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Introdução
 O sangue possui composição celular (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas) e líquida (plasma), sendo que este é liberado 

por componentes protéicos, com o fibrinogênio, que recebe o nome de soro (Carvalho, 1987). No início do século XX Karl Landsteiner 
descobriu o sistema de grupo sanguíneo ABO, considerado até hoje o mais importante sistema de grupos sanguíneos na medicina clínica 
transfusional. O sistema Rh foi descrito mais tarde, em 1940, por Landsteiner e Wiener. Os estudos das freqüências fenotípicas dos diversos 
grupos sanguíneos de populações humanas torna-se essencial para estimar a disponibilidade de sangue compatível para pacientes que 
apresentem anticorpos anti-eritrocitários. Estudos associam os grupos sanguíneos a determinadas doenças e correlacionam determinados 
fenótipos de grupos sanguíneos à diferentes hemoglobinas variantes em grupos raciais específicos (Mattos, 2000; Merghoub et. al., 1997).

Objetivos
 Este estudo objetivou analisar as freqüências alélicas e genotípicas dos sistemas dos grupos sanguíneos ABO e fator Rh da população de 

São Luís, MA, avaliando as freqüências das mesmas através do equilíbrio de Hardy Weinberg e teste do x².

Material e Métodos
 O estudo em questão foi feito na cidade de São Luís, MA e os dados foram autorizados para coleta nos bancos de sangue de 

Hematologia e Hemoterapia do Maranhão- HEMOMAR. A amostragem obtida corresponde ao mês de abril do ano corrente. A amostra total dos 
dados foi de 3170 tipos sanguíneos. Foram realizados cálculos para determinar as freqüências alélicas e genotípicas do sistema ABO e Rh de 
indivíduos doadores. Esses cálculos foram determinados a partir de fórmulas referentes à lei de Hardy-Weinberg ao polialelismo autossômico 
quando da existência de dominância e recessividade. Para correção das estimativas das freqüências obtidas foi realizado o cálculo do Desvio 
(D). Para o cálculo do fator Rh, calculou-se a freqüência fenotípica do positivo e negativo, de acordo com o número de fenótipo de cada um 
dividiu-se pelo número total das amostras coletadas.

Resultados e Discussão
 A análise mostrou 985 indivíduos pertencentes ao grupo A, 360 indivíduos do grupo sanguíneo B, 89 indivíduos do grupo sanguíneo AB 

e 1736 indivíduos do grupo sanguíneo O.

 Os resultados das frequências fenotípicas mostraram uma representatividade baixa dos grupos A (31,07%), B (11,35%) e AB (2,81%) 
em relação ao grupo O (54,76%), assemelhando-se aos resultados demonstrados por Novaretti et. al. (2006).

 Para os alelos do sistema Rh observou-se valores mais significativos para Rh+ com 90,63% dos indivíduos. O valor do x² calculado 
(0,3433) quando comparado ao valor do x² tabelado mostra que a população está em equilíbrio de Hardy Weinberg.

Conclusão
 Diante dos pressupostos pode-se concluir que o grupo sanguíneo mais representativo foi o O. Foi constatado que a população estudada 

estava em equilíbrio de Hardy Weinberg. Uma dominância no fator Rh + foi observada. O x² para o fator Rh não foi determinado, devido à 
baixa freqüência desta classe. Assim pode-se dizer que as frequências podem se manter inalteradas ao longo das gerações.
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