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1. Introdução 
 

A doença hemolítica perinatal (DHPN) é caracterizada pela ação de anticorpos 
maternos contra antígenos de grupo sanguíneo, de origem paterna, presentes 
nas células fetais ou do recém-nascido (RN). 
Apenas anticorpos da classe IgG são capazes de atravessar a placenta e, 
portanto, causar anemia, hidropsia ou morte fetal. A passagem do anticorpo se 
dá por meio de transporte ativo e envolve o fragmento Fc da imunoglobulina e 
receptores Fc na placenta. 
 Nos RNs afetados, a destruição de  células vermelhas pode levar à anemia e à 
icterícia, que, se não tratadas com exsanguíneo transfusão, poderão agravar-
se, levando o RN a desenvolver kernicterus, síndrome caracterizada pela 
impregnação de bilirrubina nos núcleos da base cerebral (MANNIING, 2000). 
O principal antígeno de grupo sanguíneo associado à DHPN é o antígeno D, 
um dos 50 antígenos do sistema Rh. 
A profilaxia anti-D foi apresentada como ferramenta na prevenção da DHPN em 
1968 e com sua introdução na rotina de atendimento a gestantes RhD negativo 
não-aloimunizadas, houve uma significativa queda na incidência de DHPN. 
Todavia, a erradicação da doença ainda não foi alcançada, sendo muitas as 
causas da manutenção da DHPN nos dias atuais, as quais incluem a não-
administração ou a administração inadequada da imunoglobulina anti-D, 
história desconhecida de abortos prévios, hemorragia feto-materna e, até 
mesmo, a exposição materna (D negativo) a hemácias de sua mãe (D positivo) 
no período intraútero, fenômeno conhecido como “efeito avó” (AVENT, 2000). 
Numerosos estudos clínicos de diferentes países, usando diferentes doses de 
imunoglobulina, demonstraram que a sensibilização da mulher que deu à luz 
uma criança RhD positivo pode ser impedida, desde que a dose adequada para 
a carga antigênica seja administrada antes que ocorra a resposta imune 
materna. 
 A efetividade da profilaxia pós-parto é muito alta, entretanto, podem ocorrer 
falhas, embora raras, mais comumente como resultado da administração tardia 
da imunoglobulina ou de sensibilização não-detectada (BOWMANN J, 2003). 
Sabe-se que aproximadamente 80% dos indivíduos RhD negativo expostos a 
200 mL de sangue RhD positivo irão produzir anticorpos anti-D4. 
No entanto, a taxa de imunização em gestantes RhD negativo não é tão alta, 
pois o volume de células vermelhas que atravessam a placenta (hemorragia 
transplacentária) frequentemente é pequeno   para provocar     imunização. 
Se a mãe é RhD negativo e o feto RhD positivo, a mãe tem 9% de chance de 
ser estimulada a produzir anti-D; entretanto,na presença de compatibilidade 
ABO, o risco de isoimunização Rh é maior, podendo ocorrer em 16 a 17% dos 
casos. 
Antes do nascimento, o risco de sensibilização é de 1,5 a 1,9% (KOSMAS E, 
2000). Todavia, o maior risco de imunização é durante o parto. Imediatamente 
após o parto, 1% das mulheres RhD negativo com fetos ABO compatíveis/RhD 
positivo apresentarão anti-D. 
Após seis meses, essa taxa sobe para 4 a 9%.Já após a segunda gestação de 
feto ABO compatível/RhD positivo, a incidência de imunização é de 17% 
(GEIFMAN-HOLTZMAN, 2004). Há evidências de isoimunização Rh em 1,8% 
das mulheres D negativo durante a gestação. Tal forma de isoimunização 
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corresponde a 14% de todos os casos de isoimunização Rh e trata-se da forma 
mais importante de isoimunização Rh residual. 
No Brasil é orientado pelo Ministério da Saúde, que a imunoprofilaxia seja feita 
na 28ª semana de gestação ou após qualquer procedimento invasivo em 
mulheres suscetíveis, ou seja, gestantes RhD negativo, coombs indireto 
negativo e parceiro RhD positivo.  
O município de Jardinópolis –SP segue as recomendações do Ministério da 
Saúde, contudo o mesmo não dispõe da imunoglobulina em seu território, o 
que o obriga a encaminhar todas as gestantes que preencham critério para 
utilizar-se da imunização para a localidade mais próxima incumbida de dar 
suporte, Ribeirão Preto – SP. Entretanto, esse acaba se tornando um 
empecilho, uma vez que muitas gestantes não conseguem ter o beneficio da 
imunoglobulina, seja pela dificuldade de chegar até o destino final, seja por 
muitas vezes faltar imunoglobulina para atender a demanda, haja vista que a 
mesma cidade responsável por Jardinópolis também o é por outras localidades.      
Esse trabalho tem por intuito mostrar a importância da dispensação da 
imunoglobulina anti-D no próprio município, melhorando assim o acesso à 
prevenção. A idéia seria de que, utilizando a verba destinada à Atenção Básica, 
fossem compradas imunoglobulinas somente para o município. A média de 
gestantes que necessitam da medicação pode ser facilmente conseguida junto 
às UBS que fazem seguimento pré-natal, assim, quando fosse necessária a 
dispensação da medicação para as gestantes, o médico responsável deveria 
preencher uma solicitação para a Secretaria da Saúde, e por meio desta, 
conseguir de pronto a imunoglobulina para sua paciente, diminuído assim a 
não- imunização das pacientes RhD negativo. 
No município de Jardinópolis, na área abrangida pela UBS JACOMINI foram 
seguidas 134 gestantes no período entre março de 2014 até novembro do 
mesmo, dentre essas gestantes, 24 eram Rh negativo e precisaram da 
imunoglobulina. Infelizmente, somente 7 tiveram acesso a medicação, pois já 
não havia mais imunoglobulina suficiente para assistir a população. 
Percebemos assim, que o número de gestantes que necessitam da 
imunoglobulina é pequeno, e, portanto não gerará grandes ônus ao Município, 
sendo totalmente cabível essa intervenção. 
 
