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2. INTRODUÇÃO*

2.1 - Histórico

Uma das primeiras tentativas de transfusão sangüínea ci
tadas na literatura foi realizada por DENIS, em 1667, com a 
esperança de que, usando o sangue retirado da panturrilha de 
um indivíduo, pudesse ele, "pela sua suavidade e frescor, de
belar a febre e a ebulição do sangue" de um paciente.

Havia, na epoca, um conceito totalmente erróneo a respei
to do sangue, considerado como um fluido de infinita complexi
dade contendo a verdadeira essência da vida. Alem disto, jul
gava-se que o sangue de cada pessoa era a sede dos segredos da 
individualidade. Tal assertiva dotava as transfusões sangüí-

* As informações gerais contidas nesta tese foram Obtidas 
em MOLLISON, 1972; RACE e SANGER, 1975; GUYTON, 1973; GIBLETT, 
1969; MOURANT, KOPEC e DOMANIEWSKA-SOBCZAK, 1976 e BEIGUELMAN, 
1979. Muitos trabalhos antigos não puderam ser examinados no 
original; os publicados depois de 1900 e não vistos serão re
feridos apud os autores modernos consultados.



7

güíneas de grande complexidade e, na certa, as faziam figurar 
como o mais refinado ramo da Medicina.

Ainda no século XVII, o inglês WILLIAM HARVEY explicou a 
circulação sangüínea; o italiano MARCELLO MALPIGHI descobriu a 
rede capilar; o holandês ANTON VAN LEEUWENHOEK revelou, com 
precisão, o diâmetro dos globuios vermelhos.

Em 1870, o alemão PAUL EHRLICH descobriu que os glóbulos 
vermelhos que se encontram no sangue representam o estado fi
nal de células que se originam em outros órgãos e que os glo
buios brancos não nascem no sangue, mas na medula óssea e nos 
gânglios linfáticos.

No campo imunologico, as diferenças antigênicas entre di
ferentes espécies foram reconhecidas antes de que fossem cons
tatadas em uma mesma espécie. Em 1875, LANDOIS descobriu que, 
quando as hemácias de um animal eram misturadas com o soro de 
um outro, de espécie diferente, e incubadas a 37°C, podiam ser 
lisadas em 2 minutos. Diferenças serologicas entre o sangue de 
diferentes componentes da mesma espécie foram descobertas vin
te anos após.

Em 1895, o belga JULES BORDET demonstrou a singular ca
racterística que possui o plasma - a parte líquida, amorfa do 
sangue - de qualquer animal: é capaz de aglutinar, isto é, re
duzir a uma massa única, os globuios vermelhos das demais es
pécies de animais. A descoberta de BORDET era a chave tpara a 
interpretação dos colapsos circulatórios que, as vezes, ocor
riam nas transfusões de sangue de animal para animal, ou de 
animal para homem: os globuios do doador eram aglutinados nos 
vasos sangüíneos do receptor, podendo produzir a obliteração 
de tais vasos.
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Em 1900, KARL LANDSTEINER, patologista da Universidade de 
Viena - cidade onde nasceu em 1868 -, registrou,em seu diário, 
os progressos de sua pesquisa iniciada exatamente no ponto em 
que BORDET parara. Sabia que estava tendo mais sucessos do que 
fracassos e, finalmente, em 1901, descobriu, comprovando-a por 
experimentações irrefutáveis, a existência de, pelo menos,três 
diferentes tipos de sangue, afirmando: "Isto significa que o 
sangue não ê igual em todos os homens, mas difere fisiologica- 
mente pela presença ou ausência de algumas propriedades cons
titucionais, que podem ser usadas para dividir os homens em 
grupos bem definidos e não modificáveis". O quarto e mais raro 
grupo foi descoberto por seus discípulos VON DECASTELLO e 
STURLI, em 1902.

Cedo, LANDSTEINER percebeu que o fenômeno da aglutinação 
aparecia com o sangue de duas pessoas diferentes: o plasma de 
alguns indivíduos, perfeitamente sadios, tem a capacidade de 
aglutinar não somente os glóbulos vermelhos das demais espé
cies animais, como também os do sangue de outros homens. Pondo 
em contato os globulos vermelhos de um homem com o plasma de 
outros, ele realizou inúmeras experiências. 0 patologista aus
tríaco tinha diante de si uma das grandes perguntas da recém
-nascida imunologia: como pode o sangue do receptor "reconhe
cer" que o sangue do doador pertence a seu proprio grupo e, 
conseqüentemente, não se manifestar o fenômeno da aglutinação?

Desenvolvendo seus estudos, LANDSTEINER provou que o me
canismo de "reconhecimento" depende da estrutura química das 
substâncias presentes no sangue e que, na espécie humana, ha
via anticorpos ocorrendo naturalmente - "isoaglutininas" -, as 
quais reagiam com as hemãcias de outros indivíduos. Classifi
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cou, então, os quatro grupos sangüíneos clássicos: A, B, AB e
0. Trinta anos depois, ele recebeu o Prêmio Nobel pela desco
berta dos grupos sangüíneos do sistema ABO.

LANDSTEINER viu que somente dois antígenos eram necessá
rios para explicar os quatro grupos sangüíneos: aqueles com um 
(A), com o outro (B), com ambos (AB) e com nenhum (0). Reconhe
ceu, também, a relação recíproca em uma amostra de sangue en
tre anticorpos no soro e antígenos nas hemãcias. Ele observou 
que o soro de uma pessoa não contêm o anticorpo para um antí- 
geno presente em suas próprias hemãcias, mas, com raras exce
ções, anti-A ou anti-B (ou ambos) são encontrados no soro quan
do as hemãcias não contêm o antígeno correspondente.

O reconhecimento da importância desempenhada pelos grupos 
sangüíneos ABO em transfusões de sangue cedo ocorreu e, a par
tir dessa descoberta, as transfusões passaram a ser mais segu
ras .

