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Em  2011, a Direção da Associação de Saude 
Infantil de Coimbra (ASIC) organizou o 20º 
Encontro de Pediatria com o Tema «A Pediatria 
do Futuro» que  integrou pela primeira vez um 
Curso pré-Encontro. 

Este primeiro Curso foi inteiramente dedicado 
às Imunodeficiencias e foi proferido pela Profª 
Doutora Magda Carneiro-Sampaio, eminente 
professora de Pediatria da Universidade de S. 
Paulo, especialista em Imunodeficiencias.

No Curso deu-se particular destaque às 
imunodeficiências primarias. Embora não se 
trate de uma situação frequente em pediatria, 
os avanços recentes nesta área, a gravidade 
clínica e necessidade de um diagnóstico 
precoce faz com que seja uma área fundamental 
na formação dos futuros pediatras. 

De facto são já conhecidas e tem caracterização 
molecular mais de 150 imunodeficiencias 
primárias. Em muitas delas um diagnóstico 
atempado é essencial para melhorar a sobrevida 
e a qualidade de vida das crianças afetadas.  

O Curso teve 57 formandos, a maioria internos 
de pediatria de vários hospitais portugueses.

Como avaliação do Curso foi solicitado aos 
participantes a organização por grupos 
de trabalho e cada grupo elaborou uma  
revisão sobre cada um dos subgrupos das 
Imunodeficiências primárias. 

Os participantes aderiram com entusiasmo e os 
trabalhos foram revistos e organizados pelos 
especialistas em imunodeficiências do Hospital 
Pediatrico de Coimbra (Emilia Faria, Sónia 
Lemos e Graça Rocha) e objeto de publicação 
na Revista Saúde Infantil. 

A todos os que colaboraram nesta iniciativa a 
Direcção da ASIC agradece.

Direcção da ASIC
Graça Rocha

Leonor Carvalho

Maria João Mano

Conceitos atuais sobre Imunodeficiências Primárias
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Imunodeficiências primárias – Revisão da fisiopatologia, classificação, abordagem 
diagnóstica e terapêutica

Primary immunodeficiencies pathophysiology, classification, diagnosis and therapy

Resumo

As Imunodeficiências Primárias  (IDPs) são defeitos genéticos here-
ditários que afetam os diferentes componentes do sistema imunitário. 
Embora relativamente raras, estão certamente subdiagnosticadas. É 
necessário um elevado índice de suspeição na prática clínica diária, 
tendo presentes os sinais de alarme. As infeções recorrentes ou per-
sistentes são a sintomatologia mais frequente das IDPs. Patologias 
auto-imunes, auto-inflamatórias e neoplásicas são, no entanto, outras 
manifestações possíveis.
O diagnóstico e tratamento precoces e a utilização criteriosa de profi-
laxia antibiótica previnem a morbilidade e a morte e contribuem para 
uma melhoria da qualidade de vida das crianças.
Os autores abordam de uma maneira sucinta e sistematizada a fi-
siopatologia, classificação, abordagem diagnóstica e terapêutica dos 
principais grupos de IDPs.

Palavras-chave: Imunodeficiências primárias, classificação, diagnós-
tico, tratamento, crianças.

Abstract

Primary immunodeficiencies are hereditary genetic defects affecting 
several components of the immune system. Although rare, they are 
certainly underdiagnosed. A high index of suspicion is necessary, and 
clinicians must have in mind the alert signs. Recurring or persistent 
infections are the most common manifestations of primary immuno-
deficiencies. Autoimmune and autoinflammatory diseases and tumors 
are other possible manifestations. Timely diagnosis and treatment may 
save lives, prevent morbidity and improve the quality of life of these 
children.
The authors briefly review the pathophysiology, classification, diagno-
sis and therapy of the main groups of primary immunodeficiency.

Keywords: Primary immunodeficiency, classification, diagnosis, ther-
apy, children.

Introdução

As imunodeficiências primárias  (IDPs) representam um grupo hetero-
géneo de doenças, cerca de 150  (1,2), decorrentes de defeitos genéti-
cos hereditários, que afetam diferentes componentes do sistema imu-
ne. Caracterizam-se por uma predisposição aumentada para infeções, 
doenças auto-imunes, reacções inflamatórias exageradas e nalguns 
casos para neoplasias (3). As infeções são geralmente recorrentes, 
mais graves, duradouras e refractárias à terapêutica habitual, sendo 
por vezes necessária antibioterapia endovenosa prolongada. 
Na maioria dos casos são doenças monogénicas com hereditariedade 
do tipo mendeliano, herdadas de forma recessiva ligada ao cromosso-
ma X ou de forma autossómica recessiva. A penetrância, expressão da 
doença e interacção entre factores genéticos e ambientais determinam 
a diversidade fenotípica das IDPs  (1).
Afetam cerca de 1/10.000 nados-vivos, à exceção do défice de IgA que 
afeta 1/500 a 1/1.000 nados-vivos caucasianos (1,3). Estas taxas são 
mais elevadas em populações com consanguinidade e geneticamente 
isoladas. Embora raras são também certamente subdiagnosticadas 
por falta de sensibilidade por parte dos clínicos  (2). 
São mais frequentes no sexo masculino  (5:1), à exceção da imunode-
ficiência comum variável  (ICV)  (3). 

ACRÓNIMOS
ICV – imunodeficiência comum variável 
IDP – imunodeficiência primária

DGC – doença granulomatosa crónica
SCID – imunodeficiência combinada grave

Manifestam-se geralmente nos primeiros anos de vida mas existem 
casos com manifestações somente em idade adulta  (3), de que é exem-
plo a ICV, uma das IDPs mais frequentes, que tem um pico na segunda 
e terceira décadas de vida  (4).

Fisiopatologia

O organismo humano tem dois mecanismos de resistência à infeção: 
imunidade inata e adaptativa. A resposta inata é a linha de defesa 
inicial contra os micro-organismos. É rápida, inespecífica e limitada. 
Envolve as barreiras naturais  (pele e mucosas), proteínas do comple-
mento que promovem a opsonização de microrganismos extracelula-
res e três tipos de células: células fagocíticas  (neutrófilos e macrófa-
gos), células Natural Killer  (NK) e células apresentadoras de antigénio  
(5). A resposta adaptativa é mais tardia, especifica e tem capacidade de 
memória. É mediada pelos linfócitos T  (imunidade celular) e B  (imu-
nidade humoral). As células T atuam nas infeções por microrganismos 
intracelulares, enquanto as células B, produtoras de anticorpos, são 
importantes no controlo da infeção por agentes extracelulares  (5). 
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Um defeito em qualquer um destes componentes do sistema imune 
resulta numa incapacidade para controlar a infeção, e por vezes, em 
fenómenos de imunodesregulação.

Classificação

As IDPs são classificadas de acordo com o componente do sistema imune 
afetado, distinguindo-se classicamente oito grupos  (Quadro 1 e Figura 1)  (2).

Manifestações clínicas

Estão descritos dez sinais de alarme, que quando presentes devem 
fazer suspeitar de uma IDP  (Quadro 2)  (7). Dadas as particularidades 
do primeiro ano de vida, foi proposto por Carneiro-Sampaio et al  (da-
dos em publicação*) um conjunto de doze sinais de alarme específicos 
para esta faixa etária  (Quadro 3).

CAtegORIA exeMPlOS de dIAgNÓStICOS

1.  Imunodeficiências 
combinadas de célu-
las B e T  (predom-
nantemente células T)

Imunodefiência combinada grave  (SCID)
Défice de CD40L
Défice ZAP 70
Síndrome de Omenn

2.  Deficiências de anti-
corpos

Agamaglobulinémia AR ou ligada ao X  
(doença de Bruton)
Imunodeficiência comum variável
Défices específicos de anticorpos
Défices de subclasses de IgG
Défice selectivo de IgA

3.  Outras síndromes 
bem definidas de 
imunodeficiência

Síndrome de Wiskott-Aldrich
Ataxia-telangiectasia
Síndrome de Hiper IgE
Síndrome de DiGeorge
Imunodisplasias ósseas

4.  Doenças por imuno-
desregulação

Imunodeficiências com hipopigmentação
Linfohistiocitose hemofagocítica familiar
Síndromes linfoproliferativos ligados ao X
Síndromes linfoproliferativos auto-imunes

5.  Defeitos da fagocitose

Neutropénia congénita grave
Neutropénia cíclica
Doença granulomatosa crónica AR ou ligada 
ao X

6.  Defeitos da imunida-
de inata

Displasia ectodérmica anidrótica com 
imunodeficiência
Deficiência do Recetor da IL-1 associado a 
cinase 4  (IRAK 4)
Candidíase mucocutânea crónica
Encefalite a Herpes simplex

7.  Doenças auto-infla-
matórias

Febre mediterrânica familiar
Síndromes de febre periódica
Síndrome de Hiper IgD
Síndromes periódicos associados à criopirina

8.  Defeitos do comple-
mento

Deficiência dos vários componentes da via 
clássica e alternativa do complemento
Angioedema hereditário  (C1q)

Quadro 1 •  Classificação das imunodeficiências primárias  (adaptado de E 
de Vries, Eur J Pediatr 2011;170:169-77  (2)). AR – autossómica 
recessiva.

Quadro 2 •  Sinais de alarme para imunodeficiência primária  (adaptado 
de The Jeffrey Modell Foundation,      http://www.info4pi.org).

• Oito ou mais otites durante 1 ano
• Duas ou mais sinusites graves durante 1 ano
• Duas ou mais pneumonias num ano 
•  Duas ou mais infeções graves em órgãos profundos  (meningite,        osteo-

mielite, sépsis)
•  Abcessos cutâneos recorrentes ou de órgãos profundos
•  Necessidade de antibioterapia endovenosa para o tratamento de infeções 

banais
•  Ausência de resposta a pelo menos 2 meses de antibioterapia
•  Candidíase oral ou cutânea persistente após o primeiro ano de vida
•  Má progressão estaturo-ponderal
•  História familiar de IDP

•  Infeções fúngicas, virais e/ou bacterianas persistentes ou graves
•  Reacções adversas a BCG
•  Diabetes mellitus tipo 1 ou outra doença autoimune e/ou inflamatória
•  Quadro febril, sépsis-like, sem identificação de agente infecioso
• Lesões cutâneas extensas
•  Diarreia persistente
Cardiopatia congénita
•  Atraso na queda do coto umbilical
•  História familiar de imunodeficiência ou óbitos precoces por infeção
•  Linfocitopénia  (<2500 linfócitos/L) ou outra citopénia, ou leucocitose
•  Hipocalcémia
•  Ausência de timo

Quadro 3 •  Sinais de alarme para imunodeficiência primária no primeiro 
ano de vida

Figura 1 •  Distribuição das imunodeficiências primárias na Europa de 
acordo com o registo da Sociedade Europeia de Imunodefi-
ciências de 2010  (http://www.esid.org/statistics.php?sub=2). 

n = 10.747

Cada grupo de IDP está associado a uma maior suscetibilidade a de-
terminados microrganismos  (3,6). Algumas manifestações clínicas, se 
presentes, podem ser muito informativas e, desde logo, orientar para 
alguns tipos de IDPs, de acordo com o descrito no Quadro 4  (3).

Abordagem diagnóstica

O diagnóstico precoce de IDPs requer um elevado índice de suspei-
ção. A inespecificidade das manifestações clínicas aliada à sua relativa 
raridade pode motivar o atraso no seu diagnóstico  (2,8).
A investigação inicial requer a realização de uma história clínica minuciosa. 
Em relação às infeções, a idade de início, frequência, gravidade e resposta 
à antibioterapia são aspectos importantes a avaliar  (2), no entanto, outras 
manifestações clínicas possivelmente associadas devem ser igualmente va-
lorizadas  (9). No Quadro 5 encontram-se descritos itens a questionar.
O exame objetivo é fundamental e pode mesmo orientar o diagnóstico, con-
tudo, um exame físico normal não exclui a presença de uma IDP  (2). Os sinais 
que alertam para uma possível IDP encontram-se referidos no Quadro 6.
A investigação laboratorial deve ser faseada e orientada pela clínica. 

 (Carneiro-Sampaio et al)

*  Publicado em 2011 - Magda Carneiro-Sampaio, Cristina Miuki Abe Jacob, Cléa Rodrigues 
Leone. A proposal of warning signs for primary immunodeficiencies in the first year of life. Ped 
Allergy and Immunol  2011; 22, 3: 345-346.
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CMV – citomegalovirus, VSR – vírus sincicial respiratório, EBV – vírus Ebstein Barr, BCG – bacillus Calmette-Guerin, SHU – síndrome hemolítico-urémico.

1.História Familiar
•  Consanguinidade parental
•  Mortes precoces de causa desconhecida
•  Outros casos suspeitos de imunodeficiência; padrão de hereditariedade  (ex.: crianças do sexo masculino com IDPs ligadas ao X)
•  Doenças auto-imunes

2.História Pessoal
•  Queda tardia do cordão umbilical  (>4semanas)
•  Onfalite
•  Hipocalcémia com/sem convulsões neonatais  (Síndrome de DiGeorge)
•  Cardiopatia congénita  (Síndrome de DiGeorge)
•  Complicações da vacinação  (infeção disseminada pelo BCG ou outras vacinas vivas)
•  Erupção dentária tardia
•  Candidíase muco-cutânea e/ou estomatite recorrente ou refractária
•  Má evolução ponderal 
•  Diarreia crónica
•  Infeções bacterianas recorrentes  (comprovadas) – incluídas infeções vias aéreas superiores 
•  Infeções graves
•  Doença alérgica muito grave  (respiratória, gastrointestinal ou cutânea); angioedema
•  Diabetes mellitus tipo 1 ou outra doença auto-imune, especialmente em crianças com idade inferior a dois anos
•  Atraso de desenvolvimento psicomotor
•  Doença pulmonar crónica  (bronquiectasias, pneumatocelos) sem causa identificada

Quadro 5 • Aspectos na história clínica sugestivos de imunodeficiência primária.

 (adaptado de E. de Vries et al, Eur J Pediatr 2011;170:169-177  (2); 
E. de Vries et al, Clin Exp.Immun 2006;145:204-21  (4)).

gRuPOS
IdAde 
INíCIO

VíRuS BACtéRIAS MICOBACtéRIAS FuNgOS PROtOzOáRIOS
MANIFeStAçõeS 
ClíNICAS MAIS 
FRequeNteS

Deficiências de 
anticorpos

3-6 meses  
(diminuição 

dos anticorpos 
maternos), 

infância

Enterovírus

Staphylococus. 
pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, 
Moraxella catarrhalis, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococus aureus, 
Neisseria meningitidis, 
Mycoplasma pneumoniae

- - Giardia lamblia

Infeções respiratórias  
(otites, sinusites, 
pneumonias), 
cutâneas, 
gastroentestinais; 
Sépsis; 
Meningoencefalite

Imunodeficiências 
combinadas

Início precoce, 
< 6 meses

Todos, 
especialmente 

CMV, 
VSR, EBV, 

Parainfluenza 3

Salmonella typhi, Listeria 
monocytogenes, flora 
entérica

Não tuberculosas, 
incluindo BCG

Candida spp, 
Aspergillus 
spp, 
Criptococcus 
neoformans, 
Histoplasmosis 
capsulatum

Pneumocystis 
jiroveci, 
Toxoplasma 
gondii, 
Cryptosporidium 
parvum

Má progressão 
ponderal,
Infeções severas  
(meningites, 
septicémia, infeções 
sinopulmonares),
Candidiase 
recorrente, diarreia 
crónica

defeitos da 
fagocitose Início precoce -

Staphylococus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Nocardia asteroides, 
Samolonela typhi

Não tuberculosas, 
incluindo BCG

Candida spp, 
Aspergillus spp -

Abcessos cutâneos 
e viscerais, 
periodontites, Sépsis, 
Granulomata,
Obstruções 
gastroentestinais ou 
urinárias

defeitos do 
complemento Qualquer 

idade
-

Semelhante às 
deficiências de anticorpos, 
especialmente Neisseria 
meningitidis no defeito de 
componentes tardios

- - -

Meningites Neisseria 
meningitidis; infeções 
piogénicas; SHU, 
Glomerulonefrites; 
Angioedema 
hereditário

Quadro 4 •  Microrganismos causadores de infeção nos principais grupos de imunodeficiências primárias  (adaptado de Notarangelo, J Allergy     Clin 
Immunol 2010;125:S182-92  (1)). 
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Nos Quadros 7 e 8 encontram-se discriminados os exames auxiliares 
de diagnóstico, sendo que a normalidade dos exames de primeira li-
nha não invalida, perante um caso suspeito, a continuidade do estudo 
com os de segunda linha.
Vários aspectos podem condicionar os resultados obtidos  (medicação 
com corticóides ou outros imunossupressores, infeção aguda, incorre-
to acondicionamento da amostra, etc.) e devem ser valorizados na sua 
interpretação (3,8,9). Para minimizar o erro, é importante a programação 
antecipada das colheitas e comunicação com o laboratório de referên-
cia (8). Os resultados devem ser sempre interpretados de acordo com 
a idade do doente (3,8). 

A orientação para uma consulta de especialidade é fundamental em 
todos os casos em que surjam alterações nos exames de rastreio ou 
resultados duvidosos  (8).
A identificação dos micro-organismos implicados e do seu teste de 
sensibilidade aos antibióticos  (TSA), através de exames culturais  
(sangue, liquor, urina, tecidos, etc.), assim como, o exame anátomo-
-patológico do (s) tecido (s) afetado (s) são fundamentais para uma 
melhor orientação diagnóstica e terapêutica  (8,9).
Os exames de imagem  (radiografia, ecografia, tomografia axial com-
putorizada, ressonância magnética) podem contribuir para a caracteri-
zação do atingimento sistémico, resposta ao tratamento e monitoriza-

ção de complicações.
Na investigação das IDPs é essencial a exclusão de alterações não 
imunológicas que podem também predispor a infeções recorrentes, 
tais como a fibrose quística, inalação de corpo estranho, asma, 
rinite alérgica, eczema, doenças metabólicas, asplenia congéni-
ta, síndrome dos cílios imóveis ou anomalias anatómicas, como 
as fístulas traqueoesofágicas. Devem também ser excluídas causas 
secundárias de hipogamaglobulinémia: fármacos  (captopril, carba-
mazepina, anti-maláricos, citostáticos, glicocorticoides, fenitoína); 
infeções graves congénitas ou adquiridas  (HIV, rubéola congé-
nita, CMV, toxoplasma, EBV, sarampo, Toxoplasmose, tuberculose); 
desnutrição; doenças malignas e causas de perda excessiva de 
imunoglobulinas  (síndrome nefrótico, queimaduras graves, linfan-
giectasia, diarrreia crónica ou enteropatia esxudativa).
As doenças genéticas  (síndrome de Down, hemoglobinopatias, 
distrofias miotónicas) e auto-imunes  (lúpus eritematoso sistémico, 
sarcoidose, diabetes mellitus) devem também ser consideradas  (3,8).
Nas últimas décadas os avanços na biologia molecular permitiram 
a identificação dos genes responsáveis pela maioria das IDPs. O 
diagnóstico pré-natal, realizado a partir de amostras de sangue fetal, 
células do líquido amniótico ou biópsia das vilosidades, é atualmente 
possível em algumas situações, tais como a Deficiência da Adenosina 

exAMe FíSICO exeMPlO PAtOlOgIA ASSOCIAdA
Facies dismórfico Síndrome de DiGeorge; Síndrome de Hiper IgE
Alterações dentárias  (esmalte e implantação) NEMO, Síndrome de Hiper IgE
Albinismo parcial Síndrome de Chediak-Higashi, Síndrome de Griscelli
Eritrodermia SCID – Síndrome de Omenn, IPEX
Eczema grave Síndrome de Wiskott-Aldrich, Síndrome de Hiper IgE
Abcessos cutâneos; atraso na cicatrização Defeitos da fagocitose
Telangiectasias oculares e ataxia Ataxia-telangiectasia
Discrasia hemorrágica Síndrome de Wiskott-Aldrich
Molusco contagioso generalizado SCID  (défice de células T)
Candidiase mucocutânea SCID  (défice de células T)
Estomatite Defeitos da fagocitose
Aftas orais/genitais Defeitos da fagocitose
Onfalite Defeitos da fagocitose
Rash LES-Like Defeito do complemento  (C1-C3)
Ausência do tecido linfoide Síndrome de DiGeorge; SCID  (défice de células T), Agamaglobulinémia
Linfadenopatias e organomegalias Défice de anticorpos  (Disfunção de células B – ICV), Defeito da fagocitose  (DGC)
Sopro cardíaco Síndrome de DiGeorge
Sinais de doença pulmonar crónica  (hipocratismo digital, 
alterações na auscultação pulmonar)

Defeitos da fagocitose  (DGC), Défice de anticorpos  (Disfunção de células B)

Síndrome dermatomiosite – like Défice de anticorpos  (Disfunção de células B – Agamaglobulinémia)

Artrite Défice de anticorpos  (Disfunção de células B – Agamaglobulinémia); defeito do 
complemento

Quadro 6 •  Principais sintomas e sinais de alarme no diagnóstico de imunodeficiência primária

 (adaptado de E. de Vries et al, Eur J Pediatr 2011;170:169-177  (2); Monica Woroniecka et al, Pediatr Clin North Am 2000;47:1211-1223  (4); E. de Vries et al, 
Clin Exp Immun 2006;145:204-214  (8)). 

NEMO – nuclear factor kappaB essential modulator; ICV – imunodeficiência comum variável; IPEX - immune dysregulation-polyendocrinopathy–enteropathy-
–X-linked; LES – lúpus eritematoso sistémico; DGC – doença granulomatosa crónica.
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ExAMES AuxIlIARES DE 

DIAGNóSTICo DE PRIMEIRA lINhA
NoTAS

1.  Hemograma com contagem diferencial das 

células

•  Linfopenia: pode orientar para um défice combinado  (formas T-B+ podem ter número total de linfócitos 
preservado)

• Alteração do número dos neutrófilos nos defeitos da fagocitose
• Trombocitopenia/anemia, em doenças autoimunes; Síndrome Wiskott-Aldrich

2.  Doseamento das Imunoglobulinas  (Igs)  
(IgA, IgM, IgG)

•  Até aos 4-6 meses de vida reflectem a passagem transplancentária de Igs. Utilidade após os 4 meses de 
idade no diagnóstico dos défices combinados ou humorais puros. 

•  Considerar hipogamaglobulinémia fisiológica de infância entre os 3-7 meses. Valorizar défice de IgA ape-
nas em crianças > 4 anos.

3. IgE total • Aumentado no Síndrome de Hiper-IgE

4. Subclasses de IgG • Sem indicação em crianças < 18 meses

5. Anticorpos específicos

•  Isohemaglutininas: IgM anti-A ou B  (excepto se grupo de sangue AB).  (presentes à nascença)

•  Títulos de anticorpos contra antigénios proteicos  (anti-toxóide tetânico ou diftérico): dependem da interac-

ção entre células T e B; avaliam produção de IgG1; resposta precoce nos primeiros meses de vida.

•  Títulos de anticorpos contra antigénios polissacarídeos  (anti-PCP): avalia produção de IgG2; resposta au-

sente até aos 2 anos de idade. [se níveis diminuídos, vacinar e repetir níveis 4 semanas após]

6. Radiografia de tórax •  Avaliar presença de tecido tímico nas crianças pequenas; e bronquiectasias ou pneumatocelos.

Quadro 7 •  Exames complementares de diagnóstico de primeira linha na suspeita de imunodeficiências primárias 

 (adaptado de E. de Vries et al, Eur J Pediatr 2011;170:169-177  (2); ; E. de Vries et al, Clin Exp Immun 2006;145:204-214  (4);  Monica Woroniecka et al, 
Pediatr Clin North Am 2000;47:1211-1223  (8); Slatter, Clin Exp Immun 2008;152: 389-396  (9)).

exAMeS AuxIlIAReS de 
dIAgNÓStICO de SeguNdA 

lINHA
NOtAS

1. Fenotipagem linfocitária

Técnica de citometria de fluxo que permite quantificar os diferentes tipos de linfócitos existentes no sangue periféri-
co. Devem ser interpretados em número absoluto de acordo com a idade da criança. 
As moléculas expressas na sua superfície CD– Cluster of Differentiation – são usadas para identificar as populações 
celulares: 

• CD3+  (Linfócitos T)
• CD3+/CD4+  (LT helper)
• CD3+/CD8+  (LT citotóxicos)
• CD3+/HLA-DR+  (LT ativados)
• CD3+/ CD4-CD8-  (Células T “duplamente negativas”)
• CD19+ ou CD20+  (Linfócitos B)
• CD3-/CD16+ e/ou CD56+  (Células NK)

2. Estudo funcional dos linfócitos T
Avaliação da resposta proliferativa linfocitária após estimulação com mitogénios  (inespecíficos: PMA  (phorbol-1-
-myristate-13-acetato), ionomicina ou fitohemaglutinina  (PHA)), antigénios  (estimulação específica, permite uma 
avaliação mais selectiva) ou células alogénicas.

3. Estudo da fagocitose

• Estudo da quimiotaxia dos neutrófilos  (expressão de CD11/CD18)
• Estudo da fagocitose após estimulação com E.coli opsonizada
• Estudo da capacidade oxidativa dos neutrófilos:

- teste da redução com “nitroblue”  (NBT) 
-  teste da dihidrorodamina após estimulação com PMA, E.coli ou mieoloperoxidase  (citometria de fluxo)

4. Estudo do complemento

•  Doseamento de CH50: rastreio de um defeito na via clássica do complemento. Se alterado confirmar pela quantifi-
cação dos diversos componentes desta via.

•   Doseamento de AH50: rastreio de um defeito na via alterna Se alterado confirmar pela quantificação dos diversos 
componentes desta via.

  (adaptado de E. de Vries et al, Eur J Pediatr 2011;170:169-177  (1); Monica Woroniecka et al, Pediatr Clin North Am 2000;47:1211-1223  (2); E. de Vries et al, 
Clin Exp Immun 2006;145:204-214  (3), Slatter, Clin Exp Immun 2008;152: 389-396  (4)).

Quadro 8 • Exames complementares de diagnóstico de segunda linha na suspeita de imunodeficiências primárias.
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Desaminase  (ADA) e o Défice de Adesão Leucocitária  (LAD). Estes 
progressos têm possibilitado uma melhoria nos cuidados prestados às 
crianças, por um diagnóstico mais precoce, e às suas famílias pelo 
aconselhamento genético  (8,9).

