
“Sinais de Alerta das Imunodeficiências Primárias” 
 
 
Nosso sistema imunológico tem como funções nos defender de diferentes 

microrganismos que causam infecções e também tem um papel de vigilância sobre 
células que causam autoagressão a nossos órgãos e sobre células cancerosas que 
podem surgir em nosso organismo. 

Sendo assim, doenças ou medicamentos que afetam o funcionamento do nosso 
sistema imune, nos deixam com maior predisposição para ter infecções, doenças 
autoimunes (autoagressão) ou câncer. 

As Imunodeficiências primárias (IDP) ou Erros Inatos da Imunidade (EII) são um 
grupo de doenças nas quais a principal alteração se encontra no funcionamento do 
sistema imune. São doenças genéticas e a maioria delas se manifesta nas crianças. No 
entanto, nem sempre há história da doença na família e, em alguns casos, as 
manifestações podem surgir na idade adulta. 

As IDP são mais de 350 doenças com manifestações diferentes de acordo com o 
setor do sistema imune acometido. Os sintomas podem ser desde leves até muito 
graves, com grande risco para a saúde ou mesmo para a vida do paciente. Por conta 
disso, é muito importante fazer o diagnóstico o mais cedo possível, para evitar 
sequelas ou mesmo a morte. 

Para que se busque um diagnóstico precoce, é muito importante que pacientes 
e médicos de diversas especialidades estejam atentos a alguns sinais de alerta: 

  

EM CRIANÇAS 

4 ou mais infecções de ouvido em um ano 

2 ou mais sinusites graves em um ano 

2 ou mais pneumonias em um ano 

2 ou mais meses usando antibióticos, com pouco resultado 

Dificuldade em ganhar peso e/ou crescer 

Abscessos (infecções de pele ou em órgãos internos) frequentes 

Candidíase (“sapinho”) na boca persistente ou repetidamente 

Necessidade de usar antibióticos na veia para o tratamento de infecções 

Duas ou mais infecções graves ou septicemia 

Reação anormal a vacinas, principalmente a BCG 

Diarreia crônica 

Febre alta recorrente e/ou persistente, sem motivo aparente 

Doenças de autoimunidade em crianças pequenas e/ou difíceis de tratar 

História de imunodeficiência ou sugestiva de imunodeficiência na família 

EM ADULTOS 

2 ou mais infecções de ouvido em um ano 

2 ou mais sinusites graves em um ano, na ausência de alergia respiratória 

1 pneumonia por ano, por mais de um ano 

Bronquiectasias 

Diarreia crônica, com perda de peso 

Infecções virais muito frequentes ou graves (verrugas, condiloma, herpes) 

Abscessos (infecções de pele ou em órgãos internos) frequentes 



Necessidade de usar antibióticos na veia para o tratamento de infecções 

Candidíase (“sapinho”) persistente ou repetidamente, infecções por fungos na pele 
ou em outros locais repetidamente ou persistente 

Infecção por bactéria semelhante à da tuberculose, que em geral não causam 
infecção  

Doenças autoimunes graves, de difícil tratamento 

História familiar de imunodeficiência ou suspeita de imunodeficiência 

 
Existe a possibilidade de fazer o diagnóstico de algumas dessas doenças, 

justamente as mais graves e fatais, antes mesmo que os sintomas apareçam, por meio 
da dosagem de TRECs e KRECs pelo teste do pezinho. Esse teste de triagem ainda não 
está incluído no teste do pezinho do SUS, mas está disponível em alguns laboratórios 
privados. A ASBAI está lutando para que esse teste se torne disponível para todos os 
recém-nascidos. 

Nas IDP mais comuns, existe um problema na produção de anticorpos ou 
imunoglobulinas. Nesses casos, o tratamento deve ser feito com a reposição desses 
anticorpos, realizando aplicação de imunoglobulina humana por via intravenosa 
(infusão na veia) ou subcutânea (infusão no tecido gorduroso abaixo da pele). Esse 
tratamento não é curativo, mas é muito importante para manter os pacientes 
saudáveis. 

Em alguns casos, principalmente naqueles mais graves, está indicado o 
transplante de medula óssea, que é um tratamento curativo. 

De uma maneira geral, devemos suspeitar de IDP diante de infecções 
frequentes e/ou graves e/ou muito difíceis de tratar. Procure um médico especialista 
da ASBAI para conversar sobre sua suspeita. 

 