A descoberta de que os grupos sangüíneos eram caracteres 
herdados aumentou grandemente seu interesse biológico. EPSTEIN 
e OTTENBERG sugeriram, em 1908, que os grupos eram herdados, 
mas BATESON, em seu livro Mendel' s Principies of Heredity, pu
blicado em 1909, afirmou: "Ha, atê agora, pouca evidência de 
herança mendeliana de características normais no homem". Em 
1910, VON DUNGERN e HIRSZFELD mostraram que os grupos eram re
almente herdados; somente variavam as opiniões quanto â manei
ra precisa da herança. Em 1924, o matemático BERNSTEIN eluci
dou a sua maneira exata.

Em 1911, VON DUNGERN e HIRSZFELD descobriram subgrupos de 
A, mas atualmente são mais aceitas as conclusões propostas pe
los trabalhos realizados por THOMSEN, FRIEDENREICH e WORSAAE
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(1930), FRIEDENREICH e ZACIIO (1931) e FRIEDENREICH (1931).
Em 1930, THOMSEN, FRIEDENREICH e WORSAAE aventaram a teo

ria dos quatro alelos, para incluir os subgrupos A^ e A^, o 
que ampliou a teoria de BERNSTEIN. A teoria dos quatro alelos 
foi fortalecida por testes realizados em 103 famílias 
(FRIEDENREICH e ZACHO, 1931). Segundo essa teoria, uma pessoa 
recebe, de cada um dos pais, um dos quatro alelos A^, A2, B ou 
0, cuja combinação origina os seguintes dez genõtipos:

Genotipos Fenótipos

A 1A 1

A1A2
A10

A2A2

a 2o

BB
B0

B

AjB AXB

a 2b A2B

00

1

2

Apõs a descoberta do sistema ABO em 1901, nenhum novo sis
tema de grupos sangüíneos foi descoberto em vinte e cinco anos. 
LANDSTEINER e WITT, em 1926, examinaram outros anticorpos de 
soro humano, além do ABO, mas encontraram somente fracas aglu- 
tininas ativas em baixas temperaturas.
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2.2 - Tipagem de grupos sangüíneos

Os testes mais comumente usados na tipagem de grupos san
güíneos são muito simples, inferidos a partir de resultados de 
reações de aglutinação.

Três são as situações consideradas. Primeira: um soro con
tendo um anticorpo conhecido ê adicionado a uma suspensão sa
lina de hemácias. Se estas possuem o antígeno equivalente, se
rão aglutinadas; caso contrário, conclui-se que as células não 
possuem o antígeno. Segunda situação: a determinação do anti
corpo presente no soro pode requerer testes com um numeroso 
painel de hemacias, já que elas contêm muitos antígenos e o 
soro geralmente possui mais do que um anticorpo. Terceira si
tuação: antígeno e anticorpo são desconhecidos. A descoberta 
de alguns sistemas de grupos sangüíneos evidenciou-se a partir 
do conhecimento de que o soro humano reagia com certas amos
tras de hemacias, independentemente do seu conteúdo de antíge
nos conhecidos.

Em todo o trabalho de tipagem de grupos sangüíneos, o uso 
de controles ê essencial para comparar as reações que ocorrem 
com hemacias padrão e soro padrão e as reações com hemacias e 
soro desconhecidos.

0 sistema ABO é o mais importante sistema de grupos san
güíneos na prática de transfusões e ê também o único no qual o 
conteúdo de antigeno das hemácias pode ser inferido a partir 
do teor de aglutinina do soro.
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2.3 - Subgrupos de A e AB

Os grupos sangüíneos A e AB estão divididos em subgrupos 
A1 e A2 e AXB e A2B (VON DUNGERN e HIRSZFELD, 1911). A cada 
uma destas variedades, denominamos subgrupos, sendo explicados 
geneticamente pela existência de 2 alelos: A^ e 
(FRIEDENREICH e ZACHO, 1931).

0 antígeno A ê encontrado nas hemãcias de indivíduos per
tencentes a ambos os subgrupos de A, enquanto que o aglutino- 
gê#lã:0 S© esta presente em hemãcias A^. Pessoas que possuam 
iggwpQ saagüiMeo. jÂ B têm, nas suas hemãcias, aglutinogênios A, 

>s»<|Hajrit© qne pessoas A2B apresentam apenas aglutinogê
nios A e B. Em todas as populações estudadas, a maioria dos in
divíduos do grupo A e A^, bem como, entre os indivíduos AB, a
>p  *» c v i-° ° cerca V JL VA CÃ O  U V  JL V.

po A pertencem ao subgrupo A^ e 1/5 ao subgrupo A2, o mesmo 
ocorrendo quanto ao grupo AB: 4/5 são A^B e 1/5 são A2B.

0 soro anti-A (obtido de indivíduos B) contêm 2 tipos de 
aglutininas: anti-A e anti-A^. Anti-B estã presente no soro de 
todos os indivíduos A^ e A2, enquanto que 1-21 dos indivíduos 
A2 e 251 dos indivíduos A2B produzem, em seu soro, aglutinina 
anti-A^ (TAYLOR et al., 1942). A seguir, encontra-se um resumo 
dos aglutinogênios e aglutininas presentes nos indivíduos dos 
subgrupos de A e AB:

Subgrupos

An

Aglutinogênios

A e A,

Aglutininas

anti-B

A.

AjB

a 2b

A, A^ e B

A e B

anti-B (anti-A^ em cerca de 
1-21 dos indivíduos)

nenhuma

(anti-A^ em cerca de 251 dos 
indivíduos).
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Baseando-se neste fato (presença de anti-A^ em algumas 
pessoas A2 e A^B) »é importante a realização da prova inversa 
na classificação do sangue quanto ao sistema ABO, pois, na 
prova direta, ao usarmos soro anti-A (de doadores B) , tanto 
hemãcias A^ e A^B quanto e A2B serão aglutinadas (reação 
positiva), embora as A2 e A2B apresentarão reação mais fraca. 
Entretanto, ao realizarmos a prova inversa, soro de indivíduos 
A2» com anticorpo anti-A^, aglutinará hemãcias A^ e B , simu
lando ser do grupo 0, enquanto que o soro dos A2B (com anti- 
A^) aglutinará hemãcias padrão A^, como se pertencesse ao gru
po B.