Abordagem terapêutica 

Os pontos comuns na abordagem terapêutica das IDPs são a 
prevenção das infeções e o seu tratamento agressivo e atempado. A 
vacinação com vacinas vivas deve ser protelada até esclarecimento 
do tipo de IDP em causa  (1), dado que não está indicada nas patologias 
com deficiências de linfócitos B ou T graves. No caso de necessidade 
de transfusão sanguínea, apenas devem ser usados produtos irra-
diados e negativos para CMV  (1).
A terapêutica específica varia de acordo com o tipo de IDP, sendo de 
extrema importância uma intervenção precoce nas formas mais gra-
ves como nos SCIDs e na linfohistiocitose hemofagocítica familiar. O 
transplante de células hematopoiéticas constitui a hipótese de cura 
para estas duas últimas patologias assim como para outras, como o 
Síndrome de Wiskott-Aldrich, o défice de adesão leucocitária e o IPEX  
(1,2,5). A existência de dadores compatíveis propiciam melhores resulta-
dos a longo prazo, embora o transplante de células hematopoiéticas 
de dador não compatível possa ser uma opção com bons resultados 
nos SCID nos primeiros 3-5 meses de vida  (1,2).

A profilaxia antimicrobiana está preconizada nos casos de SCID en-
quanto aguardam transplante de células hematopoiéticas, na DGC e nas 
deficiências de anticorpos com bronquiectasias ou sinusite recorrente 
associadas  (1). Por sua vez, no casos de angioedema hereditário está 
indicada a profilaxia com infusão de concentrado de C1INH quando 
submetidos a tratamento cirúrgico ou procedimentos estomatológicos  (5).
A terapêutica substitutiva com imunoglobulina endovenosa ou sub-
cutânea nas deficiências graves de anticorpos  (10), assim como o G-
-CSF  (granulocyte-colony stimulating factor) na neutropénia congénita 
grave permitem a redução na incidência de infeções, embora só a 
precocidade da intervenção e a vigilância apertada permitam evitar 
sequelas a nível pulmonar e auditivo a longo prazo  (1,2). 
Fármacos imunossupressores estão indicados nas doenças auto-
-inflamatórias e na fase aguda hiperinflamatória da linfohistiocitose 
hemofagocítica familiar, nomeadamente corticóides, etoposido e ci-
closporina  (1,11).
A terapia génica apresenta-se como um tratamento promissor, cada 
vez mais acessível, de alguns subtipos de SCID cujo defeito genético 
foi identificado  (1,2).

Conclusão

Com esta revisão os autores pretendem alertar os clínicos para as ma-
nifestações clínicas das IDPs, sua orientação diagnóstica e terapêutica.
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Imunodeficiências secundárias em idade pediátrica

Secondary immunodeficiencies in pediatric age

Resumo 

As imunodeficiências podem ser secundárias, por disfunção adquirida 
do sistema imunológico, ou primárias, por disfunção hereditária do sis-
tema imunológico devido a defeitos genéticos específicos. 
Diversos fatores extrínsecos provocam estados de imunodeficiência 
secundária com consequente aumento do risco de infeções. O reconhe-
cimento da existência de possível imunodeficiência como causa de infe-
ções recorrentes permite que sejam tomadas medidas para minimizar a 
morbilidade e mortalidade. São várias as causas de imunodeficiências 
secundárias, tais como, terapêutica com glucocorticoides e imunomodu-
ladores, intervenções cirúrgicas, trauma e infeções crónicas, nomeada-
mente a infeção por VIH. A malnutrição proteíno-calórica é a causa mais 
comum de imunodeficiência secundária em crianças a nível mundial, 
sendo a deficiência de micronutrientes um reconhecido fator predispo-
nente para aumento da suscetibilidade a infeções. Doenças metabólicas 
como a diabetes mellitus e uremia crónica, a disfunção esplénica e al-
guns síndromes genéticos multissistémicos são outras causas frequen-
tes de imunodeficiência secundária. O espectro de apresentação clínica 
das imunodeficiências secundárias é amplo, dependendo do agente 
agressor e da suscetibilidade do hospedeiro. A remoção da causa primá-
ria resulta, habitualmente, no restabelecimento da imunidade. Contudo, 
perante esta impossibilidade, o risco de infeção pode ser minimizado 
pela terapêutica antibiótica e profilaxia adequadas.

Palavras-chave: imunodeficiências secundárias, VIH, crianças, imu-
nossupressão, infeções recorrentes.

Abstract

Immunodeficiency disorders may be secondary, due to acqui-
red immune dysfunction, or primary, caused by hereditary dys-
function of the immune system due to specific genetic defects. 
Several extrinsic factors may cause secondary immunodeficiency sta-
tes which results in an increased risk of infections. The recognition of 
possible immune deficiency as a cause for recurrent infections allows 
steps to be taken to minimize morbidity and mortality. There are seve-
ral etiologies of secondary immunodeficiencies, such as treatment with 
glucocorticoids and immunomodulatory drugs, surgery and trauma, 
extreme environmental conditions and chronic infections, including HIV 
infection. The protein-calorie malnutrition is the most common cause 
of secondary immunodeficiency in children worldwide, and micronu-
trient deficiency is a recognized risk factor for increased suscetibility 
to infection by weakening the mucosal barrier. Metabolic diseases like 
diabetes mellitus and chronic uremia, splenic dysfunction and gene-
tic multisystemic syndromes are other common causes of secondary 
immunodeficiency. The secondary immunodeficiencies have a wide 
spectrum of presentation, depending on the magnitude of the offending 
agent and on the host suscetibility. The removal of the primary condi-
tion responsible usually results in restoration of immunity. However, if 
this is not possible, the risk of infection can be minimized with appro-
priate antibiotic therapy and prophylaxis.

Keywords: secondary immunodeficiencies, HIV, children, immunosup-
pression, recurrent infections.

Acrónimos
IDP  –  imunodeficiências primárias
IDS  –  imunodeficiências secundárias
VIH  –  vírus da imunodeficiência humana
IL-1  –  interleucina 1
IL-1R  –  Recetor da interleucina 1
IL-2  –  interleucina 2
IL-6  –  interleucina 6
TNF  –  fator de necrose tumoral

CMV –  vírus citomegálico humano
VHB –  vírus da hepatite B
HZ  –  vírus herpes zoster
AIJ  –  artrite idiopática juvenil
LH  –  linfoma de Hodgkin
LLC  –  leucemia linfocítica crónica
MM  –  mieloma múltiplo
HAART  –  terapia anti-retroviral altamente ativa

Introdução 

As imunodeficiências classificam-se em primárias  (IDP), tendo como 
base um defeito genético que afeta as células do sistema imunológico, 
ou imunodeficiências secundárias  (IDS), se resultam de uma série de 
fatores que alteram um sistema imunológico intrinsecamente normal. 
As IDS são bem mais comuns do que as primárias e as alterações no 

componente celular da imunidade  (células T) são as mais frequentes, 
contrariamente às IDP em que os defeitos mais comuns ocorrem ao 
nível dos anticorpos  (1).
As etiologias das imunodeficiências são numerosas destacando-se, en-
tre outras, o uso de fármacos imunossupressores, agentes infeciosos, 
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doenças sistémicas, metabólicas, genéticas ou neoplásicas, disfunção 
esplénica e exposição a determinadas condições ambientais  (1)  (Ta-
bela1). Todavia, como estes distúrbios envolvem uma rutura no normal 
funcionamento do sistema imunológico, habitualmente manifestam-se 
sob a forma de infeções recorrentes, graves, incomuns e oportunistas  
(1,2). O espectro de apresentação é amplo pois depende da magnitude do 
agente agressor e da suscetibilidade individual  (1). Por exemplo, a IDS 
induzida pelos corticosteroides e outros fármacos imunossupressores é 
dependente da dose e presença de outras comorbilidades  (ex. sépsis). 
O Síndroma da Imunodeficiência Adquirida, resultante da infeção pelo 
vírus da imunodeficiência humana  (VIH), é a IDS melhor conhecida 
devido à sua prevalência e alta mortalidade. É responsável pela perda 
progressiva de linfócitos T CD4+, afetando a resposta imune celular e 
humoral. Porém, a IDS mais comum em todo o mundo resulta da mal-
nutrição grave, afetando tanto a imunidade inata como adaptativa  (1). 
O restabelecimento da imunidade nas IDS consegue-se, geralmente, 
pelo tratamento da causa primária ou remoção do agente agressor  (1,2). 
Em comum com outras patologias, a abordagem para o diagnóstico de 
IDS faz-se pela colheita pormenorizada da anamnese, exame físico e 
exames auxiliares de diagnóstico. Os exames laboratoriais deverão 
sempre incluir a pesquisa do VIH, bem como o despiste de outras con-
dições infeciosas, de acordo com os achados clínicos  (2).

Período neonatal e prematuridade

Sabe-se que o período neonatal se reveste de uma maior suscetibili-
dade a infeções potencialmente graves  (1). 
Tipicamente a prematuridade agrava a suscetibilidade infeciosa, alte-
ração parcialmente justificada pela falta de IgG maternas, dado que 
não há transferência transplacentar materno-fetal previamente às 32 
semanas de gestação  (1). 
O ambiente intrauterino, ao permitir um isolamento do meio externo, con-
duz a uma imaturidade imunológica do recém-nascido aquando do nasci-
mento. Porém, sabe-se que a exposição intrauterina a alguns antigénios 
condiciona uma resposta imunológica humoral do feto. O recém-nascido 
apresenta menor número de células B na zona marginal e menor expres-
são de CD 21 nas células B, limitando a resposta específica. Além disso, 
revela imaturidade dos órgãos linfoides secundários incluindo do tecido 
linfoide associado às mucosas  (gastrointestinal e respiratório)  (1). Existe 
também algum grau de disfunção neutrofílica que contribui para a ocorrên-
cia de infeções, particularmente importante nos prematuros e diretamente 
proporcional ao grau de prematuridade. Nos polimorfonucleares são re-
conhecidas alterações da fagocitose, diminuição da capacidade de gerar 
radicais oxidativos e uma capacidade reduzida na destruição bacteriana 
intracelular, comprometendo a função antibacteriana  (3).

Doenças genéticas 

As doenças genéticas não afetam primariamente o sistema imuno-
lógico, mas podem condicionar maior suscetibilidade à infeção. Os 
mecanismos moleculares subjacentes não estão ainda bem definidos. 
A trissomia 21 associa-se a maior incidência de infeções incluindo 
abcessos cutâneos, periodontite e infeções respiratórias. O número 

e função das células B e T estão afetados de forma variável. Foram 
também verificados defeitos de quimiotaxia e fagocitose in vitro  (1). No 
síndrome de Turner são frequentes as infeções respiratórias e nalguns 
doentes foi identificada hipogamaglobulinemia. Na fibrose quística 
existe suscetibilidade aumentada a sinusite e pneumonia devido a de-
feitos na imunidade inata  (1).

Malnutrição 

A malnutrição proteíno-calórica é a causa mais comum de IDS em 
crianças, a nível mundial  (1,2,4). As crianças malnutridas têm um timo e 
nódulos linfáticos de pequenas dimensões, com diminuição do número 
de células T circulantes, e alteração do teste cutâneo ou reações celu-
lares in vitro a Candida e derivado proteico purificado. Nestas crianças, 
os títulos de anticorpos específicos e as respostas imunes à admi-
nistração de vacinas são mantidos durante um período relativamente 
prolongado, mas tanto estes como a síntese de IgA mucosa acabam 
por tornar-se deficitários  (1,4). Determinados componentes do comple-
mento, como C3 e fator B, podem estar reduzidos consequentemente 
à diminuição de síntese ou consumo excessivo durante infeções de 
repetição  (4). As alterações da imunidade celular e fagocitose levam a 
risco aumentado de infeções fúngicas, víricas e por Gram negativos 
graves, enquanto a alteração na imunidade da mucosa é responsável 
por infeções gastrointestinais e respiratórias de repetição  (4).
A deficiência de micronutrientes contribui igualmente para suscetibilida-
de aumentada a infeções devido a enfraquecimento da barreira mucosa. 
Como exemplos, a vitamina D parece ser necessária para a atividade 
macrofágica contra patogénios intracelulares como M. tuberculosis, e o 
défice de vitamina B12 poderá conduzir a hipogamaglobulinemia  (1). 
A correção  das deficiências nutricionais resulta, geralmente, na reso-
lução dos defeitos imunológicos. Contudo, a malnutrição intrauterina 
secundária a insuficiência placentária pode resultar em imunodeficiên-
cia celular permanente  (1,4).

Alterações da homeostase bioquímica: Diabetes 
mellitus, Uremia e Síndrome nefrótico 

As alterações da função imunitária nos doentes com diabetes melli-
tus incluem defeitos na fagocitose e na quimiotaxia dos macrófagos 
in vitro, anergia de células T e resposta linfoproliferativa pobre a mito-
génios originados por exposição crónica à hiperglicemia. A disfunção 
de neutrófilos é a principal responsável pela predisposição a infeções 
fúngicas e relaciona-se diretamente com o nível de hiperglicemia  (1). 

Os indivíduos urémicos têm aumento da incidência e gravidade de 
infeções quando comparados com a população geral. Existe um es-
tado de hiporresponsividade imune e ativação  crónica que se traduz 
em múltiplos defeitos da imunidade inata e adaptativa, com anergia 
cutânea, diminuição de produção de anticorpos e funções neutrofí-
lica e dendrítica diminuídas  (1). Parece existir, também, redução na 
expressão e/ou funcionamento de recetores Fc da IgG. Alguns destes 
defeitos imunes podem ser parcialmente explicados pela presença de 
glicocorticóides endógenos elevados  (5).
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No síndrome nefrótico a diminuição de numerosos fatores plasmáticos 
e a terapêutica com imunossupressores conduzem a imunodepres-
são. A perda de imunoglobulina e complemento predispõe a infeções 
bacterianas. A hipogamaglobulinemia pode ser grave nalguns casos, 
levando a risco aumentado de peritonite causada por pneumococo e 
E. coli. Além deste fator, a perda de vitamina D, outros micronutrientes 
e fatores plasmáticos provocam depressão da imunidade celular (5). 

Cirurgia e trauma 

A ocorrência de danos na barreira epitelial conduz a um estado de ris-
co infecioso que, em geral, se relaciona diretamente com a dimensão 
da lesão. Pensa-se que o mecanismo que inicia a cascata de efeitos 
imunológicos consiste na libertação massiva de citocinas inflamatórias  
(IL-1, TNF) devido à ativação  dos monócitos e macrófagos pelos fatores 
de necrose celular  (5). A resposta inflamatória observada em indivíduos 
com traumatismo grave desenvolve-se gradualmente: perda de barreira 
epitelial, vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, ativação  
celular e aumento da adesão ao endotélio e resposta de stresse neuro-
-endócrina  (1). Esta resposta, com aumento consequente de cortisol, 
despoleta um estado relativo de imunossupressão  (5). 

Imunodeficiências secundárias induzidas por fármacos anti-inflamató-
rios, imunomoduladores, imunossupressores e agentes biológicos 
É comum na prática clínica o uso de fármacos com o objetivo de me-
lhorar as respostas imunes indesejáveis consequentes à crescente 
prevalência de distúrbios inflamatórios. Além dos efeitos, dose e du-
ração do tratamento com determinado fármaco, fatores adicionais 
contribuem para o desenvolvimento dos efeitos adversos relacionados 
com a terapêutica imunossupressora, nomeadamente a natureza da 
doença subjacente, o estado funcional do hospedeiro e o uso conco-
mitante de fármacos com efeitos imunológicos adversos sinérgicos  (6). 

Glucocorticoides, inibidores da calcineurina e 
agentes citotóxicos 

O efeito adverso destes fármacos é a sua tendência para diminuírem a 
resposta imunológica celular, tornando os doentes mais suscetíveis a 
infeções víricas e fúngicas  (agudas, crónicas e reativadas).   
Os glucocorticoides são fármacos sobejamente conhecidos pela diver-
sidade das suas aplicações para reduzir a lesão tecidular através de 
uma resposta inflamatória excessiva. Ligam-se a um recetor citosólico 
que é translocado para o núcleo e atua como fator de transcrição, afe-
tando a expressão de vários genes e provocando um efeito anti-infla-
matório. Estes agentes provocam redução da produção de citocinas  
(IL-1, IL-6 e TNF-a) e comprometimento da quimiotaxia leucocitária, 
adesão celular e fagocitose bem como anergia linfocítica. Ocorre lin-
fopenia como resultado de atividade pró-apoptótica e inibição das res-
postas proliferativas mediadas por IL-2. O nível alargado de defeitos 
imunológicos predispõe o doente a infeções diversas  (ex: candidíase 
oral e doença por herpes zoster)  (1,6). 
Os inibidores da calcineurina inibem seletivamente a transcrição da 
IL-2 e várias outras citocinas, sobretudo nos linfócitos T helper. A ci-

closporina tem sido extensamente usada para prevenir a rejeição de 
transplante de órgãos, reação de enxerto versus hospedeiro e doen-
ças autoimunes cortico-resistentes. Apresenta acções imunossupres-
soras potentes da função dos linfócitos T assim como da secreção de 
citocinas pelas células B, monócitos/macrófagos e células dendríticas. 
Não causa linfopenia ou leucopenia significativas. Outros agentes com 
mecanismo de acção e seletividade imunológica semelhantes são o 
tacrolimus e o pimecrolimus  (6). 
A vantagem dos inibidores da calcineurina relativamente aos corticos-
teroides é poupar as funções dos macrófagos e neutrófilos, reduzindo 
o espectro de suscetibilidade às infeções. Todavia, condicionam infe-
ções respiratórias e cutâneas com maior frequência, geralmente de 
causa viral  (sobretudo CMV)  (1). 
Os agentes citotóxicos, por sua vez, foram concebidos para controlar 
o crescimento de células neoplásicas e provocar ablação da medula 
óssea para transplantação. Têm progressivamente encontrado o seu 
nicho na categoria dos fármacos imunossupressores devido à seleti-
vidade conferida pela natureza proliferativa da resposta imunológica e 
a sua aplicação tem sido estendida para as doenças autoimunes e in-
flamatórias  (1). As drogas mais frequentemente usadas com estas apli-
cações são a ciclofosfamida, metotrexato, micofenolato, azatioprina e 
6-mercaptopurina. Outros agentes com uso predominante em doen-
ças autoimunes são a sulfasalazina, hidroxicloroquina e leflunomida. 
Estes interferem com a síntese de ADN, impedindo o ciclo celular e 
induzindo a apoptose. Geralmente inibem a proliferação de células T 
e B  (6). A maior limitação no seu uso é a toxicidade para outras células 
hematopoiéticas e não-hematopoiéticas, com desenvolvimento de 
citopenias e deterioração da mucosa gastrointestinal e da pele. Estas 
citopenias contribuem para um estado de imunodeficiência secundária 
e suscetibilidade às infeções (1).   

Agentes biológicos 

Uma nova era no tratamento de doenças inflamatórias imunomediadas 
iniciou-se com a introdução dos agentes biológicos. Em idade pediátrica, 
têm sido utilizados particularmente em doenças não controladas após 
uso combinado de drogas ou em monoterapia de anti-inflamatórios não-
-hormonais, corticosteroides, drogas modificadoras do curso da doen-
ça, imunossupressores e/ou gamaglobulina endovenosa. Dentre estes 
agentes destacam-se os inibidores do TNF-a  (etanercept, infliximab, 
adalimumab), os inibidores das citocinas pró-inflamatórias  (anakinra, 
tocilizumab), os depletores de células B  (rituximab) e os moduladores 
da coestimulação das células T  (abatacept)  (Tabela 2)  (7). 
O etanercept é o agente biológico mais utilizado na terapêutica da artrite 
idiopática juvenil  (AIJ), impede a sinalização que despoleta a cascata de 
citocinas pró-inflamatórias. O infliximab demonstra eficácia semelhante ao 
etanercept nas formas poliarticulares de AIJ. O adalimumab também modu-
la as respostas biológicas induzidas ou reguladas pelo TNF-a, incluindo as 
alterações dos níveis das moléculas de adesão responsáveis pela migração 
leucocitária  (ELAM-1, VCAM-1 e ICAM-1). O anakinra e tocilizumab são 
antagonistas das IL-1 e IL-6, respetivamente. A IL-6 atua na proliferação e 
diferenciação das células T e na diferenciação terminal das células B. Tal 
como a IL-1, é importante quer na inflamação local quer sistémica  (6,7). 



106106

20
11

 // 
33

  (
3)

: 1
03

-1
07

SA
ÚD

E 
IN

FA
NT

IL
DE

ZE
MB

RO

Imunodeficiências secundárias em idade pediátrica

Asplenia e hiposplenismo 

O baço é um órgão linfoide secundário responsável por cerca de 25% 
da capacidade fagocítica, que desempenha um papel fundamental na 
defesa contra bactérias encapsuladas  (ex: S. pneumoniae, H. influen-
zae e N. meningitidis)  (5). A causa mais comum de asplenia na idade 
pediátrica é a remoção cirúrgica por trauma ou para tratamento de 
patologia hematológica. Os doentes com asplenia podem apresentar 
quadros clínicos de sépsis severa, meningite ou morte súbita  (1). 
Na esplenectomia eletiva recomenda-se, caso ainda não tenha sido 
efetuada, vacinação antipneumocócica , antimeningocócica e anti-
Haemophilus influenzae pelo menos nas duas semanas prévias  (5). 

Imunodeficiências secundárias associadas a neo-
plasias malignas

As células tumorais podem desenvolver-se na presença de um siste-
ma imunológico funcionante, induzindo alterações nas respostas imu-
nológicas adequadas e escapando, desta forma, ao reconhecimento e 
destruição imunológica – immunoediting  (8). 
Pela sua associação mais comum a IDS destacam-se o linfoma de Hodgkin  
(LH), leucemia linfocítica crónica  (LLC) e mieloma múltiplo  (MM)  (9).
O LH tem sido associado a disfunção da hipersensibilidade do tipo retar-
dada para memória dos antigénios e diminuição das respostas in vitro a 
mitogénios de células T. A imunidade humoral e a função dos neutrófilos 
parecem estar intactas e, a concentração sérica de imunoglobulinas é 
geralmente normal. A vacinação prévia à quimioterapia provoca respos-
tas normais dos anticorpos a proteínas e polissacarídeos, com exceção 
da vacina meningocócica. Infeções por HZ frequentemente precedem o 
tratamento, enquanto a bacteriemia por pneumococo e outros microrga-
nismos associa-se a elevada mortalidade  (20%)  (9). 
Cerca de 60% dos indivíduos com LLC apresentam hipogamaglobuli-
nemia clinicamente significativa. O nível de deficiência de anticorpos 
aumenta com o estádio da doença e tempo decorrido desde o diagnós-
tico. As três classes de imunoglobulinas – IgG, IgA e IgM – podem estar 
diminuídas, mas a IgG encontra-se geralmente mais reduzida. Cerca de 
20% das células B na LLC têm atividade de anticorpos «naturais» e mos-
tram reatividade poli-específica a autoantigénios tais como proteínas do 
citoesqueleto e ADN. Outras anomalias das células B incluem resposta 
diminuída à vacinação. A LLC também se associa a disfunção das célu-
las T. As células CD4 + e CD8 + são incapazes de formar sinapses imu-
nológicas normais com células apresentadoras de antigénios  (CAA). As 
células T helper encontram-se diminuídas e as células T supressoras au-
mentadas  (inversão da relação CD4 / 8). Outros fatores predisponentes 
à infeção podem incluir diminuição da atividade do complemento, acção 
pobre das células natural killer e da citotoxicidade celular dependente de 
anticorpos. Os principais microrganismos associados a infeções nestes 
indivíduos são S. pneumoniae, S. aureus e H. influenzae  (9).
Várias anomalias imunológicas têm sido encontradas em doentes 
diagnosticados com MM, incluindo diminuição das células CD4 + e 
aumento das células CD8 supressoras. Embora o nível sérico de imu-
noglobulinas esteja frequentemente aumentado em virtude do compo-
nente M  (monoclonal), estes indivíduos têm hipogamaglobulinemia. 

Deficits pouco caracterizados na ativação  do sistema do complemento 
e na função dos neutrófilos contribuem para o aumento do risco de 
infeção por S. pneumoniae e outros microrganismos encapsulados (9). 

Doenças infeciosas 

São vários os microrganismos  (vírus, bactérias e parasitas) que podem 
induzir um estado de imunodeficiência facilitador do acesso a outros 
agentes patogénicos, responsáveis por infeções secundárias  (1,5). Infe-
ções pelo vírus do sarampo, CMV e influenza podem induzir linfopenia e 
anergia das células T. Todavia, estas são transitórias e normalmente me-
nos severas que a imunodeficiência observada na infeção pelo VIH  (1). 
A infeção pelo VIH provoca uma imunodeficiência progressiva, com 
depleção severa dos linfócitos T CD4+ e disfunção imunológica humo-
ral e celular, aumentando o risco de infeções graves e oportunistas1,10. 
Nas crianças, a transmissão é quase exclusivamente vertical, podendo 
verificar-se in utero, período periparto ou ser transmitida pelo leite ma-
terno. A transmissão horizontal por via sexual ou parentérica é menos 
frequente  (1,10). Na infeção pelo VIH a glicoproteína 120 do VIH liga-se 
à molécula CD4 e à quimiocina CCR5 das células macrofágicas. Estas 
células infectadas iniciam o processo de replicação e infeção das célu-
las T CD4+ após migração para os gânglios linfáticos e induzem linfo-
penia das células T através de vários mecanismos: apoptose induzida 
pelo VIH, efeito citopático viral, apoptose induzida por ativação  imune 
não específica e citotoxicidade das células infectadas1. 
A infeção pelo VIH origina um largo espectro de manifestações clínicas e 
uma evolução variada, sendo o espectro clínico mais grave representa-
do pela SIDA. A história natural da doença engloba uma fase aguda, que 
ocorre 1-6 semanas após a infeção e caracteriza-se por sintomas inespe-
cíficos  (febre, fadiga, mialgias e cefaleias), seguida por um período as-
sintomático, que pode prolongar-se por vários anos até à fase de doença 
sintomática progressiva. Esta última fase reflecte a diminuição progressiva 
das células T CD4+ e pode apresentar-se clinicamente por febre, perda 
ponderal, diarreia, linfadenopatia, infeções víricas e fúngicas cutâneas, 
ou mesmo infeções oportunistas  (pneumonia por Pneumocystis jiroveci, 
histoplasmose, toxoplasmose e coccidiomicose) quando a contagem peri-
férica de linfócitos T CD4+ é < 200 células/mL  (1,10).
De acordo com o seu mecanismo de acção as classes de fármacos 
disponíveis para tratamento incluem inibidores nucleosídicos e não 
nucleosídicos da transcriptase reversa, inibidores da protease, inibi-
dores de fusão, inibidores da integrase e inibidores CCR5  (1,10).Uma 
terapêutica antiretroviral de elevada eficácia que conjuga a adminis-
tração de três antiretrovirais de duas classes diferentes  (HAART), é 
atualmente considerada a estratégia mais eficaz para a prevenção das 
infeções oportunistas. A terapêutica HAART apesar de apresentar ele-
vada eficácia na redução da viremia e na restauração da normalidade 
da contagem de células T, não tem efeito curativo  (1,10). 
Têm também sido identificados estados de imunossupressão secun-
dária significativos resultantes de infeções por bactérias produtoras 
de superantigénios  (Staphylococcus e Streptococcus), envolvidas 
nos quadros do síndroma de choque tóxico. Estas toxinas estimulam 
a proliferação e ativação  de células T, com consequente libertação de 
citocinas responsáveis por necrose tecidular  (10). 
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As infestações parasitárias, cabendo à malária o papel mais expres-
sivo, estão associadas a maior suscetibilidade a infeções por outros 
agentes patogénicos, rejeição de enxertos e maior incidência de doen-
ças malignas. Alguns dos mecanismos patogénicos que poderão con-
correr para estes efeitos incluem: alteração da função macrofágica, 
indução das células T supressoras e produção de fatores imunosu-
pressores específicos pelos parasitas  (10).

