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FONSECA, Suellen da Costa. Doença hemolítica do recém- nascido causada por 

incompatibilidade do fator RhD.2017. 30. Trabalho de conclusão de curso 

(Biomedicina) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 
 
O fator Rh é o segundo grupo de maior relevância para o tipo sanguíneo, sendo o 
antígeno D o mais imunogênico do mesmo, tornando-se de grande valia a 
classificação deste no acompanhamento de gestantes, pois anticorpos anti- D 
refletem como a principal causa da doença hemolítica do recém- nato (DHRN) 
quando o feto é classificado como Rh positivo (+) e a mãe Rh negativa (-). Os sinais 
e sintomas decorrentes da destruição dos eritrócitos nos recém- nascidos e nos 
fetos se dá através da incompatibilidade materno- fetal do sistema Rh, que através 
de anticorpos maternos do tipo IgG acontece a destruição eritrocitária, pois esses 
anticorpos são capazes de atravessar a barreira placentária quando a mãe já foi 
sensibilizada anteriormente, após contato à antígenos não próprios, causando a 
isoimunização, portanto é capaz de desenvolver a doença numa segunda gravidez 
onde o filho seja Rh+. Contudo a DHRN pode ser prevenida através da 
imunoglobulina anti-D injetada na mãe após o nascimento do primeiro filho; quando 
não tratada a doença,ela consegue desencadear graves complicações como a 
anemia, icterícia, dano cerebral, entre outras conseqüências, colocando em risco a 
saúde e vida do bebê, levando até mesmo a morte da criança.  O presente trabalho 
foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica baseado em artigos publicados 
entre o ano de 2008 e 2017. 
 
 
 
Palavras-chave: Fator RhD; Doença hemolítica; Recém- nato; Eritroblastose. 

 

  



 

 

FONSECA, Suellen da Costa. Il lness hemolytic of the newborn caused by 

incompatibility of RhD factor.2017. 31. Trabalho de conclusão de curso 

(Biomedicina) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

 
The Rh factor is second largest group relevant to blood type, The D antigen being the 
most gene tidy Immune becoming very valve able in the classification of this in the 
follow- ups of pregnant women, anti- D antibodies reflect the primary of the illness 
hemolytic in newborns. When the fetus is classified as Rh positive (+) and the mother 
Rh negative (-). The signs and symptoms unusual of the destruction of the 
erythrocyte in the newborns and fetuses. Il they give it through the incompatible 
maternal- fetal Rh system, that through maternal IgG erythrocyte destruction 
happens, for these antibodies are capable of crossing the placental barrier when the 
mother already was sensitized, after contact with foreign antigens, causing 
isoimmunization, there for is capable of showing the illness in a second pregnancy 
where the child is Rh +. However the illness hemolytic in newborns can be prevented 
through a anti- D immunoglobulin being injected into the mother after the birth of the 
first child; when the illness is not treated, it can lead to serious complications such as 
anemia, jaundice, brain damage, and other consequences, putting in risk the health 
and life of the baby, leading to death of the child. The present work was developed 
through a bibliographic review based on articles published between the year 2008 
and 2017. 
 

Key-words: RhD factor;illness hemolytic; newborn;erythroblastosis. 
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  1INTRODUÇÃO 

A DHRN (doença hemolítica do recém- nato) resulta pela incompatibilidade do 

sistema Rh da mãe com o feto, ocorrendo quando o sangue fetal Rh positivo (+) 

entra em contato com o sangue materno negativo, desenvolvendo a produção de 

anticorpos anti-Rh na mãe, se houver uma segunda gestação com o filho Rh+ este 

se prejudicará. (MALONO et al., 2008) 

Na importância clínica o fator Rh é o segundo de maior relevância sendo 

posterior ao sistema ABO. O grupo sanguíneo Rh foi descoberto com as 

experiências realizadas com hemácias do macaco Rheus por Landsteiner e Wiener 

por volta de 1930, descobrindo que as hemácias aglutinavam em soros de outros 

indivíduos. (MESQUITA, 2012)  

A importância da identificação do grupo sanguíneo ABO e do sistema Rh da 

mãe e do feto é de grande relevância para uma gestação saudável. Já que a 

eritroblastose fetal é desencadeada por destruição eritrocitária devido à resposta 

imune da gestante pela incompatibilidade do sistema Rh ao feto, podendo trazer 

graves conseqüências a saúde e vida do bebê. (MOURA, 2013) 

Como norteador do presente trabalho, o problema foi, até que ponto a falta de 

informação e diagnóstico pode trazer consequências ao feto quando não é 

identificada a doença hemolítica do recém-nascido. Como objetivo geral: 

Compreender porque quando não há tratamento adequado os fetos desenvolvem 

complicações graves adquirindo patologias causadas pela destruição dos eritrócitos. 

E como objetivos específicos: a apresentação de como a DHRN se desenvolve; 

descrever as manifestações clínicas suas características e, por último; relatar o 

diagnóstico clínico e seu tratamento. 

O presente trabalho foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica 

sobre a eritroblastose fetal, englobando os assuntos referentes ao desenvolvimento 

da doença, as manifestações clínicas e o seu tratamento. Baseado em artigos 

publicados entre o ano de 2008 e 2017, selecionados junto a bibliotecas virtuais, 

como Scielo e Google acadêmico. 