Há vários modos para classificar uma amostra sangüínea 
como A^ ou A2« O método mais antigo e usar um soro do grupo B 
absorvido com hemácias A?. Apos a operação ser realizada uma 
ou duas vezes, não haverá mais aglutinação de hemãcias A2, mas 
as hemãcias A^ ainda serão aglutinadas. Atualmente, o metodo 
mais usado consiste em usar um extrato da planta Dolichos bi- 
florus que, convenientemente diluído, aglutinará somente he
mãcias A^. Tal afinidade por hemãcias A^ e mais do que 500 ve
zes maior do que por A2* Este metodo foi utilizado pela pri
meira vez por BIRD (1952) , empregando um extrato purificado de 
sementes de Dolichos biflorus, que contem uma fitohemaglutini- 
na - lectina - capaz de aglutinar os soros humanos A^ e A.jB.

2.4 - Outras variantes do antígeno A

Alem dos subgrupos A^ e ^ 2 ' ma^s conhecidos, hã muitas 
citações na literatura científica a respeito de hemácias A que 
reagem mais fracamente, e cuja importância deve ser reconheci-
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da no que se refere a problemas de transfusão, medicina legal 
ou classificação correta dos grupos sangüíneos.

FRIEDENREICH (1936) descreveu hemácias , caracterizadas 
pela fraca reação em presença de anti-A, e que eram parcial
mente aglutinadas por este soro (de doador B) enquanto que 
muitas hemácias permaneciam livres. GAMMELGAARD (1942) relatou 
que cerca de 1 em 1.000 amostras de sangue A pertencia ao sub
grupo A^. DUNSFORD (1958) utilizou 11 soros A^, detectando a 
presença de aglutinina anti-A^ no soro de 2 doadores, enquanto 
que, em 8 A^B testados, 5 possuíam esta aglutinina.

Outras formas de hemácias que produziam reações mais fra
cas foram descritas e, segundo alguns autores, podem ser divi
didas em duas classes, baseando-se em suas diferenças e seme
lhanças eventuais':

a) Grupo de hemácias A - não são aglutinadas por soro de 
doadores do grupo B, mas o são pelo soro de doadores 0 (FISCHER 
e HAHN, 1935). Seu soro não possui anti-A (caso ocorra e muito 
fraco) , mas o anti-A^ está geralmente presente. Quando são se
cretores, em sua saliva há antígeno H, mas não antígeno A. A 
este grupo pertencem as formas A \̂ A^, A^, A^, Aq e A^.

b) Grupo de hemácias A^ (designação sugerida por WIENER e 
GORDON, 1956) - não são aglutinadas por anti-A do soro de doa
dores 0 nem B, embora a saliva dos mesmos indivíduos (secreto
res) possua antígenos H e A. Não há, no seu soro, aglutininas 
anti-A ou anti-A^. Segundo SALMON et al. (1958), este grupo 
pode ser condicionado por um alelo de A.

Algumas formas raras de A, tais como, Agn(j e Ae ,̂ não se 
ajustam a esta classificação fenotípica.
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2 . 5 - 0  soro anti-A^

0 anti-A^, ocorrendo como um anticorpo isolado, foi des
coberto por TAYLOR et al. (1942) em 1-21 de sangues A^ e 251 
de sangues A^B. Estes números referem-se a testes feitos à tem
peratura ambiente, pois o anti-A^ ê geralmente inativo a 37°C. 
Entretanto, citaremos, a seguir, alguns casos em que o anti-A^ 
ativo a 37°C foi responsável pela destruição de hemácias A^ in 
vivo.

BOORMAN et al. (1946) relataram um caso no qual um pacien
te do subgrupo A£ recebeu 7 frascos de sangue A^, em um perío
do de 4 dias. Sete dias apos a última transfusão, o paciente 
tornou-se ictérico e anêmico, tendo sido encontrado anti-A^ no 
seu soro, ativo a 37°C. Todas as hemácias A^ foram eliminadas 
de sua circulação, enquanto hemácias 0. aue foram transfundi
das 4 dias antes das hemácias A, ainda estavam presentes.

PERKINS, DAY e HILL (1964) descreveram um caso de hemoli- 
se retardada, provavelmente devido ã transfusão de sangue A^ 
em um indivíduo A£• Neste paciente, houve desenvolvimento de 
palidez e icterícia no 59 dia apos uma operação e o único an
ticorpo detectável foi anti-A^, que estava ativo a 37°C, embo
ra antes da transfusão somente era ativo a 4°C.

Em um caso descrito por HARTMANN (1957), um paciente A2B 
recebeu 3 frascos de sangue A^B durante uma operação e, apos,
1 frasco de sangue do grupo 0, sendo observada hematúria. Du
rante as 24 horas seguintes, mais 2 frascos de sangue 0 foram 
doados e, após cada frasco, observava-se hematúria. Os títulos 
de anti-A dos frascos eram relativamente baixos. Dois meses 
apos, a circulação do paciente continha hemácias A2B e 0, mas 
não A^B. Anti-A^ estava presente, mas desapareceu nos meses 
seguintes.
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Uma incidência mais alta de anti-A^ foi relatada por 
SPEISER et al. (1951), isto ê, 1,9% em sangues A  ̂ e 351 em A2B.

JUEL (1959) mostrou que, se as condições fossem mais sen
síveis, o soro de todas as pessoas A2B poderia revelar a pre
sença de anti-A^. Quarenta amostras foram testadas: o soro foi 
absorvido a 4°C por 2 horas, com igual volume de sangue 0 e, 
então testadas contra hemãcias A^ tratadas com ficina. A 5°C, 
todos os soros aglutinavam hemãcias A^ e, a 18°C, somente 36 
das 40 amostras o faziam.

LATTES e CAVAZUTTI (1924) demonstraram que hemãcias A2 
reagiam com anti-A^, apesar de fracamente, e a baixas tempera
turas .

