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(Consta logotipo da XXXXXXXX®) -----------------------  

Uso pretendido 



 

 

 

 

 

  

 

Uso pretendido: --------------------------------------  

XXXXXXXX destina-se a ser utilizado na identificação 

de anticorpos inesperados dos grupos sanguíneos das 

hemácias. --------------------------------------------  

Resumo do Teste: -------------------------------------  

Anticorpos inesperados são mais frequentemente 

encontrados em amostras de pacientes que foram 

expostos a antígenos estranhos nas hemácias, por 

transfusão ou gravidez (aproximadamente 1% de todas 

as amostras de pacientes). Menos freqüentemente, 

anticorpos das hemácias são encontrados em amostras 

de doadores de sangue.1-3 Alguns anticorpos das 

hemácias são de importância clínica uma vez que podem 

causar diminuição da sobrevivência das células 

vermelhas do sangue como resultado de reações de 

transfusão hemolítica, doença hemolítica do recém-

nascido ou anemia hemolítica auto-imune. Utilizam-se 

testes de identificação de anticorpos in vitro para 

identificar a especificidade destes anticorpos em 

amostras de doentes ou doadores, de modo a preparar 

ou selecionar unidades dadoras para transfusão. A 

identificação de anticorpos também pode auxiliar no 

diagnóstico e tratamento da doença hemolítica do 

recém-nascido ou da anemia hemolítica auto-imune.4 ---  

O XXXXXXXX é fabricado como conjuntos de 10 doadores, 

16 doadores e 20 doadores de hemácias do grupo O 



 

 

 

 

 

  

 

adequados para utilização em procedimentos de 

identificação de anticorpos. Os antígenos para os 

quais estes dadores foram tipados estão registrados 

na Lista Principal do XXXXXXXX que acompanha cada 

conjunto. Um décimo primeiro frasco, chamado 

XXXXXXXX, contendo glóbulos vermelhos de um fenótipo 

de grupo sanguíneo incomum, é fornecido junto com o 

XXXXXXXX-10. -----------------------------------------  

Conceito do Teste: -----------------------------------  

Soro ou plasma é sistematicamente aplicado contra os 

Reagentes das Hemácias do XXXXXXXX. A aglutinação de 

um ou mais glóbulos vermelhos do XXXXXXXX em qualquer 

fase, ou hemólise na fase salina ou fases potenciadas 

do teste, constitui um teste positivo e é o resultado 

de uma reação entre um antígeno e o seu respectivo 

anticorpo. Um teste com nenhuma aglutinação ou 

hemólise indica a ausência de anticorpos, desde que 

os glóbulos vermelhos do teste possuam o antígeno 

correspondente, ou que um anticorpo, se presente, 

esteja em concentrações muito baixas para ser 

detectado pelas técnicas sorológicas empregadas. O 

padrão de reatividade obtido com estas células é 

comparado ao perfil de antígeno da Lista Principal 

para determinar a especificidade de qualquer 

anticorpo presente. 

 -----------------------------------------------------  



 

 

 

 

 

  

 

Reagentes: -------------------------------------------  

O XXXXXXXX é fabricado como conjuntos de reagentes de 

12,16 ou 20 frascos. Os frascos de hemácias contêm 

cada um uma suspensão de 2-4% de glóbulos vermelhos 

do grupo O preparados numa solução de conservante 

tamponada contendo adenosina e adenina para retardar 

a hemólise e / ou perda de antigenicidade durante o 

período de reconhecimento. O diluente não interfere 

com a hemólise mediada pelo Complemento. Os glóbulos 

vermelhos dos doadores utilizados nestes conjuntos de 

reagentes são selecionados para terem a maior parte 

dos antígenos herdados com mais frequência. A Lista 

Principal do XXXXXXXX fornecida com cada lote mostra 

o código do doador e a composição antigênica para 

cada reagente de doador único. -----------------------  

O XXXXXXXX-10 é um conjunto de 12 frascos constituído 

por 11 frascos de hemácias de doador único 

selecionadas e, um frasco de diluente conservante 

tamponado que pode ser utilizado no lugar da solução 

salina para a preparação de um autocontrole. O 

XXXXXXXX-16 e o XXXXXXXX-20 são painéis de reagentes 

expandidos, contendo 16 frascos ou 20 frascos, 

respectivamente, de hemácia de doador único 

selecionadas -----------------------------------------  



 