Conclusão 

Atualmente existe um maior conhecimento da variedade de fatores 
que podem interferir na resposta imunológica. Na avaliação de um 
doente com aumento da frequência e/ou gravidade de infeções su-

gestivas de imunodeficiência subjacente, deve ter-se em consideração 
que as IDS são mais frequentes do que os defeitos imunes primários. 
A abordagem dos doentes com suspeita de imunodeficiências requer 
uma avaliação sistemática da anamnese, exame físico e achados la-
boratoriais. A história clínica detalhada assume particular importância, 
podendo apontar para a etiologia da imunodeficiência, tal como infe-
ção, malnutrição, doença metabólica ou neoplásica, uso de fármacos 
imunossupressores, cirurgia e trauma, exposição a condições ambien-
tais adversas, entre outras. Atendendo à sua prevalência e evolução 
clínica, a infeção por VIH deverá ser sempre considerada e excluída. 
Os defeitos imunes específicos e a apresentação clínica nas IDS são 
heterogéneos, afetando tanto a imunidade inata como a adaptativa. O 
défice imunitário melhora com a resolução da condição primária. 
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Primary imunodeficiencie with predominantly antibody deficiencies
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Resumo

A maioria das imunodeficiências primárias da infância caracteriza-se por 
produção deficitária de anticorpos e, dentro destas, incluem-se Défice 
Seletivo de IgA, Imunodeficiência Comum Variável, Agamaglobulinémia 
Ligada ao X, algumas formas de Hiper IgM, Défice de Sub-Classes de 
IgG, Défice Específico de Formação de Anticorpos e Hipogamaglobuli-
némia Transitória da Infância. Estas patologias cursam principalmente 
com infeções respiratórias bacterianas recorrentes e na maioria dos 
casos não se conhecem as bases etiológicas moleculares. Descrevem-
-se de seguida as manifestações clínicas e laboratoriais, terapêutica e 
prognóstico de cada uma delas.

Palavras- chave: Síndromes de Imunodeficiências de anticorpos, Dé-
fice Seletivo de IgA, Imunodeficiência Comum Variável, Agamaglobuli-
némia Ligada ao X, síndrome de Hiper IgM, Défice de Sub-Classes de 
IgG, Défice Específico de Formação de Anticorpos e Hipogamaglobu-
linémia Transitória da Infância.

Abstract

Most primary immunodeficiencies in childhood are characterized by 
deficient antibody production and in those are included Selective IgA 
Deficiency, Common Variable Immunodeficiency, X-linked agamma-
globulinemia, some cases of Hyper IgM syndrome, Subclasses De-
ficiency, Impaired Polysaccharide Responsiveness and Transient 
Hypogamma-globulinemia of infancy. These illnesses are mostly char-
acterized by recurrent bacterial respiratory infections and for most of 
them the molecular bases are not known. This paper describes the 
clinical and laboratory features, current management and prognosis of 
these illnesses. 

Keywords: Antibody deficiency syndromes, Selective IgA Deficiency, 
Common Variable Immunodeficiency, X-linked agamma-globulinemia, 
Hyper 1 IgM syndrome Subclasses Deficiency, Impaired Polysaccha-
ride Responsiveness,Transient Hypogamma-globulinemia of infancy.

Introdução

A eficiência do sistema imune depende da interação de diversos com-
ponentes e qualquer um deles pode estar implicado numa IDP (1, 2, 3). A 
resposta imune inata ou natural, inespecífica, é a primeira linha de defe-
sa do organismo. Não guarda memória e depende de 3 tipos de células: 
células fagocitárias  (neutrófilos, macrófagos), células natural killer (que 
têm a capacidade de lise de células estranhas ao organismo) e células 
apresentadoras de antigenios (envolvidas na indução da resposta imune 
adaptativa). As proteínas do complemento são importantes mediadores 
solúveis da resposta imune inata. A imunidade adaptativa ou adquirida 
é filogenicamente mais tardia, garante proteção contra reinfeções e é 
através desta que as vacinas atuam. Depende de processos específicos 
de reconhecimento de substâncias estranhas  (antigenios) e inclui os 
linfócitos T  (células efectoras e de memória, responsáveis pela resposta 
celular) e linfócitos B  (produtoras de anticorpos, responsáveis pela imu-
nidade humoral). As respostas dependentes de linfócitos B e T não são 
independentes uma da outra.

A imunidade humoral é mediada por anticorpos, produzidos por célu-
las B ativadas e cuja função é neutralizar e eliminar os antigenios que 

induziram a sua formação. Existem cinco classes de anticorpos: IgG  
(é a principal imunoglobulina, a que existe em maior concentração, 
tem 4 subclasses – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 e é a única que atravessa a 
barreira transplacentária, conferindo proteção ao recém-nascido e ao 
lactente nos primeiros meses), IgM, IgA  (tem duas formas, uma sérica 
e monomérica com duas sub-classes – IgA1 e IgA2 e uma secretora e 
dimérica que ocorre em todas as mucosas – gastrintestinal, pulmonar 
e urinária – e leite materno), IgD e IgE.
Nos défices de anticorpos, também chamados défices de células B 
ou imunodeficiências humorais, a alteração genética atinge seletiva-
mente a produção de anticorpos, permanecendo intacta a imunidade 
mediada por células. Estas imunodeficiências correspondem a mais 
de metade das IDP e manifestam-se geralmente entre os 6 e os 12M, 
quando diminuem os níveis séricos de IgG materna e a IgG própria 
ainda não atingiu valores significativos. Neste tipo de doença são ca-
racterísticas as infeções bacterianas recorrentes das vias respiratórias 
superiores e inferiores ou causadas por bactérias capsuladas  (Strep-
tococcus pyogenes, S. pneumoniae, H. influenza…). Nos diversos dé-
fices de anticorpos a anomalia localiza-se em diferentes estádios de 

AcrónIMos
IDP  –   Imunodeficiência primária
IDCV  –   Imunodeficiência comum variável

AGX  –   Agamaglobulinémia Ligada ao X
HTI  –   Hipogamaglobulinémia Transitória da Infância
BTK  –   Tirosina-cinase de Bruton
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maturação dos linfócitos B ou nas respostas dos linfócitos B maduros 
à estimulação antigénica.
A fase inicial da maturação de células B dá-se no fígado (durante a 
gestação) e na medula óssea  (na vida extrauterina ). Estas etapas ini-
ciais não requerem a interação das células B com antigenios estranhos. 
Na medula óssea, as stem cells hematopoiéticas progridem para pré-
-B sem expressarem à sua superfície recetores de imunoglobulinas. 
Sempre que a maturação de células B não progride além deste ponto o 
resultado é agamaglobulinémia. As etapas seguintes na maturação de 
células B ocorrem após a interação com antigenios exógenos ou com 
células T reguladoras – é a fase antigenio dependente, que corresponde 
à geração de resposta imune humoral. Posteriormente o desenvolvimen-
to normal de células B resulta na expressão de IgM na superfície celular, 
encontrando-se estas células B IgM+ no sangue e tecido linfático. A ma-
turação subsequente leva finalmente à expressão de superfície de IgG, 
IgA, IgD ou IgE, conjuntamente com IgM.

Formas de IDP com Défice de Anticorpos

Nas IDP predominantemente por défice de anticorpos incluem-se: Défice 
Seletivo de IgA, Imunodeficiência Comum Variável  (IDCV), Agamaglobu-
linémia Ligada ao X  (AGX) e autossómica recessiva, algumas formas de 
Hiper IgM, Défice de Sub-Classes de IgG, Défice Específico de Formação 
de Anticorpos e Hipogamaglobulinémia Transitória da Infância  (HTI). 

O Défice Seletivo de IgA é a IDP mais comum (4), com uma frequência 
variável de 1:223 até 1:1000. Define-se pela concentração sérica de 
IgA inferior a 7mg/dl em crianças maiores de 4 anos, com concentra-
ções normais de IgG e IgM, produção normal de anticorpos e ausência 
de alterações na imunidade celular. No entanto, se a concentração 
sérica de IgA for maior que 7mg/dl mas menor que o limite inferior da 
normalidade para a idade (dois desvios-padrão abaixo da média para 
a idade) poder-se-á considerar um défice parcial ou provável. 
A IgA representa mais de 70% do total de imunoglobulina presente no 
organismo e encontra-se principalmente nas secreções das mucosas 
nasais e pulmonares, saliva, lágrimas, leite e secreções dos sistemas 
genito-urinário e gastrintestinal. No entanto, apenas uma minoria de 
indivíduos com défice seletivo de IgA é sintomática  (10-15%), poden-
do manifestar infeções sino-pulmunares recorrentes  (otites, sinusites, 
pneumonias) ou gastroenterites  (como giardíase persistente e de difícil 
controlo, menos frequente). Apesar da importância da IgA na imunidade 
das mucosas, o facto de a maioria dos indivíduos com défice de IgA ser 
assintomático leva à presunção de que existam mecanismos imunoló-
gicos redundantes na proteção do hospedeiro. Os níveis séricos de IgA 
não se relacionam diretamente com a gravidade das manifestações e a 
concentração de IgA em fluidos orgânicos é muito variável, não se re-
comendando como ferramenta diagnóstica. Assume-se que um doente 
que apresenta valores séricos mensuráveis de IgA sérica tem a forma 
secretória em quantidade suficiente mas que aqueles que têm IgA sérica 
inferior a 7mg/dl não têm IgA secretória. 
Existem duas subclasses de IgA  (IgA1 e IgA2, que predomina). Con-
tudo o défice isolado de apenas uma delas é raro e não é clinicamen-
te significativo, pelo que a determinação de subclasses de IgA não é 
clinicamente útil. 

As células B de doentes com défice Seletivo de IgA expressam IgA à 
sua superfície, mas parece não haver continuação do processo ma-
turativo por motivos ainda mal esclarecidos. O primeiro défice genéti-
co identificado foi uma mutação no recetor TACI para a mediação do 
switch de isótopo nas células B, e foi também encontrado em alguns 
doentes com IDCV. Tanto a IDCV como a HTI fazem diagnóstico di-
ferencial com défice selectivo IgA. Mas este pode também dever-se 
a causas secundárias, como medicação  (irreversível: ciclosporina A; 
reversível: anticonvulsivos, penicilamina, captopril, sulfassalazina, ti-
roxina).
Os doentes devem beneficiar de avaliação clínica regular pela maior 
incidência de doença alérgica, neoplásica ou autoimune verificada. Se 
houver necessidade de transfusão sanguínea, os glóbulos vermelhos 
a administrar devem ser lavados várias vezes, para minimizar o risco 
de reação anafilática pela presença de anticorpos anti-IgA. Não há 
tratamento preventivo ou específico para o défice de IgA – o tratamento 
é sintomático, deve-se iniciar antibioticoterapia precoce nos períodos de 
infeção aguda. Recomenda-se terapêutica imunomodeladora inespecí-
fica, vacina antigripal anual e o cumprimento das imunizações segundo 
o Programa Nacional De Vacinação  (PNV). É uma IDP de excelente 
prognóstico e sem agravamento com a idade. 
A Imunodeficiência Comum Variável é a forma mais frequente de 
défice de anticorpos com necessidade de acompanhamento médico 
(5), afeta crianças e adultos  (comum) e tem manifestações clínicas: 
heterogéneas  (variável). Há alteração na diferenciação de células B 
e défice de imunoglobulinas. As concentrações de IgG, IgA e/ou IgM 
estão baixas e a resposta à imunização é diminuta tanto para vacinas 
proteicas como polissacáridas, na ausência de outra situação de imu-
nodeficiência. Pode haver diminuição no número de linfócitos B CD27+  
ou da função das células T. 
Calcula-se que afete 1:25.000 indivíduos, com maior incidência no norte 
da Europa. Os sintomas iniciam-se geralmente na segunda década de 
vida  (18-30 anos) e verifica-se também um primeiro pico entre 1-5 anos. 
A IDCV associa-se a um grande espectro de manifestações clínicas 
desde infeções agudas, recorrentes ou crónicas do aparelho respi-
ratório  (pneumonias, bronquites, sinusites, otites), conjuntivites, ar-
trite séptica, meningite bacteriana e bacteriémia; são principalmente 
provocadas por Pneumococcus, Hemophilus, Mycoplasma e também 
enterovírus. A doença pulmonar crónica é frequente na IDCV, mani-
festando-se por bronquiectasias em 30-50% dos doentes, provocadas 
pelas infeções recorrentes e pelo défice de regulação inflamatória. 
Diagnostica-se doença gastrointestinal (doença inflamatória intestinal, 
sprue-like, hiperplasia nodular linfoide, etc.) em cerca de 20% dos do-
entes com IDCV  que pode ser a manifestação inaugural. Os sintomas 
mais frequentes são a diarreia, a má absorção e a má progressão 
ponderal. Um quarto dos doentes desenvolverá doença autoimune  
(anemia hemolítica autoimune com trombocitopénia, artrite reumatoide 
e anemia perniciosa) e há maior predisposição a infiltração granuloma-
tosa de órgãos sólidos ou linfoides, esplenomegália, doença hepática 
e neoplasias  (linfoma não Hodgkin e neooplasia gástrica). 
A IDCV resulta de um conjunto de défices genéticos esporádicos, dos 
quais só 10-15% estão identificados; estes incluem alterações nos genes 
ICOS, TACI, BAFF-R e B19. Cerca de 10% dos doentes têm um fami-
liar com IDCV ou com défice Seletivo de IgA. O diagnóstico diferencial 
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faz-se com outras causas de hipogamaglobulinémia primária  (HTI, AGX, 
hiper-IgM, IDP combinadas, défice Seletivo de anticorpos) ou secundária  
(menor produção por doença maligna, medicação com imunossupresso-
res ou anti-epilépticos, infeções virais a EBV ou CMV ou doença sistémica 
causando supressão medular; aumento das perdas de imunoglobulinas 
por enteropatia perdedora de proteínas, síndrome nefrótico ou outras). 
A base da terapêutica é a substituição com imunoglobulina por via 
endovenosa  (300-600mg/kg a cada 3 ou 4 semanas) ou por via sub-
cutânea (100mg/kg/semana) o que reduz o número de infeções, ne-
cessidade de antibiótico e de internamentos. No caso de infeção deve-
-se administrar antibiótico de largo espectro após colheita de produtos 
biológicos para culturas; em determinadas situações pode-se conside-
rar a utilização de antibioterapia profiláctica. Os doentes devem fazer 
vigilância de outras situações como bronquiectasias. A imunização tem 
pouco interesse por ser pouco eficaz e porque o doente recebe regu-
larmente anticorpos através da terapêutica com imunoglobulina. 

A agamaglobulinémia é uma IDP na maioria dos casos ligada ao cro-
mossoma X  (Agamaglobulinémia Ligada ao X ou de Bruton) mas 
estão descritos raros casos de transmissão autossómica recessiva (6). 
Caracteriza-se por hipogamaglobulinemia grave, défice de anticorpos 
e suscetibilidade  aumentada a infeções. 
É uma patologia rara, estima-se que atinja 1:190.000 recém-nascidos 
do sexo masculino  (nos EUA). Os sintomas surgem em 90% dos ca-
sos no primeiro ano de vida  caracteristicamente após os 3-6M de ida-
de, altura até quando o lactente está sob a proteção das IgG maternas 
recebidas por via transplacentária no final da gestação. Aos dois anos 
de idade apenas 50% dos doentes estão diagnosticados.
A agamaglobulinémia ligada ao X resulta de um défice numa molécula 
de transducção de sinal, a tirosina-cinase de Bruton  (Btk), que é expres-
sa nas células B em todos os seus estadios de diferenciação. O papel 
da Btk relaciona-se com a promoção da expansão das células pré-B nos 
estádios pré-B1 e pré-B2 e o seu défice leva a uma diminuição quase 
total / ausência de células B  (geralmente menos de 2% de células B que 
expressem CD19 ou CD20), incapacidade de gerar plasmócitos e grave 
diminuição da produção de todas as imunoglobulinas. As células T estão 
normais. Há aumento da suscetibilidade a bactérias capsuladas  (Strep-
tococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae B, Streptococcus pyoge-
nes e Pseudomonas) com infeções recorrentes do aparelho respiratório  
(otites recorrentes, sinusites, pneumonias) podendo implicar atraso do 
crescimento; podem ocorrer episódios de sépsis, osteomielite, artrite 
séptica ou meningite. Há suscetibilidade a Salmonella e Campylobacter. 
Pode existir aumento do número de infeções a enterovírus  (Coxsackie 
e ECHO) pois a imunidade contra este tipo de micro-organismos é em 
primeiro lugar humoral; pode haver meningoencefalites ou hepatites 
crónicas a enterovírus. Parece haver uma tendência aumentada para o 
desenvolvimento de neoplasias, bronquiectasias e surdez neurossenso-
rial. Podem existir formas atípicas da agamaglobulinemia ligada ao X, de 
menor gravidade e manifestação muito mais tardia.
Um achado físico importante na agamaglobulinémia é a ausência ou 
diminuição marcada do tamanho das adenóides e amígdalas ricos em 
células B. O tecido linfoide habitualmente pálpavel está geralmente 
ausente, podendo contudo palpar-se gânglios linfáticos periféricos à 
custa da hipertrofia das células T. 

Deve levantar-se a suspeita de agamaglobulinémia ligada ao X sempre 
que um doente do sexo masculino tenha infeções respiratórias graves 
recorrentes nos primeiros anos de vida e ausência de resposta às imuni-
zações vacinais. Os critérios de diagnóstico são três: a) sexo masculino, 
b) hipo/agamaglobulinémia  (IgG, IgA e IgM séricas abaixo de 100mg/
dl; no entanto a IgG pode rondar os 200-300mg/dl) com menos de 2% 
de células B CD19+, c) um familiar materno do sexo masculino com 
as mesmas alterações do doente. Deve ser investigada a mutação no 
gene Btk. O diagnóstico diferencial faz-se com outras causas de hipo/
agamaglobulinémia  (HTI, IDCV) mas nessas os níveis de células B são 
geralmente normais. 
A terapêutica de escolha é imunoglobulina  (endovenosa ou subcutânea) 
que diminui o número de infeções e de internamentos; no entanto repõe 
apenas IgG e pode não conter concentrações significativas de imuno-
globulina contra micro-organismos menos frequentes. No caso de sus-
peita ou confirmação de infeção deve ser iniciada terapêutica antibiótica 
agressiva. Importa referir que a administração de vacinas de vírus vivos 
é contraindicada nestes doentes, não havendo dados sobre a segurança 
ou eficácia das restantes vacinas. Estes doentes devem ser vigiados 
quanto à existência de lesões pulmonares subclínicas e progressivas. 
Com a otimização  da terapêutica atual, a maioria dos doentes sobrevive 
até à idade adulta, com boa qualidade de vida.

A síndrome de Hiper-IgM é uma IDP rara (7), apresenta diferentes qua-
dros clínicos e caracteriza-se por concentrações séricas de IgM normais 
ou elevadas com IgG, IgA e IgE normais ou baixas e uma diminuição 
do número e/ou função dos linfócitos. Em mais 70% dos casos deve-se 
a mutações com transmissão ligada ao X  (défice do ligando do CD40) 
afetando as células T, sendo atualmente classificadas como IDP combi-
nada. No entanto, num pequeno número de casos, em que o modo de 
transmissão é autossómico recessivo e os linfócitos T estão normais, o 
défice deve-se a mutações nas enzimas AICDA e/ou UNG, necessárias 
para o switch de classe durante o desenvolvimento dependente de an-
tigenios. Sem estas enzimas não ocorre o switch de IgM para IgA, IgG 
ou IgE, pelo que as células apenas conseguem produzir quantidades 
significativas de IgM. Nos doentes com alterações AICDA ou UNG os 
níveis de IgG são geralmente menores que 200mg/dl, com IgA menor 
que 20mg/dl e IgM variando entre 100 e 3.700mg/dl. A resposta específi-
ca com anticorpos IgG é inexistente mas os números de linfócitos B e T 
circulantes são normais, com a função dos linfócitos T intacta. 
A síndrome de hiper-IgM manifesta-se por infeções sinopulmunares recor-
rentes e graves a bactérias capsuladas, infeções gastrointestinais  (incluin-
do giardíase), meningites bacterianas ou encefalites virais. Em cerca de 
dois terços dos doentes observa-se hiperplasia linfoide, que pode envolver 
os nódulos periféricos, mesentéricos, amígdalas, fígado e baço. Podem 
ser encontradas diversas patologias autoimunes. A terapêutica inclui tera-
pêutica de reposição com imunoglobulina endovenosa  (diminui o número 
de infeções e a hiperplasia linfoide) e antibioticoterapia.

O Défice de Subclasses de IgG, que afeta até 20% da população, é 
na maioria das vezes assintomática (8). Caracteriza-se por um défice 
significativo de uma ou mais subclasses de IgG numa criança com 
concentração sérica total de IgG normal ou próxima do normal e com 
défice na função dos anticorpos – resposta inadequada à vacinação. 
Pode-se associar a outras IDP como défice Seletivo de IgA. Alguns 
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doentes têm infeções sino-pulmonares recorrentes de gravidade va-
riável causadas por bactérias respiratórias comuns; podem também 
ter osteomielite, meningite, septicemia, diarreia e infeção cutânea. O 
défice de subclasses de IgG é uma situação que geralmente tem bom 
prognóstico, mas há uma minoria de doentes que evolui para IDCV. 
Como a subclasse presente em maior quantidade é a IgG1  (70%), 
sempre que exista um défice de IgG1 este será necessariamente clas-
sificado como hipogamaglobulinémia. 
A subclasse mais frequentemente afetada em crianças é a IgG2  (res-
ponsável pela resposta humoral contra agentes polissacáridos) e em 
adultos a IgG3. Como a IgG2 é responsável pela resposta  (anticorpos) 
a antigenios capsulados polissacáridos, doentes com défice de IgG2 
têm risco aumentado de infeções a Streptococcus pneumoniae, Hae-
mophilus influenza tipo b e Neisseria meningitidis. Apesar disso o que 
predomina são as infeções sino-pulmunares.
Os baixos níveis séricos de sub-classes de IgG devem ser confirmados 
em duas ocasiões distintas com o doente clinicamente bem  (sem infe-
ção). Deve ser demonstrada a resposta inadequada à vacinação pela 
pesquisa de títulos de anticorpos para antigenios proteicos (tétano e dif-
teria) e a partir dos quatro anos de idade pesquisar títulos de anticorpos 
para antigenios polissacáridos (múltipos sérotipos de pneumococos). Na 
ausência de títulos mensuráveis pode repetir-se a administração da va-
cina em causa e voltar a determinar os títulos séricos.
A terapêutica inclui imunização com vacinas conjugadas, antibioticote-
rapia agressiva e precoce e eventual profilaxia antibiótica e/ou imuno-
globulina em casos muito selecionados.

Se a quantidade de imunoglobulina sérica for normal  (incluindo IgG total 
e subclasses) mas houver défice na função dos linfócitos B, com altera-
ção na produção dos anticorpos, a IDP designa-se por Défice Seletivo 
de Produção de Anticorpos com Imunoglobulinas normais. Deve 
ser demonstrada a resposta inadequada à vacinação. Esta situação, 
cuja etiologia se desconhece, pode existir isoladamente ou como parte 
de uma imunodeficiência mais global. Há maior número de infeções re-
correntes do aparelho respiratório, conjuntivite e gastroenterites. 
A necessidade de administração de imunoglobulina, em casos muito 
selecionados, vai depender do grau de gravidade e frequência das 
manifestações clínicas. Em caso de infeção devem ser administrados 
antibióticos de largo espectro após exame bacteriológico da expetora-
ção ou hemoculturas e a imunização poderá ter interesse por existir 
uma função T preservada.

A Hipogamaglobulinémia Transitória da Infância pode definir-se 
como um prolongamento e acentuação da hipogamaglobulinémia que 

se verifica fisiologicamente durante os primeiros 6 meses de vida. À 
data do parto a imunoglobulina do RN é na quase totalidade IgG mater-
na, transferida nas últimas semanas de gestação e cuja concentração 
sérica começa a diminuir logo após o parto, apresentando um mínimo 
entre os 3 e os 6 meses. Como os outros isotipos não atravessam a 
placenta, quando se deteta IgM ou IgA no sangue do cordão, significa 
que estas imunoglobulinas foram produzidas pelo RN e a sua presen-
ça pode significar infeção in utero. A produção de IgG própria inicia-se 
cerca dos 6 meses de vida e aos 12 meses a concentração sérica de 
IgG da criança é cerca de 60% da do adulto. 
O diagnóstico da HTI baseia-se em níveis séricos diminuídos de IgG  
(pelo menos dois desvios-padrão abaixo da média para a idade – muitos 
laboratórios usam este valor como o limite inferior da normalidade em 
cada idade) com ou sem diminuição dos valores das outras imunoglobu-
linas, persistindo além dos seis meses de vida e na ausência de outras 
situações de imunodeficiência. A imunidade celular e subpopulações 
linfocitárias estão normais, tal como a resposta às imunizações, com 
adequada produção de anticorpos. A etiologia da HTI continua desco-
nhecida. Algumas crianças com HTI permanecem assintomáticas, ou-
tras têm infeções recorrentes ou pontualmente infeções pouco habituais  
(desde infeções das vias respiratórias superiores, bronquite e / ou otite 
média até celulite ou meningite bacteriana), mas globalmente bom esta-
do geral. Por definição a HTI é uma doença autolimitada e o diagnóstico 
é retrospectivo, após normalização das alterações séricas e da clínica 
– o que geralmente demora alguns meses mas pode chegar a dez anos. 
É também um diagnóstico de exclusão. Outras IDP podem ter uma apre-
sentação inicial semelhante  (AGX, IDCV ou alguns casos de imunode-
ficiência combinada grave). A terapêutica assenta na antibioticoterapia 
para as infeções, na profilaxia antibiótica em casos selecionados e em 
casos pontuais na substituição com imunoglobulina, o que é geralmente 
controverso nestes doentes.