. 
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2DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA HEMOLÍTICA DO RECÉM NATO 

O sistema Rh apresenta grande interesse clínico por estar relacionado à 

destruição dos eritrócitos por imunização. A primeira relação antieritrocitária 

envolvendo o antígeno Rh ocorreu em 1939 por conta de estudos de uma reação 

transfusional em uma puérpera, devido à transfusão de hemácias ABO compatíveis 

de seu marido após dá à luz a um feto morto, sendo que o soro desta mesma mulher 

também aglutinava em cerca de 80% dos doadores compatíveis ABO, deste modo 

sugeriu que a mãe foi sensibilizada numa gravidez anterior por antígeno. (MOURA, 

2013) 

No ano seguinte Karl Landsteiner e Alex Wiener ao trabalharem com o 

sangue de macacos Rhesus injetaram o sangue do macaco em coelhos e 

observaram a formação de anticorpos específicos que aglutinaram as hemácias de 

todos os macacos. Sendo assim o antígeno foi denominado Rh e conseqüentemente 

o anticorpo produzido pelo coelho de anti- Rh (BELOTTO et al.,2007). Como ilustra 

na figura 1. 

 

Figura 1- Trabalho de Landsteiner e Wiener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BINATTO, 2013)https://biologiards.files.wordpress.com/2013/02/sistema-abo-rh-e-mn.pdf 

https://biologiards.files.wordpress.com/2013/02/sistema-abo-rh-e-mn.pdf
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Também em 1940, Wiener observou a mesma especificidade no soro de 

pessoas com ausência do determinante que tinham recebido transfusões ABO 

compatíveis no passado. No ano seguinte, Levine encontrou anticorpos similares 

nos soros de várias puérperas e estes apresentavam reações semelhantes ao soro 

de animal anti-Rhesus. Posteriormente, em 1942, Fisk demonstrou a diferença entre 

o anti-Rh humano e animal, concluíram que não se tratava do mesmo anticorpo, 

porém a nomenclatura Rh foi mantida. (BELOTTO et al.,2007) 

Os primeiros relatos sobre sua importância do sistema Rh começam por volta 

de 1600 como uma possível causa de icterícia severa e morte fetal, referida como 

eritroblastose fetal. Uma mulher francesa deu à luz a gêmeos: um estava hidrópico e 

o outro ictérico, falecendo mais tarde. A ocorrência da eritroblastose fetal é 

influenciada por diversos fatores, como a negatividade do RhD na população, 

número de nascimentos, acesso a profilaxia anti-D e a informação, tendo efeito 

diretamente a casos da DHRN.  (MACHADO et al.,2010) 

Somente em 1963 propuseram que o anticorpo humano deveria denominar-se 

anti-D. Apenas em meados dos anos 40 foram reconhecidos mais quatro antígenos, 

sendo eles C, c, E, e confirmados como sistema Rh. O antígeno D é o mais 

imunogênico do sistema Rh, cerca de 80% dos indivíduos Rh negativo que recebem 

sangue Rh positivo irá produzir anticorpos anti- D após o primeiro contato, levando a 

isoimunização. (MACHADO et al.,2010) 

 

Os antígenos do sistema Rh são encontrados exclusivamente nas 
hemácias, proteínas codificadas por um par de genes homólogos, RHD e 
RHCE. O gene RHD codifica a produção do antígeno RhD e o gene RHCE, 
a produção de dois pares de antígenos antitéticos: C, c, E, e. Embora o 
sistema apresente mais de 50 antígenos, apenas a classificação RhD, que 
se refere a presença ou ausência do antígeno RhD, é realizada 
obrigatoriamente nas rotinas pré-transfusionais e em doadores de sangue. 
(FRIDMAN, 2010,p. 73) 
 

O antígeno RhD contém uma grande extensão de polimorfismo, podendo se 

apresentar fraco ou parcialmente. Geralmente hemácias Rh positivas possuem uma 

variação antigênica entre 15000 a 33000 por célula. Entretanto quando a densidade 

varia entre 70 a 5200 antígenos é denominada D fraco, causados pela substituição 

de aminoácidos nas porções transmembranares e intracelulares da proteína RhD ou 

por uma única mutação. (MACHADO et al.,2010) 
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O antígeno D é composto de numerosos epítopos e a expressão parcial de 
D foi originalmente definida por indivíduos D que apresentaram formação de 
anti-D. Hemácias D parciais são definidas pela ausência de um ou mais 
epítopos causados pelos rearranjos dos genes RHD e RHCE. Essa 
configuração genética propicia microconversões e trocas unidirecionais de 
fragmentos de gene RHD e RHCE, ou parte deles, levando a formação de 
alelos RHD-CE-D ou RHCE-D-CErespectivamente.(MACHADO et al.,2010, 
p. 726) 

 

Conhecer a incompatibilidade do fator Rh é fundamental para segurança de 

transfusões, eliminação de paternidade e compreensão da eritroblastose fetal. A 

nomenclatura eritroblastose fetal se dá pela presença de grande quantidade de 

eritroblastos, célula precursora dos eritrócitos (hemácias), no sangue do feto ou do 

recém-nascido liberado na corrente sanguínea devido à anemia severa ou carência 

eritrocitária.  (SILVA, 2013) 

O anticorpo contra o RhD é a principal causa de doença hemolítica fetal e do 

recém-nascido. A determinação do tipo sanguíneo Rh é importante e deve ser feita 

precocemente na gestação desde o início da gravidez, pois é de suma importância a 

averiguação do mesmo para compreender a gravidade da doença a fim de 

acompanhar e tratá-la.   