 

 

 

 

  

 

Cloranfenicol (0,25 mg / mL), sulfato de neomicina 

(0,1 mg / mL) e sulfato de gentamicina (0,05 mg / mL) 

foram adicionados como conservantes. 

 -----------------------------------------------------  

Precauções: ------------------------------------------  

Para uso de diagnóstico in vitro. --------------------  

Nenhum padrão americano de potência. -----------------  

Misturar as hemácias na suspensão antes de usar, 

invertendo suavemente cada frasco várias vezes. As 

hemácias do reagente do XXXXXXXX devem ser lavadas 

com solução salina fisiológica antes de serem 

utilizadas em procedimentos que empregam enzimas ou 

em técnicas utilizando algumas soluções de baixa 

força iônica (LISS) se especificadas pelo fabricante 

das LISS. --------------------------------------------  

Armazenar a 1-10 C quando não estiver em uso. Não 

congelar ou expor a temperaturas elevadas. Evite 

contaminar este produto durante o uso. A contaminação 

afetará adversamente o desempenho do produto durante 

sua vida útil. Não utilizar reagentes contaminados. 

Não use além da data de validade. Não utilize frascos 

com vazamentos. Não utilize frascos sem rótulos. -----  

Os glóbulos vermelhos do reagente não devem ser 

utilizados se as células escurecerem, alogmerarem 

espontaneamente ou se houver hemólise significativa. 

Hemólise ligeira pode ocorrer com o tempo. Neste 



 

 

 

 

 

  

 

caso, os glóbulos vermelhos podem ser lavados e 

suspensos em solução salina imediatamente antes do 

uso. Manusear e eliminar o reagente como 

potencialmente infeccioso. ---------------------------  

CUIDADO: TODOS OS PRODUTOS SANGUÍNEOS DEVEM SER 

TRATADOS COMO POTENCIALMENTE INFECCIOSOS. A FONTE 

MATERIAL DA QUAL ESTE PRODUTO FOI DERIVADO FOI DADA 

COMO NEGATIVA QUANDO TESTADA DE ACORDO COM OS TESTES 

REQUERIDOS PELO FDA (ANVISA NO BRASIL). 

 NENHUM MÉTODO DE TESTE CONHECIDO PODE ASSEGURAR QUE 

OS PRODUTOS DERIVADOS DO SANGUE HUMANO NÃO 

TRANSMITIRÃO AGENTES INFECCIOSOS. A EMBALAGEM DESTE 

PRODUTO (BOMBAS DE GOTA) CONTÉM BORRACHA NATURAL 

SECA. ------------------------------------------------  

O formato para a data de validade é expresso como DD-

MM-CCYY (dia-mês-ano). 

 -----------------------------------------------------  

Coleta e Preparação de Amostras: ---------------------  

Soro ou plasma podem ser utilizados nos procedimentos 

de identificação de anticorpos. Os anticoagulantes do 

plasma podem interferir com a detecção de anticorpos 

que se ligam ao Sistema Complemento (anticorpos 

ligantes do Complemento).4-7 Os coágulos de fibrina 

também podem se desenvolver e interferir em testes 

com plasma. ------------------------------------------  

 



 

 

 

 

 

  

 

Retirar uma amostra de sangue usando uma técnica de 

flebotomia aceitável. Os testes devem ser efetuados o 

mais rapidamente possível para minimizar a 

possibilidade de reações falso-positivo e falso-

negativo ocorrerem, devido ao armazenamento 

inadequado ou a contaminação da amostra. 

