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Suero Anti-humano 
(poliespecífico)

SIGNIFICADO CLÍNICO
As experiências descritas por Coombs, Mourant e Race em 
1945 estabeleceram que as Provas Anti-Globulina Humana 
resultariam os melhores métodos para a detecção de an-
ticorpos sensibilizantes mas não diretamente aglutinantes. 
O exemplo descrito originalmente fazia referência aos antí-
genos do sistema Rh. 
Experiências posteriores deram valor as provas de detec-
ção de anticorpos em quase todos as tipagens sanguíneas 
com importância clínica, sendo utilizadas atualmente nos 
seguintes casos:

Prova Anti-Globulina Indireta
- Screening de soro de doadores e pacientes para anticorpos 

irregulares.
- Provas de compatibilidade anteriores à transfusão.
- Fenotipo de glóbulos vermelhos.
- Identificação e titulação de anticorpos achados no soro ou 

eluatos.

Prova Anti-Globulina Direta
- Diagnóstico de laboratório da anemia hemolítica e doença 

hemolítica do recém-nascido.
- Investigação de doenças duvidosas numa transfusão.
- Investigação de doenças autoimunes que envolve a ligação 

de imunoglobulinas e/ou frações de complemento dos 
glóbulos vermelhos.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
O fato de acrescentar Soro Anti-humano (poliespecífico) 
a glóbulos vermelhos cobertos de imunoglobulina e/ou 
fragmentos de complemento, produz uma aglutinação dos 
glóbulos vermelhos visíveis macroscopicamente.

REAGENTES FORNECIDOS
Soro Anti-humano (poliespecífico): mistura de anti-IgG 
policlonal (obtido de coelhos imunizados com IgG humana 
purificada) com anti-C3d monoclonal obtido por cultivo de linha 
celular BRIC-8 de hibridoma murino produtoras de IgM. O re-
agente contém corante verde (que não altera as propriedades 
do reagente) e < 1 g/l de azida sódica como conservador.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
- Reagentes para a determinação de tipagem sanguínea.

Conforme à técnica a ser utilizada pode ser necessário 
adicionalmente:

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

INSTRUÇÕES DE USO
O reagente é fornecido pronto para uso. Não deve-se diluir.

PRECAUÇÕES
O reagente é para uso diagnóstico "in vitro", sendo estrita-
mente destinado para uso profissional por pessoal qualifi-
cado com comprobada competência em imunohematologia.
Não utilizar o reagente fora da data de vencimento.
A azida pode reagir com encanamento de chumbo ou cobre, 
gerando compostos explosíveis. Quando rejeitar o reagente, 
deixar escorrer grandes quantidades de 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.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
O Reagente Fornecido é estável sob refrigeração (2-10oC) 
até a data do vencimento indicado na embalagem. Não 
congelar nem expor a temperaturas elevadas.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO 
DOS REAGENTES
Rejeitar o reagente quando se observa contaminação do 
mesmo. O reagente não deve-se utilizar se apresentar tur-
bidez, presença de partículas ou precipitados.

AMOSTRA
Glóbulos vermelhos
a) Coleta: a sangue deve ser obtida livre de microrganismos, 
com ou sem anticoagulante.
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). Pode-se utilizar Anticoagulante W da Wiener lab.
c) Substâncias interferentes conhecidas: não devem-se 
utilizar amostras contaminadas ou com hemólise marcante.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: as 
amostras devem ser analisadas rapidamente. Caso o análise 
não possa-se realizar na hora, as amostras devem ser con-
servadas sob refrigeração (2-10oC). Se for utilizada heparina 
ou EDTA, a tipificação deve realizar-se dentro das 48 horas. 
As amostras obtidas com ACD, CPD ou CPDA-1 podem ser 
ensaiadas até 35 dias depois. De serem utilizados coágulos, 
deverá realizar-se a tipificação dentro dos 7 dias de obtida a 
amostra. Os coágulos não devem ser refrigerados prévio às 
provas diretas. Quando se efetuam as provas anti-globulina 
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diretas, a sangue deve ser preferentemente fresca (menos 
de 24 horas da extração). 
As amostras de sangue de doadores podem-se analisar até 
a sua data de vencimento.
Os soros devem-se conservar durante não mais que 24 
horas a 2-10oC ou 1 mês a -20oC. Os soros armazenados 
a -20oC ou menos durante períodos prolongados de tempo, 
perdem a atividade do complemento.
As provas anti-globulinas diretas devem-se realizar em eritró-
citos frescos obtidos com EDTA para evitar a sensibilização 
"in vitro" com fatores do complemento.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Centrífuga
- Banho-maria a 37oC
- Tubos de hemólise

PROCEDIMENTO
Este reagente foi padronizado conforme os procedimen-
tos detalhados a seguir. O seu desenvolvimento no uso 
mediante outras técnicas não pode ser garantido.

I- PROVA ANTI-GLOBULINA INDIRETA (em solução 
salina de força iônica normal).