No início da gravidez é recomendado à identificação do tipo sanguíneo 

materno do sistema ABO e Rh, além disso, uma triagem para anticorpos anti-

eritrocitários irregulares também é realizada. O diagnóstico de isoimunização Rh é 

feito baseado na detecção de anticorpos anti-D no soro materno, sendo o teste de 

Coombs indireto o mais escolhido para fins diagnósticos, pois é o mais preciso para 

determinar a titulação de anticorpos. (MESQUITA, 2012) 

 

O sistema Rh é o mais complexo por possuir cerca de 48 antígenos que são 
codificados em diversas localizações cromossômicas. Os genes desse 
sistema codificam proteínas que serão adicionadas à substância precursora 
nos eritrócitos e só estão presentes na membrana dessas células. O 
antígeno RhD é o de maior importância clínica devido à sua 
imunogenicidade e a sua presença ou ausência caracteriza os indivíduos 
como Rh positivo ou negativo, respectivamente. (MULLER; REGO, 2014, p. 
78). 
 

A aglutinina anti-D não é herdada como no grupo sanguíneo ABO, 

diferentemente, sua produção ocorre após imunização, sendo ela ativa ou passiva. A 

obtenção da aglutinina é semelhante a que Landsteiner e Wiener produziram, 

injetando em coelhos hemácias do macaco, através de contato. (BELOTTO et 

al.,2007)  
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Esse contato pode acontecer através de transfusões sanguíneas, quando 

pacientes Rh negativo recebem sangue de um doador Rh positivo, produzindo 

sensibilização. E também por imunização passiva que acontece depois da primeira 

gravidez, quando uma quantidade de sangue Rh positivo fetal entra na corrente 

sanguínea da mãe, provocando uma sensibilização, produzindo anticorpos anti-Rh. 

(MULLER; REGO, 2014) 

 

Com a análise dos dados obtidos acerca da eritroblastose fetal, Unger (1945) 
afirma que neste caso, se a criança necessitar de transfusão, deve somente 
ser administrado sangue Rh negativo, mesmo a criança sendo Rh positivo. O 
motivo para este procedimento, diante dos fatos apresentados pelas 
pesquisas de Levine e Unger, é claro e simples: a criança tendo recebido 
aglutininas anti-Rh de sua mãe, hemolizará não somente seu próprio sangue, 
mas também aquele recebido de um doador Rh positivo, que contém o 
aglutinogênio Rh em que as aglutininas presentes no soro da criança irão se 
ligar desencadeando reações imunológicas (BELOTTO et al., 2007, p. 97)  

 

A DHRN resulta numa resposta imune da mãe apenas quando a mesma for 

Rh- e o sangue dela entrar em contato com o Rh+ do feto, estimulando a produção 

de anticorpos anti-Rh adquirindo uma memória imunitária, sendo assim, na primeira 

gravidez não afeta o feto. Na hora do parto pode ocorrer a sensibilização. Se houver 

uma segunda gestação com um bebê de Rh+ o sistema imunológico da mãe já se 

encontra preparado e os anticorpos anti-Rh atravessam a placenta. 

‘’Em estudos genéticos, ficou comprovado que a herança do fator Rh é 

monogênica com apenas dois alelos, sendo que a presença do antígeno Rh é 

condicionada pela presença de um alelo dominante (R) e a ausência do antígeno 

Rh, pelo alelo recessivo (r) ’’. (FRIDMAN, 2010, p. 73) 

 

Tabela 1- Denominação do fator Rh: 

GRUPO GENÓTIPO ANTIGENO Rh 

RH + RR OU Rr Presença 

RH - rr Ausência 

PRESTRELO, Alais (2015) 

 

Normalmente, o sistema sanguíneo materno e fetal não se liga, mas pode 

ocorrer uma hemorragia materno-fetal transplacentária, na maioria das vezes 

durante o parto, correspondente a 14% dos casos de isoimunização, que é 
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decorrente da exposição do indivíduo a antígenos não próprios que leva a produção 

de anticorpos. Pode acontecer também espontaneamente durante a gravidez, ou 

após procedimentos invasivos e abortos. O grau de sensibilização materna é 

proporcional à quantidade de hemorragia feto-materno ocorrida nas 

gestações.(MALONOet al., 2008) 

A doença hemolítica do recém-nascido (DHRN) geralmente não ocorre na 

primeira gestação, pois induz a produção da imunoglobulina IgM, a qual não 

consegue atravessar a barreira placentária, tendo uma resposta lenta. Depois da 

sensibilização da mãe a resposta imune será com IgG, esse consegue atravessar a 

barreira da placenta, como resposta secundária, atingindo a circulação do feto, 

destruindo os eritrócitos. (MESQUITA, 2012). 

De acordo com Belotto et al., (2007) “Levine (1943) e seus colaboradores 

mostraram que durante a gravidez,se os anticorpos anti-Rh produzidos por uma mãe 

sensibilizada atravessam as barreiras placentárias e penetrarem na circulação do 

feto, este será afetado”. 

