


TRIAGEM DE GESTANTE RH NEGATIVO/ FISIOPATOLOGIA

• Isoimunização Materno Fetal ou DHPN :

• Hemáceas fetais RH +                  circulação materna RH - produção de anticorpos anti-RH

• passagem transplacentária destes anticorpos                    Hemólise

• Afeta 5 em cada 1000 gestações



Triagem de Gestante RH Negativa/ Fisiopatologia
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Triagem de Gestante RH Negativa / Fisiopatologia

• O grupo RH é composto por 3 pares de 
antígenos : Dd, Cc, Ee;

• A presença do D determina se o RH é + ou –. E 
é responsável por 98% dos casos de DHPN;

• Aumento da incidência de imunização por 
antígenos irregulares;

• 1 a 2 % dos pacientes desenvolverão antígenos 
irregulares ou atípicos.

Antígenos relacionados com a sensibilização materna 
e com a capacidade de provocar hemólise fetal

Antígeno Hemólise fetal

D Grave

C Grave

c Grave

E,e Moderada

Complexo ABO Leve

Lewins Grave

Keill Grave

Duffy Grave

Kidd Moderada

X, P, M, N, S Grave



Triagem da Gestante RH Negativa / Fisiopatologia

• Existem duas respostas imunológicas : a primária e a secundária;

• Resposta primária : lenta, produz IgM , anticorpos de peso molecular grande . Não atravessam a 
barreira transplacentária . Não agridem ao feto;

• Resposta secundária : rápida, produz IgG, anticorpos de peso molecular menor. Atravessam a 
barreira transplacentária. Agridem ao feto;

• As gestações subsequentes são mais afetadas que as anteriores.



Triagem de Gestante RH Negativo 

• A principal causa de DHPN ainda é hemorragia feto-materna;

• Ocorre em 75 % de todas as gestantes;

Situações de risco :  

1. Hemorragia anteparto. Sangramento de 1 e 2 trimestre;

2. Abortamentos . Espontâneo : risco de 3,5%. Provocados: risco de 20%;

3. Procedimentos obstétricos: versões interna e externa. Extração manual da placenta;

4. Traumatismos maternos abdominais;

5. Procedimentos invasivos em medicina fetal;



Triagem da Gestante RH Negativa/ Propedêutica

Roteiro Propedêutico 

1. Anamnese .

• Antecedentes obstétricos : icterícia ou transfusão no período neonatal, transfusões 
intrauterinas ou hidrópsia fetal. 

• Histórico de transfusão sanguínea ou uso de drogas injetáveis .

2. Tipagem Sanguínea Materna e Paterna . Risco é mãe Rh negativo com Pai Rh positivo.

• Zigosidade paterna.

• Determinação do grupo sanguíneo e do fator Rh fetal . Feto Rh negativo                sem 
problema.



3. Pesquisa de Anticorpos antieritrocitários / Teste de Coombs Indireto :

• Fazer nas Rh negativo  SEMPRE .

• Rh positivo : mau passado obstétrico, transfusões, uso de drogas, historia de hidrópsia fetal 
ou neonatal

• Fazer no início e na 28 semana.

• Coombs Indireto Positivo                         fazer painel de anticorpos irregulares e titulação

• Coombs Indireto Negativo                       fazer a profilaxia                      Matergam

• Coombs Indireto Positivo : mais grave se > 1/16 . Encaminhar para Pré Natal de Alto Risco 

Triagem da Gestante RH Negativa/ Propedêutica



4. Determinação da anemia fetal/ fazer em fetos com risco---- ( mãe com Coombs Indireto + )

• Dopplervelocimetria da ACM com medida do pico de velocidade sistólica em cm/ seg, com 
correção do ângulo de insonação;

• Amniocentese Seriada com espectrofotometria de liquido amniótico;

• Todo feto anêmico deve ser transfundido para prevenir hidrópsia.

Triagem da Gestante RH Negativa/ Propedêutica



• Profilaxia

• Administração da imunoglobulina anti D em Gestantes Rh negativo com Coombs indireto 
negativo;

1. Após procedimentos invasivos na gestação;

2. Após aborto, GE, mola hidatiforme;

3. Após o parto de mulheres Rh negativo /  coombs indireto negativo e com RN RH positivos;

4. Após sangramento obstétrico ( placenta prévia por ex )com risco de HFM significativa;

• Ideal ate 72 horas . Mas deve ser feita ate 28 dias;

• Fora da gravidez, ficar atento a quem recebe transfusão.

Triagem da Gestante RH Negativa/ Profilaxia



TRIAGEM DA GESTANTE RH NEGATIVA/ PONTOS IMPORTANTES

Pontos Importantes :

• Solicitar GSRh para todas as gestantes. 

• GSRh paterno .

• Coombs Indireto em todas Rh negativo e algumas Rh +

• Coombs Indireto negativo – lembrar da profilaxia na gestação , no pós parto e em casos de 
transfusão fora do período gravídico.

• Profilaxia : Imunoglobulina anti Rh ---- 300 mg IM 

• Coombs indireto positivo ---pré-natal de alto risco
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