Conclusão

As imunodeficiências primárias com défice predominante de anticor-
pos são um grupo de patologias que, apesar de pouco frequentes e 
de baixa mortalidade, acarretam importante morbilidade. A incidência 
exata da sua ocorrência e a sua etiologia são desconhecidas. O que 
não oferece dúvidas é que o diagnóstico e tratamento precoces melho-
ram a qualidade de vida destes doentes.

Bibliografia
1.  Dornas PB, Robazzi TCMV, Silva LR. Imunodeficiência primária: quando investigar, como 

diagnostica. Pediatria  (São Paulo) 2010; 32 (1):51-62
2.  Neves C. Imunodeficiências Primárias. In: Tratado de Clínica Pediátrica, Amaral JMV  (Ed), 

Vol 1:392-396, Lisboa, 2008.
3.  De Vries E, Driessen G. Primary immunodeficiencies in children: a diagnostic challenge. Eur 

J Pediatr  (2011) 170:169-77
4.  Stiehm ER. The four most common pediatric immunodeficiencies. J. Immunotoxicol. 2008 

Apr; 5 (2):227-34. 

5.  Glocker E, Ehl S, Grimbacher B., La inmunodeficiencia variable común en niños. Current 
Opinion in Pediatrics – Edición Española, 2007, 19:685-92

6.  Winkelstein JÁ. Agammaglobulinemia. In: UpToDate, Basow, DS  (Ed), UpToDate, Wal-
tham, MA, 2010.

7.  Bonilla F. Primary humoral immune dificiencies: An overview. In: UpToDate, Basow, DS  
(Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2011.

8.  Lemmon JK. Clinical manifestations, diagnosis and treatment of IgG subclasses defi-
ciency. In: UpToDate, Basow, DS  (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2010.

20
11

 // 
33

 (3
): 

10
8-

11
1

SA
ÚD

E 
IN

FA
NT

IL
DE

ZE
MB

RO



112

ARTIGOS ORIGINAIS

xxxxxxx
* Interno complementar     ** Assistente Hospitalar 
Correspondência: Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Tondela Viseu - pediatria@hstviseu.min-saude.pt

Oliveira RS*, Aires S*, Monteiro G*, Antunes J*, 
Fernandes P*, Rodrigues M*, Cálix MJ**

Imunodeficiências combinadas de células T e B 

Combined T- and B-cells immunodeficiencies

Resumo

As imunodeficiências combinadas de células T e B são um grupo hete-
rogéneo de imunodeficiências congénitas caracterizadas por ausência 
da imunidade mediada por linfócitos T associadas a defeitos variáveis 
de outras populações linfocitárias, nomedadamente linfócitos B ou 
Natural-Killer  (NK). Apesar de raras, são conhecidas mais de vinte do-
enças pertencentes a este grupo, a maioria atualmente geneticamente 
caracterizada. Têm em comum uma apresentação clínica precoce com 
elevada suscetibilidade a infeções, em geral graves, causadas por 
agentes oportunistas, apresentando-se como infeções respiratórias de 
repetição, diarreias crónicas e má progressão estato-ponderal.
No presente artigo, os autores fazem uma revisão sobre as principais 
formas de imunodeficiências combinadas, mecanismos moleculares 
e fisiopatológicos subjacentes, manifestações clínicas e laboratoriais 
bem como particularidades terapêuticas. Destaca-se a Imunodeficiência 
Combinada Severa pela sua importância clínica, gravidade e frequência.
O diagnóstico precoce é essencial, requerendo um elevado índice de 
suspeita clínica assente na história pessoal  (doença atual e antece-
dentes), história familiar e em achados laboratoriais, condicionando 
uma referenciação precoce para centros especializados bem como 
uma abordagem terapêutica atempada, baseada na prevenção e tra-
tamento das infeções e, sempre que possível, do défice imunológico.
O reconhecimento e tratamento precoces deste grupo de doenças são 
cruciais no seu prognóstico, prevenindo a morbilidade e melhorando a 
qualidade de vida.

Palavras-chave: Imunodeficiências primárias, linfócitos T, linfócitos 
B, linfócitos NK, imunodeficiência combinada severa, deficiência de 
adenosina deaminase, deficiência de RAG 1/2, síndrome de Omenn, 
síndrome de Hiper-IgM, deficiência do MHC classe II.

Abstract

Combined T - and B-cells immunodeficiencies are a heterogeneous 
group of congenital immunodeficiencies, characterized by the absence 
of T cells mediated immunity, associated with variable defects of other 
lymphocyte populations, as B cells or natural-killer  (NK) cells. Although 
rare, more than twenty diseases belong to this group, most of which 
have now been genetically characterized. They have in common an 
early clinical presentation with high suscetibility to serious infections, 
usually caused by opportunistic agents, leading to recurrent respiratory 
infections, chronic diarrhea and failure to thrive.
In this article, the authors review the most common entities of com-
bined immunodeficiencies, the underlying molecular mechanisms and 
physiopathology, clinical and laboratorial manifestations as well as the 
therapeutic particularities. Severe Combined Immunodeficiency stands 
out because of its clinical importance, severity and frequency.
Early diagnosis is essential, requiring a high index of clinical suspicion 
based on personal history  (present and past medical history), family 
history and laboratorial findings, leading to an early referral to specia-
lized care centers as well as a prompt initiation of appropriate therapy, 
based on prevention and treatment of the underlying infections as well 
as the immune deficit, whenever possible.
The early recognition and treatment of this group of diseases are crucial 
for the prognosis, preventing morbidity, and improving quality of life.

Keywords: Primary immunodeficiencies, T lymphocyte, B lymphocyte, 
NK lymphocyte, severe combined immunodeficiency, adenosine dea-
minase deficiency, RAG 1/2 deficiency, Omenn syndrome, Hiper-IgM 
syndrome, MHC class II deficiency.

Introdução

A classificação atual, em voga desde 2009 (1), agrupa as imunodefici-
ências primárias  (IDP) em oito grupos, um dos quais engloba o grupo 
das imunodeficiências combinadas de células T e B (1,2). Estas cons-
tituem um grupo heterogéneo de IDP caracterizadas por defeitos no 
desenvolvimento e/ou função dos linfócitos T associados a defeitos va-
riáveis dos linfócitos B ou NK. Dado o envolvimento simultâneo de dois 
importantes eixos da resposta imunitária adquirida, este grupo de doen-
ças tem expressão clínica geralmente precoce, e como tal o diagnóstico 
é feito, em cerca de 60% dos casos, em idade pediátrica  (3). Têm como 
denominador comum uma elevada suscetibilidade às infeções, em ge-
ral graves, causadas por agentes oportunistas como o Pneumocystis 
jiroveci, um dos agentes mais frequentemente identificados, responsá-
vel essencialmente por pneumonia intersticial, potencialmente fatal se 

não diagnosticada e tratada atempadamente (4). De destacar também 
a suscetibilidade a infeções por micro-organismos intracelulares, fun-
gos, protozoários, bactérias  (Salmonella typhi, Listeria monocytoge-
nes, flora entérica) e vírus  (citomegalovírus, adenovírus, vírus sincicial 
respiratório, parainfluenza tipo 3 e vírus vacinais como o da varicela, 
do sarampo ou o rotavírus) (4), o que se explica face ao papel pre-
ponderante destas células na resposta imune a este agentes (5). Em 
muitos casos, estas crianças apresentam precocemente infeções res-
piratórias graves, diarreias crónicas, má progressão estato-ponderal 
e eventualmente um rash cutâneo, reflexo da doença enxerto versus 
hospedeiro  (que surge na sequencia de uma resposta inadequada à 
presença de linfócitos T maternos na criança) (4).
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Imunodeficiências combinadas de células T e B

Pretende-se com este artigo caracterizar os principais mecanismos 
fisiopatológicos das imunodeficiências combinadas, manifestações 
clínicas e características laboratoriais, bem como a atualização de 
conceitos no que respeita ao estudo e intervenção terapêutica neste 
grupo de doenças.

Fisiopatologia e características clínicas
São atualmente conhecidas mais de vinte doenças pertencentes a 
este grupo, todas elas consideradas raras ou muito raras e genetica-
mente heterogéneas (1).

Imunodeficiência Combinada Severa  (conhecida pela sigla anglo-
-saxónica SCID de Severe Combined Imunodeficiency) – salienta-
-se pela sua importância clínica, gravidade e frequência. Considerada 
per si uma família de imunodeficiências primárias, cuja característica 
essencial é a ausência de células T em virtude de uma alteração do 
seu normal desenvolvimento (3,4). Podem ter um padrão de hereditarie-
dade autossómica recessiva ou ligada ao cromossoma X e, consoan-
te a mutação presente, assim será o defeito no desenvolvimento dos 
precursores linfocitários envolvidos, que podem determinar não só um 
número reduzido de linfócitos T, mas também de outros grupos linfo-
citários, como as células Natural-Killer  (NK) ou os próprios linfócitos 
B (1,4). As linhagens mieloide e eritróide são quantitativa e qualitativa-
mente normais.
Este grupo caracteriza-se de acordo com o fenótipo imunológico em SCID 
com ausência de linfócitos T mas presença de linfócitos B  (T-B+ SCID) ou 
SCID com ausência tanto de linfócitos T como B  (T-B- SCID), incluindo 
ambos os grupos formas com ou sem linfócitos NK (4,6)  (Quadro 1).

Quadro 1 • Imunofenótipos de SCID e defeitos genéticos associados (6)

Imunofenótipo Defeito genético

T-B+NK- IL-2Rg, JAK3, gc
T-B+NK+ IL-7Rα, CD3g, CD45
T-B-NK- ADA
T-B-NK+ RAG 1 / RAG 2

Apesar de uma prevalência global estimada de 1:50000 na população ge-
ral (4), a SCID é considerada uma das imunodeficiências primárias mais 
frequentes, com maior prevalência abaixo dos dois anos de idade (2). Tem 
maior expressão em indivíduos do sexo masculino, uma vez que a forma 
mais frequente está ligada ao cromossoma X  (correspondendo a cerca 
de 40% das SCID (4)), como resultado de mutações no gene da cadeia 
gamma do Recetor da Interleucina 2  (IL-2Rg). Este Recetor é igualmente 
partilhado por outras interleucinas  (IL), nomeadamente IL-4, IL-7, IL-9, 
IL-15 e IL-21, todas envolvidas na proliferação e diferenciação linfocitárias 

(4). Mutações neste gene resultam na diminuição marcada dos linfócitos T 
e NK, mas com contagens normais ou aumentadas dos linfócitos B  (fe-
nótipo T-B+NK- SCID) (4). Apesar do elevado número de linfócitos B a sua 
função e consequente produção de imunoglobulinas estão diminuídas.

Deficiência de adenosina deaminase  (ADA) – O segundo tipo mais 
comum de SCID, responsável por 10 a 15% (4) dos casos, é causado 
por mutações no gene que codifica a enzima ADA essencial para as 

funções metabólicas de variadas células especialmente os linfócitos 
T. O défice de ADA resulta na acumulação intracelular de metabolitos 
fosforilados tóxicos de adenosina e desoxiadenosina que conduzem à 
morte celular dos precursores linfocitários na medula óssea e timo (4). 
Estas crianças apresentam contagens muito baixas de linfócitos T, B e 
NK  (fenótipo T-B-NK- SCID), e manifestações clínicas, além das alte-
rações do sistema imune, nomeadamente anomalias costo-condrais, 
alterações neurológicas e do comportamento, surdez, manifestações 
pulmonares e toxicidade hepática (1,4). Casos com actividade parcial da 
ADA podem manifestar-se tardiamente ou, de forma alternativa, com 
uma clínica menos marcada.

Deficiência de genes ativadores das recombinases 1 e 2  (RAG 1 
e RAG 2) – responsável por 4 a 20% de todos os casos de SCID (4), 
incluí os defeitos genéticos nos genes ativadores das recombinases 1 e 
2  (RAG 1 e RAG 2), proteínas que constituem um elemento chave da 
diferenciação linfocitária, uma vez que são responsáveis por rearranjos 
genéticos no Recetor das células T e também nos genes das cadeias 
leves e pesadas das imunoglobulinas iniciando a recombinação V (D)J. 
Herdados geralmente sob a forma de um traço autossómico recessivo, 
estes defeitos caracterizam-se genericamente por défice conjugado de 
células B e T, embora com células NK normais  (fenótipo T-B-NK+ SCID) 

(3,4). As manifestações iniciais depreendem-se com o défice de células T, 
uma vez que no início da vida, crianças com este défice ainda transpor-
tam anticorpos maternos transmitidos passivamente durante a gravidez.

Síndrome de Omenn – uma forma autossómica recessiva tem sido 
descrita em pacientes de todo o mundo, principalmente na América do 
Norte e Europa, sem predomínio por raça ou género (7). Manifesta-se 
habitualmente por volta dos 3 meses de idade, tal como os outros tipos 
de SCID. A maioria dos casos até agora relatados estão associados 
a mutações hipomórficas nos genes da RAG 1 e RAG 2, que preju-
dicam, mas não eliminam a recombinação de variáveis, diversidade 
e união  (VDJ) dos segmentos do Recetor de células T e dos genes 
das imunoglobulinas (4,7,8). As mutações nos genes RAG 1 e RAG 2 na 
síndrome de Omenn diferem das do fenótipo T-B-NK+ SCID causada 
por mutações nos RAG 1 ou RAG 2. Nestas condições, as mutações 
afetam o núcleo activo dos genes da recombinase e, normalmente, im-
pedem a produção da proteína recombinase, não havendo, portanto, 
desenvolvimento da linhagem de células T e B. As proteínas do mu-
tante RAG 1 e RAG 2 continuam normalmente distribuídas no núcleo 
das células (7). Assim, existe um défice virtual de células B e presença 
de células T monoclonais auto-imunes. A linfocitose resulta da expan-
são da população monoclonal de células T helper 2  (Th2) ativadas e 
estimuladoras de antigénios, que produzem níveis elevados de inter-
leucina 4  (IL-4) e interleucina 5  (IL-5). Estas conduzem a eosinofilia e 
níveis elevados de imunoglobulina E  (IgE), promovendo o desenvolvi-
mento de doenças auto-imunes assim como inflamação alérgica. Esta 
Síndrome caracteriza-se clinicamente por eritrodermia, descamação, 
alopécia, diarreia crónica, atraso de crescimento, linfadenopatia, he-
patoesplenomegalia e doença inflamatória intestinal, com a tendência 
típica das imunodeficiências combinadas para o desenvolvimento de 
infeções fúngicas, bacterianas e virais (4,7,8). A dermatite característica, 
a diarreia crónica e o atraso de crescimento muitas vezes precedem 
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o aparecimento de infeções por vezes em cerca de 6 meses. A sépsis 
por Staphylococcus aureus, muito frequente, está relacionada com a 
dermatite generalizada (7).

Síndrome de Hiper-IgM por deficiência do CD40 Ligando  (CD40L) 
é considerada uma imunodeficiência primária combinada de células T 
e B, de hereditariedade ligada ao X tendo, portanto, apenas manifes-
tação em crianças do sexo masculino. O CD40L é expresso predomi-
nantemente na superfície de linfócitos T CD4+ ativados e interage com 
o CD40 expresso na superfície de linfócitos B, macrófagos, células 
dendríticas, células endoteliais e neutrófilos (4). A interação CD40L-
-CD40 transmite sinais que induzem ativação, diferenciação e proli-
feração celular. Esta doença resulta, portanto, de defeitos genéticos 
que afetam a interacção entre linfócitos T e linfócitos B, impedindo a 
recombinação de classes. Estes doentes não são capazes de produzir 
anticorpos IgG, IgA e IgE a partir dos anticorpos IgM; como resultado 
apresentam diminuição de todos os isotipos de imunoglobulinas com 
exceção da IgM cujos níveis séricos estão normais ou elevados (1). 
Além disso a interacção CD40L-CD40 promove a maturação das cé-
lulas dendríticas e secreção de interleucina 12  (IL-12) que favorece a 
produção de células T e IFNg, com papel fundamental na defesa con-
tra patogénos intracelulares (4). Assim, estes pacientes são sensíveis a 
infeções oportunisticas  (por Pneumocystis jiroveci e Cryptosporidium 
parvum), sendo que a maioria desenvolve sintomas clínicos durante o 
primeiro ou segundo ano de vida (4,5). Cerca de 65% dos doentes com 
défice do CD40L apresentam neutropenia transitória ou persistente, 
por bloqueio no estádio de diferenciação promielócito-mielócito (4). A 
neutropenia é frequentemente associada a úlceras orais, proctite e 
infeções cutâneas. Para além da hipertrofia ganglionar, apresentam 
frequentemente hipertrofia amigdalina, espleno e hepatomegalia. Con-
comitantemente estes doentes podem apresentar doenças de carácter 
auto-imune, manifestadas como artrite crónica, trombocitopenia, ane-
mia hemolítica, doença hepática ou das vias biliares, hipotiroidismo ou 
doença renal (1). O défice de CD40L deve ser considerado em qualquer 
criança do sexo masculino que apresente diminuição ou ausência de 
IgG e IgA e níveis normais ou elevados de IgM (1,2). É característica 
a ausência de expressão do CD40L nas células T ativadas. No en-
tanto, noutras formas de imunodeficiência pode existir diminuição da 
expressão de CD40L sem alterações do gene e por isso o diagnóstico 
definitivo depende da identificação genética da mutação que afeta a 
proteína. Um fenótipo similar tem sido descrito em pacientes com defi-
ciência do CD40, doença com uma incidência mais rara, causada por 

defeitos de genes que estão envolvidos na via de sinalização do CD40, 
herdada de forma autossómica recessiva e, como tal, observadas em 
ambos os sexos (4). Idêntica à forma ligada ao X, o CD40 ligando está 
presente nos linfócitos T, porém ausente ou anormalmente funcionante 
nos linfócitos B e outras células do sistema imunológico.

Deficiência do complexo major de histocompatibilidade classe II  
(MHC classe II) – outra forma rara de imunodeficiência combinada, par-
ticularmente grave e de transmissão autossómica recessiva, responsável 
por 5% de todos os casos de imunodeficiências combinadas. É caracte-
rizada pelo défice e disfunção de linfócitos T CD4+, na medida em que 
as moléculas MHC classe II, indispensáveis ao funcionamento adequado 
da resposta imune, são responsáveis pela regulação da selecção positiva 
e negativa no timo e pelo início e controlo da resposta imune através da 
apresentação dos antigénios aos Recetores dos linfócitos T helper CD4+ 

(9,10,11). A característica imunológica mais frequente é a ausência de res-
posta humoral e celular aos antigénios, como é facilmente percebido pela 
função que desempenham, apesar dos níveis normais de linfócitos T e B 
circulantes9,11. No entanto, as células T CD4+ estão tipicamente diminuídas 
enquanto as T CD8+ estão aumentadas (9). Apesar da doença resultar no 
défice da expressão de MHC classe II, as alterações genéticas não se 
encontram nos genes do MHC classe II, mas antes nos factores que re-
gulam a sua transcrição, tendo sido identificados quatro genes essenciais  
(C2TA, RFXANK, RFX5 e RFXAP) (4,9,10,11,12), sendo que o defeito de RFX 
corresponde à maioria dos doentes  (80%) (9). A identificação dos genes 
responsáveis por estes defeitos tem um enorme impacto no seu tratamen-
to, uma vez que permitirá a correcção genética, existindo já estudos em 
curso (9,10). A síndrome é caracterizada pela ausência da resposta celular 
e humoral das células T CD4+ a antigénios estranhos e pelo défice de 
produção de anticorpos, resultando na suscetibilidade extrema a infeções 
víricas, bacterianas e fúngicas. Em alguns doentes existe também uma 
expressão reduzida de moléculas de MHC classe I, com consequente 
défice e disfunção de linfócitos T CD8+, tal como hipogamaglobulinémia. 
A expressão clínica desta doença ocorre precocemente na infância, de 
forma progressiva, com infeções piogénicas e oportunistas. Os sintomas 
e sinais típicos desta síndrome são a diarreia persistente, a má absorção, 
a candidíase mucocutânea, as infeções respiratórias de repetição, a má 
progressão ponderal e a fadiga (9,12).
O grupo das imunodeficiências combinadas é cada vez mais extenso, 
pelo que o quadro 2 (1) pretende resumir as características das diferen-
tes entidades pertencentes a este grupo, incluindo algumas extrema-
mente raras, não citadas previamente.
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Quadro 2 • Imunodeficiências combinadas de células T e B1 

Cél T Cél B Ig sérica Características associadas Hered Defeito molecular FR PID†

1. T-B+SCID*

 (a) Deficiência gc ↓↓↓ N ou ↑ ↓ Células NK ↓↓↓. Casos raros podem 
apresentar-se c/ cél T e/ou NK ↓ ou N XL

Defeito na cadeia g dos 
recept. IL2, IL4, IL7, IL9, 
IL15, IL21

Rara

 (b) Deficiência 
JAK3 ↓↓↓ N ou ↑ ↓ Células NK ↓↓↓. Casos raros podem 

apresentar-se c/ cél T e/ou NK variáveis AR Defeito na cinase Janus 3  
(JAK3) Muito rara

 (c) Deficiência 
IL-7Rα ↓↓↓ N ou ↑ ↓ Células NK normais AR Defeito na cadeia α do 

recepptor IL7 Muito rara

 (d) Deficiência 
CD45 ↓↓↓ N ↓ Cél T g/d N AR Defeito no CD45 Extr/ rara
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Imunodeficiências combinadas de células T e B

 (e) Deficiência 
CD3δ/CD3ε/ CD3ξ ↓↓↓ N ↓ Células NK normais

Ausência cél T g/d AR
Defeito nas cadeias CD3d 
CD3e ou CD3x do antigénio 
cél T

Muito rara

 (f) Deficiência 
Coronina-1A ↓↓↓ N ↓ Timo detetável AR Defeito na saída tímica e 

locomoção de céls T Extr/ rara

2. T-B-SCID*
 (a) Deficiência 
RAG 1/2 ↓↓↓ ↓↓↓ ↓ Defeito na recombinação VDJ. Pode 

apresentar-se como S. Omenn AR Defeito no gene ativador da 
recombi-nase  (RAG) 1 ou 2 Rara

 (b) Deficiência 
DCLRE1C  
(Artemis)

↓↓↓ ↓↓↓ ↓
Defeito na recombinação VDJ, 
sensibilidade à radia-ção. Pode 
apresentar-se como S. Omenn

AR
Defeito na proteína de 
reparação da recombinase 
DNA Artemis

Muito rara

 (c) Deficiência 
PKcs DNA ↓↓↓ ↓↓↓ ↓ [defeito SCID muito estudado no rato] AR Defeito na proteína de 

reparação da DNAPKcs Rara

 (d) Deficiência ADA
 ∅ desde 
nascer ou ↓ 
prog.

 ∅ desde 
nascer ou ↓ 
prog.

↓ progr.