 As hemácias que contêm o antígeno Rh anticorpos se ligarão e 

desencadeará reações. Podem ocorrer reações hemolíticas intrauterinas, aborto 

espontâneo, ou após o nascimento à criança poderá mostrar alguns sintomas da 

doença, de acordo com a gravidade e complexibilidade da isoimunização materna. 
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3MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

A principal causa da doença hemolítica do recém-nascido se dá através da 

sensibilização materna. Acidentalmente, pode ocorrer a passagem de sangue fetal 

para a circulação da mãe, que já sensibilizada produz anticorpos que vão agir na 

circulação do feto, destruindo as hemácias fetais. (PRESTRELO, 2015) 

 

No caso de gestações de fetos Rh positivos, a passagem de hemácias 
fetais para a circulação sanguínea materna (hemorragia feto materna) 
ocorre em 3% das gestantes no primeiro trimestre, em 12% no segundo 
trimestre, em 45% no 3º trimestre, e, em 64% dos casos, imediatamente 
após o parto. Além disso algumas condições também aumentam a presença 
de hemácias fetais, na circulação sanguínea materna, tais como aborto 
espontâneo ou terapêutico, gravidez ectópica, realização de procedimentos 
durante a gestação, como amniocentese, cordocentese e amostra de 
vilocoriônico.(MOURA,2013, p.16) 
 

A reação imunológica é iniciada por anticorpos do tipo IgM os quais não 

atravessam a barreira placentária, tendo seu desenvolvimento ao longo de semanas. 

Numa segunda exposição ao antígeno D a resposta é desencadeada em dias, 

constituído pelos IgG os quais atravessam a barreira placentária com objetivo de 

promover a imunidade passiva ao feto. Mesmo após o nascimento, os anticorpos no 

sangue do recém-nascido, transmitidos pela mãe no período intra-útero, continuam 

causando hemólise. (MOURA, 2013) 

O nível de anticorpos no sangue materno, a duração e exposição ao feto é 

uma variante ao quadro clinico e na gravidade da doença, demonstrando 60% dos 

casos em fetos assintomáticos e 90% apresentando anemia fetal grave. As 

manifestações clínicas da doença hemolítica em sua maior parte devem-se à 

hemólise causada pela reação antígeno- anticorpo desenvolvendo surgimento de 

diversos sintomas e achados laboratoriais. (PRESTRELO, 2015) 

A partir da 12° semana da segunda gestação ocorre a destruição das 

hemácias fetais RhD positiva após a exposição a anticorpos maternos anti-D. Se o 

grau de sensibilização da mãe for pequeno as manifestações clinicas ocorrem após 

o nascimento do bebê. (MOURA, 2013) 

A doença se chama de eritroblastose fetal devido eritrobastos, células 

imaturas, na circulação fetal em resposta à anemia, essas células são produzidas e 

lançadas no sangue da criança para substituir as hemolisadas. Anemia, icterícia e 
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edema são sinais clássicos da doença hemolítica podendo se apresentar leve ou 

gravemente no recém-nascido.  A hepatoesplenomegalia e hidropisia fetal também 

se apresentam nos casos mais graves. (AMARO, 2014) 

 
Entre 45 a 50% dos casos o feto apresentará anemia leve e não 

necessitará de tratamento, em 25 a 30% dos casos o feto apresenta anemia 
moderada, porém não progride para hidropisia, mas o risco de icterícia 
grave é elevado e 20 a 25% terão anemia grave ainda intraútero que 
quando prolongada, estimula a eritropoiese medular e extramedular, 
levando a uma hepatomegalia, podendo levar a distensão do parênquima, 
insuficiência hepática e hipoalbuminemia, reduzindo a pressão oncótica dos 
vasos sanguíneos.  (AMARO, 2014, p.4)  

 

Os anticorpos maternos anti-D atravessam a placenta, a partir de 12 semanas 

de gestação destruindo as hemácias fetais D positivas (Rh positivo). Muito 

raramente, a hemólise poderá ocorrer na primeira gestação. O mais freqüente é 

ocorrer imunização na primeira gestação e a hemólise nas gestações posteriores. 

(MOURA, 2013) 

 

3.1 ANEMIA 

 

A anemia pode estar presente ao nascimento ou começar a se desenvolver 

no período fetal, dependendo do grau de hemólise, se não for revertido por 

transfusões intra-útero, o quadro pode evoluir para hidropisia fetal. Quando a anemia 

moderada não é tratada pode desenvolver até duas semanas a palidez na cor do 

bebê. A anemia grave ao nascimento pode gerar insuficiência cardíaca congestiva. 