 
2.Objetivos 
 
2.1. Objetivo geral 
 
Esse projeto tem como principal premissa facilitar o acesso das gestantes Rh 
negativas à imunoglobulina antiD, que hoje já é distribuída gratuitamente pela 
rede pública, contudo com um  acesso burocrático e restrito. 
 
2.2.Objetivos específicos 

- Educar a população frente aos riscos da sensibilização sanguínea 
- Tornar possível a dispensação da imunoglobulina antiD no Município de 
Jardinópolis. 
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3.Metodologia 
 
3.1 Cenário de intervenção 
 
Este projeto será desenvolvido no bairro do Morumbi, no município de 
Jardinópolis com uma  população estimada de 41.228 habitantes.  
Este bairro que é atualmente coberto pelo UBS/PSF Jacomini, atende a uma 
população de cerca de 9.867 habitantes, sendo 4.634, cadastrados no PSF. 
A equipe do PFS é composta de uma médica, uma enfermeira, três técnicas de 
enfermagem e dez agentes comunitários. 
. 
3.2.Sujeitos da intervenção 
 
Todas as gestantes cadastradas e seguidas no pré-natal de baixo risco. 
 
3.3. Estratégias e ações 
 
Foi feito um levantamento do número de gestantes acompanhadas na 
UBS/PSF Jacomini em Jardinópolis-SP no período de março a dezembro do 
ano de 2014.  
Em um total de 134 gestantes seguidas pelo pré-natal de baixo risco, 24 eram 
Rh negativas, as quais obrigatoriamente necessitaram do uso da 
imunoglobulina antiD na 28ª semana de gestação. Respeitando o fluxo de 
encaminhamento das gestantes no município, todas foram referenciadas para o 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, devidamente orientadas sobre a 
importância da utilização da imunoglobulina. Contudo, das 24 gestantes 
encaminhadas somente 7 tiveram acesso satisfatório à medicação. Vários 
foram os problemas que dificultaram o acesso, mas sem dúvidas o mais 
contundente foi o fator de não haver quantidade o suficiente de imunoglobulina 
para a distribuição interestadual. 
Tendo este cenário em vista, será solicitada junto à Secretaria de Saúde de 
Jardinópolis a disponibilização da imunoglobulina  antiD diretamente para o 
município em questão, de acordo com a demanda das UBS/PSF, evitando 
assim a não- assistência adequada às gestantes. Serão também distribuídas 
cartilhas educacionais sobre os riscos da sensibilização sanguínea para todas 
as gestantes. 
Assim todas as pacientes que necessitarem da imunização, terão suas 
imunoglobulinas solicitadas por seus médicos junto à Secretaria de Saúde de 
forma rápida e segura, ainda no início do pré-natal.  
 
3.4. Avaliação e monitoramento 
 
A partir disso, todas as gestantes Rh negativas entrarão em um cadastro da 
prefeitura desde o início da gestação, quando são diagnosticadas e nele deve 
constar a se as mesmas tiveram ou não acesso à imunoglobulina. Tal cadastro 
fica sob responsabilidade do médico que realizará o pré-natal, sendo também 
possível esta incumbência ser dada à enfermeira da unidade, em caso de 
impossibilidade do médico em questão. Através deste cadastramento, então, 
teremos a real noção de origem e destino das medicações.  
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4.Resultados esperados 
 
Com a implantação desse projeto espera-se que o acesso à imunoglobulina 
seja facilitado e a cobertura aumentada. Espera-se também pela educação da 
população, que mais consciente se responsabilizará mais pelo autocuidado 
durante o pré-natal. 
 
 
 
5. Cronograma 

 2014 2015 

ETAPAS 
Mês Mês 

08 09 10 11 12 01 02 

Revisão da literatura X X X X X X X 

Levantamento dos dados X X X X X   

Análise dos resultados    X X   

Conclusão     X X  

Ajustes no TCC      X  

Entrega do TCC para avaliação      X  

Correção proposta pela tutoria      X  

Apresentação do projeto       X 

 
 
 
 