Anomalias costocondrais, alterações 
neurológicas, surdez, manif, pulmonares 
e hepáticas. Casos c/ activida-de parcial 
ADA podem ter clínica tardia ou ligeira

AR
Ausência ADA, ↑ metabolitos 
tóxicos  (dATP, S-adenoyl 
homocisteina)

Rara

 (e) Disgenesia 
reticular ↓↓↓ ↓ ou N ↓ Granulocitopenia, surdez AR

Defeito na maturação das cél 
T, B e mielói-des  (defeito da 
stem cell). Defeito na ade-
nilato cinase mito-condrial 2

Extr/ rara

3. Síndrome de. 
Omenn ‡

presente; 
heteroge- 
nicidade 
restricta

N ou ↓ ↓ excepto 
IgE ↑

Eritrodermia, eosinofilia, 
adenopatia,hepato-esplenomegalia

AR  (>ria 
casos)

Mutações hipomór-ficas no 
RAG1/2, Artemis, IL-7Rα, 
RMRP, ADA, DNA ligase 
IV, gc

Rara

Cél T Cél B Ig sérica Características associadas Hered Defeito molecular FR PID†

4.Deficiência de 
DNA ligase IV ↓ ↓ ↓ Microcefalia, dismorfismos faciais, 

sensibilidade à radiação AR
Defeito na DNA liga-se IV, 
alterações na recombinação 
não homologa  (NHEJ)

Muito rara

5. Deficiência 
Cernunnos ↓ ↓ ↓ Microcefalia, RCIU, sensibilidade à 

radiação AR Défice d Cernunnos, 
alteração na NHEJ Muito rara

6. Deficiência do 
CD40L N

Cél B IgM+ 
e IgD+ pre-
sentes, outros 
isotipos ∅

IgM ↑ ou 
N, outros 
isotipos ↓

Neutropenia, trombocitopenia; anemia 
hemolítica, doença hepática e vias 
biliares, infeções oportunistas

LX

Défice no CD40L causa troca 
anormal de isotipos e altera-
ções da sinalização das 
células dendríti-cas

Rara

7. Deficiência de 
CD40

N Cél B IgM+ 
e IgD+ pre-
sentes, outros 
isotipos  ∅

IgM ↑ ou 
N, outros 
isotipos ↓

Neutropenia, doença GI, hepática e vias 
biliares, infeções oportunistas

AR Défice no CD40 causa troca 
anormal de isotipos e altera-
ções da sinalização das 
células dendríti- cas

Extr/ rara

8. Deficiência da 
fosforilase do 
nucleotideo de 
purina

↓ prog. N N ou ↓ Anemia hemolítica auto-imune, 
alterações neurológicas

AR Ausência da fosforila-se 
do nucleotideo de purina, 
defeitos neu-rológicos e 
de cél T pelo ↑ metabolitos 
tóxicos  (ex: dGTP)

Muito rara

9. Deficiência CD3 g N, mas ↓ 
expressão 
TCR

N N AR Defeito no CD3g Extr/ rara

10. Deficiência CD8  ∅ CD8, 
CD4 N

N N AR Defeito da cadeia α do CD8 Extr/ rara

11. Deficiência 
ZAP-70

↓ CD8, CD4 N N N AR Defeito na cinase 
sinalizadora ZAP-70

Muito rara

12. Deficiência 
canais Ca++

Contagem 
N, defeito 
ativação 
mediada pelo 
TCR

Contagem N N Auto-imunidade, displasia ectodérmica 
anidrótica, miopatia não-progressiva

AR Defeito no Orai-1, 
componente do canal de 
Ca++. Defeito no Stim-I, 
sensor do Ca++

Extr/ rara

13. Deficiência MHC 
classe I

↓ CD8, CD4 N N N Vasculite AR Mutações nos genes TAP1, 
TAP2 ou TAPBP  (tapasin) 
causando deficiência do 
MHC classe I

Muito rara

14. Deficiência MHC 
classe II

Numero N, ↓ 
CD4

N N ou ↓ AR Mutações nos facto-res de 
transcrição das proteínas do 
MHC classe II  (genes C2TA, 
RFX5, RFXAP, RFXANK)

Rara
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têm um fenótipo de memória  (CD45RO+) havendo uma ausência virtual 
de linfócitos T naive  (CD45RA+), normalmente presentes em crianças 
saudáveis e responsáveis por conferir protecção ao hospedeiro (6).
Na suspeita de imunodeficiência celular é igualmente determinante excluir 
infeção por VIH, preferencialmente pela determinação da carga vírica (2,4,6).
Depois da contagem inicial de linfócitos, a imunofenotipagem linfocitária 
não só ajuda a estabelecer o diagnóstico como também orienta para um 
possível defeito genético subjacente  (Quadro 1). É igualmente impor-
tante ter em conta a percentagem e os valores absolutos de todas as 
populações linfocitárias comparando-os com os normais para a idade (6).
Outro passo importante baseia-se na avaliação direta da função das cé-
lulas T pela resposta proliferativa in vitro aos mitogénios, ausente em pa-
cientes com SCID. Contudo, noutras formas de imunodeficiência combi-
nada a resposta dos linfócitos T circulantes aos mitogénios é variável (6).
Nos últimos anos os testes genéticos, cada vez mais disponíveis, permi-
tem a identificação de mutações genéticas específicas importantes não só 
para confirmação do diagnóstico mas também na orientação do aconse-
lhamento genético, facilitando a detecção de portadores e o diagnóstico 
pré-natal. Assim, este é passível de ser realizado em casos em que exista 
história familiar conhecida com mutação genética específica identificada (4).
Independentemente da mutação genética da qual resultam, e tendo 
em conta que existe ainda um conjunto de imunodeficiências de tipo 
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Cél T Cél B Ig sérica Características associadas Hered Defeito molecular FR PID†

15. Deficiência 
Winged helix  
(Nude)

↓↓↓ N ↓ Alopécia, epitelio timico anormal, 
alterações na maturação das cél T

AR Defeito no factor de 
transcrição forkhead box N1 
codificado pe lo FOXN1, o 
gene mutado no rato atímico

Extr/ rara

16. Deficiência 
CD25

N ou ligeira/ ↓ N N Linfoptoliferação  (linfadeno-patia, 
hepatoesplenomega-lia), auto-imunidade  
(recorda o Sind. IPEX), alteração da 
proliferação das cél T

AR Defeito na cadeia da IL-2Rα Extr/ rara

17. Deficiência 
STAT5b

Ligeira/ ↓ N N Nanismo insensível à GH, características 
dismórficas, eczema, pneumonia intersti-
cial linfocítica, auto-imunida-de

AR Defeito no STAT5b, 
alterações no desen-
volvimento e função das cél 
Tgd, T regula-doras e NK, 
altera-ções na proliferação 
de cél T

Extr/ rara

18. Deficiência Itk Ligeira/ ↓ N N ou ↓ AR Linfoproliferação associada 
ao EBV

Extr/ rara

19. Deficiência 
DOCK8

↓ ↓ IgM ↓, 
IgE ↑

Infeções respiratórias recorrentes, 
infeções cutâneas virais e bacterianas  
(estafilococicas) extensas, suscetibilidade 
neoplásica, hipereosinofilia, atopia grave, 
células NK ↓

AR Defeito DOCK8 Muito rara

ADA, Adenosina deaminase; AR, Hereditariedade autossómica recessiva; ATP, trifosfato de adenosina; C2TA, class II transativador; Cél, células; EBV, vírus Epstein-Barr; Extr/, Extremamente; 
FOXN1, forkhead box N1; FR, Frequência relativa; GH, Hormona de crescimento; GI, Gastrointestinal; GTP, trifosfato de guanosina; Hered Hereditariedade; Ig, Imunoglobulina; IL, Interleucina; 
JAK3, cinase associada Janus 3; NHEJ,  (non homologous end joining), recombinação não homologa; RFX, factor X regulador; RMRP, componente RNA da endonuclease processadora do RNA 
mitocondrial; NK, natural killer; PID, Imunodeficiências primárias; Prog, progressiva; RAG, Gene ativador da Recombinase; RCIU, restrição de crescimento intra-uterina; SCID, sigla anglo-saxónica 
de imunodeficiência combinada severa; STAT, ativador e transductor do sinal de transcripção; TAP, transportador associado com o processamento do antigénio; TCR, Recetor de células T; XL, 
Hereditariedade ligada ao X;

↓ diminuído; ↓↓↓ marcadamente diminuído; N normal; ↑ aumentado; ∅ ausente.
* Casos atípicos de SCID podem apresentar-se com células T por causa das mutações hipomórficas ou mutações somáticas nos precursores das células T
† A frequência varia de região para região ou mesmo entre comunidades, Mennonite, Innuit, e outras.

‡ Alguns casos de S. de Omenn permanecem geneticamente indefenidos

Diagnóstico

De um modo geral, as imunodeficiências primárias são um grupo de pa-
tologias cujo diagnóstico requer um elevado índice de suspeição clínica. 
Assim, e no caso particular do grupo das imunodeficiências combinadas, 
a presença de antecedentes pessoais e familiares de grande suscetibi-
lidade a situações do foro infecioso, nomeadamente de índole crónica, 
sem resposta à terapêutica convencional adequada, com gravidade ou 
causadas por micro-organismos incomuns, oportunistas ou, como já re-
ferido, intracelulares deverá condicionar o despiste das mesmas (2,4,6,13). 
Geralmente o diagnóstico é feito em consequência de infeções recorren-
tes, diarreia persistente e má progressão ponderal (2,6).
Do ponto de vista laboratorial apresentam uma linfopenia, particularmen-
te com diminuição marcada da contagem dos linfócitos T, o que torna 
o leucograma  (nomeadamente a contagem absoluta de linfócitos) um 
importante teste de rastreio quando comparado com os valores abso-
lutos de linfócitos normais para a idade  (entre 2500 a 3000 céls/mm3) 

(2,4,6). Para alguns autores, uma contagem absoluta de linfócitos inferior a 
3000 células/µL na infância, na ausência de outra explicação para linfo-
penia, é altamente sugestiva de SCID e deve conduzir a uma avaliação 
da imunidade (4,6). Contudo, uma contagem linfocitária normal não exclui 
uma imunodeficiência combinada, tal como no caso do Síndrome de 
Omenn em que pode estar presente um número normal ou aumentado 
de linfócitos T, pelo enxerto de células T oligoclonais maternas (6). No 
entanto, nestes casos a maioria dos linfócitos T circulantes maternos 
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Imunodeficiências combinadas de células T e B

SCID cuja alteração genética permanece indeterminada, o resultado 
final é um défice crítico da imunidade adquirida, gerando múltiplas infe-
ções recorrentes, muitas vezes fatais nos primeiros anos de vida, pelo 
que é atualmente considerada como uma emergência pediátrica (4,14). O 
reconhecimento precoce é por isso de extrema importância.

Tratamento e prognóstico

A abordagem terapêutica, tal como em qualquer tipo de imunodeficiência 
primária, envolve a prevenção e o tratamento das infeções, bem como o 
tratamento do problema imunológico subjacente, sempre que possível.
A prevenção das infeções passa em grande medida pela manutenção 
de hábitos de higiene e hábitos alimentares saudáveis, evicção de ex-
posição desnecessária a agentes microbianos, recurso à terapêutica 
substitutiva com imunoglobulina intravenosa ou subcutânea. No caso 
particular das imunodeficiências combinadas  (grupo onde as SCID 
estão incluídas), dado o risco de infeção respiratória por Pneumocystis 
jiroveci, tal como já referido previamente, pode haver necessidade de 
implementação de antibioterapia profilática, sendo a associação anti-
biótica Trimetoprim-Sulfametoxazol a universalmente indicada, assim 
como o uso profiláctico de anti-fúngicos (4). À semelhança de outros ca-
sos de imunodeficiências primárias graves, os doentes com imunode-
ficiências combinadas não devem receber vacinas de vírus vivos dada 
a possibilidade da estirpe causar doença (4). Perante a necessidade 
de sangue ou derivados apenas produtos filtrados e irradiados devem 
ser transfundidos, dado o elevado risco de doença enxerto-versus-
-hospedeiro fatal para além do risco de transmissão de infeções  (em 
particular por Citomegalovírus) (4).
A identificação atempada e o tratamento precoce de infeções são ou-
tros pontos-chave de abordagem terapêutica geral das imunodeficiên-
cias; a implementação de antimicrobianos de largo espectro e, muitas 
vezes com recurso à via de administração endovenosa, constituem a 
norma de atuação. Não esquecer a importância do suporte nutricional 
frequentemente necessário.
Ainda não há muitas décadas pouco mais do que o descrito poderia 
ser feito pelos doentes com imunodeficiências primárias. Uma viragem 
importante no tratamento causal desta condição foi a implementação, 
descrita pela primeira vez com sucesso em 1968, do transplante de 
medula óssea. Desde então, estão descritas centenas de casos de su-
cesso. O transplante de medula óssea é particularmente bem sucedido 

no caso das SCID uma vez que, neste grupo particular de imunodefici-
ências, a ausência de células T funcionantes diminui drasticamente o 
risco de rejeição. É importante distinguir estas formas típicas de SCID  
(com fenótipos T-B- ou T-B+) das formas graves de imunodeficiências 
combinadas. Apesar do transplante de células hematopoiéticas estar 
indicado em ambas, a presença de células T autólogas residuais em 
pacientes com imunodeficiências combinadas tem implicações impor-
tantes, podendo causar sintomas associados à desregulação imune, 
e também pela necessidade de quimioterapia prévia para eliminação 
das células T autólogas (4). Mesmo assim, algumas imunodeficiências 
combinadas estão associadas a pior prognóstico após o transplante, 
nomeadamente no que se refere à redução da sobrevida e aumento 
das complicações como é o caso das SCID sensíveis a radiações, 
síndrome de Ommen, deficiência do MHC classe II e deficiência de 
ADA na ausência de dadores HLA-idênticos (4).
Na atualidade, a realização de transplante de células estaminais tem 
também um papel neste grupo de doenças.
No caso particular do défice de ADA, a terapêutica semanal de substi-
tuição com a enzima em falta é já uma opção válida para aqueles que 
não possuem um dador compatível.
No caso do défice de CD40L, e no que respeita à neutropenia, obser-
va-se por vezes uma melhoria após tratamento com imunoglobulina. 
Nos casos de neutropenia persistente pode estar indicado o tratamen-
to com o factor estimulante de colónia de granulócitos  (G-CSF), po-
rém, este deve ser aplicado apenas em doentes seleccionados e não 
é geralmente recomendado a longo prazo.
Nas últimas duas décadas têm sido realizados alguns ensaios clínicos 
sobre a aplicação de terapia génica nos casos de SCID. Ainda em fase 
experimental, contudo, parecem existir resultados promissores com 
reconstituição imune, embora esteja também relatada a ocorrência de 
proliferação leucémica de um clone de células T.
Em resumo, as imunodeficiências combinadas correspondem a um 
grupo raro mas grave e potencialmente fatal de imunodeficiências 
primárias, em que se verifica uma alteração do desenvolvimento ou 
função de linfócitos T e B com repercussão nos mecanismos de imuni-
dade celular e humoral. É de extrema importância o conhecimento das 
principais características clínicas permitindo o diagnóstico e interven-
ção terapêutica atempadas, alterando desta forma o curso natural da 
doença, prevenindo a morbilidade e melhorando a qualidade de vida.
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O papel da Imunidade Inata na fisiopatologia das Imunodeficiência Primárias 

The role of Innate Immunity in Primary Immunodeficiencies physiopathology

Resumo

A imunidade inata desempenha as suas funções utilizando um número 
limitado de Recetores geneticamente pré-determinados, que detetam 
componentes comuns a vários grupos de patogénios – os Toll like recep-
tors  (TLRs) – ou que detetam padrões moleculares associados a lesão 
– os NOD-like receptors  (nucleotide oligomerization domain). A família 
TLR permite detetar a infeção pela maioria dos tipos de patogéneos, de-
sencadeando respostas anti-inflamatórias e anti-virais, que resultam na 
eliminação dos mesmos.
A forma como o sistema imunitário inato deteta e responde à infeção tem 
sido esclarecida a nível molecular, revelando o seu papel na defesa con-
tra infeções bacterianas e virais e a sua importância na fisiopatologia das 
imunodeficiências primárias. 
Recentemente foram descritas novas imunodeficiências primárias asso-
ciadas a defeitos na via de sinalização dos TLR, nomeadamente défice 
de IRAK-4  (IL-1 receptor associated kinase-4) e MyD88  (myeloid diffe-
rentiation primary response gene 88). Os autores fazem uma revisão das 
imunodeficiências primárias associadas a defeitos na imunidade inata com 
base na classificação atual.
No futuro, novas descobertas moleculares podem ajudar a caracterizar 
imunodeficiências primárias ainda desconhecidas e contribuir para o de-
senvolvimento de novas modalidades terapêuticas.
Palavras chave: imunidade inata, imunodeficiências primárias, Toll like 
receptors.

Abstract

Innate immune system relies on limited number of genetically predefined 
receptors which recognize conserved molecular structures expressed by a 
large variety of microbes – Toll-like receptors  (TLRs) – or molecular pat-
terns associated to injury – NOD-like receptors  (nucleotide oligomerization 
domain). The TLR family allows detection of the infection from most types 
of pathogens, triggering an inflammatory and antiviral response resulting 
in its elimination. 
The mechanism how innate immunity detects and responds to infection 
has been described at the molecular level revealing its function in defense 
against bacterial and viral infections and its importance in primary immuno-
deficiencies physiopathology. 
Recently, new primary immunodeficiencies have been associated with TLR 
signaling pathway defects, namely IRAK-4  (IL-1 receptor associated ki-
nase-4) and MyD88 deficiency  (myeloid differentiation primary response 
gene 88). Authors review primary imunodeficiencies associated with innate 
immunity defects based on the present classification.
In future, new molecular findings may help to characterize primary immuno-
deficiencies still unrecognized and contribute for the development of new 
therapeutic modalities.

Keywords: innate immunity, primary immunodeficiencies, Toll-like recep-
tors, IRAK-4, MyD88.

1.  Organização do sistema imunitário – qual o pa-
pel da Imunidade Inata?

O sistema de defesa anti-microbiano humano divide-se, de forma tradi-
cional, em 3 níveis: barreiras anatómicas e fisiológicas, imunidade inata 
e imunidade adaptativa  (ou adquirida). Na última década foram conheci-
dos avanços significativos na compreensão dos mecanismos moleculares 
usados pelo sistema inato. Assim, a imunidade inata foi dissociada do seu 
título de «imunidade não específica» para ser encarada como parceira da 
imunidade adaptativa na protecção contra infeções  (1). 
O sistema imune inato é constituído por células de origem hematopoi-
ética, nomeadamente macrófagos, células dendríticas, células Natural 
Killer  (NK) e células T NK. Para além do componente hematopoiético, 
a imunidade inata tem um componente humoral, representado pelas 
proteínas do complemento, proteínas de ligação aos lipopolissacáridos  
(LPS) e péptidos antimicrobianos  (1). 
As diferenças clássicas entre imunidade inata e adaptativa são de-
masiado simplistas, pois a resposta adaptativa assenta em algumas 
funções desempenhadas pela imunidade inata. Por exemplo, a capa-
cidade bactericida dos neutrófilos aumenta quando as bactérias são 
opsonizadas por anticorpos. De forma semelhante, o fragmento C3d  
(produzido durante a ativação do complemento) atua como ponte entre 

a imunidade inata e adaptativa, pois a sua ligação aos antigénios favo-
rece o mecanismo efector e de memória das células B  (1).
O sistema imunitário inato desempenha as suas funções utilizando um 
número limitado de Recetores geneticamente pré-determinados, que 
detetam componentes comuns a vários grupos de patogénios, que não 
estão presentes nas células do hospedeiro ou que se encontram ape-
nas nos compartimentos celulares  (1,2). O sistema imunitário inato é ca-
paz de iniciar uma resposta inflamatória protetora rápida e desempe-
nha um papel central na ativação da resposta imunológica adaptativa. 
As estratégias usadas pela imunidade inata para o reconhecimento do 
agente invasor são:
Recetores reconhecedores de padrões, representados pelos Toll like 
receptors  (TLRs), que reconhecem padrões moleculares associados a 
patogénios  (pathogen associated molecular patterns - PAMPs).
 Detecção de padrões moleculares associados a lesão  (damage asso-
ciated molecular patterns – DAMPs), que correspondem a moléculas 
libertadas pela lise celular e lesão tecidular  (proteínas de choque tér-
mico, ácido úrico). Estas moléculas são reconhecidas pelos NOD-like 
receptors  (nucleotide oligomerization domain)  (1,3). 
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2.  Estrutura e função dos TLRs  (Toll like receptors)

A família de TLRs humanos é constituída por 10 Recetores que reconhe-
cem epítopos e permitem ao sistema imunológico distinguir grupos de pa-
togéneos e desencadear uma cascata de respostas adaptativas efectoras  
(1). Os TLRs existem sob a forma de proteínas diméricas  (heterodímeros 
ou homodímeros), constituídas por um domínio de reconhecimento, uma 
ligação extracelular e um componente citosólico denominado Recetor Toll/
IL-1 ou domínio TIR. As proteínas adaptadoras Myd88 e TIRAP/MAL  (toll-
-interleukin 1 receptor adaptor protein ou Myd88 adaptor-like) são proteí-
nas adaptadoras que participam na via de sinalização dos TLR – figura 1. 
A ligação dos produtos microbianos aos TLRs culmina na ativação do fator 
NF-kB,  produção de citocinas pró-inflamatórias  (TNFα, IL-6, IL-1b, IL-12) 
e maturação das células dendríticas  (1,4).
A família TLR permite detetar a infeção pela maioria dos tipos de pato-
géneos, desencadeando respostas anti-inflamatórias e anti-virais, que 
resultam na eliminação dos mesmos  (3). Salientam-se os seguintes pa-
res Recetor-ligando: TLR4 e LPS, TLR5 e flagelina, TLR1/TLR2/TLR3 e 
lipoproteínas, TLR 3 e dsRNA, TLR9 e motivo CpG não metilado  (com-
ponente do DNA viral e bacteriano), TLR7e TLR8 e sRNA viral  (1,5).

3. Estrutura e função dos NLRs  (NOD like receptors)

Os NLRs são uma família de Recetores que «vigiam» o meio intracelu-
lar, detetam produtos microbianos e derivados do stress metabólico e 
desencadeiam resposta inflamatória através da formação do inflamos-
soma  (complexo citoplasmático).
A família NLR é formada por 23 Recetores, sendo que o NOD 1 e 
NOD2 foram os primeiros NLRs descritos com capacidade de detetar 
subestruturas derivadas do peptidoglicano. Por outro lado, os NLRs 
detetam também produtos derivados do stress metabólico, sendo o 
NLRP3  (família NLRP3, domínio pirina 3) o exemplo mais significativo. 
O inflamossoma NLRP3 é ativado por sinais de perigo metabólico, tais 
como ácido úrico, asbestos, sílica e alumínio – figura 1.
Embora a identificação molecular dos NLRs seja muito recente, esta clas-
se de Recetores desempenha um papel importante na patogénese de 
doenças inflamatórias e medeia o efeito de alguns adjuvantes vacinais  (1) .

4.  Imunodeficiências Primárias e defeitos da   
imunidade inata 

Recentemente foram descritas imunodeficiências primárias associadas 
a defeitos na via de sinalização dos TLR  (ex. défice de IRAK-4), com 
representação na classificação atual dos defeitos da imunidade inata – 
tabela 1  (1,6,7). Quando não existe evidência de outras imunodeficiências 
primárias em doentes com infeções bacterianas recorrentes, deve ser 
considerada a possibilidade de defeito na imunidade inata  (6).

Défice de IRAK-4  (interleukin-1 receptor-associated 
kinase 4) e Myd88  (myeloid differentiation primary       
response gene 88)
As deficiências Myd88 e de IRAK-4 são imunodeficiências monogéni-
cas, herdadas de forma autossómica recessiva  (AR), com fenótipos 
clínicos e laboratoriais idênticos  (1). Caracterizam-se por infeções gra-

ves e recorrentes  (celulite, artrite, meningite, osteomielite, abcessos 
e sépsis), sobretudo por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus e Pseudomonas aeruginosa  (1,5,8,9). As infeções são mais fre-
quentes nos primeiros 10 anos de vida. Uma resposta inflamatória 
fraca ou ausente perante um quadro de infeção grave com exames 
culturais positivos, é sugestiva de défice de IRAK 4 ou outros defeitos 
na sinalização TLR  (3,8,9). A queda tardia do coto umbilical e a fraca 
resposta dos anticorpos aos antigénios polissacáridos pode ocorrer 
no défice de IRAK-4. A frequência das infeções diminui com a idade, 
facto que pode resultar do efeito compensador da imunidade adaptati-
va ou da maturação de vias independentes da sinalização TLR. Estes 
doentes combatem as infeções virais através da produção de interfe-
rões dependente dos TLR 3 e 4  (via independente). Do mesmo modo, 
parecem não ter maior suscetibilidade a infeções por outros agentes, 
incluindo micobactérias e fungos (3).
Nestes casos está indicada antibioticoterapia profiláctica. A terapêutica de 
substituição com imunoglobulina pode ser benéfica nos doentes com fraca 
resposta aos antigénios polissacáridos. Se possível, deve ser efectuada 
vacinação contra bactérias encapsuladas antes de iniciar terapêutica com 
imunoglobulina. A detecção precoce de infeções piogénicas e instituição 
de antibioticoterapia adequada são essenciais. A medição de L-selectina  
(CD62L) por citometria de fluxo no sangue periférico constitui um bom mé-
todo de rastreio na suspeita de defeitos na via de sinalização dos TLRs  
(3,10).  O défice de IRAK-4 pode ser diagnosticado por Western Blot  (5). 

Figura 1 •  Sinalização TLR e inflamossoma NLRP3  (adaptado de Turvey S et al, 
Innate Immunity, J Allergy Clin Immunol 2010; 125:S24-32).



120120

O papel da Imunidade Inata na fisiopatologia das Imunodeficiência Primárias 

Défice de UNC93B1 e mutações TLR3 
Recentemente foram documentados casos de meningoencefalite por 
vários Herpes simplex  (HSV-1) em doentes com mutações no gene 
UNC93B1  (que codifica uma proteína do retículo endoplasmático) 
e TLR3.  O défice de UNC93B1 ou TLR3 estão associados a maior 
suscetibilidade a encefalite por HSV-1 devido a menor produção de 
interferões no sistema nervoso central  (3,5) .
Defeitos da via de sinalização de NF-κB - Displasia      
ectodérmica anidrótica com imunodeficiência  (EDA-ID)
As vias de sinalização do fator de transcrição NF-κB  (nuclear fator 
– κB) têm especial importância na regulação da resposta imune e na 
ativação da resposta inflamatória mediada por TLR. Habitualmente, o 
fator NF-κB mantém-se inactivo no citoplasma celular pela presença 
de proteínas inibidoras da família IκB. A fosforilação dos inibidores pela 
IKK  (inhibitor of NF- kappa B kinase) em resposta a estímulos infla-
matórios liberta NF- κB permitindo a transcrição nuclear de citocinas 
pro-inflamatórias  – figura 1  (1,11). A disfunção da via de NF-κB resulta 
em várias entidades clínicas. 
A maioria de casos de EDA-ID encontra-se associada a mutações hipo-
mórficas no gene NEMO  (NF-kappa B essencial modulator), localiza-
do no cromossoma X  (XL-EDA-ID). O gene NEMO é necessário para 
a função da IKK, pelo que na ausência de actividade desta, o inibidor 
permanece ligado ao NF-κB, impedindo a transcrição. A ativação anó-
mala de NF-κB na pele  (pela ectodisplasmina) e no osso  (pelo ligando 
RANK-receptor activator of nuclear factor-kappaB) provoca alterações 
no desenvolvimento de estruturas ectodérmicas, nomeadamente alte-
rações ungueais, hipotricose, hipo-hidrose e alterações dentárias com 
presença de incisivos cónicos  (12). Tem padrão de herança de ligação 
ao X, pelo que afeta mais frequentemente o sexo masculino, embora 
já tenha sido descrita em doentes de sexo feminino   (12).
Nestes doentes existe tipicamente uma fraca resposta inflamatória du-
rante o processo infecioso. Apresentam um risco aumentado de infeções 
gastrointestinais, da pele e tecidos moles, osteomielite, meningite e bac-

teriémia em idades precoces. Os patogénios são preferencialmente Gram 
positivos e negativos capsulados e micobactérias atípicas. Estão descritos 
fenómenos auto-imunes como anemia hemolítica, artrite ou colite  (3).
Outras mutações no gene NEMO, nomeadamente na região leucine zipper, 
estão associadas a suscetibilidade aumentada a micobactérias atípicas e 
Salmonella spp. Mutações null do gene estão associadas a uma forma mais 
severa de displasia ectodérmica sem imunodeficiência em raparigas, incon-
tinentia pigmenti, sendo letal in utero para o sexo masculino  (12).
Foi descrita uma forma autossómica dominante de EDA-ID com muta-
ções missense hipermórficas com ganho de função de IκBα  (inibidor 
da ativação de NF-κB)  (12). Estas formas são extremamente raras e 
cursam com má progressão ponderal, diarreia crónica e infeções por 
agentes oportunistas ou por Salmonella spp  (3).
Nas formas ligadas ao X é frequente a presença de hipogamaglobuliné-
mia e a existência de uma resposta anormal de anticorpos contra antigé-
nios polissacáridos. O diagnóstico definitivo faz-se pela sequenciação do 
gene NEMO ou de IκBα. No futuro, testes in vitro de ativação de NF-κB 
após estimulação com TNFα e anti-CD40 poderam ser úteis  (12).
Estes doentes devem ser vacinados contra bactérias capsuladas, não de-
vem fazer BCG e pode estar indicada terapêutica com imunoglobulina. 
O transplante de células pluripotentes hematopoiéticas poderá ser uma 
opção terapêutica, mas não existe ainda experiência na sua realização  (3).
WHIM  (warts, hypogammaglobulinemia, infections, 
myelokathexis)
A síndrome WHIM é causado por mutações heterozigóticas dominantes 
do gene CXCR4  (chemokine, CXC motif, receptor 4). Estas mutações 
provocam hiperativação e conduzem a um aumento da resposta de um 
dos seus ligandos, CXCL12  (chemokine, CXC motif, ligand 12), também 
conhecido como SDF-1  (stromal cell-derived factor-1), que participa no 
homing das células hematopoiéticas na medula óssea  (3). Existe um atra-
so na libertação de neutrófilos maduros para a circulação  (mielocatexis) 
que característicamente se manifesta com leucopenia e neutropenia por 
vezes grave  (<300/µL) que, durante o processo infecioso, dão lugar a 

Tabela 1 •  Defeitos da imunidade inata  (Adaptado de: Notarangelo et al, Primary immunodeficiencies: 2009 update, J Allergy Clin Immunol, December 2009).

