v.3, n.2, p.68-

92, 2008. 

 

SLEMP, S. N. et al. Two Case Studies and A Review of Paroxysmal Cold Hemoglobinuria. 

Laboratory Medicine, v. 45, n.3, p. 253–258, 2014.  

 

SHANBHAG, S.; SPIVAK, J. Paroxysmal Cold Hemoglobinuria. Hematology/Oncology 

Clinics of North America, v. 29, n.3, p. 473–478,  

 

SILVA, G. C. et al. Diagnóstico laboratorial das leucemias mielóides agudas. Jornal 

Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 42, n. 2, p. 77-84, 2006.  

 

SINGH, A. K.; MCGUIRK, J. P. Allogeneic Stem Cell Transplantation: A Historical and 

Scientific Overview. The Journal of Cancer Research, v.76, n.22, p. 6445 – 6451, 2016. 

 

SHAH, A. et al. Treatment of c4d-positive acute humoral rejection with plasmapheresis and 

rabbit polyclonal antithymocyte globulin. Transplantation, v.77, n.9, p.1399–1405, 2004. 

 

SIVGIN, S. et al. Predictive Value of Pretransplant Serum Lactate Dehydrogenase (LDH) 

Levels for Survival in Patients who have undergone Allogeneic Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation (alloHSCT). Journal of Stem Cell Research and Therapy, v.2, n.1, p.1-5, 

2012.  

 



78 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. Centros de 

TMO. Disponível em: <http://www.sbtmo.org.br/centros-tmo.php>. Acesso em: 20 mai. 

2019. 

 

SOARES, J. A. J. et al. Assessing the impact of ABO incompatibility on major allogeneic 

hematopoietic stem cell transplant outcomes: a prospective, single-center, cohort study. 

Hematolology Transfusion Cell Therapy.v.41, n.1, p.1 – 6, 2019.  

 

SOKOL, R. J. et al. Posttransplant immune-mediated hemolysis. Transfusion, v.42, n.2, 

p.198-204, 2002. 

 

SOLOMON, S. R. et al. Haploidentical Transplantation Using T Cell Replete Peripheral 

Blood Stem Cells and Myeloablative Conditioning in Patients with High-Risk Hematologic 

Malignancies Who Lack Conventional Donors is Well Tolerated and Produces Excellent 

Relapse-Free Survival: Results of a Prospective Phase II Trial. Biology of Blood and 

Marrow Transplantation, v.18, n.12, p. 1859–1866, 2012.  

 

SQUIRES, J. E. Passenger Lymphocyte Syndrome: A Case Report Involving Non-ABO 

Antibodies. Transfusion Medicine and Hemotherapy, v.41, n.2, p.153–155, 2014. 

 

STORRY, J. R. et al. International society of blood transfusion working party on red cell 

immunogenetics and blood group terminology: Report of the dubai, copenhagen and toronto 

meetings. Vox Sanguinis, v.114, n. 1, p.95-102, 2019.  

 

STEVENS, W.T. et al. Prospective Evaluation of Immune Hemolysis in Minor-ABO 

Incompatible Reduced-Intensity Peripheral Blood (PB) Hematopoietic Cell Transplantation 

(HCT). Blood, v.106, n.11, p.960, 2005.  

 

TEIVE, H. A. G.; FUNKE, V.; BITENCOURT, M. Neurological complications of 

hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) - A retrospective study in a hsct center in 

Brazil. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 66, n. 3-B, p. 685-690, 2008.  

 

TORMEY, A.C.; HENDRICKSON, J. E. Transfusion support for hematopoietic stem cell 

transplant recipients. In: FUNG, M.K. et al. (Eds.). Technical manual. Bethesda, MD: 

AABB, 2014, 631 p. 

 

VELDHUIS, W. et al. Coomb’s-negative severe haemolytic anaemia in an immunocompetent 

adult following cytomegalovirus infection. European Journal of Clinical Microbiology & 

Infectious Diseases, v.23, n.11, p. 844-847, 2004. 

 

VIGORITO, A.; SOUZA, C. A. Transplante de células-tronco hematopoéticas e a 

regeneração da hematopoese. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 32, n.4, 

p.280-284, 2009. 

 

VISACRE, P. H. M.; SAEZ, C.R.N.; OLIVEIRA, A.V. O Transplante Autólogo como Forma 

de Tratamento da Leucemia. Revista Saúde e Pesquisa, v. 4, n. 2, p. 289-298, 2011.  

