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Estudo do Hemocentro de Ribeirão Preto relaciona tipo sanguíneo A
com formas graves da Covid-19
De acordo com pesquisa, pacientes com esse perfil são mais propensos a desenvolver quadros mais críticos da doença,
mesmo com maior prevalência de pessoas com tipo O na população. Médico defende tipagem ABO na avaliação de fatores de
risco do novo coronavírus.
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Pesquisa aponta relação entre tipo sanguíneo e agravamento dos sintomas da Covid-19

Uma pesquisa realizada pelo Hemocentro e pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP), da USP, aponta que pacientes
do tipo sanguíneo A são mais propensos a desenvolver formas graves da Covid-19 do que os demais.
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As conclusões estão em um artigo que, segundo o instituto, obteve na última semana o aceite de uma revista britânica de
hematologia e deve ser publicado em duas semanas.
Um dos responsáveis pelo estudo, o médico e professor Gil De Santis afirma que os resultados indicam que a testagem
sanguínea deve ser uma aliada no diagnóstico, acompanhamento e tratamento de pacientes com Covid-19.

"Como ele confere um risco aumentado, o tipo A, é importante para a equipe médica saber
dos riscos a que o paciente está exposto de ter uma evolução pior. Por exemplo, saber se
ele tem diabetes, saber se ele tem doença do coração e saber qual é o tipo sanguíneo
também, para ele dar pelo menos uma atenção especial para esses pacientes", analisa.

Pacientes com tipo sanguíneo A são mais propensos a formas mais graves da Covid, aponta Hemocentro de Ribeirão Preto — Foto: Divulgação
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De acordo com o Hemocentro, os apontamentos foram obtidos a partir de um estudo realizado no ano passado com o uso de
plasma na recuperação de pacientes graves do novo coronavírus.
A incidência foi observada a partir de 72 pacientes em estado crítico que receberam o plasma no Hemocentro. Mais da metade
destes - 37 - eram do tipo sanguíneo A, enquanto 28 eram do tipo O, o equivalente a 38%.
O resultado é o inverso do que se observa na prevalência dos tipos sanguíneos na população em geral, com mais pessoas com
sangue do tipo O do que com tipo A. "Nossa conclusão aqui foi de que o risco do A sobre o O é 2,5 vezes maior de ter essa
forma grave", afirma De Santis.
O médico explica que ainda não é possível apontar os motivos para esse fator de risco. No entanto, acredita que isso possa
estar associado ao fato de pessoas com tipo sanguíneo A não terem o anticorpo presente nos demais que, segundo ele, em
alguns casos atrapalha a interação do novo coronavírus com as células do organismo.
Além disso, de acordo com De Santis, também pode estar relacionado a uma menor propensão de pacientes do tipo O de
desenvolverem trombose, uma das complicações mais graves da Covid.
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