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Sistema Imune

• Resposta Imune
• Inata

• Barreira físicas e químicas

• Fagócitos

• Sistema Complemento

• Células Natural Killer

• Proteínas fase aguda

• Citocinas

• Adaptativa
• Imunidade Celular

• Imunidade Humoral



Sistema Complemento



Sistema Complemento

C5-C9 !!!!!!!!!!
Complexo de Ataque a 

Membrana
C3b !!!!!!!!!!

Encapsulados !!!!



Linfócitos



O que é uma infecção de repetição?

• Número

• Severidade

• Duração

• Complicações não usuais

• Falha terapêutica do esquema padrão

Cadê os números? 
Alto Nível de Suspeição!!!!



Quando suspeitar de imunodeficiência 
primária? 10 Sinais de alerta !

• Duas ou mais Pneumonias no último ano

• Quatro ou mais novas Otites no último ano

• Estomatites de repetição ou monilíase por mais de dois meses

• Abscessos de repetição

• Um episódio de infecção sistêmica grave (meningite, osteomielite, septicemia)

• Infecções intestinais de repetição / diarréia crônica

• Asma grave, Doença do colágeno ou Doença auto-imune

• Efeito adverso ao BCG e/ou infecção por Micobactéria

• Fenótipo clínico sugestivo de síndrome associada a Imunodeficiência

• História familiar de imunodeficiência







Criança? Adulto ?

Adulto

Criança Criança Normal

Defeitos Anatômicos

Imunodeficiências Secundárias

Imunodeficiências Primárias

Criança com Atopia

Criança com Doença Crônica

Imunodeficiências Secundárias

Imunodeficiências Primárias

OBS: Infecções 
repetidas deixam 

marcas

• Fibrose Cística
• Cardiopatia 

Congenita
• DRGE
• Aspiração 

Crônica

10%





Defeito Anatômico



Defeito Anatômico



Imunodeficiências Secundárias

Corticóide e Biológicos

HIV

DM, Sd. Nefrótica
DESNUTRIÇÃO !!!!

Linfomas e Leucemias

Doenças Autoimunes



Imunodeficiências Primárias

• Deficiências predominantemente de anticorpos; 

• Deficiências combinadas (de células T e B); 

• Outras imunodeficiências bem definidas; 

• Doenças de desregulação imunológica; 

• Defeitos congênitos de fagócitos; 

• Defeitos da imunidade inata; 

• Síndromes auto-inflamatórias; 

• Deficiências do sistema complemento. 

Imunidade Celular
X

Imunidade Humoral
X

Defeitos nos Fagócitos
X

Deficiências do Sistema Complemento

















Humoral
Infecções respiratórias recorrentes, por 
bactérias encapsuladas extracelulares, 
associadas a infecções gastrintestinais.
Autoimunidade e Câncer. 

Fagócitos
Infecções precoces e recorrentes envolvendo 
barreiras mecânicas de proteção. Apresentam 
dificuldade de cicatrização e retardo da queda 
do coto umbilical.

Complemento
Deficiências dos componentes terminais do 
complemento predispõem a infecções graves 
causadas por germes encapsulados. Deficiências 
do componente central do complemento (C3) 
predispõem a infecções bacterianas piogênicas. 
Doenças de imunocomplexos

Celular
Infecções graves e precoces por patógenos de 
replicação intracelular. Reações graves à vacina 
BCG são frequentes em neonatos. 
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Trato Urinário?
Faringoamidalites?

Isolamento 
sempre do 

mesmo 
microrganismo?

Sim?
Não?



Estomatite?











Síndrome de Chediak-Higashi



Síndrome de Wiskott-Aldrich



Síndrome de DiGeorge





Agamaglobulinemia congênita (XLA)

• Paciente do sexo masculino aos 4 anos de idade. OMA de repetição a 
partir dos 3 meses. 2- 4 a: 4 pneumonias (duas com derrame pleural). 
3 a : celulite em MIE sendo internado por 30 dias

• Exame físico: ausência de amígdalas

• Exames Laboratoriais:

• Hemograma normal



Deficiência de IgA

• Menina de 6 anos. OMA repetição desde 2 meses vida, sinusite (3x)

• Não frequentava creche e mamou no peito até os 2 anos de vida

• Asma intermitente

• Exames laboratoriais (5 anos):

• IgG = 936, IgA = <7, IgM = 323mg/dl



Neutropenia Congênita Severa

• Menina de 4 anos com história prévia de Pneumonias (4x), 
manifestações orais frequentes: estomatites e úlceras orais

• OMA (1x) Celulite (1x)



Deficiência de Linfócitos

• Lactente de 6 meses de idade, masculino, com história de diarréia há 
3 meses, monilíase persistente, 1 pneumonia.

• Exames laboratoriais

• Hemograma:



Síndrome de Hiper-IgE

• Adulto jovem com história de infecção de 
repetição desde o primeiro ano de vida, tendo 
apresentado vários abscessos cutâneos, adenites e

• pulmonares. A pele apresenta lesões extensas de 
foliculite. Além disso apresenta 
hiperextensibilidade em articulações.

• Exame laboratorial demonstrou níveis 
extremamente elevados de IgE sérica (23.535 
UI/ml)



Doença Granulomatosa Crônica

• Infecção repetição desde 6 meses, pneumonias (12), diarréia, OMA, 
estomatite, sinusite, abscesso cutâneo e septicemia



Imunodeficiência Comum Variável

• Paciente do sexo masculino aos 28 anos de idade. A partir dos 12 
anos: 1 pneumonia por ano. Aos 16 anos: meningite. Aos 20 anos: TB. 
Aos 25 anos: diarréia crônica.

• Exames Laboratoriais:

• Hemograma sem alterações

• CH50 = normal

• Imunoglobulinas . vide gráfico



Imunodeficiência Comum Variável

• Paciente do sexo feminino com 24 anos de idade. História clínica 
pregressa de: Pneumonia de repetição , bronquiectasia, diarréia
crônica, artrite e anemia hemolítica.

• Exames Laboratoriais: Hemograma: anemia

• CH50 = normal

• Imunoglobulinas . vide gráfico



Ataxia-Telangiectasia



Deficiência do Complemento

• Paciente com 12 anos, sexo masculino. História pregressa de 3 
meningites: 3 m, 2 a, 11 a

• Imunoglobulinas: IgA = 176 mg/dl, IgG = 1554 mg/dl, IgM = 176 
mg/dl, IgE 19

• Anticorpos para tétano, difteria e sarampo: positivos

• Anticorpo ao pneumococo: positivo

• História familiar revelou outros pessoas com história de meningite

• CH 50: indetectável; (vn = 130 - 330)



Obrigado !