SPEISER (1956) revelou a baixa incidência de anti-A^ em 
crianças: somente 1 caso foi encontrado em 10.000 amostras de 
sangue. Ele forneceu alguma evidência de que a presença de an- 
ti-A^ no soro ê determinado geneticamente: o anticorpo estava 
presente em um par de gêmeos dizigõticos, em duas combinações 
de mãe-filho e em dois irmãos.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Material

O material foi coletado no Hospital de Clínicas da Univer
sidade Federal do Paraná, utilizando-se o sangue de doadores 
do Banco de Sangue, de pacientes da Maternidade e seus familia
res, e de diversas outras pessoas, das quais tomamos conheci
mento prévio por serem dos grupos A e AB (principalmente, des
te ultimo). Para facilidade de redação, todos receberão a de
signação genérica de "doadores". Estes sangues pertenciam aos 
grupos A e AB, num total de 394 indivíduos. Destes, 300 per
tenciam ao grupo sangüíneo A, sendo 200 do sexo masculino e 
100 do sexo feminino, e 94 pertenciam ao grupõ sangüíneo AB, 
sendo 69 do sexo masculino e 25 do sexo feminino. A grande 
maioria era composta por caucaséides e a idade variava entre 5 
e 69 anos.
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3.2 - Determinação dos subgrupos

Na determinação dos subgrupos A^, A^B e A2B, foi uti
lizada lectina anti-A^, um extrato purificado de sementes de 
Dolichos biflorus, contendo uma fitohemaglutinina (lectina) 
capaz de aglutinar os sangues humanos A^ e A^B. Os sangues 
usados eram geralmente colhidos com anticoagulante, e a técni
ca, realizada em tubo, constava do seguinte:

- Uma suspensão de hemãcias a 5i era preparada em solução 
salina.

- Em um tubo de ensaio, colocava-se 1 gota de lectina an- 
ti-A^, acrescentando-se, a seguir, 1 gota da suspensão de he
mãcias a 5%.

- A mistura era centrifugada (3.000 rpm, durante 15 se-
n r i m  c  1 o  w / >  r  o  1 ~  * t A ^  ^g  U l i U v  O  J w  ) o  ) i. v  ̂  J  jj v n  v-k- U  o  v  u  v  w  v w v  v* v  ü v / D l u  v  o. u D  y U. ̂  JL

tando-se delicadamente, a fim de examinar a aglutinação.
- Quando ocorria aglutinação, o sangue era classificado 

como A^ ou A^B; caso contrario, era incluído nos subgrupos A  ̂
ou A2B.

3.3 - Detecção da aglutinina anti-A^

Para se verificar se o sangue dos indivíduos A2 e A2B 
possuía, em seu soro, aglutinina anti-A^, procedíamos da se
guinte maneira:

- Dos sangues A  ̂e A2B (sem anticoagulante), era separado 
o soro que, testado contra hemãcias A^*, fornecia dois resul-

* As hemãcias utilizadas neste teste consistiam em uma 
suspensão a 51 constituída por A^ fortemente reativo (AFFIRMA- 
GEN). Tais hemãcias são suspensas em solução modificada de 
Alsever, a qual adicionou-se sal dissodico de EDTA e inosina, 
a fim de manter a integridade da membrana e de seus antígenos.
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tados:
l9) Geralmente não ocorria aglutinação, inferindo-se que, 

em tais amostras de sangue, não havia aglutinina anti-A^.
29) Caso ocorresse aglutinação, considerava-se que, no 

soro daquele indivíduo, ocorria a presença de aglutinina anti-

Tendo sido positivada (ã temperatura ambiente) a presença 
de aglutinina anti-A^,nos a testávamos, posteriormente, ã tem
peratura de 37°C, para saber se esse anticorpo também atuava a 
quente.
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4. RESULTADOS

Apresentamos nossos dados nas Tabelas 1-8, de acordo com 
as indicações constantes nas legendas. A seguir, explicaremos 
sucintamente cada tabela e as conclusões que os respectivos 
dados possibilitaram.

Tabela 1.. Distribuição dos indivíduos do sexo masculino 
do grupo sangüíneo A por subgrupo, idade e grupo étnico. Nos 
subgrupos, além dos indivíduos estarem classificados em A^ e 
A2, dentre os indivíduos do subgrupo A2, ainda estão os que 
possuem anti-A^ e os que não o possuem. Quanto ãs idades, te
mos alguns doadores com idade desconhecida (pois, em suas fi
chas individuais, no Hospital de Clínicas, nada constava com 
referência ã idade). Finalmente, quanto ao grupo étnico, tam
bém havia falhas nestas fichas citadas, uma vez que nelas não 
constava o grupo étnico de vários doadores, sendo estes agru
pados num mesmo item desta tabela, ou seja, "1-c. Sem cor co
nhecida". No grupo étnico "l-b. Não-brancos", estão agrupados 
os mulatos e pretos, constituindo os primeiros a grande maio
ria.
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Tabela 1. Distribuição dos indivíduos do sexo masculino do grupo 
sangüíneo A por subgrupo, idade (em anos) e grupo étni
co .

1-a . BRANCOS

Idade

Numero de indivíduos

Subgrupos Grupo

A1 A2 A

(sem
anti-A^)

(com 
anti-A^) (Total)

05 1 - - 1
18 20 1 - 1
19 6 1 - 7
20 18 1 - 9
21 9 2 - 1
22 8 1 - 9
23 5 - - 5
24 7 - - 7
25 3 - » 3
26 4 1 - 5
27 6 1 - 7
28 4 1 - 5
29 2 3 - 5
30 1 1 - 2
31 2 - - 2
32 1 - - 1
33 3 - - 3
34 3 - - 3
35 1 - - 1
36 1 - - 1
37 7 - - 7
38 1 - - 1
39 5 - - 5

continua
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Continuação da Tabela 1.

