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Reagente para a determinação de tipagem sanguínea ABO

SIGNIFICADO CLÍNICO
No começo do século passado, Landsteiner descobriu que 
os indivíduos podiam ser agrupados em A, B, AB ou O, con-
forme à presença (grupos A, B ou AB) ou ausência (grupo 
O) de antígenos fortemente imunogênicos na superfície 
dos glóbulos vermelhos. Também demonstrou que existem 
anticorpos (aglutininas) dirigidos contra os antígenos A e B 
e que o soro de um indivíduo não contém anticorpos para 
o antígeno presente em seus próprios glóbulos vermelhos, 
mas sim, contra aqueles que não possui. Na atualidade foram 
detectados sub-grupos dos grupos A e B.
As características anteriores, demonstraram a importância 
da compatibilidade ABO na prática transfusional.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
A determinação de grupos sanguíneos do sistema ABO 
realiza-se confrontando os glóbulos vermelhos do paciente 
com anticorpos monoclonais Anti-A, Anti-B ou Anti-AB. A 
presença ou ausência de aglutinação dos eritrócitos con-
frontados com cada um dos reagentes, indica a presença 
ou ausência dos correspondentes antígenos.

REAGENTES FORNECIDOS
Anti-A, Anti-B ou Anti-AB monoclonal: reagentes prepa-
rados partindo de anticorpos monoclonais de classe IgM 
secretados pelas linhas celulares de hibridomas de rato,  em 
uma solução tamponada que contém < 1 g/l de azida sódica 
como conservador. Os clones implicados e a coloração de 
cada produto detalham-se a seguir:

 Nome do Linhagem(s) Celular(es) Cor
 Produto
 Anti-A BIRMA-1 Azul
 Anti-B LB-2 Amarelo
 Anti-AB BIRMA-1/ES-4/ES-15 Incolor

Estes antisoros são caraterizados pela sua alta potência, 
avidez e especificidade.
Não existe risco de infecção por HIV, HBV ou HCV desde 
que não tém origem humana.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Conforme à técnica que seja utilizada podem ser necessários 
os seguintes produtos:
- Solução fisiológica
- Solução fisiológica tamponada com tampão fosfatos (PBS) 

pH 7,0 ± 0,2
- Solução fisiológica de baixa força iônica (LISS)

INSTRUÇÕES DE USO
Os Reagentes são fornecidos prontos para uso. Não diluir.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Os Reagentes Fornecidos são estáveis sob refrigeração 
(2-10oC) até a data do vencimento indicada na embalagem. 
Não congelar. Períodos prolongados de armazenamento a 
temperaturas fora de esta faixa podem acelerar a perda da 
atividade dos reagentes.
Evitar as mudanças térmicas repetidas e limitar ao estrita-
mente necessário a exposição dos reagentes a temperatura 
ambiente.
Nestas condições de uso e conservação, os reagentes, após 
da sua abertura, são estáveis até a data de vencimento 
indicada na embalagem, após serem abertos.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Descartar o reagente quando seja observada contaminação 
do mesmo. Embora a azida de sódio seja acrescentada 
como bacteriostático, recomenda-se observar visualmente 
os reagentes antes do seu uso. Não utilizar se apresentarem 
turbidez.
Os reagentes não devem-se utilizar se apresentarem pre-
cipitados ou partículas.

AMOSTRA
Glóbulos vermelhos ou sangue total
a) Coleta: a sangue deve ser obtida livre de microrganismos, 
com ou sem anticoagulante.
Para a técnica em placa, pode-se analisar sangue obtido por 
punção digital. Para evitar a coagulação do sangue quando 
utilizar esta técnica, deve-se misturar rapidamente o sangue 
com o reagente a provar.
Para as provas com sangue de cordão, os glóbulos ver-
melhos devem-se lavar com solução fisiológica antes da 
prova.
b) Aditivos: podem utilizar-se como anticoagulantes: EDTA, 
heparina, ACD (ácido cítrico, citrato, dextrose) CPD (citrato, 
fosfato, dextrose) ou CPDA-1 (citrato, fosfato, dextrose, 
adenina). Recomenda-se o uso de Anticoagulante W de 
Wiener lab.
c) Substâncias interferentes conhecidas: as amostras 
que apresentam hemólise ou contaminação microbiana, não 
devem ser analisadas.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: uma 
vez obtidas, as amostras devem-se analisar rapidamente. 