 Caso ocorram atrasos nos testes, os espécimes devem 

ser armazenados a 1-10 ° C. Alternativamente, o soro 

ou plasma pode ser separado dos glóbulos vermelhos e 

armazenado congelado. Os anticorpos de reatividade 

fraca podem deteriorar-se e tornar-se indetectáveis 

em amostras armazenadas à temperatura ambiente 

durante vários dias antes dos testes ou em amostras 

armazenadas durante períodos prolongados a 1-10 ° C. 

Não utilizar amostras em tubos com separadores de gel 

neutros. Resultados falso-positivos podem ocorrer com 

tais amostras. ---------------------------------------  

Procedimento: ----------------------------------------  

Materiais fornecidos: --------------------------------  

1. XXXXXXXX-10, um conjunto de 12 frascos incluindo 

um diluente conservante tamponado; Ou XXXXXXXX-16, um 

conjunto de 16 frascos; Ou XXXXXXXX-20, um conjunto 

de 20 frascos ----------------------------------------  

2. Lista Principal do XXXXXXXX -----------------------  

Materiais adicionais necessários: --------------------  

1. Soro ou Plasma do Paciente ou Doador --------------  



 

 

 

 

 

  

 

2. Tubos de ensaio de 10 x 75 mm ou 12 x 75 mm e um 

suporte para tubos de ensaio -------------------------  

3. Pipetas de transferência --------------------------  

4. Solução salina isotônica ou solução salina 

isotônica tamponada de fosfato (aproximadamente 15 

mM), pH 6,5-7,5 

5. Potenciador (por exemplo, 22% de Albumina Bovina 

da XXXXXXXX ou XXXXXXXXAddTM) (opcional) 

 -----------------------------------------------------  

6. Globulina Anti-humana contendo anti-IgG -----------  

7. Células-controle de antiglobulina (células 

sensibilizadas com IgG) (por exemplo, células de 

verificação XXXXXXXXco) ------------------------------  

8. Banho de água a 37C ou incubadora de calor seco ---  

9. Centrífuga sorológica* ----------------------------  

10. Temporizador de intervalo ------------------------  

11. Caneta de marcação -------------------------------  

* É de responsabilidade dos usuários validar um 

dispositivo acessório (listado ou não) para o uso 

pretendido. Os resultados de validação devem ser 

mantidos como parte dos registros do laboratório para 

revisão pelas agências reguladoras. ------------------  

Método de teste: -------------------------------------  

O procedimento detalhado a seguir destina-se a servir 

como diretriz. Pode ser desejável modificar este 

procedimento para cumprir os requisitos ou os 



 

 

 

 

 

  

 

procedimentos operacionais padrão internos de cada 

laboratório específico. Se forem utilizados agentes 

potenciadores, devem ser utilizados dentro das 

circulares de direções deles. ------------------------  

1. Rotule um tubo de ensaio para cada frasco de 

XXXXXXXX a ser utilizado e, se realizado, um tubo 

adicional para um controlo autólogo. -----------------  

2. Coloque 2-3 gotas do soro ou plasma a ser testado 

em cada um dos tubos. Adicionar 3 gotas pode aumentar 

a reatividade. ---------------------------------------  

3. Inverta suavemente todos os frascos XXXXXXXX 

várias vezes para conseguir uma suspensão completa 

dos glóbulos vermelhos. ------------------------------  

4. Adicione 1 gota de cada reagente do XXXXXXXX aos 

tubos adequadamente rotulados. Se um controle 

autólogo for executado em paralelo, adicionar 1 gota 

de suspensao salina a 2-4% de células autólogas ao 

tubo apropriado. Misture o conteúdo de cada tubo 

minuciosamente. --------------------------------------  

5. Centrifugue cada tubo.* Examine os líquidos 

sobrenadantes para hemólise. Suspenda suavemente cada 

aglomerado de glóbulos vermelhos e examine para 

aglutinação. Registre os resultados. -----------------  

6. Se utilizado, adicione o potenciador a cada tubo 

na quantidade especificada pelo folheto informativo 

do produto do fabricante.  