1-a. BRANCOS

Idade

Numero de indivíduos

Subgrupos Grupo

A1 A2 A

(sem
anti-A^)

(com
anti-A^) (Total)

40 1 - _ 1
41 3 1 - 4
42 1 - 1
43 4 - - 4
44 2 1 - 3
45 2 - - 2
47 1 - - 1
48 2 1 - 3
49 - - i 1
50 1 - - 1
51 1 - 1
53 2 - - 2
54 - 1 - 1
59 1 - - 1
61 - 1 - 1

Desconhecida 3 - 3

T O T A L 142 18 i 161

1-b. NÂO-BRANCOS

18 4 1 - 5
20 3 - - 3
23 1 - - 1
28 1 - - 1
31 1 - - 1

continua
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Continuação da Tabela 1.

1-b. NÂO-BRANCOS

Idade

Numero de indivíduos

Subgrupos Grupo

A1 A2 A

(sem
anti-A^)

(com
anti-A^) (Total)

33 2 - - 2
38 1 - - 1
42 1 - - 1
45 1 - - 1

T O T A L 15 1 - 16

1-c. SEM COR CONHECIDA

17 1 - - 1
18 4 - - 4
20 2 ~ - 2
21 2 - - 2
24 1 - - 1
25 2 - - 2
26 3 - - 3
28 1 - - 1
41 1 - - 1
49 1 - - 1
60 1 - - 1
;sconhecida 3 1 - 4

0 T A L 22 1 23
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Tabe1a 2. Distribuição de doadores do sexo feminino do 
grupo sangüíneo A por subgrupo, idade e grupo étnico. As expli
cações citadas para a Tabela 1 quanto aos subgrupos, idade e 
grupos étnicos, também são válidas para esta tabela.

Tabe1a Z. Distribuição dos indivíduos do sexo masculino do 
grupo sangüíneo AB por subgrupo, idade e grupo étnico. As mes
mas explicações referidas para a Tabela 1 também são válidas 
para esta tabela, com exceção do grupo étnico dos não-brancos, 
que incluem somente dois indivíduos e ambos são mulatos.

Tabela £. Distribuição de doadores do sexo feminino do 
grupo sangüíneo AB por subgrupo e idade. Entre as mulheres doa
doras do Hospital de Clínicas que fizeram parte de nossa amos
tra, do grupo sangüíneo AB, todas eram brancas.

Tabela 5. Comparação entre a distribuição dos indivíduos 
nos subgrupos A^ e A2 (com e sem anti-A^) do grupo sangüíneo 
A, verificada entre brancos, não-brancos e sem cor conhecida 
do sexo masculino; entre brancos, não-brancos e sem cor conhe
cida do sexo feminino; entre o total dos masculinos e o total 
dos femininos; e, finalmente, entre o total de brancos, o to
tal de não-brancos e o total de pessoas sem cor conhecida. Co
mo as diferenças nas 4 comparações realizadas não se revelaram 
estatisticamente significativas, pudemos, então, juntar os da
dos de todos os grupos étnicos de ambos os sexos referentes 
aos subgrupos do grupo sangüíneo A. Esta somatória está reuni
da na última linha desta tabela, sob a denominação de "Grande 
total", cujas freqüências são 89,331 (N = 268) de doadores do 
subgrupo A^ e 10,6 7$ (N = 32) do subgrupo A2*, entre esses 32 
indivíduos, há 2 com anti-A^ (6,25$). O total perfaz 300 doa
dores examinados do grupo sangüíneo A.
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Distribuição dos indivíduos do sexo feminino do grupo 
sangüíneo A por subgrupo, idade (em anos) e grupo étni
co.

2-a. BRANCOS

Numero de indivíduos

Subgrupos Grupo

(sem
anti-A^)

(com
anti-A^)

A

(Total)

2

1 -  -  1

3 - - 3
2 -  -  2
4 - - 4
5 - 1  6

7 - - 7
3 3 - 6
8 1 - 9
2 1 - 3
4 - - 4
2 ‘ - 2
3 1 - 4
2 -  -  2
3 - - 3
3 1 - 4
2 -  -  2
1 - - 1
1 - - 1
1 - - 1
- 1 - 1
2 - - 2
1 - - 1
- 1 - 1
1 - - 1

continua
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Continuação da Tabela 2.

2-a. BRANCOS

Idade

Número de indivíduos

Subgrupos Grupo

A1 A2 A

(sem
anti-A^)

(com
anti-A^) (Total)

41 3 — - 3
43 1 - - 1
44 1 - - 1
45 1 - - 1
47 1 - - 1
48 1 « - 1
51 1 - - 1
52 1 - - 1
55 2 - - 2
59 1 - - 1

Desconhecida 2 - - 2

T O T A L 76 9 i 86

2-b. NÂO-BRANCOS

15 1 - - 1
19 1 - - 1
20 1 - - 1
22 1 - - 1
23 1 - - 1
27 1 - - 1
28 1 - - 1
38 1 - - 1

T O T A L 8 - - 8

continua
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Continuação da Tabela 2.

2-c. SEM COR CONHECIDA

Idade

Numero de indivíduos

Subgrupos Grupo

A1 A2 A

(sem
anti-A^

(com
anti-A^) (Total)

27 1 - - 1
32 1 - - 1
47 1 - - 1
53 1 - - 1

Desconhecida 1 1 - 2

T O T A L 5 1 - 6
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Tabela 3. Distribuição dos indivíduos do sexo masculino do grupo
sangüíneo AB por subgrupo, idade (em anos) e grupo étni
co.

3-a. BRANCOS

Idade

Numero de indivíduos

Subgrupos Grupo

A-jB a 2b AB

(sem
anti-A^)

(com
anti-A^) (Total)

16 1 — _ 1
18 4 3 - 7
20 - 1 - 1
21 1 1 - 2
22 1 - - 1
23 1 - - 1
25 4 - - 4
26 2 1 - 3
27 3 1 - 4
28 2 1 - 3
29 2 - - 2
30 3 - - 3
31 2 - - 2
32 - 1 - 1
33 1 - - 1
35 2 - - 2
38 2 - - 2
39 1 - - 1
40 2 - - 2
41 - 1 - 1
45 2 - - 2
47 1 - - 1
49 1 - - 1

continua
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Continuação da Tabela 3.