DoeNçA DefeIto fuNCIoNAl CArACterístICAs HerANçA PAtogéNese frequêNCIA

Displasia ectodérmica 
anidrótica com 
imunodeficiência  (eDA-ID)

Alterações da via de NFκB
Displasia ectodérmica 
+ infeções por 
encapsulados ou 
micobactérias

XL
Mutações de NEMO, 
modulador da ativação de 
NFκB

Raro

eDA-ID Alterações da via de NFκB
Displasia ectodérmica 
+ defeito da célula T + 
infeções oportunistas

AD
Mutação com ganho de função 
de IKBA, inibidor da ativação 
de NFκB

Ext remamente 
raro

Défice de IrAK4 Via TIR-IRAK4 Infeções bacterianas AR
Mutações de IRAK4, 
componente da via de 
sinalização de TLR e IL-1R

Muito raro

Défice de MyD88 Via TIR-MyD88 Infeções bacterianas AR
Mutação de MyD88, 
componente da via de 
sinalização de TLR e IL-1R

Muito raro

WHIM  (warts, 
hypogammaglobulinemia, 
infections, myelokathexis)

Aumento da resposta de 
CXCR4

Hipogamaglobulinemia, 
neutropenia, verrugas AD Mutação com ganho de função 

de CXCR4 Muito raro

epidermodisplasia 
verruciforme ? Infeções por HPV e 

cancro da pele AR Mutações em EVER1 e 
EVER2

Ext remamente 
raro

encefalite por Herpes 
simplex  (Hse) Indução de IFNα, β e λ Encefalite e meningite 

por VHS1 AR Mutações de UNC93B1 Ext remamente 
raro

Hse Indução de IFNα, β e λ Encefalite e meningite 
por VHS1 AD Mutações de TLR3 Ext remamente 

raro

Candidíase Mucocutânea 
Crónica Defeito na via da Dectina-1 Candíase mucocutânea 

crónica AR
Mutações de CARD9, com 
diminuição do numero de 
linfócitos Th17

Ext remamente 
raro

tripanossomiase ApoL-1 Tripanossomiase AD Mutações de ApoL-1 Ext remamente 
raro
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O papel da Imunidade Inata na fisiopatologia das Imunodeficiência Primárias 

leucocitose e neutrofilia.  O mielograma revela hipercelularidade mieloi-
de com anomalias morfológicas consistentes com apoptose  (13). Os es-
tudos da fagocitose, actividade bactericida e quimiotaxia são geralmente 
normais. A contagem de linfócitos B, IgA e IgG podem estar ligeiramente 
diminuídos e pode existir diminuição da resposta a testes cutâneos.
Existe nesta entidade um aumento da suscetibilidade à infeção pelo ví-
rus do papiloma humano  (VPH), pelo que o aparecimento de verrugas 
ocorre tipicamente a partir da segunda década da vida, podendo cau-
sar uma verrucose extensa. Não parece haver suscetibilidade aumen-
tada a outros vírus. Nestes doentes pode existir história de infeções 
bacterianas recorrentes desde a infância, nomeadamente pneumonia, 
otite, sinusite, celulites ou abcessos, geralmente por patogénios co-
muns e com uma boa reposta a tratamento antibiótico  (3, 14).
O tratamento com G-CSF aumenta a contagem de neutrófilos e pode 
normalizar os achados do mielograma. A antibioticoterapia profiláctica e 
terapêutica com imunoglobulina podem ser necessárias. As verrugas re-
querem tratamento com laser e implicam vigilância pois existe um elevado 
risco de transformação neoplásica (3). Uma nova estratégia terapêutica 
pode incluir o inibidor de CXCR4 plerixafor, que permitiria atenuar o fenóti-
po da doença mediante tratamento dirigido ao defeito molecular  (14).
Recentemente foram descritas formas de WHIM sem mutação do gene 
CXCR4, nas quais verificaram-se alterações a nivel da proteina GRK3  
(G-protein-coupled receptor kinase 3) que  parece regular a atenuação 
de CXCR4, o que ilustra a complexidade genética destas doenças  (15).

Epidermodisplasia verruciforme  (EV)
Trata-se duma entidade descrita em 1922 por Lewandowsky e Lutz, 
na qual existe uma alteração da imunidade celular que confere uma 
elevada suscetibilidade para infeção por VPH, habitualmente por es-
tirpes não patogénicas para a população geral, nomeadamente beta-
-VPH. Estão descritos dois loci de suscetibilidade  (EV1: 17q25 – ge-
nes EVER1 e EVER2, 75% dos casos; e EV2: 2p21)  (3), cujo papel 
na imunidade não se encontra totalmente descrito mas que parecem 
regular o fluxo de zinco no queratinocito infectado através da sua as-
sociação no complexo EVER/ZnT-1  (15).
Clinicamente cursa com o aparecimento precoce de verrugas, prin-
cipalmente em áreas expostas  (dorso das mãos, pescoço) e lesões 
tipo pitiríase. Posteriormente ocorre generalização das lesões para o 
tronco e extremidades. As mucosas raramente são afetadas  (3). Em 
metade dos doentes, existe associação com cancro da pele não-
-melanocítico, principalmente a partir da quarta década da vida e em 
áreas de exposição solar. Apesar destes doentes serem infectados 

com qualquer tipo de beta-VPH, os subtipos VPH5 e 8 encontram-se 
frequentemente envolvidos na transformação neoplásica  (15).
O tratamento consiste na evicção solar, no tratamento cirúrgico das 
lesões e na vigilância da evolução para cancro cutâneo. Os retinóides 
e o IFNα2a foram experimentados com resultados variáveis  (3).
Candidíase mucocutânea crónica  (CMC)
Na CMC existe uma incapacidade para combater infeções fúngicas e 
os doentes apresentam  infeções persistentes e recorrentes por fungos, 
principalmente Candida albicans, mas também por dermatófitos, tendo 
sido descritas formas de candidíase invasivas. A maioria dos casos são 
esporádicos mas foram descritas formas autossómicas dominantes e 
recessivas  (16). A síndrome é muito heterogénea e as manifestações sur-
gem nos primeiros anos de vida, isoladamente ou com outras entidades. 
A sua patogénese inclui alterações nas populações de linfócitos Th17, 
sendo descritos varios níveis de disfunção e estando associada a dife-
rentes alterações da imunidade adaptativa e inata  (17).
A nível molecular parece existir relação com a via de sinalização da 
Dectina-1 que, conjuntamente com os TLR, atua no reconhecimento 
de β-glucanos da parede fúngica, ativando assim o NFκB e a resposta 
inflamatória. Foram descritas mutações ao nível de vários efectores 
desta via, tais como deficiências de Dectina-1 ou CARD9  (caspase 
recruitment domain family, member 9) que se encontram associados a 
CMC na forma de defeitos monogénicos  (3).

Tripanossomiase
O ser humano é naturalmente resistente à infeção por Trypanosoma 
brucei. Recentemente foi descoberto que esta resistência se baseia na 
presença de complexos séricos associando apolipoproteina A-1 com 
apolipoproteina L-1  (APOL-1) e proteína relacionada com a haptoglo-
bina  (Hpr)  (18). Défices de Hpr ou ApoL-1 resultam em diminuição ou 
ausência de protecção contra T. brucei, respetivamente. 

6. Conclusão

A forma como o sistema imunitário inato deteta e responde às infeções 
está a ser esclarecida a nível molecular. A caracterização do sistema 
TLR e NLR revelou o seu papel na defesa contra infeções bacterianas 
e virais e a sua importância na fisiopatologia das imunodeficiências 
primárias. No futuro, novas descobertas moleculares podem ajudar 
a caracterizar imunodeficiências primárias ainda desconhecidas ou 
contribuir para o desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas.
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Defeitos da fagocitose

Phagocytosis defects

Resumo

Os defeitos congénitos do número e/ou função dos fagócitos  (DCF) 
constituem um dos oito grupos patogenéticos das imunodeficiências 
primárias  (IDP) de acordo com o Comité de Peritos em IDP da União 
Internacional das Sociedades de Imunologia (UISI). Representam 
aproximadamente 10% da totalidade das IDP.
As manifestações clínicas características dos DCF incluem infeções 
pulmonares, hepáticas ou ósseas recorrentes, úlceras aftosas, gengi-
vite grave e/ou periodontite. Os sintomas surgem geralmente durante 
os primeiros anos de vida, no entanto, têm sido descritas formas me-
nos graves, com apresentação mais tardia. 
Os DCF tipicamente predispõem os doentes a um espectro restrito de 
infeções, específicas de cada entidade do grupo. Apresentam maior 
suscetibilidade a infeções bacterianas  (Staphylococcus aureus e ba-
cilos entéricos Gram negativos) e fúngicas  (Candida e Aspergillus) 
graves e recorrentes. A aspergilose é essencialmente observada na 
doença granulomatosa crónica  (DGC), enquanto as infeções por 
micobactérias não-tuberculosas  (MNT) e Salmonella são sobretudo 
características dos defeitos do eixo interferão-gama – interleucina-12/
interleucina-23  (IFN-γ–IL-12/23). Pelo contrário, as infeções víricas, 
comuns noutros grupos das IDP envolvendo o sistema linfoide, são 
relativamente raras no grupo dos DCF.
Os autores fazem uma breve revisão dos DCF, abordando mais por-
menorizadamente algumas das entidades do grupo, selecionadas pela 
sua prevalência e gravidade.

Palavras-chave: fagócitos, imunodeficiência primária.

Abstract

The congenital defects of phagocyte number, function or both  (CDF) 
is one of the eight pathogenetic groups of primary immunodeficiencies  
(PID), according to the International Union of Immunological Societies  
(IUIS) PID Expert Committee. It represents approximately 10% of all 
PID.
The clinical characteristics of CDF include recurrent respiratory, 
liver and bone infections, aphthous ulcers, severe gingivitis and/
or periodontitis. Patients are usually identified during the first 
year of life; however milder forms with later presentations exist.  
The CDF typically predispose patients to relatively narrow spectrum 
of disease-specific infections. These patients are more susceti-
ble to recurrent and severe bacterial  (Staphylococcus aureus and 
Gram negative) and fungal  (Candida and Aspergillus) infections. 
Aspergillosis is mainly observed in chronic granulomatous disease  
(CGD), while infections by nontuberculous mycobacteria  (NTM) 
and Salmonella are characteristic mainly of IL-12/23–IFN-γ axis de-
fects. Otherwise, viral infections, common in other groups of PIDs 
involving the lymphoid system, are relatively rare in the DCF group.  
The authors intend to briefly review the CDF, addressing in greater 
detail some of the entities in the group, selected for their prevalence 
and severity.

Keywords: phagocytes, primary immunodeficiency.

ACRÓNIMOS

DCF  –   Defeitos congénitos do número e/ou função dos fagócitos
IDP  –   Imunodeficiências primárias
UISI  –   União Internacional das Sociedades de Imunologia 
DGC  –   Doença granulomatosa crónica
MNT  –   Micobactérias não-tuberculosas 
NCS  –   Neutropenia congénita severa
NC  –   Neutropenia cíclica
AR  –   Autossómica recessiva
AD  –   Autossómica dominante

LX  –   Ligada ao X 
G-CSF  –   Fator estimulador do crescimento de granulócitos
LAD  –   Defeitos de adesão leucocitária 
NBT  –   Teste do nitroazul de tetrazólio 
DHR  –   Teste de oxidação da dihidrorodamina 
STAT1  –   Transdutor de sinal e ativador da transcrição tipo 1 
BCG  –   Bacille Calmette-Guérin
TCH  –   Transplante de células hematopoiéticas
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Defeitos da fagocitose

Introdução 

De acordo com a mais recente classificação das imunodeficiências pri-
márias  (IDP) proposta pelo Comité de Peritos em IDP da União Inter-
nacional das Sociedades de Imunologia  (UISI), os defeitos congénitos 
do número e/ou função dos fagócitos  (DCF)  (tabela I) constituem um 
dos oito grupos de IDP, representando cerca de 10% do total.  (1)

Os DCF podem classificar-se em três grandes subgrupos: défices quan-
titativos  (neutropenias), défices funcionais, que na sua maioria cursam 
com número normal de neutrófilos no sangue periférico, e défices mistos.
Os progressos na biologia molecular, permitiram recentemente incluir 
neste grupo a doença de depósito de glicogénio tipo 1b e a neutro-
penia com malformações cardíacas e urogenitais, correspondentes a 
defeitos no gene G6PT1 e G6PC3, respetivamente. (1)

Os DCF predispõem os doentes a um espectro relativamente restrito 
de infeções bacterianas e fúngicas graves, específicas de cada enti-
dade do grupo. Contudo, geralmente apresentam uma resistência nor-
mal às infeções víricas. Deste modo, deve ser prestada atenção aos 
exames microbiológicos numa fase precoce da avaliação do doente 
com infeções recorrentes e suspeita de IDP, de modo a dirigir de forma 
apropriada a restante investigação laboratorial.  (2)

Na maioria dos casos, o diagnóstico é efetuado nos primeiros anos de vida, 
após uma infeção grave ou causada por um microrganismo menos comum. 
No entanto, nas formas menos graves o diagnóstico pode ser tardio.  (3)

Os autores fazem uma breve descrição da fisiopatologia da fagocito-
se e revisão sucinta da apresentação clínica, diagnóstico, tratamento 
e prognóstico dos DCF, abordando mais pormenorizadamente algumas 
das entidades do grupo, selecionadas pela sua prevalência e gravidade. 

Fisiopatologia 

As defesas do hospedeiro dependentes dos fagócitos  (neutrófilos, 
monócitos e macrófagos) constituem um componente fundamental da 
imunidade inata. A eficácia dos seus mecanismos efectores requer a 
sua correta diferenciação desde os precursores mieloides. Estas célu-
las imunitárias são fundamentais na barreira protetora ao nível da pele, 
membranas mucosas e epitélio do sistema respiratório e gastrintestinal, 
constituindo a primeira linha de defesa contra a invasão microbiana.  (4) 
Cerca de duas a quatro horas após a invasão por microrganismos pa-
togénicos, as células fagocíticas devem chegar ao local da invasão 
e conter a infeção. Para que este processo ocorra, os fagócitos ade-
rem ao endotélio vascular próximo do local da invasão, atravessam 
a parede do vaso  (diapedese), movem-se unidirecionalmente até ao 
local  (quimiotaxia), aderem e ingerem os micro-organismos invasores 
e ativam a morte intracelular microbiana através de processos bioquí-
micos  (burst oxidativo). (4) Qualquer defeito quantitativo ou funcional 
dos fagócitos que envolva a sua maturação, circulação, adesão ou 
burst oxidativo pode resultar em infeções fúngicas ou bacterianas. (5)

Manifestações clínicas e de diagnóstico 

Os DCF devem ser incluídos no diagnóstico diferencial de infeção re-
corrente na criança. As manifestações clínicas características incluem 

infeções pulmonares, hepáticas ou ósseas recorrentes, abcessos 
cutâneos ou de órgãos profundos, úlceras aftosas, dificuldade na cica-
trização de feridas, gengivite grave e / ou periodontite. Os doentes são 
geralmente identificados em idade jovem devido à sua suscetibilidade 
a infeções por bactérias ou fungos normalmente não patogénicos e/ou 
ausência de resposta ao tratamento convencional. 
No decurso de uma infeção ativa, os sinais de alarme de infeção sisté-
mica  (febre, leucocitose) ou localizada  (calor, rubor) podem estar au-
sentes. Sépsis ou meningite são raras, ao contrário de linfadenopatia  
(sobretudo cervical) e hepatoesplenomegalia. (6) 

Neutropenias congénitas

As neutropenias congénitas, representadas essencialmente pela neu-
tropenia congénita severa  (NCS) e a neutropenia cíclica  (NC), são 
entidades raras, mas facilmente diagnosticadas através da realização 
de um hemograma com contagem diferencial de leucócitos.  (7,8) Carac-
terizam-se por neutropenia crónica ou recorrente. As infeções graves 
surgem apenas quando os valores são inferiores a 500/μL. Abaixo de 
200/μL, o processo inflamatório é gravemente afetado.  (6-8) 
A neutropenia congénita severa, descrita pela primeira vez em 1956 por 
Rolf Kostmann, tem uma frequência estimada de 1-2:1.000.000 indivíduos.  
(3)

O conhecimento mais atual da sua fisiopatologia revelou tratar-se de 
uma doença multigénica com fenótipo clínico e hematológico comum. 
Apresenta diferentes formas de hereditariedade, incluindo autossómi-
ca recessiva  (AR), autossómica dominante  (AD), ligada ao X  (LX) e 
formas esporádicas. Em mais de metade dos casos resulta de uma 
mutação no gene da elastase dos neutrófilos – ELA2  (AD) e em 30% 
dos casos da mutação no gene HAX1  (AR), também denominada do-
ença de Kostmann. Foram identificadas mutações envolvendo outros 
genes  (GFI1 e WAS), mas são menos frequentes.  (5)

Esta entidade caracteriza-se por neutropenia grave persistente e início 
precoce de infeções bacterianas graves: abcessos cutâneos, úlceras 
da mucosa oral, gengivite, infeções respiratórias e onfalite. Os agen-
tes infeciosos mais frequentemente implicados são o Staphylococcus 
aureus e o Streptococcus. Recentemente, foram descritos distúrbios 
neurológicos em doentes com mutação no gene HAX1. 
O hemograma completo revela neutropenia grave persistente, muitas 
vezes associada a trombocitose, eosinofilia, monocitose e anemia ligei-
ra. A observação da medula óssea mostra sinais de paragem da matura-
ção celular no estadio de promielócito-mielócito. Os estudos moleculares 
podem confirmar o diagnóstico e auxiliar no prognóstico da doença. 
A neutropenia cíclica, descrita pela primeira vez em 1910 por Leale, 
tem uma frequência estimada de 1-2:1.000.000 indivíduos. Trata-se de 
um distúrbio autossómico dominante ou esporádico resultante de uma 
mutação do gene ELA2. 
Caracteriza-se por episódios intermitentes de neutropenia a cada 21 dias, 
com duração de 3-6 dias, embora em cerca de 30% dos casos, os ciclos 
ocorram com uma frequência variável, principalmente nos doentes me-
dicados com fator estimulador do crescimento de granulócitos  (G-CSF).  
Os doentes habitualmente permanecem assintomáticos, mas durante 
os períodos de neutropenia podem apresentar mal-estar, febre, úlceras 
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Doença Defeito 
genético Função alterada Herança Características associadas Frequência 

relativa nas IDP
Neutropenia congénita

severa  (NCS)

1. ELA2
2. GFI1
3. HAX1
4. WASP

Diferenciação mieloide
Diferenciação mieloide
Diferenciação mieloide
?

AD
AD
AR
LX

Subgrupo com mielodisplasia.
Linfopenia T e B.
Défice cognitivo e neurológico.
Monocitopenia e mielodisplasia.

Raro
Extremamente raro
Raro
Extremamente raro

Neutropenia com 
malformações cardíacas e 
urogenitais

1. G6PC3
Diferenciação mieloide

AR
Malformações cardíacas e urogenitais, e 
angiectasias no tronco e membros.

Muito raro

Doença de depósito de 
glicogénio tipo 1b 1. G6PT1

Morte, quimiotaxia e produção 
de O2 - AR

Hipoglicemia em jejum, acidose 
láctica, hiperlipidemia, hepatomegalia, 
neutropenia.

Muito raro

Deficiência P14 1. MAPBPIP Biogénese do endossoma AR
Neutropenia, hipogamaglobulinemia, ↓ 
CD8, má evolução ponderal e albinismo 
parcial.

Extremamente raro

Neutropenia cíclica  (NC) 1. ELA2 ? AD
Oscilações na produção de outros 
leucócitos e plaquetas.

Muito raro

Défice de Adesão Leucocitária  
(LAD)

1. INTGB2
 (LAD I)

2. FUCT1
 (LAD II)

3. KINDLIN3
 (LAD III)

Aderência, quimiotaxia, 
endocitose e citotoxicidade 
T e NK.
Rolamento dos leucócitos e 
quimiotaxia.
Aderência

AR

AR

AR

Queda tardia do cordão umbilical, úlceras 
cutâneas, periodontite e leucocitose.
Periodontite, atraso mental e fenótipo 
sanguíneo de Bombaim.
Características da LAD I e diátese 
hemorrágica.

Muito raro

Extremamente raro

Extremamente raro

Deficiência Rac 2 1. RAC2
Aderência, quimiotaxia e 
produção de O2 - AD Leucocitose e má cicatrização de feridas. Extremamente raro

Deficiência 
β-actina 1. ACTB Motilidade AD Atraso mental e baixa estatura. Extremamente raro

Periodontite juvenil localizada 1. FPR1
Quimiotaxia induzida pelo 
formilpeptídeo

AR Periodontite severa Muito raro

Síndrome 
Papillon-Lefëvre 1. CTSC Quimiotaxia AR

Periodontite e hiperqueratose palmo-
plantar

Muito raro

Deficiência de grânulos 
específicos 1. CEBPE Quimiotaxia AR

Neutrófilos sem grânulos secundários e 
núcleos bilobulados.

Extremamente raro

Síndrome de Schwachman-
Diamond 1. SBDS Quimiotaxia AR

Pancitopenia, insuficiência pancreática 
exócrina e condrodisplasia.

Raro

Doença granulomatosa 
crónica  (DGC)

1. CYBB  
(gp91phox)

2. CYBA  
(p22phox)
3. NCF1
 (p47phox)
4. NCF2
 (p67phox)

Morte intra-celular  (defeito da 
produção de O2 –)

Morte intra-celular  (defeito da 
produção de O2 –)

LX

AR

AR

AR

Doenças de desregulação imune  (doença 
inflamatória intestinal, estenoses do tracto 
genitourinário); fenótipo McLeod

Relativamente comum

Relativamente comum

Deficiência da cadeia β1 do 
Recetor IL-12 e IL-23 1. IL12RB1 Secreção INF-γ AR

Suscetibilidade a Micobactérias e 
Salmonella

Raro

Deficiência da 
IL-12p40 1. IL12B Secreção INF-γ AR

Suscetibilidade a Micobactérias e 
Salmonella

Muito raro

Deficiência do Recetor 1 INF-γ 1. INFGR1 Sinalização e ligação INF-γ AR, AD
Suscetibilidade a Micobactérias e 
Salmonella

Raro

Deficiência do Recetor 2 INF-γ 1. INFGR2 Sinalização INF-γ AR
Suscetibilidade a Micobactérias e 
Salmonella

Muito raro

Deficiência STAT1 
 (2 formas)

1. STAT1

2. STAT1

Sinalização INF α/β, INF-γ, 
INF-λ e IL-27.
Sinalização INF-γ

AR

AD

Suscetibilidade a virus, Micobactérias e 
Salmonella.
Suscetibilidade a Micobactérias e 
Salmonella.

Extremamente raro

Extremamente raro

Síndrome hiper-Ig E AD 1. STAT3
Sinalização 
IL-6/10/22/23

AD
Face típica; eczema; osteoporose, 
queda tardia dos dentes; Infeções por 
Staphylococcus e Candida.

Raro

Hiper-Ig E AR  (deficiência 
TYK2) 1. TYK2

Sinalização 
IL-6/10/22/23/INF α/β.

AR
Suscetibilidade a bactérias intracelulares, 
vírus e Staphylococcus.

Extremamente raro

Tabela I • Classificação dos defeitos congénitos do número e/ou função dos fagócitos.