1) Num tubo de hemólise colocar 2 gotas de soro a testar.
2) Acrescentar 1 gota de suspensão de glóbulos vermelhos 
a testar ao 3% lavados 3 vezes e suspendidos em PBS.
O conta-gotas fornecido goteja um volume de 50 ± 5 ul. 
É importante manter a relação reagente:células em 
todos os sistemas de ensaio.
3) Misturar e incubar a 37oC durante 30-60 minutos.
4) Lavar os glóbulos vermelhos 3 vezes com PBS tendo 
a precaução de descartar a maior quantidade possível 
de solução salina após de cada lavagem, para obter 
um botão celular "seco". Descartar completamente o 
excesso depois da última lavagem.
5) Acrescentar 2 gotas de Soro Anti-humano (polies-
pecífico) ao botão de células. Misturar perfeitamente 
e centrifugar durante 15 segundos a 1.000 g.
6) Mexer suavemente o tubo para descolar o botão 
celular e observar macroscopicamente. A observação 
pode ser facilitada se utilizar uma fonte de luz difusa. 
Considerar que agitações muito fortes podem originar 
leituras negativas de uma aglutinação débil (falso 
negativo).
7) Os resultados negativos devem confirmar-se por 
adição de glóbulos vermelhos sensibilizados com IgG 
débeis (Controle de Coombs).

II- PROVA ANTI-GLOBULINA INDIRETA (em solução 
fisiológica de baixa força iônica)

A utilização desta solução permite reduzir o tempo de 
incubação a 15 minutos.
Os glóbulos vermelhos devem ser lavados 2 vezes com 
PBS e uma vez com LISS. Finalmente preparar com esta 
solução uma suspensão de glóbulos vermelhos ao 3%.
1) Colocar num tubo de hemólise 1 gota de soro a testar.

2) Acrescentar 1 gota de glóbulos vermelhos a testar 
ao 3% em LISS.
3) Misturar e incubar a 37oC durante 15 minutos em 
banho-maria.
4) Lavar os glóbulos vermelhos 3 vezes com PBS tendo 
a precaução de descartar a maior quantidade possível 
de solução salina após de cada lavagem, para obter 
um botão celular "seco". Descartar completamente o 
excesso depois da última lavagem.
5) Acrescentar 2 gotas de Soro Anti-humano (polies-
pecífico) ao botão de células. Misturar perfeitamente 
e centrifugar durante 15 segundos a 1.000 g.
6) Mexer suavemente o tubo para descolar o botão celular 
e observar macroscopicamente. A observação pode ser 
facilitada se utilizar uma fonte de luz difusa. Considerar 
que agitações muito fortes podem originar leituras nega-
tivas de uma aglutinação débil (falso negativo).
7) Os resultados negativos devem confirmar-se por 
adição de glóbulos vermelhos sensibilizados com IgG 
débeis (Controle de Coombs).

III- PROVA ANTI-GLOBULINA DIRETA
Utilizada para demonstrar a absorção "in vitro" do 
IgG e/ou frações do complemento na superfície dos 
glóbulos vermelhos.
1) Preparar uma suspensão de glóbulos vermelhos a 
testar em PBS ao 3%.
2) Num tubo de hemólise colocar 1 gota desta suspensão.
3) Lavar os glóbulos vermelhos 3 vezes com PBS tendo 
a precaução de descartar a maior quantidade possível 
de solução salina após de cada lavagem, para obter 
um botão celular "seco". Descartar completamente o 
excesso depois da última lavagem.
4) Acrescentar 2 gotas de Soro Anti-humano (polies-
pecífico) ao botão de células. Misturar perfeitamente 
e centrifugar durante 15 segundos a 1.000 g.
5) Mexer suavemente o tubo para descolar o botão celular 
e observar macroscopicamente. A observação pode ser 
facilitada se utilizar uma fonte de luz difusa. Considerar 
que agitações muito fortes podem originar leituras nega-
tivas de uma aglutinação débil (falso negativo).
6) Os resultados negativos devem confirmar-se por 
adição de glóbulos vermelhos sensibilizados com IgG 
débeis (Controle de Coombs).

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
A observação de aglutinação (qualquer que seja a técnica uti-
lizada) em presença do Soro Anti-humano (poliespecífico) 
indica a presença de IgG ou componentes do complemento 
na membrana do eritrócito; a reação é positiva. Caso não 
observar aglutinação, a reação é negativa.

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
O controle de qualidade dos reagentes deve-se realizar no 
começo de cada jornada de trabalho com glóbulos vermelhos 
sensibilizados com IgG, como por exemplo, Glóbulos R1r 
sensibilizados com Anti-Rh (D) débil.
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LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Reações falsas positivas e falsas negativas podem ocorrer 
pelas seguintes razões:
- Contaminação química ou bacteriana da amostra ou outros 

materiais utilizados para a prova.
- Lavagem inadequada das células. Os passos de lavagem 

devem-se completar rapidamente e sem interrupção. Demo-
ra em completar os passos de lavagem ou na leitura, podem 
ocasionar a dissociação do complexo antígeno-anticorpo, 
obtendo-se resultados falsos negativos ou positivos débeis.

- Qualquer resto de solução lavadora pode diluir o reagente 
fora da concentração ótima de funcionamento. Portanto, 
é importante rejeitar a maior quantidade de líquido de 
lavagem após deste processo.

- Tempo ou temperatura de incubação inadequados.
- Tempo ou velocidade de centrifugação inadequados.
- Concentração inadequada de glóbulos vermelhos.
- Agitação excessiva para desligar os eritrócitos aglutinados.
- Após o acréscimo do reagente Anti-globulina humana, 

deve-se centrifugar e ler os resultados imediatamente.
Os eritrócitos positivos em uma prova anti-globulina direta 
não devem-se utilizar para uma prova anti-globulina indireta.
Os reagentes foram padronizados para a detecção de imunoglo-
bulinas humanas e fragmentos C3 ligados aos glóbulos verme-
lhos. Não são aptos para detectar anticorpos de outras origens.

APRESENTAÇÃO
- 1 x 10 ml (Cód. 1443156)
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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"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

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

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb
b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo

Calibr.

 Cont.