 

 

 

 

 

  

 

NOTA: Se desejado, todos os tubos podem ser incubados 

à temperatura ambiente (18-30 ° C) durante 5-30 

minutos, centrifugados e examinados para aglutinação 

antes da adição de um potenciador ou incubação a 37 ° 

C. Isso pode aumentar a reatividade. -----------------  

7. Misture o conteúdo de cada tubo minuciosamente. 

Incube a 36-38 ° C durante 30-60 minutos. NOTA: 

Dependendo do potenciador utilizado, os tubos podem 

ser incubados por períodos mais curtos de tempo. 

Consulte o folheto informativo do fabricante para 

obter o tempo de incubação ideal para o potenciador 

utilizado. -------------------------------------------  

8. Centrifugue cada tubo.* Examine os líquidos 

sobrenadantes para hemólise. Suavemente suspenda cada 

aglomeração de célula e examine para aglutinação. 

Registre os resultados. ------------------------------  

9. Lave os glóbulos vermelhos um mínimo de três vezes 

com solução salina, tendo o cuidado de decantar 

completamente após cada lavagem. ---------------------  

10. Adicionar Globulina Anti-humana a cada tubo na 

quantidade especificada pelo folheto informativo do 

produto do fabricante. Misture o conteúdo de cada 

tubo minuciosamente. ---------------------------------  

11. Centrifugue cada tubo.* Suavemente suspenda cada 

aglomeração de célula e examine para aglutinação. Registrar 

resultados 

Registrar resultados 
Registrar resultados 

Registrar resultados 



 

 

 

 

 

  

 

Registrar resultados. As reações negativas podem ser 

examinadas com um aparelho óptico. -------------------  

12. Confirme a validade de todas as reações negativas 

com hemácias-controle de antiglobulina sensibilizadas 

com IgG. ---------------------------------------------  

* Tempo de centrifugação sugerido: 15-30 segundos a 

900-1000 x g ou um tempo, apropriado para a 

centrífuga usada, que produza a reação mais forte de 

anticorpo com hemácias antígeno-positivas, contudo 

permita a fácil suspensão hemácias antígeno-

negativas. -------------------------------------------  

Estabilidade da Reação: ------------------------------  

Após a centrifugação, todos os testes devem ser lidos 

imediatamente e os resultados devem ser interpretados 

sem demora. Os atrasos podem resultar na dissociação 

dos complexos antígenos-anticorpos levando a reações 

falsamente negativas, ou no máximo, fracamente 

positivas. -------------------------------------------  

Controle de qualidade: -------------------------------  

Além da inspecção visual para evidência de 

deterioração, a reatividade dos glóbulos vermelhos 

pode ser verificada periodicamente testando antígenos 

suscetíveis a deterioração, tais como o Lea, com um 

anticorpo fracamente reativo com a mesma 

especificidade. Se tais glóbulos vermelhos forem 



 

 

 

 

 

  

 

encontrados como não reativos, o produto não deve ser 

usado. -----------------------------------------------  

 

Intepretação de Resultados: --------------------------  

Teste Positivo: A aglutinação de qualquer dos 

glóbulos vermelhos do XXXXXXXX em qualquer fase, ou 

hemólise na fase salina ou fases potenciadas do 

teste, constitui um teste positivo. ------------------  

Teste negativo: A ausência de aglutinação e hemólise 

durante todo o procedimento de teste indica que o 

soro de teste não contém anticorpos detectáveis para 

nenhum dos antígenos presentes no reagente. ----------  

O seguinte procedimento pretende ser uma diretriz 

para identificar um anticorpo desconhecido: ----------  

1. Reveja as reações obtidas com o controle autólogo 

para determinar se o anticorpo é allo ou auto na 

natureza. --------------------------------------------  

2. Exclua todos os antígenos presentes nas hemácias 

que não são reativos em todas as fases do teste, 

desenhando uma barra através do antígeno específico 

no topo da Lista Principal do XXXXXXXX. --------------  

3. Compare o padrão de células aglutinadas com os 

perfis de antígenos não excluídos da Lista Principal 

no Passo 2. ------------------------------------------  

a. Se apenas um antígeno permanecer após a deleção 

dos antígenos presentes em todas as hemácias do 



 