3-a. BRANCOS

Idade

Numero de indivíduos

Subgrupos Grupo

A1B a 2b AB

(sem
anti--Â )

(com
anti-A^) (Total)

50 5 - — 5
52 1 - 1
53 2 1 - 3
55 1 - - 1
59 1 - - 1
61 1 - - 1
69 1 - - 1

Desconhecida 2 1 3

T O T A L 52 12 64

3-b. NÃO-BRANCOS

18 1 - - 1
21 1 - 1

T O T A L 2 - - 2

3-c. SEM COR CONHECIDA

20 1 - - 1
45 1 - - 1

Desconhecida 1 - - 1

T O T A L 3 - - 3
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Tabela 4. Distribuição dos indivíduos do sexo feminino do grupo 
sangüíneo AB por subgrupo e idade (em anos).

BRANCOS

Número de indivíduos

Subgrupos Grupo

Idade AlB a 2b AB

(sem
anti-A^

(com
anti-A^) (Total)

9 - 1 - 1
10 - 1 - 1
14 - 1 - 1
15 1 - - 1
16 1 i - 2
17 1 1 - 2
19 - 1 - 1
20 1 - - 1
22 - 1 - 1X
23 2 - - 2
24 2 1 - 3
27 2 - - 2
28 1 - - 1
30 2 - - 2
33 1 - - 1
35 1 - - 1
47 1 - - 1
49 1 — — 1

T O T A L 17 8 - 25



Tabela 5. Comparação entre a distribuição dos indivíduos nos subgrupos do grupo sangüíneo A, de ambos os sexos
e dos diferentes grupos étnicos.

Sexo Grupo étnico A1

Numero de 

Subgrupos

A

indivíduos

2

Grupo

A X2 P

(sem
anti-A^)

(com
anti-A^) (Total)

Branco 142 18 1 161
Masculino Não-branco 15 1 0 16 1,585 0 ,80<P<0,90

Sem cor conhecida 22 1 0 23
Total 179 20 1 200

Branco 76 9 1 86
Feminino Não-branco 8 0 0 8 1,384 0 ,80<P<0,90

Sem cor conhecida 5 1 0 6
Total 89 10 1 100

Masculino, Total 179 20 1 200
Feminino, Total 89 10 1 100 0,252 0 ,80<P<0,90
Total geral 268 30 2 300

continua



Continuação da Tabela 5.

Sexo Grupo etnico A1

Número de indivíduos 

Subgrupos

A2

Grupo

A X2 P

(sem (com 
arti-A^) anti-A^) (Total)

Branco, Total 218 27 2 247
Não-branco, Total 23 1 0 24 1,932 0,70<P<0 ,80
Sem cor conhecida, Total 27 2 0 29
Total geral 268 30 2 300

268 30 2 300
Grande total (89,331) (10,001) (0,67%) (100,00%)

10,67%

0*1t̂o
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Tabela Comparação entre a distribuição dos indivíduos 
nos subgrupos (A^B e A2B) do grupo sangüíneo AB, verificada en
tre brancos, não-brancos e sem cor conhecida do sexo masculino; 
entre o total dos masculinos e os femininos; e, entre o total 
de brancos, o total de não-brancos e o total de pessoas sem 
cor conhecida. Como as diferenças nas 3 comparações feitas não 
se revelaram estatisticamente significativas, pudemos somar os 
dados de todos os grupos étnicos de ambos os sexos referentes 
aos subgrupos do grupo sangüíneo AB. Este total está reunido 
na última linha desta tabela, sob a denominação de "Grande to
tal" e cujas freqüências são 78,72$ (N = 74) de doadores do 
subgrupo A^B e 21,28$ (N = 20) para o subgrupo A2B (dentre os 
quais não hã nenhum com anti-A^), perfazendo um total de 94 
doadores examinados do grupo sangüíneo AB.

Tabe 1 a 1_. Comparação entre a distribuição dos indivíduos 
nos subgrupos A^ e A2 de nossa amostra com outras quatro, sen
do três de brancos brasileiros (uma de Curitiba, uma de Floria
nópolis e outra de Porto Alegre, todas coletadas por SALZANO, 
SURÉ e FERLAUTO, 1967) e uma de poloneses, coletada por SOCHA
(1966) em Cracóvia. Estas cinco amostras não diferem, estatis
ticamente, quanto ãs freqüências de indivíduos

Como a grande maioria de nossa amostra ê constituída por 
brancos, usamos, nas comparações acima referidas, os dados das 
quatro amostras citadas, porque devem ter uma composição étni
ca mais próxima daquela de nossos doadores.

Tabela J3. Comparação entre a distribuição dos indivíduos 
nos subgrupos A^B e A2B de nossa amostra com as outras quatro, 
citadas na Tabela 7. Com referência as freqüências de indiví
duos A2B nestas cinco amostras, também não observamos diferen
ças estatisticamente significativas.



Tabela 6. Comparação entre a distribuição dos indivíduos nos subgrupos do grupo sangüíneo AB, de ambos os se
xos e dos diferentes grupos étnicos.

Sexo Grupo étnico AjB

Numero de

Subgrupos

A

indivíduos

2B

Grupo

AB X2 P

(sem
anti-A^)

(com
anti-A^) (Total)

Branco 52 12 0 64
Não-branco 2 0 0 2

Masculino Sem cor conhecida 3 0 0 3 1,135 0 ,50<P<0,70
Total 57 12 0 69

Feminino Branco 17 8 0 25

Masculino, Total 57 12 0 69
Feminino, Total 17 8 0 25 2,338 0 ,10<P<0,20
Total geral 74 20 0 94

continua



Continuação da Tabela 6.

Sexo Grupo étnico AjB

. Número de 

Subgrupos

a2

indivíduos

B

Grupo

AB X2 P
(sem

anti-A^)
(com

anti-A^) (Total)

Branco, Total 69 20 0 89
Não-branco, Total 2 0 0 2 1,427 0 ,30<P<0,50
Sem cor conhecida, Total 3 0 0 3
Total geral 74 20 0 94

74 20 0 94
Grande total

(78,72%) (2L,28%) (0%) (100,00%)

(21 ,28%)

isiUI
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Tabela 7. Comparação entre a distribuição dos indivíduos nos 
subgrupos do grupo sangüíneo A de várias amostras.