Anti-A, Anti-B o Anti-AB 
monoclonal
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Caso não for assim, conservar as amostras sob refrigeração 
(2-10oC). Se utilizou-se heparina ou EDTA para a coleta, a 
tipagem deve-se realizar dentro das 48 horas de obtida a 
amostra. As amostras coletadas com ACD, CPD ou CPDA-1 
podem-se analisar até 35 dias após da sua obtenção. Caso 
utilizar coágulos, a tipagem deve-se realizar dentro dos 7 
dias da coleta da amostra.
O sangue de doadores pode-se analisar até a sua data de 
vencimento.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Centrífuga
- Tubos de hemólise
- Placas
- Palitos para misturar descartáveis

PRECAUÇÕES
Os reagentes  são para uso diagnóstico "in vitro". O seu uso 
está estritamente reservado para pessoal qualificado e com 
comprovada competência em imunohematologia.
Não utilizar os reagentes após da sua data de vencimento.
A azida pode reagir com os encanamentos de chumbo ou 
cobre gerando compostos explosivos. Quando descartar o 
reagente, deixar correr abundante água.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

PROCEDIMENTO
Estes reagentes foram padronizados segundo os proce-
dimentos detalhados a seguir. Não pode-se garantir o seu 
bom desempenho se utilizar outras técnicas.
A suspensão de eritrócitos a se ensaiar, deve ser prepa-
rada com solução fisiológica, PBS ou LISS.

I- TÉCNICA EM PLACA
Preparar uma suspensão de eritrócitos ao 10%. Como 
opção pode utilizar-se uma suspensão ao 35-45% em 
plasma do mesmo paciente ou sangue total.
1) Colocar em uma placa limpa e rotulada, 1 gota de 
Reagente Anti-A, Anti-B ou Anti-AB monoclonal. Adi-
cionar ao seu lado, 1 gota de suspensão de eritrócitos.
O conta-gotas fornecido dispensa um volume de 50 ± 
5 ul. É importante manter a relação reagente:células 
em todos os sistemas de ensaio.
2) Misturar o Reagente e os eritrócitos com um palito 
descartável cobrindo uma área circular de 2 cm de 
diâmetro e mexer durante 2 minutos. Observar agluti-
nação visível macroscopicamente até os 2 minutos. A 
observação pode-se facilitar se utilizar uma fonte de 
luz difusa. Não deve-se utilizar microscópio.
A prova deve-se interpretar dentro dos 2 minutos para 
evitar o secado do reagente por evaporação.
Quando observar aglutinação débil deve-se repetir a 
prova utilizando a técnica em tubo (por centrifugação).
Podem-se acrescentar 2 volumes de reagente a 1 

volume de amostra para ressaltar a aglutinação sem 
risco de falso positivos.

II- TÉCNICA EM TUBO (por centrifugação)
1) Colocar em um tubo de hemólise rotulado, 1 gota 
de Reagente Anti-A, Anti-B ou Anti-AB monoclonal. 
Adicionar 1 gota de suspensão de eritrócitos ao 3-5%.
2) Misturar e centrifugar durante 20 segundos a 1000 g.
3) Agitar o tubo para descolar a células e examinar 
macroscopicamente a presença ou ausência de aglu-
tinação. A observação pode-se facilitar se utilizar uma 
fonte de luz difusa.

III- TÉCNICA EM TUBO (por sedimentação)
1) Colocar em um tubo de hemólise rotulado, 1 gota 
de Reagente Anti-A, Anti-B ou Anti-AB monoclonal. 
Adicionar 1 gota de suspensão de eritrócitos ao 3-5%.
2) Misturar e incubar durante 60 segundos a tempe-
ratura ambiente.
3) Agitar o tubo para descolar a células e examinar 
macroscopicamente a presença de aglutinação. A 
observação pode-se facilitar se utilizar uma fonte de 
luz difusa.
As reações em tubo devem ser lidas imediatamente e 
interpretar os resultados sem demora.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Técnica em placa
Reação positiva: os eritrócitos aglutinam em segundos e 
permanecem aglutinados quando balançar a placa. Indica a 
presença do antígeno eritrocitário correspondente.
Reação negativa: não observa-se aglutinação aos 2 minutos, 
indicando ausência do antígeno correspondente.