 

 

 

 

  

 

painel não reativo e o padrão do antígeno 

corresponder ao padrão de reatividade obtido, a 

especificidade do anticorpo é experimentalmente 

identificada. ----------------------------------------  

b. Se mais de um antígeno permanecer após o 

procedimento de deleção, devem ser tomadas medidas 

para identificar os múltiplos anticorpos que podem 

estar presentes. (Ver Passos 4 e 5). -----------------  

c. Resultados positivos e negativos que não se 

encaixem em nenhum dos padrões estabelecidos para 

quaisquer antígenos podem indicar a presença de 

múltiplos anticorpos ou anticorpos contra antígenos 

não especificados. -----------------------------------  

4. Se houver suspeita de múltiplos anticorpos, revise 

as fases em que a aglutinação ocorreu e os pontos 

fortes das reações. O padrão de reações obtido em 

cada fase do teste, quando cada fase é considerada 

independentemente, pode corresponder ao perfil de um 

antígeno da Lista Principal, dando, assim, uma pista 

sobre a especificidade de pelo menos um dos 

anticorpos que podem estar presentes. Se todas as 

reações ocorrem na mesma fase ou fases, as diferenças 

nas forças das reações podem também dar uma pista 

sobre os anticorpos presentes. -----------------------  

5. Teste as hemácias do próprio doente para os 

antígenos correspondentes aos anticorpos suspeitos.  



 

 

 

 

 

  

 

Se as hemácias do doente possuírem o antígeno, é 

improvável que o anticorpo correspondente esteja 

presente, a menos que o controle autólogo, além dos 

glóbulos vermelhos do painel de reagentes, esteja 

aglutinado. ------------------------------------------  

Limitações: ------------------------------------------  

Podem ocorrer resultados de testes falsamente 

negativos ou positivos na forma de contaminação 

bacteriana ou química dos materiais de ensaio, tempo 

ou temperatura de incubação inadequados, 

centrifugação inadequada, lavagem inadequada dos 

glóbulos vermelhos, armazenamento inadequado de 

materiais de teste e omissão de soro de antiglobulina 

ou soro de teste. Podem obter-se resultados falso 

negativos se for utilizada uma relação de soro-célula 

inadequada.8 É importante realizar procedimentos para 

identificação de anticorpos utilizando uma proporção 

ótima de soro-célula. A quantidade (número de gotas) 

de soro utilizada dependerá da percentagem de 

suspensão de glóbulos vermelhos utilizados, do volume 

de administração do conta-gotas e do tipo de meio de 

intensificação utilizado. ----------------------------  

As hemácias do XXXXXXXX são selecionadas para que 

elas possuam os antígenos de glóbulos vermelhos mais 

comumente herdados.  

Eles não possuem todos os determinantes conhecidos de 



 

 

 

 

 

  

 

glóbulos vermelhos. Ocasionalmente, é possível que um 

determinado soro contenha um anticorpo que defina um 

antígeno que não está presente nos reagentes destes 

glóbulos vermelhos. ----------------------------------  

Reações negativas serão obtidas se o soro do teste 

contiver anticorpos presentes em concentrações muito 

baixas para serem detectados pelo método de ensaio 

utilizado. -------------------------------------------  

O passado/histórico genético dos doadores de hemácias 

reagentes com fenótipos como Fy (a + b-), Fy (a-b +), 

Jk (a + b-), Jk (a-b +), M + N-, N +, S + s-, S-s +, 

etc., não é conhecido. Supõe-se que tais glóbulos 

vermelhos sejam de homozigotos genéticos, mas, de 

fato, poderiam ter sido recolhidos de pessoas que são 

geneticamente heterozigóticas para os genes 

codificadores. Não foram realizados testes 

sorológicos para demonstrar que os glóbulos vermelhos 

dos homozigotos aparentes utilizados para preparar 

este reagente transportam uma dose dupla do antígeno 

apropriado. ------------------------------------------  

Com pouca frequência, podem ocorrer resultados 

falsamente positivos na presença de anticorpos 

dirigidos contra componentes do diluente de glóbulos 

vermelhos.  