Amostra Subgrupos Grupo

N* Localidade Freqüência A1 A2 A

N 268 32 300
1 Curitiba % 89,33 10,67 100,00

N 36 8 44
2 Curitiba % 81,82 18,18 100,00

3 Florianõpolis N 48 9 57
% 84,21 15,79 100,00

4 Porto Alegre N 117 23 140
% 83,57 16,43 100,00

5 Cracõvia N 631 114 745
% 84,70 15,30 100,00

X 2 » 4,623; 0,30<P<0,50.
Notas:

Amostra 1 - Dados da Tabela 5.
Amostras 2, 3 e 4 - Dados de SALZANO, SUNÊ e FERLAUTO

(1967).
Amostra 5 - Dados de SOCHA (1966).



37

Tabela 8. Comparação entre a distribuição dos indivíduos nos 
subgrupos do grupo sangüíneo AB de varias amostras.

Amostra Subgrupos Grupo

N* Localidade Freqüência AjB a 2b AB

N 74 20 94
1 Curitiba % 78,72 21,28 100,00

2 Curitiba N 6 0 6
% 100,00 0 100,00

3 Florianópolis N 4 2 ó
% 66,67 33,33 100,00

4 Porto Alegre N 6 2 8
% 75,00 25,00 100,00

5 Cracóvia N 147 33 180
% 81,67 18,33 100,00

X 2 = 2,727; 0,50<P<0,70.
Notas:

Amostra 1 - Dados da Tabela 6.
Amostras 2, 3 e 4 - Dados de SALZANO, SUNÉ e FERLAUTO

(1967) .
Amostra 5 - Dados de SOCHA (1966).
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

De um modo geral, é referido na literatura (cf. rodapé da 
pãg. 6) que, entre os indivíduos dos grupos A e AB, cerca de 
801 possuem hemãcias que são aglutinadas nelo anticorpo anti- 
-A^ (são os indivíduos A^ e A^B) , enquanto que os demais, ou 
seja, aqueles cujas hemãcias não dão reação com anti-A^, mas 
com anti-A, são, quase sempre (porque existem, embora muito ra
ramente, outras variantes do antígeno A que também reagem com 
a fração anti-A), pertencentes aos subgrupos A  ̂e Ã2B, com uma 
freqüência de cerca de 201. Quanto aos indivíduos dos subgru
pos A2 e A2B com anti-A^, encontramos cerca de 1-2% e 251, res
pectivamente, de um modo geral, citado na literatura (cf. roda
pé da pãg. 6).

0 objetivo de nosso trabalho é fornecer, pela primeira 
vez, as estimativas das proporções de indivíduos do subgrupo 
P<2 entre os do grupo A e do subgrupo A2B entre os do grupo AB 
na população de Curitiba, como também, entre os indivíduos A  ̂
è os A2B, as proporções desses com aglutinina anti-A^ em seus 
soros.
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Inicialmente, para termos uma visão global de toda a amos
tra (cf. Tabelas 1-4), os doadores foram classificados por sub
grupo (dentre os grupos sangüíneos A e AB), grupo étnico, sexo 
e idade.

5.1 - Freqüência de A^

Como já foi descrito anteriormente (cf. Tabela 5), cons
tatamos não haver diferenças estatisticamente significativas 
entre os grupos étnicos dentro de cada sexo, nem entre os to
tais de ambos os sexos e nem entre os totais dos grupos étni
cos para os subgrupos (Â  e A2» estes últimos subdivididos em 
A2 com e sem anti-A^) do grupo A. Portanto, pudemos somar to- 
dns estes indivfduo« do g^upo sangüíneo A, os quais perfazem um 
total de 300, sendo que 268 são A^ e 32 são A2; por conseguin
te, segundo nossa amostra, a freqüência de pessoas A2 entre as 
do grupo A, iia população de Curitiba, é de 10,671.

Fizemos comparações (cf. Tabela 7) desta freqüência de 
10,671 de A2 no grupo A, observada em nossa amostra, com as 
freqüências observadas em outras amostras brasileiras, sendo 
uma da própria Curitiba (A2/A = 18,18%), outra de Florianópolis 
(A2/A = 15,79%) e outra de Porto Alegre (A2/A - 16,43%) - to
das coletadas por SALZANO, SUNÊ e FERLAUTO (1967) - e com uma 
última da Polônia, coletada por SOCHA (1966) na cidade de Cra- 
covia (A2/A = 15,30%), não obtendo diferenças estatisticamente 
significativas (x2 = 4,623; 0,30<P<0,50).
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5.2 - Freqüência de A2B

Com referência âs comparações feitas para o grupo AB (cf. 
Tabela 6), também não obtivemos diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos étnicos e sexos, permitindo a 
reunião de todos os doadores, totalizando 94 indivíduos, dos 
quais 74 são A^B e 20 são A2B. Portanto, segundo esta nossa 
amostra, a freqüência de indivíduos A2B entre os do grupo AB, 
na população de Curitiba, ê de 21,281.

Quanto aos A2B entre os AB observados, em nossa amostra, 
numa freqüência de 21,28$, também realizamos comparações (cf. 
Tabela 8) com as amostras acima citadas, ou seja, as coletadas 
por SALZANO et al. em Curitiba (A2B/AB = 0$), em Florianópolis 
(A2B/AB = 33,33$) e em Porto Alegre (A2B/AB = 25,00$), assim 
como com a coletada por SOCHA em Cracõvia (A?B/AB = 18,33$), 
não se observando, também diferenças estatisticamente signifi
cativas (x2 = 2,727; 0,50<P<0,70).

Faz-se necessário alertar para o fato de que as três 
amostras obtidas por SALZANO et al. são muito pequenas (res
pectivamente com 6, 6 e 8 indivíduos).

5.3 - Freqüência de anti-A^ .