(PRESTRELO, 2015) 

Mesmo quando há uma discreta anemia ao nascimento com evidencias em 

12 horas pode ter agravamento em 1 a 2 dias, os eritrócitos podem diminuir 

rapidamente. Um recém-nascido possui de 200 a 2000 eritrócitos nucleados por 

microlitro de sangue, já um bebê que apresenta a doença tem de 100.00 a 100.000, 

e mesmo 500.000 durante as primeiras 48 horas de vida, podendo diminuir e 

desaparecer poucos dias após o nascimento, porém não significa melhora da 

enfermidade.  (PRESTRELO, 2015) 

É de suma importância a determinação do grau de anemia no 

acompanhamento gestacional de mães isoimunizadas.Com o intuito de identificar a 

urgência da intervenção, através de tratamento intra-uterino ou antecipação do 

parto.  (MESQUITA, 2012) 
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Em natimortos ou em crianças que não sobrevivem nas primeiras horas após 

o parto pode se encontrar presente o edema, podendo ser desencadeada pela 

insuficiência cardíaca fetal devido a anemia. O recém-nascido com hidropisia fetal 

apresenta grande quantidade de líquidos em tecidos, apresentando taxas muito 

baixas de hemoglobina e eritrócitos.   (PRESTRELO, 2015) 

Em conseqüência a intensificação da atividade eritropoiética o fígado e o baço 

podem ser tornarem aumentados. Sendo assim, em vista disto a 

hepatoesplenomegalia é observada.  (MOURA, 2013) 

 

3.2 HIDROPISIA  

 

A hidropisia fetal resulta em hipóxia, falência cardíaca congestiva e da 

hipoproteinemia secundária à disfunção hepática. A hematopoiese extramedular, 

que é um mecanismo compensatório à anemia intensa, pode levar à hipertensão 

porta e ascite. O dano endotelial e perda de proteínas para o espaço extravascular 

resultam em acúmulo de fluidos em várias cavidades corporais, mas a maioria dos 

pacientes tem volume intravascular normal. (MOURA, 2013) 

 

3.3 ICTERÍCIA  

 

A icterícia é caracterizada pela pele amarelada, causada pelo acúmulo de 

bilirrubina que é produzida no fígado em consequência da hemoglobina das 

hemácias destruídas.  A hemólise fetal pode ser indicada por níveis alterados de 

bilirrubina, havendo a necessidade de transfusão intra-uterina e/ ou suspensão 

imediata da gravidez (PRESTRELO, 2015) 

O principal produto do metabolismo do grupo heme da hemoglobina é a 

bilirrubina. No caso da icterícia seu acúmulo se deve à destruição excessiva das 

hemácias pelos anticorpos maternos. Comumente o nível sérico da bilirrubina 

indireta aumenta rapidamente e expressa- se nas primeiras 24 horas de vida. 

Eventualmente um discreto aumento de bilirrubina direta está presente devido à 

disfunção hepática nos pacientes com doença hemolítica grave. (MOURA, 2013) 

 De acordo com PRESTRELO (2015, p.7) A icterícia pode se tornar cada vez 

mais intensa e freqüentemente mascara a palidez da anemia, podendo se 
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apresentar acima de 3mg/ 100ml de sangue e se acumular com rapidez. 

(PRESTRELO, 2015) 

O acúmulo de bilirrubina pode ultrapassar a barreira hematoencefálica e levar 

a impregnação do cérebro assim o quadro é classificado como Kernicterus. Essa 

classificação se deve a coloração amarelada nos núcleos da base no cérebro e 

também para achados semelhantes. As alterações podem posteriormente ser 

normalizadas depois da retirada de bilirrubina por exsanguineotranfusão. (MOURA, 

2013) 

Em sua fase avançada à anomalia do sistema nervoso central é inconvertível, 

se caracteriza por opistótono, choro estridente, dificuldade para alimentar-se, apneia, 

febre, estupor e coma, algumas vezes, convulsões e morte. A forma crônica de 

Encefalopatia bilirrubínica é caracterizada por paralisia cerebral, disfunção auditiva, 

displasia do esmalte dentário, paralisia do olhar conjugado e retardo mental. 

Depois da segunda semana de vida a criança consegue metabolizar a 

bilirrubina produzida, tendo em vista a rara observação de icterícia após esse tempo. 

Entretanto a hemólise pode continuar desenvolvendo a anemia, e a vida do recém-

nascido continua em risco de necessitar de transfusão. (MESQUITA, 2012) 
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4DIAGNÓSTICO CLÍNICO E TRATAMENTO 

 

A identificação do tipo sanguíneo materno para os sistemas ABO e Rh é 

recomendado realizar- se no início da gestação e também uma triagem de 

anticorpos anti- eritrocitários irregulares. O teste paterno para o tipo RhD deve ser 

realizado, caso se mostre positivo a zigosidade é avaliada, pois pais com 

heterozigose tem cinquenta (50) por cento de chance de transferir o antígeno D para 

filhos, já pais homozitos passam o antígeno RhD. (MESQUITA, 2012) 

 

4.1 TESTE DE COOMBS INDIRETO 

 

A isoimunização Rh para diagnóstico é feito baseado na detecção de 

anticorpos anti-D no soro materno através do teste de Coombs indireto, pois é o 

mais preciso para determinação de títulos de anticorpos. Anticorpos ausentes no 

início da gravidez se faz necessário uma nova pesquisa na 28° semana nas mães 

Rh negativas. 90% dos casos de isoimunização ocorre após a 28° semana de 

gestação, porém em alguns circunstancias pode acontecer antes do parto, cerca de 

1 a 2% dos casos, não colocando risco a doença hemolítica do recém-nascido, sem 

a necessidade de tratamento nessa gravidez. (MESQUITA, 2012) 

Nos casos com testes de Coombs indireto que se mostram positivos, há 

titulação dos anticorpos a serem detectáveis com significância. Se o título da grávida 

for <1/16 a titulação é repetida uma vez por trimestre. Caso o título for >1/16 a 

repetição é realizada a cada quatro semanas. (Grupo de consensos em 

neonatologia, 2014) 

 

4.2 TESTE DE COOMBS DIRETO 

 

Teste de Coombs Direto é realizado após o nascimento a fim de detectar 

anticorpos ligados a eritrócitos na circulação do feto, a partir do cordão umbilical. 