Adaptado de Notarangelo L.D., et al. Primary immunodeficiencies: 2009 update. J Allergy Clin Immunol 2009; 124 (6): 1161-78.
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da mucosa oral, gengivite, estomatite, periodontite, faringite e celulite. 
Deve pesquisar-se sempre a ocorrência de dor abdominal, atendendo 
à suscetibilidade a infeções por Clostridium, particularmente peritonite 
com sépsis, responsável por grande parte da mortalidade.  (4,6,8,9)

O diagnóstico implica a realização de hemogramas seriados  (2 a 3 por 
semana durante 2 meses), de forma a determinar o padrão cíclico carac-
terístico e pode ser confirmado por estudo molecular. Durante os períodos 
de neutropenia, o exame da medula óssea revela ausência de maturação 
dos neutrófilos para além do estadio de mielócito, havendo hiperplasia 
mieloide durante o resto do ciclo  (hematopoiese cíclica). O medulograma 
não é um exame diagnóstico necessário na maioria dos doentes.  (4,6,9) 

Defeitos de adesão leucocitária 

Os defeitos de adesão leucocitária  (LAD) são IDP raras com uma 
frequência estimada de 1:1.000.000 indivíduos. Estão descritas, pelo 
menos, três formas genéticas.  (3)

O tipo I  (LAD I) trata-se de uma doença autossómica recessiva, causa-
da por mutações no gene INTGB2, que causa uma deficiência na cadeia 
β  (CD18) comum às integrinas CD18/CD11a ou LFA-1  (do inglês Leu-
cocyte Functional Antigen type 1), mediadora da adesão ao endotélio e 
a outros leucócitos, CD18/CD11b ou CR3  (do inglês Complement Re-
ceptor type 3), que promove a opsonização, e CD18/CD11c ou CR4  (do 
inglês Complement Receptor type 4), com funções na adesão dos leucó-
citos.  (5) As manifestações clínicas incluem infeções graves recorrentes e 
dificuldade de cicatrização.  (2,5)  Os doentes com doença grave  (<1% de 
expressão normal de CD18 nos neutrófilos) apresentam queda tardia do 
cordão umbilical  (> 30 dias), onfalite, leucocitose persistente  (> 15000/
µL na ausência de infeção e entre 50000-100000/µL na presença des-
ta), gengivite e periodontite graves. Infeções cutâneas, respiratórias e 
intestinais recorrentes causadas por Staphylococcus aureus ou bacilos 
gram-negativos são frequentes. Habitualmente ocorre ulceração e ne-
crose no local da infeção, sendo característica a ausência de formação 
de pús. Na doença moderada  (1 a 30% de expressão normal de CD18), 
as manifestações clínicas são mais ligeiras, pelo que o diagnóstico é 
efetuado mais tardiamente na maior parte dos casos. Habitualmente não 
há atraso na queda do cordão umbilical e a gravidade das infeções é 
menor. No entanto, a leucocitose, a doença periodontal e o atraso na 
cicatrização de feridas geralmente integram a clínica. (2)

O diagnóstico de LAD I deve ser considerado na presença das caracterís-
ticas clínico-analíticas descritas anteriormente, sendo a confirmação obti-
da com a análise de citometria de fluxo da cadeia beta comum e das su-
bunidades alfa usando anticorpos monoclonais contra CD18 e CD11.  (2,5,8)

O tipo II  (LAD II) é uma doença autossómica recessiva, extrema-
mente rara, causada por um defeito no metabolismo da fucose devido 
a uma mutação no gene FUCT1 que codifica o transportador de fu-
cose do citoplasma para o aparelho de Golgi, provocando ausência 
de ligandos de selectinas  (CD15), essenciais na primeira etapa da 
cascata de adesão leucocitária. Tal como na LAD I, verifica-se marca-
da leucocitose, contudo as infeções são menos graves e os doentes 
apresentam simultaneamente atraso mental grave, baixa estatura, fá-
cies peculiar e o fenótipo sanguíneo de Bombaim.  (2,5) O diagnóstico é 
efetuado através de citometria de fluxo para CD15.  (2,8)

Recentemente, foi descrito um terceiro grupo  (LAD III), observado 
sobretudo em indivíduos de origem turca. É causado por defeitos na 
ativação das integrinas beta 1, 2 e 3, provocando agregação plaque-
tária anormal e disfunção da adesão leucocitária. Assim, para além da 
evidência de leucocitose, queda tardia do cordão umbilical e infeções 
recorrentes graves, acompanha-se de diátese hemorrágica  (pele e 
mucosas).  (3,5)

Doença granulomatosa crónica

A doença granulomatosa crónica  (DGC) é mais comum que as enti-
dades anteriormente descritas, afetando entre 1:200.000 a 1:250.000 
recém-nascidos. Foi descrita pela primeira vez em 1954 por Janeway, 
contudo só foi bem caracterizada em 1959 por Bridges et al. É causa-
da por alterações a nível do complexo NADPH oxidase, responsável 
pela formação de superóxido, substância fundamental para a morte 
intracelular de determinadas bactérias e fungos.  (2,4,10) Esta enzima é 
constituída por um complexo heterodímero ligado à membrana dos 
grânulos secundários e vesículas secretoras, o citocromo b558, ele 
próprio constituído pelas proteínas gp91phox e p22phox, e por quatro 
subunidades citosólicas  (p47phox, p67phox, p40phox e Rac). (3)

Estão descritos cinco defeitos genéticos associados à DGC: o mais co-
mum  (aproximadamente 70%) é caracterizado por mutações no gene da 
gp91phox transmitidas de forma ligado ao X, sendo a maioria dos doentes 
do sexo masculino. As formas AR, sem predomínio de sexo, são sobre-
tudo causadas por mutações no gene da p47phox  (cerca de 33% dos 
casos) e mais raramente nos genes da p67phox, p22phox e p40phox.  (10,11)

Em cerca de dois terços dos casos, a primeira manifestação da doença 
surge durante o primeiro ano de vida, sendo típicas as infeções gra-
ves e recorrentes e a formação de lesões granulomatosas. As infeções 
envolvem mais frequentemente o pulmão, a pele, o osso, os gânglios 
linfáticos e o fígado, sendo causadas por um grupo restrito de bactérias 
e fungos catalase-positivos: Staphylococcus aureus, Burkholderia cepa-
cia, Serratia marcescens, Nocardia e Aspergillus.  (2,4,10)

A pneumonia é a infeção grave mais frequente em todos os grupos 
etários e é habitualmente causada por Staphylococcus aureus, As-
pergillus e Burkholderia cepacia. Depois da pneumonia, os abcessos 
cutâneos e a linfadenite supurativa são as infeções mais comuns, 
tendo como agentes etiológicos mais frequentes o Staphylococcus 
aureus e várias bactérias Gram-negativas, respetivamente. Abcessos 
hepáticos estafilocócicos também são comuns e praticamente patog-
nomónicos da DGC. A osteomielite disseminada ou envolvendo os 
ossos das mãos ou pés deve também levantar a suspeita de DGC. A 
infeção localizada pelo Bacille Calmette-Guérin  (BCG) tem sido des-
crita, sendo a forma disseminada menos frequente. (10)

As manifestações acima referidas normalmente representam uma fase 
aguda da DGC, mas, tal como o nome indica, esta patologia é tipi-
camente caracterizada pela formação de granulomas de localização 
cutânea, gastrintestinal ou vesical que podem causar morbilidade sig-
nificativa, nomeadamente obstrução gastrintestinal e/ou retenção uri-
nária.  (10) Na DGC LX, têm sido descritas lesões coriorretinianas  (em 
24% destes doentes), Síndrome McLeod  (em doentes com delecções 
intersticiais), lúpus discoide e úlceras orais  (em portadoras). (3)
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O diagnóstico da DGC baseia-se em testes que medem a produção 
de superóxido como o teste do nitroazul de tetrazólio  (NBT), ou por 
citometria de fluxo pelo teste de oxidação da dihidrorodamina  (DHR). 
Atualmente, prefere-se o teste da DHR atendendo a que é um exame 
mais objetivo, capaz de distinguir as formas LX das AR e de detetar os 
portadores gp91phox. Estudos de genética molecular são importantes 
para a confirmação do diagnóstico, caracterização do defeito genético 
envolvido e detecção pré-natal da doença.  (2-4)  

Defeitos do eixo interferão-gama – interleucina-12/
interleucina-23

Os defeitos do eixo interferão-gama – interleucina-12/interleucina-23  
(INF-γ–IL-12/23) assumem importância primordial no controlo das infe-
ções micobacterianas. Perante uma infeção por este tipo de bactérias, 
os macrófagos secretam IL-12p70, um heterodímero de IL-12p40 e 
IL-12p35 que, através do seu Recetor  (IL-12R), estimulam as células 
T e NK a produzir INF-γ. Por sua vez, o INF-γ, através do seu Recetor, 
um heterodímero de Recetor 1  (INF-γR1) e Recetor 2  (INF-γR2), vai 
ativar a transdução de sinal através do ativador da transcrição tipo I  
(STAT1). Uma vez relocalizado para o núcleo, o STAT1 é responsável 
pela transcrição de numerosos genes, cujos produtos são fundamen-
tais para que os macrófagos consigam envolver  (via formação de gra-
nuloma) e finalmente destruir as micobactérias. (3)

Desde 1996 que têm sido descritos défices em vários componentes 
desta via. Atualmente existem 5 genes identificados responsáveis 
pelas deficiências do eixo INF-γ–IL-12/23 que codificam para o: INF-
γR1, INF-γR2, IL-12Rβ1, IL-12p40 e STAT1. Estes defeitos pertencem 
ao grupo da suscetibilidade mendeliana às doenças micobacterianas  
(SMDM), caracterizadas por infeções localizadas e disseminadas por 
micobactérias, predominantemente não-tuberculosas (MNT), infeções 
pelo BCG, infeções por Salmonella e na forma AR da deficiência 
STAT1 foi descrita maior suscetibilidade a infeções víricas. (3)

Os dois defeitos genéticos mais prevalentes neste grupo envolvem o 
INF-γR1 e a IL-12Rβ1 tipicamente resultando em ausência de expres-
são de proteínas da superfície celular.
Os testes de diagnóstico requerem uma grande experiência com tes-
tes de imunologia celular e só estão disponíveis em laboratórios de 
referência. É possível analisar, por citometria de fluxo, a expressão de 
superfície do CD119 nos monócitos  (ausente na deficiência completa 
INF-γR1), a expressão intracelular da STAT1 e a expressão de IL-12R 
em células em proliferação após estimulação. Finalmente, o diagnós-
tico pode ser confirmado pela sequenciação dos genes afetados.  (3)

Tratamento e prognóstico

A abordagem terapêutica de qualquer uma das entidades clínicas que 
integram este grupo de IDP inclui sempre medidas gerais, tais como 
uma correta higiene oral e retal, bem como a identificação e tratamento 
atempados das infeções. Outras opções terapêuticas, nomeadamente 
o G-CSF, o IFN-γ e o transplante de células hematopoiéticas  (TCH), 
podem ser consideradas em alguns doentes.  (4,5,7,9)  Vários trabalhos 
de investigação sobre terapia génica estão atualmente em curso, prin-
cipalmente na DGC e alguns na LAD I.  (5)

A administração subcutânea de G-CSF constitui o tratamento de elei-
ção das neutropenias congénitas, o que permitiu uma melhoria sig-
nificativa do prognóstico. (4,6,7,9) Contudo, o TCH é o único tratamento 
eficaz nos casos de NCS refractária ao tratamento com G-CSF ou com 
evolução para síndrome mielodisplásico/leucemia aguda, o que acon-
tece em cerca de 10% dos doentes.  (4,5)

O TCH constitui a única hipótese de cura na LAD I e III. Na LAD I, a 
ausência de instituição terapêutica adequada geralmente leva à morte 
nos dois primeiros anos de vida. Contudo, o TCH deve ser reservado 
para os doentes com a forma mais grave da doença. Não existe evi-
dência científica suficiente que suporte a indicação de TCH na LAD II. 
Nestes doentes, a suplementação com fucose deve ser iniciada preco-
cemente para prevenir as lesões neurológicas.  (2,5)

Na DGC, a profilaxia antibiótica permitiu reduzir a frequência de in-
feções bacterianas, principalmente as estafilocócicas, de modo que, 
atualmente, a principal causa de morte é a infeção fúngica, tipicamente 
causada por Aspergillus. Assim, todos os doentes com DGC, indepen-
dentemente do genótipo, devem ser submetidos não só a profilaxia 
com trimetoprim  (5 mg/kg/dia, 1 id), mas também com itraconazol  
(<50 kg: 5 mg/kg/dia, ≥50 kg: 200 mg/dia), sendo discutível a terapêuti-
ca profiláctica com IFN-γ  (50 µg/m2, 3x/semana, via subcutânea).  (2,4,5) 
As complicações obstrutivas causadas pelos granulomas respondem 
bem à corticoterapia de curta duração. O TCH deve ser considerado 
nos doentes com infeções recorrentes graves apesar da profilaxia e 
que têm um dador HLA-compatível.  (2,4,5) 
Nos defeitos do eixo IFN-γ–IL-12/23, o tratamento depende do defeito 
implicado. A administração subcutânea de IFN-γ está indicada, excep-
to no défice completo de IFN-γR1. A profilaxia prolongada de infeções 
por micobactérias pode ser necessária em alguns subgrupos de doen-
tes. O TCH deve ser considerado cautelosamente em alguns doentes, 
dada a dificuldade do controlo das infeções ativas.  (3) 

Conclusões

As IDP envolvendo os fagócitos devem ser incluídas no diagnóstico 
diferencial de infeção recorrente grave na criança. Cada uma das en-
tidades deste grupo de IDP apresenta algumas características espe-
cíficas, devendo ser dada particular atenção ao agente etiológico in-
fecioso identificado, de forma a dirigir adequadamente a investigação 
diagnóstica. 
A abordagem terapêutica destes doentes passa por uma vigilância 
apertada, profilaxia antibiótica nalguns casos, tratamento agressivo e 
dirigido às infeções, G-CSF nas neutropenias e TCH em casos muito 
específicos.
Os DCF acompanham-se de elevada morbilidade e mortalidade em 
idade jovem, no entanto o prognóstico tem vindo a melhorar progres-
sivamente.
Apesar do grande contributo dos progressos da biologia molecular que 
ocorreram ao longo da última década na melhor caracterização e iden-
tificação dos defeitos dos fagócitos, ainda muito estará por descobrir 
relativamente a este grupo de doenças.
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Doenças de desregulação imune

Diseases of immune dysregulation

Resumo

As doenças de desregulação imune são imunodeficiências primárias, 
raras ou muito raras, com diferentes características fenotípicas que 
têm em comum a presença de alteração da capacidade de regula-
ção do próprio sistema imunitário. Têm apresentações atípicas, asso-
ciadas a quadros de auto-imunidade ou inflamatórios generalizados. 
Na maioria dos casos são ativados por uma causa infeciosa, onde a 
resposta imune ineficaz induz um estado de hiperinflamação grave e 
generalizado. Dividem-se em quatro grandes grupos: imunodeficiência 
com hipopigmentação, síndromes de linfohistiocitose hemofagocítica 
familiar, síndromes linfoproliferativos e síndromes com auto-imunida-
de. Procedeu-se à revisão deste grande grupo de doenças de forma a 
rever cada um destes grupos e descrever a patofisiologia, caracterís-
ticas clínicas, diagnóstico, tratamento e prognóstico de cada um dos 
seus principais subgrupos.

Palavras-chave: imunodeficiência com hipopigmentação, síndromes 
de linfohistiocitose hemofagocítica familiar, síndromes linfoproliferati-
vos e síndromes com auto-imunidade.

Abstract

One of the subgroups of primary immunodeficiencies is the immune 
dysregulation group diseases. They are rare or extremely rare in the 
human population, affect particularly children and have distinct phe-
notypic characteristics. The common keypoint is a deficiency in the 
regulation of immune system. The diseases integrated in this sub-
group have in common a deficiency in the immune system regulation. 
Clinical presentation is however atypical and usually comprehends a 
generalized pro-inflammatory and auto-immune state. It subdivides in 
four groups: Immunodeficiency with hypopigmentation; familial hemo-
phagocytic lymphohistiocytosis syndromes; lymphoproliferative syn-
drome and syndromes with autoimmunity. The aim of this study was to 
review this great group of diseases, characterize them in their patho-
physiology, clinical characteristics, diagnostic criteria and summarily 
review their management, treatment and prognosis.

Keywords: immunodeficiency with hypopigmentation, familial hemo-
phagocytic lymphohistiocytosis syndromes, lymphoproliferative syn-
drome, syndromes with autoimmunity.

Acrónimos
AIRE  –   gene regulador auto-imune 
APECED  –    poliendocrinopatia-distrofia ectodérmica-candidí-

ase auto-imune 
APLS  –   síndrome linfoproliferativa auto-imune
DDI  –   doenças de desregulação imune
EBV  –   Epstein-Barr vírus
IPEX  –   poliendocrinopatia, enteropatia ligado ao X
HLH  –   linfohistiocitose hemofagocítica familiar

LTc  –   Linfócitos T citotóxicos 
MO  –   medula óssea
NK  –   células natural killer
SCH  –   síndrome chediak-higashi 
SG-2  –   síndrome griscelli tipo 2 
SHP-2  –   síndrome hermansky-pudlak tipo 2
XLP-1  –   sindrome linfoproliferativo ligado ao X tipo 1
XLP-2  –   sindrome linfoproliferativo ligado ao X tipo 2

Introdução

As imunodeficiências primárias, que surgem sobretudo em idade pe-
diátrica, têm como manifestação mais comum o aumento da susceti-
bilidade às infeções, abrangendo várias patologias entre as quais as 
doenças de desregulação imune  (DDI). Estas pautam-se por apre-
sentações atípicas, associadas a quadros de auto-imunidade ou infla-
matórios generalizados. Na maioria dos casos são ativados por uma 
causa infeciosa, mas a resposta imune ineficaz induz um estado de 
hiperinflamação grave e generalizado. (1,2)

Segundo os dados estatísticos da Sociedade Europeia de Imunodefici-
ências, referentes ao ano de 2010, as DDI constituem 1,39% de todas 

as imunodeficiências primárias  (1). Estas doenças, apesar de raras têm 
vindo a ser descritas com maior frequência nos últimos tempos.
O conhecimento destas doenças permite estar alerta para a sua de-
tecção precoce que é essencial para a sua abordagem a curto e a 
longo prazo.
De acordo com o comité de peritos da International Union of Immu-
nological Societies de 2009, as DDI dividem-se em quatro grupos 
principais: imunodeficiência com hipopigmentação, síndromes de lin-
fohistiocitose hemofagocítica familiar, síndromes linfoproliferativos e 
síndromes com auto-imunidade  (2)  (Tabela 1).
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Doenças de desregulação imune

A presença de mutações no gene RAB27, são características do SG-2. 
A sua deficiência implica alteração na expressão da proteína da família 
Ras que codifica uma ligação proteica à GTP nas vesículas secretoras.  (1)

O SHP-2 é o mais raro deste grupo. Apresenta mutação no gene 
AP3B1, que forma a sub-unidade β do complexo da Proteína AP3B1. 
Esta está envolvida no transporte transmembranar de proteínas para 
os lisossomas e organelos a elas associados.  (1)

Características Clínicas e Evolução da Doença

Este grupo apresenta-se fenotipicamente por albinismo parcial ocu-
locutâneo  (cabelo claro, loiro, branco ou prateado e olhos claros fre-
quentemente azuis). Podem apresentar fotofobia, diminuição da acui-
dade visual, nistagmo e estrabismo  (Tabela 2).  (3,4)

O SCH caracteriza-se por infeções piogénicas recorrentes associadas 
a albinismo parcial oculocutâneo, coagulopatia ligeira, alterações neu-
rológicas progressivas e síndrome linfoproliferativo. As infeções piogé-
nicas são graves, atingem a pele, mucosas e o sistema respiratório. 
Os agentes mais comuns são o Staphylococcus aureus, Streptoco-
cus pyogenes e o Pneumococcus. As infeções cutâneas vão desde 

Neste trabalho procede-se a uma revisão das DDI, através da descrição 
de cada um dos seus principais subgrupos e respetiva caracterização 
da sua fisiopatologia, características clínicas, tratamento e prognóstico.

Imunodeficiência com hipopigmentação

Fisiopatologia

Dentro das Imunodeficiências com hipopigmentação estão reconhe-
cidos 3 sindromes: Síndrome Chediak-Higashi  (SCH), Griscelli tipo 2  
(SG-2) e Hermansky-Pudlak tipo 2  (SHP-2)  (Tabela 2). (3)

Em termos fisiopatológicos apresentam compromisso da síntese, arma-
zenamento e secreção de grânulos lisossomais dos leucócitos, fibro-
blastos, corpos densos plaquetários e melanossomas dos melanócitos. 
Apesar do valor sérico de imunoglobulinas, o número de células B e T 
são normais, a atividade das células T e das células natural killer  (NK) 
encontra-se diminuída condicionando infeções de repetição. (4)

O SCH deve-se à mutação do gene CHS1/LIST, que é um regulador do 
tamanho lisossomal e transporte protéico dos organelos, na sua ausên-
cia há uma fusão aberrante das vesículas e falha nesse transporte. (1)

DoençAs De DesregulAção imune  - gruPos e subgruPos

Imunodeficiência com 
Hipopigmentação

Síndrome Chediak-Higashi

Síndrome Griscelli tipo2

Síndrome de Hermanski-Pudlak tipo2

Síndrome de linfohistiocitose 
hemofagocítica familiar

Deficiência de Perforina

Deficiência de Munc 13-D

Deficiência de Sintaxina 11

Síndromes Limfoproliferativos 
ligados ao X

Deficiência  SH2D1A, XLP1

Deficiência de XIAP,XLP2

Deficiência de ITK

síndromes de

Auto-imunidade

Síndrome linfoproliferativo auto-imune  (APLS)

APLS FAS  (mutação linha germinativa 
heterozigótica do gene FAS)
APLS FAS  (mutação linha germinativa 
homozigótica do gene FAS)

APLS sFAS  (mutação somática no FAS)

ALPS- FASLG  (mutação linha germinativa do 
ligando FAS)
ALPS-CASP10  (mutação linha germinativa na 
Caspase 10)
ALPS-U  (Cumpre critérios diagnóstico, sem 
defeitos genéticos associados)

CEDS  (Estado de deficiência da caspase 8)

RALD  (Doença leucoproliferativa auto-imune 
associada ao N- RAS ou K-RAS) 
DALD (Doença linfoproliferativa auto-imune 
Dianzani)

Poliendocrinopatia auto-imune com candidíase e distrofia ectodérmica

Poliendrocrinopatia e enteropatia com imunodesregulação ligada ao X (IPEX)

Deficiência de CD25

Tabela 1 • Doenças de Desregulação Imune

  (Adaptado de  Vries, 2001  (1) e Madkaikar,2011  (10))
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Doenças de desregulação imune

piodermite a abcessos/úlceras. Nas mucosas podem surgir gengivites 
ou periodontites. Hemorragias e equimoses fáceis resultam de uma 
ausência/diminuição dos grânulos densos das plaquetas, com com-
promisso da agregação. Cerca de 85% dos casos evoluem para uma 
fase acelerada, com linfohistiocitose, que se caracteriza por febre, 
pancitopenia, hepatoesplenomegalia e linfadenopatia, pode ameaçar 
a vida. Frequentemente é desencadeada por infeções víricas, sobretu-
do Epstein-Barr vírus  (EBV).  (3) O atingimento Neurológico é comum 
após a primeira infância e na idade adulta. Pode manifestar-se com 
ataxia, parestesia, tremores, convulsões, neuropatia periférica e atra-
so do desenvolvimento psicomotor.  (3)

O SG-2 manifesta-se entre os 4 meses e os 4 anos afetando ambos 
os sexos. O diagnóstico deve ser sempre considerado em crianças 
com cabelo cinza-prata, hepatoesplenomegalia e imunodeficiência. O 
atraso do desenvolvimento psicomotor, espasticidade e parestesias é 
geralmente secundário à infiltração neurológica linfocitária, que pode 
ser avaliada por RMN. A presença de icterícia e citólise hepática po-
dem ser indicadoras de hepatite.  (3)

O SHP-2 tipo 2 apresenta-se com neutropenia e maior suscetibilidade 
a infeções respiratórias recorrentes. A diminuição ou ausência de grâ-
nulos densos plaquetários responsável por maior tendência a hemor-
ragias e equimoses fáceis ocorre tal como no SCH.  (1)

Diagnóstico

Na SCH a neutropenia é comum, por provável destruição intrame-
dular, contudo a contagem plaquetária é normal. Na biópsia cutânea 
apresentam inclusões grandes azurófilas nos neutrófilos, eosinófilos 
e granulócitos que é patognomónica, bem melanossomas gigantes  
(Tabela2).  (3,4)

Os doentes com SG-2 apresentam pancitopenia, hipofibrinogenia, 
hipertrigliceremia e hipoproteinemia. O diagnóstico diferencial com a 
SCH faz-se pela ausência de grânulos gigantes nos leucócitos, es-
cassos melanossomas nos queratinócitos e agregados grandes de 
pigmento irregularmente distribuídos  (Tabela 2). (3) A identificação da 
mutação do gene RAB27 confirma o diagnóstico.
O SHP-2 partilha das características fenotipicas com o SCH e SG. Diag-
nóstico confirma-se com a presença da mutação no gene AP3B1. (1)

Tratamento e Prognóstico

No CHS o Granulocyte Colony Stimulating Factor  (G-CSF) tem sido 
usado para correcção da neutropenia e diminuição do risco de infeção. 
O interferon gama parece melhorar a função das células NK. A maioria 
dos doentes morre na primeira década de vida por infeções piogéni-

cheDiAK-higAshi griscelli hermAnsKi-PuDlAcK tiPo 2

idade Lactente/infância precoce Lactente/infância precoce Lactente/infância precoce

 Hereditariedade AR AR AR

cor cabelo Prateado/Metálico Prateado/Metálico Pigmentação variada

Microscopia

capilar

Agregados de melanina, 
distribuição irregular, mais na região 

medular

Pequenos agregados regulares com 
grânulos de melanina

Agregados de melanina com distribuição 
irregular

Diluição pigmento cutâneo + +++ +

Histologia Pele Aumento do pigmento no M, 
escasso no K. Diluição de pigmento no M e K Variável

Microscopia electrónica da 
pele

Numerorosos melanossomas no M 
e escassos no K Melanossomas gigantes em M e K Melanossomas gigantes em M

olhos Normal, excepto hipopigmentação 
retiniana

Hipopigmentação da iris, luar róseo 
proeminente, fotofobia e nistagmo

Hipopigmentação da iris, luar róseo 
proeminente, fotofobia e nistagmo

Fase acelerada +++++ ++++ +

Defeitos Imunes Função das células NK, HST, níveis 
de imunoglobulinas

Quimiotaxia PMN; Função das células 
NK, citotoxicidade celular dependente 

de anticorpos

Função das células T citotóxicas, células NK e 
plaquetas

Grânulos Granulocíticos Ausentes ++++ ++++

Défices Neurológicos ++++ + ausentes

Outros Disfunção Plaquetária Disfunção Plaquetária

Tabela 2 •  Doenças de Imunodeficiência com Hipopigmentação

Legenda:  M, melanócito; K, queratinócito; HST, Hipersensibilidade de tipo tardio; PMN, leucócitos polimorfonucleares; ADCC, citotoxicidade nuclear dependente de 
anticorpos; +, raro; ++, ocasionais; +++, frequentes; .++++, muitas vezes presentes; AR, autossómico recessivo.