 

WALKER, P. S. HAMILTON, J.R. Identification of antibodies to red cell antigens. In: 

FUNG, M.K. et al. (Eds.). Technical manual. Bethesda, MD: AABB, 2014, 400 p. 

 

http://www.sbtmo.org.br/centros-tmo.php


79 
 

WANG, Z. et al. The impact of donor type and ABO incompatibility on transfusion 

requirements after nonmyeloablative haematopoietic cell transplantation. British Journal of 

Haematology, v.149, n.1, p. 101 – 110, 2010. 

 

WANG, M. et al. Autoimmune Hemolytic Anemia after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation: Analysis of 533 Adult Patients Who Underwent Transplantation at King’s 

College Hospital. Biology of Blood and Marrow Transplantation, v.21, n.1, p. 60-66, 2015. 

 

WATZ, E. et al. Analysis of Donor and Recipient ABO Incompatibility and Antibody-

Associated Complications after Allogeneic Stem Cell Transplantation with Reduced-Intensity 

Conditioning. Biology of Blood and Marrow Transplantation, v. 20, n.2, p. 264-271, 2014.  

 

WHIPPLE, N. S. et al. Paroxysmal cold hemoglobinuria due to an IgA Donath-Landsteiner 

antibody. Pediatric Blood & Cancer, v.62, n.11, p. 2044–2046, 2015. 

 

WITTE, T. et al. Value Of Allogeneic Versus Autologous Stem Cell Transplantation And 

Chemotherapy In Patients With Myelodysplastic Syndromes And Secondary Acute Myeloid 

Leukemia. Final Results Of A Prospective Randomized European Intergroup Trial. 

Haematologica, v. 95, n.10, p. 1754-1761, oct. 2010. 

 

WOREL, N. et al. Severe immune hemolysis after minor ABO-mismatched allogeneic 

peripheral blood progenitor cell transplantation occurs more frequently after 

nonmyeloablative than myeloablative conditioning. Transfusion, v. 42, n.10, p. 1293–1301, 

2002.  

 

WOREL, N. et al. Regeneration of erythropoiesis after related- and unrelated-donor BMT or 

peripheral blood HPC transplantation: a major ABO mismatch means problems. Transfusion, 

v. 40, n.5, p. 543–550, 2000. 

 

XENOCOSTAS, A. et al. RBC transfusion requirements after allogeneic marrow 

transplantation: impact of the before-transplant Hb level on transfusion and early survival. 

Transfusion, v.43, n.3, p. 373- 382, 2003. 

 

YAZER, M. H.; TRIULZI, D. J. Immune hemolysis following ABO-mismatched stem cell or 

solid organ transplantation. Current Opinion in Hematology, v.14, n. 6, p. 664 – 670, 2007. 

 

YOUNG, P. P. et al. Immune hemolysis involving non-ABO/RhD alloantibodies following 

hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation, v.27, n.12, p.1305–

1310, 2001.   

 

YEN, K. T. et al. Pulmonary complications in bone marrow transplantation: a practical 

approach to diagnosis and treatment. Clinics Chest Medicine, v. 25, n.1, p.189-201, 2004.  

 

YILDIRIM, I. et al. Erythrocyte antigen and reticulocyte engraftment after allogeneic 

hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation, v. 34, p. 351–355, 

2004. 

 

ZAIMOKU, Y. et al. IgM anti-recipient ABO antibodies predict acute graft-versus-host 

disease following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. International Journal 

of Hematology, v.98, n.1, p. 96–101, 2013.  

 

https://www.bbmt.org/


80 
 

ZAMAN, S. et al. Prevalence and Specificity of RBC Alloantibodies in Indian Patients 

Attending a Tertiary Care Hospital. Advances in Hematology, p. 1-5, 2014. Disponível em: 

< https://www.hindawi.com/journals/ah/2014/749218/>. Acesso em: 15 jun.2019. 

 

ZANTEK, N.D. et al. The direct antiglobulin test:  A critical step in the  evaluation  of  

hemolysis. American Journal of Hematology, v.87, n.7, p.707–709, 2012. 

 

ZALPURI, S. et al. Red-blood-cell alloimmunization and number of red-blood-cell 

transfusions. Vox Sanguinis, v.102, n.2, p. 144–149, feb. 2012.  