Quando se suspeita da doença é avaliado o nível de hemoglobina, contagem 

eritrocitária, contagem de eritrócitos nucleados e bilirrubina sérica, teste Coombs, 

tipo de Rh e tipo sanguíneo colhendo o sangue do cordão umbilical e da 

extremidade de terminal da placenta. (PRESTRELO, 2015) 
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O teste confirma a presença de anticorpos do tipo IgG nos eritrócitos do 

recém-nascidos. Após o nascimento examina-se o bebê através da coloração da 

pele e aspecto geral, cor da vérnixcaseosa (Substância untuosa que cobre a 

superfície da pele dos recém-nascidos), tamanho do fígado e do baço, volume e 

aspecto da placenta.(Grupo de consensos em neonatologia, 2014) 

 

4.3 TESTE DE KLEIHAUER 

 

Além dos exames de Coombs Indireto para identificação da gestante 

aloimunizada é realizado. (MOURA, 2013) 

 

O teste de Kleihauer é baseado na instabilidade da hemoglobina A (adulta) 
ao pH ácido. Após a destruição ácida da hemoglobina A da amostra, a 
hemoglobina F (fetal) é marcada com uma solução de hematoxilina e 
quantificada, calculando-se a proporção de hemoglobina fetal em cada 
10000 hemácias avaliadas microscopicamente. Este teste deve ser utilizado 
no manejo da anemia fetal, nos casos onde há indicação de transfusão 
intra-uterina, pois ele informa o grau de pureza do sangue fetal obtido por 
cordocentese. (MESQUITA,2012, p. 8) 

 

4.4 ULTRASSONOGRAFIA 

  

A ultrassonografia se mostra um método de diagnóstico importante para 

formas mais graves da doença. Ela possibilita a observação de sinais sugestivos e 

avanços que podem comprometer o feto de forma seriada, é classificado como um 

teste não invasivo. Edema (espessamento e perda da estrutura placentária), sinal de 

duplo contorno da bexiga fetal (ascite inicial), hepatoesplenomegalia com o aumento 

da circunferência abdominal fetal, derrame pericárdico e pleural, polidramnia (líquido 

amniótico com volume acima do normal). (MOURA, 2013) 

A ultrassonografia é utilizada como guia para a punção de amostra de sangue 

do cordão umbilical para determinar a concentração de hemoglobina e hematrócrito. 

A amniocentese fica reservada para casos de gravidez de alto risco de DHPN, e 

gravidez anteriormente afetada e títulos de anticorpos se elevando, por poder gerar 

a isoimunização,sendo um procedimento invasivo. Porém é também utilizada na 

avaliação da anemia fetal, através do estudo da bilirrubina no líquido amniótico.   

(MESQUITA, 2012) 
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4.5 DOPPLERFLUXOMETRIA 

 

O dopplerfluxometria é um teste não invasivo, quando um feto se apresenta 

anêmico o fluxo sanguíneo tem sua maior concentração no cérebro para manter o 

mesmo oxigenado adequadamente se mostrando importante para avaliar a doença 

hemolítica por incompatibilidade RhD. Avaliando a artéria cerebral, aorta fetal e veia 

umbilical intra-hepática.  

 

4.6 EXSANGUÍNEOTRANSFUSÃO  

 

Se o grau de sensibilização da mãe é pequeno, os problemas se manifestam 

apenas após a criança nascer. Nesse caso, costuma-se substituir todo o sangue da 

criança por sangue Rh-. Com isso, os anticorpos presentes no organismo não terão 

hemácias para aglutinar. (PRESTRELO, 2015) 

De acordo com MOURA (2013, p.22) em 1941, depois que o fator Rh foi 

descoberto, Levine et al. sugere o uso de sangue Rh negativo para transfusão 

desses recém-nascidos, porém a redução da alta taxa de mortalidade destes recém-

nascidos foi modesta.  Inicialmente a exsanguineotransfusão era realizada através 

do seio sagital, considerada uma técnica difícil, contudo essa técnica foi substituída 

utilizando a veia umbilical por cateteres plásticos, aperfeiçoada por Diamond em 

1951.  

Consequentemente com o aperfeiçoamento da técnica houve uma 

significativa redução em mortalidade em recém-nascidos afetados. (MOURA, 2013) 

A anemia por eritroblastose e a hiperbilirrubinemia podem ser solucionados pelo 

tratamento da exsanguineotranfusão por meio de transfusão de sangue negativo, 

que não será destruído pelos anticorpos anti-Rh. (PRESTRELO, 2015) 

Na exsanguineotransfusão ocorre à substituição do sangue da veia umbilical 

pelo sangue do doador, é a medida mais eficiente para o tratamento da doença 

removendo a bilirrubina sérica e diminuindo a hemólise devido à remoção dos 

anticorpos maternos. Retiram-se substâncias nocivas e oferece ao organismo a 

manutenção para a sobrevivência após. 

