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1. SISTEMA ABO 
 

Sistema ABO é um sistema que classifica o sangue em quatro diferentes tipos, os quais se diferenciam pelas suas 
aglutininas e aglutinogênios. 

 

 

O sistema ABO classifica grupos sanguíneos em tipos A, B, AB e O. Esse sistema foi descrito em 1900 por Karl 
Landsteiner, que, inicialmente, descreveu os grupos A, B e O. O fenótipo AB foi descrito apenas alguns anos 
depois, por Alfred Von Decastello. 

 

• Genética do Sistema ABO 

Os grupos sanguíneos ABO são determinados por três alelos diferentes de um único gene: IA, IB e i. Esses três 
alelos são os responsáveis por garantir na espécie humana a presença de quatro fenótipos: sangue A, sangue B, 
sangue AB e sangue O. 

Esses quatro grupos são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios em suas hemácias e de 
aglutininas no plasma sanguíneo. O alelo IA é responsável por garantir que o sangue tenha aglutinogênio A, 
enquanto o alelo IB é responsável pelo aglutinogênio B. O alelo i não é responsável pela produção de 
aglutinogênio. 

O sistema ABO é um exemplo clássico de alelos múltiplos (ou polialelia) e de codominância. É um caso de alelos 
múltiplos, pois apresenta três alelos diferentes de um único gene (IA, IB e i). A codominância, por sua vez, 
acontece, pois entre os alelos IA e IB não existe relação de dominância. 

Por isso temos indivíduos IAIB com fenótipo AB, ou seja, com a produção dos dois tipos de aglutinogênio, A e B. 
Vale destacar que, apesar de haver codominância entre IA e IB, existe dominância em relação ao alelo i. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-alelo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-sao-hemacias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-plasma-sanguineo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/alelos-multiplos-ou-polialelia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-codominancia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-codominancia.htm


Desse modo temos que IA e IB exercem dominância sobre i, porém entre os alelos IA e IB há codominância. Com 
isso temos que os genótipos dos tipos sanguíneos são: 

 

 

 

• AGLUTINOGÊNIOS e AGLUTININAS no SISTEMA ABO 

No sistema ABO observa-se quatro tipos de sangue distintos: A, B, AB e O. Eles se caracterizam pela presença 
ou ausência de aglutinogênios e de aglutininas no plasma. Os aglutinogênios são substâncias encontradas 
na membrana plasmática das hemácias, enquanto as aglutininas são anticorpos presentes no plasma sanguíneo 
que atuam contra determinados aglutinogênios. 

Existem dois tipos de aglutinogênios, o A e o B. O aglutinogênio A está presente no sangue A, enquanto o B está 
no sangue tipo B. As pessoas com sangue AB possuem ambos aglutinogênios: A e B. Já as pessoas de sangue tipo 
O não possuem aglutinogênios em suas hemácias. 

 

 

Na figura podemos observar os Aglutinogênios e as Aglutininas (Anticorpos) 
ausentes ou presentes nos diferentes tipos sanguíneos. 

Assim como os aglutinogênios, existem dois tipos de aglutinina: anti-A e anti-B. A pessoa com sangue tipo A 
possui aglutinina anti-B, enquanto a pessoa com tipo sanguíneo B possui aglutinina anti-A. A pessoa que 
apresenta sangue do tipo AB não possui aglutinina em seu plasma, diferentemente das pessoas que possuem 
sangue tipo O, que se caracteriza pela presença das aglutininas anti-A e anti-B. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-genotipo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-membrana-plasmatica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-anticorpo.htm


• QUEM DOA PARA QUEM 

Considerando-se apenas o sistema ABO, podemos fazer algumas afirmações importantes em relação 
à transfusão de sangue: 

Indivíduos de sangue tipo O podem doar para qualquer pessoa, pois não possuem aglutinogênios nas hemácias. 
Devido a esse motivo, são conhecidos como doadores universais. Esses indivíduos, no entanto, só podem 
receber sangue tipo O, pois apresentam aglutinina anti-A e anti-B. 

Indivíduos com sangue AB podem receber sangue de qualquer tipo, pois não apresentam aglutininas em seu 
plasma. Devido a esse motivo, são chamados de receptores universais. Esses indivíduos, no entanto, podem 
apenas doar para indivíduos com sangue AB, pois possuem aglutinogênios A e B em suas hemácias. 

Os indivíduos do sangue A não podem doar sangue para indivíduos do sangue B, pois as hemácias seriam 
atacadas pelas aglutininas anti-A. Eles podem doar para pessoas com sangue A e pessoas com sangue AB. 
Pessoas com sangue A podem receber doação de pessoas com sangue A ou sangue O. 

Indivíduos do sangue B não podem doar para os de sangue A, pois suas hemácias seriam atacadas pelas 
aglutininas anti-B. Eles podem doar, portanto, para pessoas com sangue B e pessoas com sangue AB. Pessoas 
com sangue B podem receber doação de pessoas com o mesmo sangue ou sangue O. 

Veja a seguir um esquema que ilustra o que foi aqui exposto: 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transfusao-sanguinea.htm


2. Exercícios Resolvidos:  Leia com atenção o texto acima e responda a questão que se segue: 

Júlio e Aline são casados e possuem, respectivamente, sangue O e sangue AB. Qual a probabilidade do casal 
ter um filho com sangue tipo AB? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Resposta: Júlio possui sangue tipo O, logo, seu genótipo é ii. Aline possui sangue AB, portanto, seu genótipo é 
IAIB. Observe abaixo o quadro de Punnett (espécie de tabela em que é possível separar os possíveis gametas e 
descobrir os genótipos dos descendentes) mostrando esse cruzamento: 

 

Após a realização do cruzamento, podemos perceber que não existe a possibilidade desse casal ter filhos 
com tipo sanguíneo AB, sendo possível apenas o sangue dos tipos A (IAi) e B (Ibi). 

 

3. Agora é sua vez! Procure realizar os exercícios conforme os exemplos dos exercícios resolvidos. Busque 
apoio com seu responsável e anote as dúvidas no caderno de ciências.  

Exercício 01. A respeito de grupos sanguíneos, é correto afirmar que: 

A) Um indivíduo pertencente ao tipo O não tem aglutininas. 

B) Um indivíduo com aglutinina do tipo B não pode ser filho de pai tipo O. 

C) Os indivíduos pertencentes ao tipo AB não podem ter filhos que pertençam ao tipo O. 

D) Um homem pertencente ao tipo A casado com uma mulher do tipo B não poderá ter filhos do tipo AB. 

E) A ausência de aglutinogênios é característica de indivíduos pertencentes ao tipo AB. 

 

4. Gabarito Comentado: Após realizar as tarefas do “Agora é sua vez”, anote no caderno de ciências suas 
dúvidas e verifique suas respostas com o gabarito comentado (Respostas certas). Anote também quais 
respostas foram acertadas e erradas. Registre no seu caderno as dicas dos comentários. 

Exercício 01. Resposta: Alternativa C, pois indivíduos do sangue AB possuem genótipo IAIB e uma pessoa do 
sangue O apresenta genótipo ii. Para ter um filho ii, é fundamental a presença do alelo i tanto no pai quanto 
na mãe. 

  

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/quadro-punnett.htm