Quanto â pesquisa de aglutinina anti-A^ no soro de indi
víduos A2 e A2B, encontramos 2 indivíduos com anti-A^ entre os 
32 doadores A2, ou seja, uma freqüência de 6,25$, mas nenhum 
indivíduo com anti-A^ entre os 20 doadores A2B, em nossa amos
tra (cf. Tabelas 5-6). Como já foi relatado anteriormente, o 
anti-A^ é ativo â temperatura ambiente e geralmente inativo a 
37°C, apesar de também citarmos alguns exemplos onde esse an-
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ticorpo era ativo a 37°C iri vivo. Por isso, em um desses indi
víduos A2 que encontramos em nossa amostra, o anti-A^ foi tes
tado, in vitro, também a 37°C, tendo se mostrado ativo como à 
temperatura ambiente.

As quatro amostras acima referidas, coletadas por SALZANO 
et al. e SOCHA, infelizmente não fazem referência quanto â fre
qüência de anti-A^ em indivíduos A  ̂ e ^B. Desta maneira, não 
pudemos comparar o aparente excesso de pessoas A2 com anti-A^ 
(6,251), nem tampouco a falta de pessoas A2B com anti-A^ (01), 
em nossa amostra. Como jã mencionamos que, de um modo geral, 
entre os indivíduos A2 e A2B, hã cerca de 1-21 e 251, respec
tivamente, de pessoas com anti-A^, mas quando analisamos uma 
determinada população, estas freqüências poderão ser diferen
tes, como por exemplo, a estudada por LENKIEWICZ e SARUL(1971) 
na região de Varsóvia. Naquela população, os referidos autores 
citam que 14% dos indivíduos do subgrupo A2 e 51% do subgrupo 
A2B apresentam anticorpo anti-À^ em seu soro. Poderíamos, tal
vez, tentar explicar a presença, aparentemente em excesso, de 
duas pessoas A2 com anti-A^ (6,25%), em nossa amostra de Curi
tiba, por fluxo gênico de poloneses na população curitibana 
mas, por outro lado, não poderíamos explicar, através desse 
mesmo mecanismo, a ausência de indivíduos com anti-A^ entre 20 
A2B. Note-se que, de acordo com o que se poderia esperar na 
base de dados europeus (excetuando-se os poloneses), em nossaj
amostra de 32 indivíduos dever-se-ia esperar nenhum ou um
com anti-A^ e que na nossa amostra de 20 indivíduos A2B, de
ver-se-ia esperar 5 com anti-A^.

Como hã incertezas quanto â maneira com que se faz ou não 
presente o anticorpo anti-A^ em pessoas dos subgrupos A  ̂e.A^B,
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seria válido tecermos algumas considerações. Sabemos que os an- 
tígenos das hemácias são geneticamente determinados e sua trans
missão hereditária pode ser explicada monogenicamente, mas o 
mesmo não podemos dizer de seus anticorpos presentes no soro. 
Acredita-se que todos os anticorpos devam ser o resultado de 
uma resposta imune, uma vez que os ditos anticorpos naturais 
so aparecem no soro apõs alguns meses de vida extra-uterina, 
porque, possivelmente, são formados em conseqtíêhcia da imuni
zação dos seres humanos por certos alimentos e por microrganis
mos (cf. rodapé da pág. 6). A favor dessa explicação, temos o 
fato de que os antígenos correspondentes a esses anticorpos es
tão largamente distribuídos na natureza, em numerosos vegetais 
e microrganismos, aos quais estamos constantemente expostos e, 
também, as clássicas experiências feitas com pintos de raça 
Leghorn,realizadas por SPRINGER et al. (1959). é interessante 
ainda ressaltar que, com certa freqüência, pode acontecer que 
um anticorpo de determinada especificidade ocorra tanto na for
ma natural quanto na imune, em um único indivíduo ou em dife
rentes indivíduos. Essa circunstância é observada tanto em in
divíduos que, sendo portadores de um certo anticorpo natural, 
receberam hemácias com o antígeno correspondente a esse anti
corpo, quanto em pessoas ás quais foram administrados soros 
ou vacinas contra diferentes tipos de infecções, ou ainda, em 
indivíduos que contraíram infecções por microrganismos com an
tígeno análogo ao humano. Além do exposto, não devemos esque
cer que a influência exercida pelo ambiente nos antígenos e 
seus anticorpos correspondentes do sistema ABO é intensamente 
maior sobre os últimos.

Por não encontrarmos razões adequadas para conciliar a
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presença aparentemente em excesso de indivíduos com anti-A^ en
tre os e a falta deles entre os A£B e diante das incertezas 
acima expostas, sugerimos o prosseguimento dessa pesquisa não 
so em termos de freqüência de anti-A^ entre os indivíduos da
queles subgrupos, mas também a sua distribuição familial com o 
fim de averiguar se a presença dos anticorpos é geneticamente 
determinada.
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6. RESUMO

1. Pesquisamos o sangue de 394 indivíduos no Hospital de 
Clínicas da UFPr, em Curitiba, dos quais 300 eram do grupo san
güíneo A e 94 do grupo AB. A grande mginria dpsses doadores 
era composta por brancos nas mais diversas faixas etárias.

2. A freqüência de pessoas do subgrupo A2 no grupo A foi 
de 10,67% que, em comparação com quatro outras amostras (três 
brasileiras e uma polonesa), não se mostrou estatisticamente 
diferente.

3. A freqüência de indivíduos do subgrupo A2B no grupo AB 
foi de 21,28% que, em comparação com as mesmas amostras acima 
referidas, não apresentou diferença estatisticamente signifi
cativa.

4. Foi também pesquisado o soro dos indivíduos dos subgru
pos A2 e A2B quanto ã presença de aglutinina anti-A^, que foi 
constatada em 6,25% das pessoas do subgrupo A2 e em nenhuma do 
subgrupo A2B.

5. Sugerimos a extensão desta pesquisa a outras populações 
brasileiras, por não podermos conciliar, em nossa amostra, a
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presença aparentemente em excesso de pessoas com anti-A^ no 
subgrupo A2 e sua ausência no subgrupo A2B. Este prosseguimen
to deverá se estender também em termos da distribuição familial 
dos indivíduos desses subgrupos que possuem anti-A^.
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