 

O volume de sangue a ser transfundido vai depender do valor do 
hematócrito fetal, idade gestacional e hematócrito do doador. Se a unidade 
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doadora tiver um hematócrito de aproximadamente 75%, multiplica-se o 
valor do peso fetal, estimado com ultrassom, por 0,02 para obter uma 
elevação de 10% no hematócrito fetal. 
A meta final é um hematócrito de 40 a 50%. No feto extremamente anêmico, 
o hematócrito não pode ser aumentado em mais de quatro vezes, para 
permitir que o sistema cardiovascular seja capaz de compensar a mudança 
da viscosidade do sangue. O procedimento é repetido no intervalo de 48 
horas. Após a transfusão, a hidropsia é revertida rapidamente. Para o feto 
sem anemia grave, o intervalo entre as transfusões é de aproximadamente 
14 dias. Depois disso, o intervalo entre os procedimentos vai depender da 
taxa de declínio do hematócrito, mas geralmente se trata de um intervalo de 
3 a 4 semanas (MESQUITA, 2012, p. 11) 

 

É comum após a realização da técnica, o recém- nascido apresentar uma 

discreta anemia precoce, também há possibilidade de apresentar teste da 

antiglobulina direta negativo. Já que as hemácias Rh negativa que foram 

transfundidas ainda na gestação se mostram dominantes. (AMARO, 2014) 

 

4.7 FOTOTERAPIA 

 

A fototerapia intensiva é uma das técnicas mais utilizada de tratamento, 

utiliza- se um equipamento que emite luz, tendo ação sobre a bilirrubina depositada 

na pele, convertendo as moléculas que podem ser eliminadas pelos rins e fígado, 

sem sofrerem modificações metabólicas. Assim diminui a concentração da bilirrubina 

circulante, eliminando isômeros e outros produtos tóxicos de transformação lenta. 

(AMARO, 2014) 

É considerado um procedimento simples, barato e com risco praticamente 

nulo. Preferencialmente é iniciado logo após o nascimento quando já há sinais de 

icterícia. A fototerapia pode reduzir o número de exsanguineotransfusão 

necessárias, podendo ser eficaz para os casos de doença moderada. (PRESTRELO, 

2015) 

 

4.8 IMUNOGLOBULINA ANTI- D 

 

A Imunoglobulina anti-D é um produto sanguíneo extraído de plasma humano 

obtido de doadores de sangue com alto título de anticorpos anti-D circulantes. Ela 

"neutraliza" o antígeno D presente nas hemácias fetal Rh positivo, que passaram 

para a circulação sanguínea da gestante, impedindo, assim, a produção de 

anticorpos anti-D pela mesma. (MOURA, 2013) 
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É de grande importância a assistência pronta e imediata após o parto quando 

a doença é prevista pelas avaliações durante a gestação. Após o parto do primeiro 

filho incompatível pelo fator Rh, depois de 72 horas deve injetar a gamaglobulina 

para que os anticorpos anti-Rh sejam destruídos. Assim, os anticorpos presentes no 

sangue não destruirão os eritrócitos do próximo filho. (PRESTRELO, 2015) 

 

Vários estudos confirmam sua efetividade em torno de 85-90%, quando 
administrado no período pós-natal e em torno de 99%, se administrada 
durante o pré-natal, apesar de aumento do custo.  Ela consiste na 
administração de imunoglobulina anti-D em mulheres Rh negativo e com 
exame coombs indireto negativo (isto é ausência doanticorpoanti-D na 
circulação sanguínea).  (MOURA, 2013, p.25) 
 

É de suma importância a administração nas puérperas Rh negativas ou 

aloimunizadas que se encontram no grupo de risco de sensibilização, pois o uso 

adequado da vacina Imunoglobulina anti-RhD previne o processo de sensibilização. 

A eritroblastose fetal secundária à aloimunização Rh já foi uma das maiores causas 

de mortalidade e morbidade perinatal, reduzindo assim os números desses casos. 

(PRESTRELO, 2015) 

 

A imunoglobulina anti-D deverá ser feita nas seguintes situações: 
 Após aborto espontâneo ou terapêutico.  
 Após gravidez ectópica.  
 Após procedimentos (Amniocentese, cordocentese, amostra de vilo 

coriônico) realizados durante a gestação.  
 Durante o pré-natal na 28ª/29ª semana de gestação.  

 Até 72h após o parto, se o recém-nascido for Rh positivo. Caso o 
recém-nascido seja Rh negativo semelhante ao da mãe, não haverá 
necessidade de administrar a imunoglobulina anti-D, uma vez que 
não se caracterizou a incompatibilidade sanguínea materno-fetal.  
(MOURA, 2013, 25) 

A mulher Rh negativo sensibilizada irá gerar fetos com quadro de DHPN-RhD 

cada vez mais graves nas sucessivas gestações. Dessa forma, o impacto da doença 

poderá ser maior em famílias de mulheres multíparas e  

na quantidade de hemorragia feto-materna ocorrida em outras gestações. 

(MESQUITA, 2012) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A falta de informação e diagnóstico pode trazer graves consequências ao feto, 

quando não é identificada a incompatibilidade materno-fetal na primeira gestação, 

agravando o risco de se desenvolver a doença hemolítica do recém-nascido na 

segunda gravidez em que a mãe e a criança também sejam incompatíveis.  