 

ZAND, M. S. et al. Polyclonal Rabbit Antithymocyte Globulin Triggers B-Cell and Plasma 

Cell Apoptosis by Multiple Pathways. Transplantation, v.79, n.11, p.1507 – 1515, 2005.  

 

ZANELLA, A.; BARCELLINI, W. Treatment of autoimmune hemolytic anemias. 

Haematologica, v.99, n. 10, p. 1547 – 1554, 2014.  

 

ZHANG, H.; CHEN, J.; QUE, W. Allogeneic peripheral blood stem cell and bone marrow 

transplantation for hematologic malignancies: Meta-analysis of randomized controlled trials. 

Leukemia Research, v.36, n.4, p. 431–437, 2012.  

 

ZELLER, M. P. et al. Paroxysmal cold hemoglobinuria: a difficult diagnosis in adult patients. 

Transfusion, v.57, n.1, p. 137–143, jan. 2016.  

 

ZHU, K. E. et al. Clinical features and risk factors of pure red cell aplasia following major 

ABO-incompatible allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Hematology, v. 12, n. 

2, p. 117-121, 2007.  

 

  

https://www.hindawi.com/journals/ah/2014/749218/


81 
 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Pacientes submetidos a transplante células tronco 

Nome da Pesquisa: 

Avaliação da hemólise imune nos pacientes submetidos a transplante células tronco hematopoéticas 

Pesquisadores responsáveis: Patrícia Nunes de Oliveira e Profa. Dra. Romélia PinheiroGonçalves Lemes 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar deste projeto de pesquisa. Esse convite está sendo feito a vários 

pacientes que serão submetidos a transplante de células tronco hematopoéticas no Hospital Universitário Walter 

Cantídio da Faculdade de Medicina da UFC. O transplante células tronco hematopoéticas é o único tratamento que 

cura algumas neoplasias hematológicas, entretanto pode estar associado a algumas complicações como anemia 

hemolítica imune, onde células de defesa provenientes do doador ou do próprio paciente acabam produzindo 

anticorpo (defesa) contra os glóbulos vermelhos transplantado ou do paciente. Nosso estudo tem como objetivo 

avaliar a frequência com que essa complicação aparece, facilitando a identificação precoce. A participação do (a) 

senhor (a) na pesquisa será plenamente voluntária e consciente, não havendo qualquer forma de pagamento ou 

compensação material. Para tanto, necessitamos que o senhor (a) nos autorize a analisar seus dados clínicos no seu 

prontuário e realizar a coleta de sangue periférico. Serão coletados 4 mL (menos que 1 colher de chá) do seu 

sangue, anteriormente ao transplante. Após o transplante ter ocorrido, coletaremos a mesma quantidade de sangue 

duas vezes por semana, enquanto estiver internado, durante a coleta dos exames de rotina. Após internação, 

coletaremos a mesma quantidade de sangue no retorno ao consultório médico, juntamente com os exames de rotina. 

A participação na pesquisa, não irá lhe expor a nenhum risco que possa comprometer a sua saúde, havendo apenas 

a possibilidade de formação de uma pequena mancha roxa devido à coleta do sangue. O (a) senhor (a) pode desistir 

de participar da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo de sua assistência médica. Sua identidade será mantida 

em sigilo absoluto, sendo a divulgação dos resultados totalmente proibida a terceiros, ficando restrita à discussão 

acadêmica de âmbito científico e, ainda assim, sem qualquer possibilidade de identificação dos pacientes. Será, no 

entanto, permitido o acesso às informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo, senhor (a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Patrícia Nunes de Oliveira, endereço para 

contato: Rua Capitão Francisco Pedro, 1210 – Porangabussu, CEP: 60430-370 – Fortaleza,CE – Brasil, Telefone: 

(85) 98805.2099. 

Se o (a) senhor (a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará – CEP/UFC/PROPESQ – Rua Cel. Nunes de 

Melo, 1000 – Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275- Fortaleza,CE – Brasil, Telefone: (85) 33668344. 

Caso sinta-se suficientemente informado a respeito das informações que leu ou que foram lidas sobre os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes e que sua participação é voluntária, que não há remuneração para participação do 

estudo e se concordar em participar solicitamos que assine no espaço abaixo. 

 

Nome do paciente:_____________________________________________________________________ 

 

Nome do responsável legal: ______________________________________________________________ 

 

 

Fortaleza, de de 201__. 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável legal (senão civilmente capaz) 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 

 