Estas reações indesejáveis podem usualmente ser 



 

 

 

 

 

  

 

evitadas utilizando-se glóbulos vermelhos reagentes 

que foram lavados com solução salina antes do teste. -  

Os glóbulos vermelhos reagentes do XXXXXXXX podem ser 

pré-tratados com enzimas proteolíticas para aumentar 

a sua sensibilidade na detecção de alguns anticorpos 

de grupo sanguíneo (por exemplo, os dos sistemas Rh, 

Lewis e Kidd). No entanto, alguns antígenos 

(principalmente M, N, S, Fya e Fyb) são destruídos ou 

alterados por enzimas e os anticorpos contra estes 

antígenos deixarão de reagir com glóbulos vermelhos 

premodificados enzimaticamente.4-5  -------------------  

A reatividade dos Reagentes dos Glóbulos Vermelhos 

pode diminuir durante o período de reconhecimento. A 

velocidade com a qual a reatividade do antígeno (isto 

é, a aglutinabilidade) é perdida, é parcialmente 

dependente das características do dador individual 

que não são nem controladas nem previstas pelo 

fabricante. ------------------------------------------  

Alguns aloanticorpos de significado clínico, 

principalmente anti-Jka, ligam componentes do Sistema 

Complemento à membrana de glóbulos vermelhos. Tem 

sido relatado que alguns exemplos de anti-Jka são 

melhor detectados em testes de soro se for utilizado 

um reagente antiglobulina contendo anti-C3, bem como 

anti-IgG.  

Tais anticorpos podem também ser melhor detectados se 



 

 

 

 

 

  

 

forem utilizados espécimes de soro com menos de 48 

horas de idade nos testes porque alguns componentes 

do complemento sofrem alterações no armazenamento que 

os tornam incapazes de participar no ciclo de 

ativação do complemento. -----------------------------  

Nenhum método de teste é capaz de detectar todos os 

anticorpos inesperados de glóbulos vermelhos. --------  

Os glóbulos vermelhos utilizados para preparar este 

reagente irão transportar antígenos que podem não ser 

definidos pelo fabricante, por isso, é possível obter 

reações positivas com este reagente que não 

correspondam aos perfis de quaisquer reagentes 

mostrados na Lista Principal. ------------------------  

Características Específicas de Desempenho: -----------  

Antes da liberação, cada lote de Hemácias Reagentes 

da XXXXXXXX, salvo indicação em contrário, é testado 

por dois laboratórios independentes que utilizam duas 

fontes dadoras de anticorpos (excepto quando impedido 

pela raridade do anticorpo) para confirmar a presença 

ou ausência de todos os antígenos dos grupos 

sanguíneos especificados na Lista Principal.  

O desempenho deste produto depende da aderência à 

metodologia recomendada neste folheto informativo.  

Todas as suspensões de glóbulos vermelhos são 

testadas e mostraram ter um teste direto de 

antiglobulina negativo (Coombs negativo) utilizando a 



 

 

 

 

 

  

 

Globulina Anti-Humana poliespecífica. Este produto 

atende aos requisitos do FDA (Anvisa no Brasil) para 

Hemácias Reagentes para uso na detecção de anticorpos 

inesperados. A data de validade é fixada em 67 dias a 

partir da data de fabricação, que é a data mais 

antiga em que o sangue é retirado de qualquer doador 

usado em um componente do produto. Para obter 

informações adicionais ou para suporte técnico, entre 

em contato com XXXXXXXX no 855-XXXXXXXX (466-8267). --  
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