Compreendeu-se como se desenvolve a DHRN,descrevendo as 

manifestações clínicas e suas relevantes características, enfatizando o antígeno D 

como o principal causador para o desenvolvimento da doença.Os diagnóstico se os 

tratamentos específicos são de suma importância, a fim de solucionar os principais 

achados clínicos, porque quando não há tratamento adequado os fetos desenvolvem 

complicações em conseqüência da destruição dos eritrócitos. 

A informação, conscientização e uma avaliação adequada no pré-natal de 

mães Rh negativa são essenciais logo na primeira gestação para impedir a 

eritroblastose fetal, pois se faz um diagnóstico precoce com intuito de evitar 

complicações devido à sensibilização materna, excluindo assim, o desenvolvimento 

da patologia nas próximas gestações.  

 

 

 

 

 



 

 

 

29 

REFERÊNCIAS 

AMARO, Bruna. Avaliação terapêutica na doença hemolítica perinatal por 
incompatibilidade rh(d). Artigo disponível em: <http://conic-
semesp.org.br/anais/files/2016/trabalho-1000022359.pdf > Acessado em março de 
2017.  
 
BELOTTO, Caroline; CALUZI, João; GUARDIANO, Sérgio. O sistema de grupo 
sanguíneo Rh. São Paulo,2007. Disponível em: < www.abfhib.org/FHB/FHB-
02/FHB-v02-06-Caroline-Batistete-et-al.pdf> Acesso em: 1 set. 2017. 
 
BINATTO, Priscila. Sistema ABO, Rh e MN. 2013. Disponível 
em:<https://biologiards.files.wordpress.com/2013/02/sistema-abo-rh-e-mn.pdf> 
Acessado em:       16 mar. 2017. 
 
FRIDMAN, Cíntia. Replicação de Dna, genótipo/ fenótipo e herança quantitativa. 
2010. 3° tópico – Genética e bioestatística. São Paulo. Livro disponível em: 
<https://midia.atp.usp.br/plc/plc0030/impressos/plc0030_top03.pdf> Acessado em: 3 
set. 2017. 
 
Grupo de consensos em neonatologia. Doença hemolítica feto e recém-nascido. 
2014. Artigo disponível em: 
<http://www.lusoneonatologia.com/site/upload/consensos/2014-D_Hemolitica.pdf 
>Acessado em: 16 mar. 2017.  

 
MACHADO, Luciano et al.Bases moleculares do sistema rh e suas aplicações 
em obstetrícia e medicina transfusional. 2010. Artigo disponível em: 
<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302010000600026> 
Acessado em: 1 set. 2017. 

 
MALONO, José et al. Doença Hemolítica do Recém Nascido. 2008. Artigo 
disponívelem<http://www.spp.pt/UserFiles/File/Consensos_Nacionais_Neonatologia_
2004/Doenca_Hemolitica_RecemNascido.pdf> Acessado em: 16 mar. 2017. 
 
MESQUITA, Pâmela. Isoimunização Rh materna. Profilaxia, diagnóstico e 
tratamento: Aspectos atuais. 2012.  Artigo 
diponivelem<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/8102/1/P%C3%A2mela%20do%
20Carmo%20Mesquita%20Pereira%20(2012.1).pdf>Acessado em: 16 mar. 2017.  
 
MOURA, Cynthia. Doença hemolítica perinatal rhd: um problema de saúde 
pública no Brasil. 2013. Artigo disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
72032009000600008> Acessado em: 16 mar. 2017.  

 
MULLER, Gabriela; REGO, Determinação da frequência de anticorpos 
ABO e RH maternos em recém. Brasília. 2014. Disponível em: < 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/cienciasaude/article/view/2871> 
Acessado em: 1 set. 2017. 
 

https://biologiards.files.wordpress.com/2013/02/sistema-abo-rh-e-mn.pdf
https://midia.atp.usp.br/plc/plc0030/impressos/plc0030_top03.pdf
http://www.lusoneonatologia.com/site/upload/consensos/2014-D_Hemolitica.pdf
http://www.lusoneonatologia.com/site/upload/consensos/2014-D_Hemolitica.pdf
http://www.spp.pt/UserFiles/File/Consensos_Nacionais_Neonatologia_2004/Doenca_Hemolitica_RecemNascido.pdf
http://www.spp.pt/UserFiles/File/Consensos_Nacionais_Neonatologia_2004/Doenca_Hemolitica_RecemNascido.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/8102/1/P%C3%A2mela%20do%20Carmo%20Mesquita%20Pereira%20(2012.1).pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/8102/1/P%C3%A2mela%20do%20Carmo%20Mesquita%20Pereira%20(2012.1).pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032009000600008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032009000600008


 

 

 

30 

PRESTRELO, Alais. Doença hemolítica do recém-nascido causada por 
incompatibilidade rhd. Recife. 2015 Artigo disponível em 
<http://www.ccecursos.com.br/img/resumos/hematologia/alais-daniela.pdf> 
Acessado em março de 2017. 
 
SILVA, Marcelo. Abordagem genética e imunofisiológica dos Sistemas 
Sanguíneos ABO e Rh para melhor compreensão e ensino da Eritroblastose 
Fetal. Minas Gerais. 2013. Disponível em:< 
www.biblioteca.pucminas.br/teses/EnCiMat_VieiraMS_1.pdf> Acessado em:       16 
mar. 2017. 
 
 
 

 

 