Técnica em tubo
Leitura: bater suavemente o tubo para deslocar o sedimento 
e examinar macroscopicamente a presença ou ausência de 
aglutinação.
Reação negativa: não observa-se aglutinação aos 2 minutos, 
indicando ausência do antígeno correspondente. A ressus-
pensão dos eritrócitos é homogênea.
Reação positiva: os eritrócitos aglutinam em segundos e 
permanecem aglutinados uma vez ressupensos. Indica a 
presença do antígeno eritrocitário correspondente.
Para casos duvidosos recomenda-se esperar 2 minutos.
À exceção das provas realizadas com amostras de sangue 
de infantes, todos os resultados obtidos nas provas de 
eritrócitos (diretas) devem-se conferir com uma prova com 
soro (inversa), utilizando eritrócitos tipificados A1, A2, B e O. 
Vide a tabela abaixo para os perfis esperados:

 Prova direta Prova inversa
 (Eritrócitos) (Soro) Grupo
 Anti-A Anti-B Anti-AB Cél. A1 Cél. A2 Cél. B Cél. O

 - - - + + + - O
 + - + - -  + - A
 - + + + + - - B
 + + + - - - - AB
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Qualquer discordância entre as provas direta e inversa, 
deve ser pesquisada e resolvida antes de se informar a 
tipagem sanguínea.

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade pode ser realizado ensaiando glóbu-
los vermelhos tipificados. Deve-se realizar um controle dos 
reagentes no começo da jornada de trabalho, com glóbulos 
vermelhos A1, A2, B e O.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Podem-se obter resultados errôneos nas seguintes situações:
- Contaminação dos materiais utilizados na prova.
- Temperatura incorreta de incubação.
- Diminuição do tempo de incubação recomendado.
- Recém nascido: os antígenos A e B não encontram-se 

totalmente expressos. Por esta razão, deve-se ter muito 
cuidado, ainda mais como as crianças prematuras.

- A reatividade Anti-A e Anti-B pode diminuir e ainda mais, 
estar ausente no soro ou plasma de pacientes muito jovens, 
idosos ou imunossuprimidos.

- Leucemias ou outras perturbações malignas.
- Pacientes recentemente transfundidos com quantidades 

importantes de sangue de grupo não idêntico, podem 
originar uma reação de campo misto.

- Reações falsas positivas: foram observados problemas 
produzidos na tipificação dos grupos sanguíneos ABO 
devido a anticorpos que reagem com drogas, corantes, 
compostos químicos ou com partículas de sílica coloidal 
produzida pela má qualidade dos frascos de vidro utilizados 
na sua embalagem.

- Aglutininas frias: na presença de aglutininas frias, a lava-
gem dos glóbulos vermelhos 4-6 vezes com solução fisioló-
gica, produz a qualidade necessária de células aptas para 
a tipificação. Em alguns momentos pode ser necessário 
o aquecimento a 37oC durante 10 minutos antes mesmo 
da lavagem. Como controle, colocar uma gota de estas 
células com 2 gotas de solução fisiológica. Não deve-se 
produzir aglutinação.

- As provas em lâmina não são recomendadas para a de-
terminação de sub-grupos débeis.

- Uma agitação excessiva quando utilizar a técnica em 
tubo, pode disgregar as aglutinações débeis e produzir 
resultados falso negativos.

- É importante utilizar a força g recomendada durante a 
centrifugação, já que uma excessiva centrifugação pode 
produzir dificuldades para ressuspender o botão celular, 
entanto que uma centrifugação insuficiente pode produzir 
aglutinações que se disgregam com facilidade.

- O armazenamento de amostras congeladas ou coletadas 
com EDTA, pode produzir a diminuição da intensidade da 
expressão de alguns antígenos eritrocitários. Obtem-se 
melhores resultados com amostras frescas.

APRESENTAÇÃO
Anti-A: frasco x 10 ml (Cód. 1443152).
Anti-B: frasco x 10 ml (Cód. 1443154).
Anti-AB: frasco x 10 ml (Cód. 1443153).
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Símbolos
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva 
Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de 
diagnóstico "in vitro"

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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