 (Adaptado de  Vries, 2011  (1), Mancini, 1998  (3))
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cas, se não submetidos a transplante de células hematopoiéticas. (3)

A sobrevida no SG-2 é comprometida pelas infeções de repetição e 
pelas sequelas neurológicas. O transplante de células hematopoiéti-
cas é o único tratamento curativo. (3)  O tratamento e seguimento dos 
doentes com SHP passa pela profilaxia contra hemorragias e infeções. 
Têm sido usadas várias terapêuticas profilácticas para diminuir o risco 
hemorrágico nomeadamente a vasopressina, sem grande sucesso. O 
G-CSF parece ter mais eficácia.  (1)

Síndrome de linfohistiocitose hemofagocítica 
familiar

Fisiopatologia

A linfohistiocitose hemofagocítica familiar  (HLH) caracteriza-se por 
uma resposta imunológica exagerada, mas ineficaz, que leva a um 
estado de hiperinflamação. É uma disfunção das citocinas, que resulta 
na acumulação incontrolável de linfócitos T e histiócitos ativados.  (1,5)

A hemofagocitose é uma característica que pode ocorrer em várias 
patologias como na anemia hemolítica, doença maligna e em doenças 
metabólicas.  (5)

A atividade diminuída das células NK e de Linfócitos T citotóxicos  (LTc) 
é um marco. Estas desempenham uma função importante na defe-
sa contra patogéneos intra-celulares e na sub-regulação do sistema 
imunitário numa fase tardia. A disfunção das células NK e LTc está 
associada a diminuição da perforina, cuja alteração afeta também a 
regulação dos linfócitos T.  (1,5)

A HLH pode ocorrer como resultado de um defeito genético  (HLH 
primária) ou de uma doença adquirida  (HLH secundária).  (5) A ativida-
de diminuída das células NK existe na maioria dos doentes com HLH 
primária e pode estar presente nos familiares. Os doentes com formas 
adquiridas também apresentam frequentemente esta disfunção. Este 
defeito persiste nas formas hereditárias e é habitualmente reversível 
nas adquiridas.  (5) Todas as manifestações clínicas e laboratoriais po-
dem ser explicadas pela elevação das citocinas pró-inflamatórias e 
pela infiltração de órgãos pelos linfócitos e histiócitos.  (5) Nas formas 
genéticas a síndrome clínica de HLH pode ser a manifestação primária 
exclusiva  (HLH familiar) ou pode surgir esporadicamente em imuno-
deficiências distintas  (Síndrome Griscelli, Síndrome Chédiak-Higashi 
e Síndrome linfoproliferativo ligado ao X).   (2,5) 
A HLH familiar é herdada de forma autossómica recessiva. Incidência 
estimada de cerca de 1:50.000 nascimentos, com predomínio do sexo 
masculino.(6) Surge antes do ano de idade em cerca de 80%, sendo 
típico um período assintomático após o nascimento. Atualmente es-
tão identificados 3 defeitos genéticos: a mutação no gene da perforina  
(PRF1), a mutação no gene UNC13D e o gene STX11.   (2,5)

As formas adquiridas de HLH ocorrem em qualquer idade e são mais 
frequentes, secundárias a infeções, doenças auto-imunes, neoplási-
cas, VIH, imunosupressão iatrogénica ou doenças metabólicas.  (5)

A HLH pode ser provocada por vários agentes infeciosos  (Vírus, principal-
mente do grupo Herpes). Associada ao EBV é mais frequente em zonas 
onde a mononucleose por este tem uma elevada prevalência.  (5) A HLH 
pode ser uma complicação grave das doenças auto-imunes designada 

síndrome de ativação macrofágica. Pode ocorrer no início sistémico da 
artrite idiopática juvenil, no lúpus eritematoso sistémico e na doença de 
Still.  (2,5)

Características Clínicas e Evolução da Doença

A apresentação clínica clássica da HLH é febre prolongada, hepato-
esplenomegalia e citopenias. Menos frequente é a presença de ade-
nomegalias, icterícia, exantema ou edemas. Sinais neurológicos como 
convulsões, opistótono e parésia de nervos cranianos surgem em cer-
ca de um terço dos doentes.  (5,6)

Apesar de todos os sintomas serem característicos de HLH, nenhum é 
específico. No entanto, algumas situações devem levantar a sua sus-
peita. Primeiro a magnitude da apresentação clínica  (febre prolonga-
da, hepatoesplenomegalia marcada) e dos valores analíticos  (Tabela 
3), em segundo lugar a progressão dos sintomas.  (5,6)

Diagnóstico

O hemograma revela precocemente anemia e trombocitopenia, po-
dendo a neutropenia surgir inicialmente em 50% dos doentes.  (5) Ou-
tras alterações são elevação da ferritina, triglicerídeos, transaminases, 
bilirrubina, desidrogenase do lactato e diminuição do fibrinogénio. A 
ferritina pode atingir valores superiores a 50 000 μg/L e é um marcador 
da atividade da doença.  (5) O fibrinogénio diminuído é um importante 
marcador de diagnóstico diferencial com infeção. 
A medula óssea  (MO) é habitualmente normo ou hipercelular. Há um 
aumento claro da  eritropoiese, mas esta é contudo  ineficaz. Na doen-
ça prolongada a MO pode-se tornar aplásica.  (6) 
A hemofagocitose está ausente ou é muito discreta na fase inicial na maio-
ria dos casos.  (5) A repetição do mielograma poderá ser útil nestes casos, 
no entanto, não é mandatória na confirmação diagnóstica. (5,6) Deve ser 
realizada uma punção lombar na avaliação inicial. O líquor apresenta um 
aumento do número de células e/ou das proteínas em 50% dos doentes. 
Mesmo na ausência de sintomas neurológicos, podem surgir alterações 
nos exames de neuroimagem como hipersinal difuso, lesões nodulares 
focais hiperintensas e calcificações do parênquima.  (5,6)

O diagnóstico de HLH é difícil de estabelecer, pois pode mimetizar 
uma infeção comum ou doença neoplásica, sendo acompanhado de 
febre, sintomas respiratórios, gastrointestinais  (organomegalias), 
pancitopenias compatíveis com quadro infecioso/neoplásico. Nestes 
quadros deve ser considerado o diagnóstico de HLH após exclusão de 
quadro infecioso/neoplásico. A hemofagocitose pode estar inicialmen-
te ausente na maioria dos doentes.  (5,6)

Em 1991 o HLH Study Group of the Histiocyte Society publicou os pri-
meiros critérios de diagnóstico que foram revistos em 2004  (Tabela 3).  (6)

Doenças de desregulação imune
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Tratamento e Prognóstico

O objetivo principal do tratamento é suprimir o estado de hiperinflama-
ção. O objetivo secundário é destruir as células apresentadoras de an-
tigénio para remover o estímulo que mantém a ativação dos LTc.  (5,6)

Os corticóides são a primeira opção como terapêutica imunossupres-
sora. A dexametasona é mais eficaz do que a prednisolona no caso de 
atingimento neurológico, pois atravessa a barreira hemato-encefálica. 
A ciclosporina A inibe a ativação das células T e pode ser útil em as-
sociação. O etoposídio tem sido utilizado com eficácia no tratamento 
da HLH associada ao EBV. O tratamento com imunoglobulinas tem 
sido efectuado com sucesso, principalmente em adultos. O primeiro 
protocolo terapêutico surge em 1994 pela HLH Study Group of the 
Histiocyte Society.  (5,6) Este preconizava um período inicial de 8 sema-
nas com dexametasona e etoposídio, seguido de um de manutenção 
com ciclosporina A e pulsos alternados de etoposídio e dexametasona 
se doença familiar conhecida. A terapêutica intra-tecal com metrote-
xato era usada se sintomas neurológicos persistentes ou anomalias 
no LCR após 2 semanas de tratamento. No caso de HLH não familiar 
e assintomáticos após a terapêutica inicial, o tratamento era descon-
tinuado após as 8 semanas. Nos casos de HLH genética está indica-
do o transplante de células hematopoiéticas, sendo o tratamento de 
manutenção mantido até ao transplante. O prognóstico das crianças 
com HLH melhorou consideravelmente após o início do protocolo 
HLH-94 seguido de transplante de MO. Apesar disso, cerca de 20% 
não respondem à terapêutica e morrem antes do transplante. Outros 
problemas são as reativações neurológicas sob tratamento e a eleva-
da mortalidade pós-transplante.  (5,6)

Síndromes Linfoproliferativos

Fisiopatologia

Os Síndromes Linfoproliferativos caracterizam-se pela predisposição 
para a mononucleose grave por EBV, cursando com necrose hepática e/
ou falência medular na fase aguda e risco de desenvolver hipogamaglo-
bulinemia, linfoma, síndrome hemofagocítico e anemia aplástica.  (7) Atin-
gem crianças do sexo masculino com idade mediana entre 3 a 5 anos.  (7)

Na tabela 4 são descritos os 3 síndromes.
O Sindrome Linfoproliferativo ligado ao X tipo 1  (XLP-1), causado pelo 
defeito genético SH2D1A, codifica uma proteína adaptadora que regu-
la a sinalização intracelular da ativação linfocítica, resultando na proli-
feração sustentada de linfócitos T devido à incapacidade de destruir os 
linfócitos B infectados pelo EBV. Na ausência desta proteína, a interac-
ção do ligando CD48 dos linfócitos B com o Recetor 2B4 das células 
NK inibe a sua capacidade para destruir as células infectadas.  (1,2,7)

Sindrome Linfoproliferativo ligado ao X tipo 2  (XLP-2) tem origem num 
defeito no gene inibidor da apoptose ligado ao X  (XIAP) que, tal como 
o nome indica, codifica um inibidor da apoptose.  (1,2,7)

A deficiência de cínase da célula T induzida por IL-2  (ITK) caracteriza-
-se por linfoproliferação e desregulação imunitária grave após infeção 
por EBV, codifica uma proteína importante na via de sinalização do 
Recetor de células T e também toma um papel na regulação da dife-
renciação das células T-helper.  (1,2,7)

critérios De DiAgnóstico De linFohistiocitose hemoFAgocíticA

1. Doença familiar/defeito genético conhecido

2. Critérios clínicos e laboratoriais  (Cumprir 5/8 critérios)

Febre

Esplenomegalia

Citopenia  (≥ 2  linhas celulares)

Hemoglobina < 9,0 g/dL  (<1 mês: Hb < 12,0 g/dL)

Plaquetas < 100 x 109/L

Neutrófilos < 1 x 109/L

Hipertrigliceridemia e/ou hipofibrinogenemia

Triglicerídeos ≥ 265 mg/dL

Fibrinogénio < 1,5 g/L

Ferritina > 500 μg/L

Actividade das células NK diminuída ou ausente

Hemofagocitose na MO, LCR ou nódulos linfaticos

São a favor do diagnóstico: sintomas neurológicos com pleocitose moderada e/ou proteínas elevadas no LCR; elevação das transaminases, DHL e bilirrubina

Tabela 3 • Critérios de diagnóstico de Linfohistiocitose Hemofagocítica

 (Adaptado de Henter, 2007  (6))

Doenças de desregulação imune

MO - medula óssea; LCR - Líquido Cefalorraquidiano
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Características Clínicas e Evolução da Doença

A principal característica é a ocorrência de uma infeção por EBV cau-
sadora de uma mononucleose infeciosa fulminante caracterizada por 
febre, mal-estar, fadiga, faringite, adenomegalias e hepatoesplenome-
galia. Cerca de 60% dos casos evolui para necrose hepática, encefa-
lopatia hepática e morte.  (7)

Podem ocorrer distúrbios linfoproliferativos malignos como linfomas e 
não-malignos como granulomatose de Wegner, linfomatóide e vascu-
lite necrotizante. Os linfomas surgem em 20-30%, como linfomas de 
células B de alto grau  (50% dos casos linfomas de Burkitt) maioritaria-
mente extraganglionares. (7)

Hipogamaglobulinemia surge em cerca de um terço dos doentes na me-
diana dos 8 anos. Cerca de 10% das crianças têm anemia aplástica, 
vasculite linfocítica, aplasia de eritrócitos e síndrome hemofagocítico.  (7)

Diagnóstico

A suspeita clínica apoiada por exames complementares é fundamen-
tal ao diagnóstico. No esfregaço sanguíneo visualizam-se linfócitos 
atípicos, compatível com mononucleose. Podem ter anemia, trombo-

citopenia associada a citólise hepática e discrasia da coagulação. O 
número de células B e T são normais ou mesmo aumentados, mas não 
funcionantes, a atividade das NK está diminuída. Níveis de IgG totais 
são baixos, enquanto o IgM estão frequentemente aumentados, mas 
1/3 dos doentes não produz IgM na fase aguda.  (1,2,7)

A biópsia hepática pode mostrar infiltrado periportal de linfócitos B con-
tendo antigénio EBV nuclear  (EBNA-1) rodeados por linfócitos T-CD8 
e células NK, com necrose periportal na fase aguda. O diagnóstico é 
confirmado com o estudo genético.  (1,2,7)

Tratamento e Prognóstico

O único tratamento curativo é o transplante alogénico de células esta-
minais. O tratamento com imunoglobulina tem sido usado para preve-
nir infeção primária ou subsequente de EBV, cuja eficácia não foi de-
terminada. Está em fase experimental o uso de anti-CD20  (rituximab) 
e de quimioterapia citotóxica com etoposido. Os linfomas devem ser 
tratados com quimioterapia. O prognóstico é reservado, poucos casos 
entram em remissão com transplante de dador compatível.  (1,2,7)

cArActerísticAs sinDrome linFoProliFerAtivo 
LIGADO AO X tIPO 1

sinDrome linFoProliFerAtivo 
LIGADO AO X tIPO 2 DeFiciênciA De itK

Manifestações Clínicas

HLH Sim Sim Sim

Hipogamaglobulinemia Sim Sim Sim

Linfoma Sim Não Sim

Anemia Aplásica Sim Não Não registado

Vasculites Sim Não Não registado

Genética

Gene Responsável SH2D1A XIAP ITK

Locus Xq25 Xq25 5q31–5q32

Proteína Codificada SAP XIAP ITK

Efeito da mutação proteina ausente ou diminuida Proteína truncada, diminuída ou 
ausente Instabilidade proteica

Função células Imunológicas

Desgranulação/Citotoxicidade NK Reduzida Normal Reduzida

Nº células NKT Ausente Variável Reduzida

Nº células B memória Reduzida Não registado Não registado

tratamento

HLH
Imunossupressão e/ou 

quimioterapia  (etoposídeo). 
Considerar Rituximab

Imunossupressão e/ou 
quimioterapia  (etoposídeo). 

Considerar Rituximab para casos 
EBV+

Imunossupressão e/ou 
quimioterapia  (etoposídeo). 
Considerar Rituximab para 

casos EBV+
Deficiência humoral IgG ev IgG ev IgG ev

Linfoma Quimioterapia standard Quimioterapia standard

Tratamento curativo Transplante de células 
germinativas

Transplante de células 
germinativas

Transplante de células 
germinativas

Legenda: HLH Histiocitose Hemolinfofagocítica.        

  (Adaptado de Rezaei, 2011  (7))

Tabela 4 • Síndromes Linfoproliferativos

Doenças de desregulação imune
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Síndromes com autoimunidade
Fisiopatologia

As DDI devem ser consideradas em crianças com apresentações 
atípicas de auto-imunidade, tais como poliendocrinopatia e/ou ente-
ropatia auto-imunes. Existem 4 grupos descritos: síndrome linfoproli-
ferativa auto-imune  (APLS); poliendocrinopatia, enteropatia ligado ao 
X  (IPEX); poliendocrinopatia-distrofia ectodérmica-candidíase auto-
-imune  (APECED) e deficiência específica do CD-25  (Tabela 5).  (8,9)

O APLS é uma perturbação dos mediadores da apoptose linfocitária, 
70% dos casos do Fas  (CD95), mas também das caspases  (ver tabe-
la 5).  (8,9) A determinação de subpopulações T linfocitárias mostra um 
aumento da proporção das células T duplamente negativas  (cT DN).
O IPEX deve-se a uma mutação no gene FOXP-3 que resulta no de-
senvolvimento anormal de linfócitos T reguladores CD4+CD25+, pro-
movendo uma deficiência quantitativa e funcional destas células.  (8) 
O APECED resulta da alteração do gene regulador auto-imune  (AIRE), 
envolvido na expressão de antigénios tecidulares periféricos das célu-
las epiteliais medulares tímicas, que normalmente permite a selecção 
negativa das células T self-reativas.
A deficiência de CD25  (defeitos na cadeia de IL-2Rα), cursa com linfo-
proliferação, autoimunidade e diminuição das células T.  (1,8)

Características Clínicas e Evolução da Doença

Adenomegalias generalizadas e/ou esplenomegalia crónicas são uma 
das características comuns no diagnóstico do APLS, podendo mani-
festar diferentes expressões fenotípicas  (tabela 5). As citopenias auto-
-imunes são a segunda manifestação mais comum. Os doentes deste 
grupo têm risco aumentado de linfoma das células B, assim como de 
leucemia e outras neoplasias.  (1,8)

A tríade clínica clássica do IPEX caracteriza-se por enteropatia auto-
-imune, endocrinopatia auto-imune  (diabetes mellitus tipo 1 no primeiro 
ano de vida e hipotiroidismo) e dermatite em geral eczematosa. A doença 
auto-imune cria auto-anticorpos contra múltiplos alvos, pelo que podem 
apresentar citopenias imuno-mediadas, envolvimento renal, infeções re-
correntes e manifestações alérgicas como eosinofilia e aumento de IgE.  (9) 
O APECED define-se por pelo menos duas características: candidíase 
mucocutânea crónica  (surge <5 anos), hipoparatiroidismo  (<10 anos) 
e doença de Addison  (<15 anos).  (9) Podem co-existir hipotiroidismo, 
hipogonadismo, DM tipo 1, hepatite auto-imune, anemia perniciosa, 
vitiligo, alopécia, cirrose biliar primária ou displasia ectodérmica.  (9)

A deficiência de CD25 cursa com diarreia crónica, hepatoesplenomegalia, 
linfadenopatia e pneumonite por CMV, bem como DM-1. Os níveis de IgE 
são mais elevados e estão mais suscetíveis a infeções.  (9)

Para além destas síndromes é importante sublinhar que várias outras 
imunodeficências podem cursar com sintomatologia auto-imune.

Diagnóstico

Em 2009 implementaram-se novos critérios de diagnóstico do APLS, que 
integram características clínicas, laboratoriais e histopatológicos  (tabela 
6).  (10) Na avaliação é essencial excluir patologia neoplásica e infeciosa.
No IPEX o diagnóstico depende da presença de critérios clínicos e 

analíticos compatíveis  (tabela 5), sendo que o diagnóstico definitivo 
ocorre após identificação da sequência de mutação do FOXP3.  (9)

O diagnóstico definitivo do APECED define-se pela presença de 1 de 
3 critérios: presença de pelo menos dois componentes crónicos major  
(candidose mucocutânea, hipoparatiroidismo ou insuficiência supra-
-renal); uma característica major se familiar com diagnóstico prévio; ou 
mutações em ambos os genes AIRE. O diagnóstico provável depende 
da presença de um componente major e pelo menos um minor  (diar-
reia crónica, queratite, febre com rash periódico, obstipação grave, 
hepatite auto-imune, vitiligo, alopécia, hipoplasia ungueal ou qualquer 
componente de anticorpos anti-interferão, hidroxílase do triprofano ou 
tirosina e proteína 5 retida em leucina).  (8,9)

Tratamento e Prognóstico

O tratamento de suporte no APLS implica uso de vários regimes imu-
nossupressores nas citopenias auto-imunes sintomáticas.  (10) Contudo 
é essencial a vigilância da evolução para linfoma, com monitorização 
das linfadenopatias visíveis e não visíveis  (TC ou PET).  (10)

O IPEX é letal nos lactentes, excepto se tratado com imunossupressão 
ou transplante medular. O único tratamento curativo é o transplante de 
células hematopoiéticas, que permite a recuperação de toda a sinto-
matologia excepto a DM-1 por lesão celular irreversível. O tratamento 
de suporte pode implicar alimentação parentérica total, controlo das 
citopenias-autoimunes e da DM-1 com insulinoterapia.  (1,8,9) 
A abordagem da APECED é inespecífica. A hormonoterapia suple-
menta os défices hormonais individuais, o uso de cálcio e vitamina D 
controla os défices electrolíticos. A candidíase oral, pode necessitar de 
tratamento de suporte de longa duração  (ex: uso tópico de anfoterici-
na B). A terapêutica imunossupressora é uma opção na hepatite auto-
-imune quando o tratamento de suplementação não é suficiente.  (1,8,9)

Dada a raridade da deficiência de CD25 o seu tratamento deverá ser 
adaptado caso a caso. Na associação de padrões de imunodeficiên-
cias graves, a opção do transplante de células hematopoiéticas tem 
sido a mais considerada.  (9) 

Conclusão

As doenças de desregulação imunes são raras ou extremamente ra-
ras, contudo o seu conhecimento é essencial para a correta aborda-
gem clínica. Deve ser tido em consideração o diagnóstico diferencial, 
com objetivo de exclusão prévia de causa infeciosa ou neoplásica. Sa-
lienta-se a frequente mudança de critérios de diagnóstico e de novos 
potenciais genes envolvidos, constantemente a serem reconhecidos. 
O tratamento destas patologias, em que a imunossupressão tem um 
papel central, pode, quando este diagnóstico ainda não é definitivo e 
se encontram potenciais diagnósticos infeciosos/linfoproliferativos ma-
lignos em opção, ser polémico e difícil de iniciar. É essencial estruturar 
a abordagem clínica tendo desde o início como potencial diagnóstico 
uma doença de imunodesregulação. O diagnóstico precoce de uma 
agudização da doença e o conhecimento integrador poderá salvar a 
vida destes doentes.

Doenças de desregulação imune
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Doenças de desregulação imune
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novos critérios Do sínDrome linFoProliFerAtivo Autoimune

Requeridos

1. Linfadenopatia não-infeciosa, não-maligna crónica  (>6m) e/ou esplenomegalia.

2.  Elevação das células T duplamente negativas CD3+ TCRαβ+CD4-CD8-  (igual ou maior que 1.5% do total de linfócitos ou 2.5% dos linfócitos CD3+) na presença de 
número de linfócitos normais ou elevados.

Acessórios

Primário

1. Defeito na apoptose dos linfócitos  (2 ensaios separados);

2. Mutação patogénica ou germinativa do FAS, FASLG, ou CASP10;

Secundário

1.  Níveis plasmáticos elevados de sFASL  (>200 pg/ml) OU níveis plasmáticos elevados IL-10  (>20 pg/ml) OU níveis elevados no soro de Vitamina B12  (>1500 ng/L) 
OU níveis elevados de IL-18 acima 500 pg/ml;

2. Achado imuno-histopatológico observado por hematologista experiente;

3. Citopenia auto-imune  (anemia hemolítica, trombocitopenia e neutropenia) e níveis de IgG elevados  (hipergamaglobulinemia policlonal);

4. História familiar de doença linfoproliferativa  não-maligna/não infeciosa com ou sem auto-imunidade

• Diagnóstico Definitivo: 2 Critérios Requeridos e 1 critério acessório primário

• Diagnóstico Provável: 2 Critérios Requeridos e 1 critério acessório secundário

Tabela 6 • Critérios de Diagnóstico Síndromes Linfoproliferativos Autoimune

 (Adaptado de Madkaikar, 2011 10)

Doenças de desregulação imune
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Deficiências do complemento

Complement deficiencies

Resumo

O sistema do complemento, constituído por três vias de ativação  (Vias 
Clássica, da Lectina e Alternativa), desempenha um papel importante 
na defesa imune inata e adaptativa.
Neste artigo revimos a fisiopatologia, as manifestações clínicas, o 
diagnóstico e o tratamento das deficiências do complemento.
A Via Clássica é importante na defesa imune antigénio-específica. 
Pensa-se que a Via da Lectina providencia defesa inicial não antigé-
nio-dependente, por ativação rápida da cascata do complemento. A 
Via Alternativa é ativada pela presença de superfícies ou moléculas 
ativadoras, presentes nas membranas celulares. O fim da cascata do 
complemento é o Complexo de Ataque à Membrana que causa lise 
osmótica e morte celular.
As manifestações clínicas dependem dos componentes do sistema do 
complemento com deficiência. Neste artigo, optamos por agrupar as 
deficiências em 5 grupos, de acordo com o seu mecanismo de acção.
O estudo do sistema do complemento está indicado em todos os do-
entes com infeções recorrentes causadas por bactérias capsuladas. A 
avaliação da deficiência do complemento é feita por etapas: Exames 
de rastreio, Estudo geral do sistema do complemento e Estudos es-
pecíficos.
A prevenção das infeções, através da vacinação, o tratamento imedia-
to e a educação dos doentes são aspectos importantes no seguimento 
de doentes com deficiência do complemento.

Palavras-chave: deficiências do complemento, imunidade, infeção.

Abstract

The complement system, consisting of three activation pathways  
(Classical, Lectin and Alternative), plays an important role in innate and 
adaptive immune defense. 
In this article we reviewed the pathophysiology, clinical manifestations, 
diagnosis and treatment of complement deficiencies.
The classical pathway is important in antigen-specific immune defense. 
It is thought that the Lectin pathway provides initial defense not anti-
gen-dependent, by rapid activation of the complement cascade. The 
alternative pathway is activated by the presence of activating surfaces 
or molecules, present in cell membranes. The end of the complement 
cascade is the membrane attack complex that causes osmotic lysis 
and cell death. 
Clinical manifestations depend on which of the components of the 
complement system is disabled. In this article, we chose to group the 
deficiencies in five groups according to their mechanism of action. 
The study of the complement system is indicated in all patients with 
recurrent infections caused by encapsulated bacteria. Assessment of 
complement deficiency is made in stages: Screening tests, General 
study of the complement system and Specific studies. 
The prevention of infection, by vaccination, immediate treatment and 
patient education are important in following patients with complement 
deficiency.

Keywords: complement deficiencies, immunity, infection.

Introdução

O sistema do complemento desempenha um papel essencial nos me-
canismos de defesa do nosso organismo, fazendo parte do processo 
inflamatório e, consequentemente, dos mecanismos de imunidade inata.
Jules Bordet verificou, em 1896, a presença de um fator no soro ca-
paz de «matar» bactérias, poderia ser dividido em 2 componentes: um 
termo-estável e outro termolábil. O componente termolábil foi depois 

ACRÓnimos

AEG  –  Angioedema hereditário
IMN  –  Imunocomplexo
Ag - Ac  –  Antigéno e anticorpo
C1- INH  –  Ienzina nibidora de C1 esterase
IDR  –  Imunodifusão radial

ICS  –  Imunocomplexo
LES  –  Lúpus eritematoso sistémico
MASP  –    Protease serínica associada à lectina de ligação à  

manose
MBL  –  Lectina de ligação à manose
MAC  –  Complexo de Ataque à Membrana

denominado de «complemento». No século XX o sistema do comple-
mento foi entendido como sendo um sistema citolítico que lisava, prin-
cipalmente, bactérias e eritrócitos sensibilizados por anticorpos.
Hoje o sistema do complemento é constituído por pelo menos 30 pro-
teínas diferentes, sintetizadas, sobretudo, no fígado, mas também 
pelos macrófagos tecidulares e pelos fibroblastos. Estas proteínas 
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Deficiências do complemento

circulam no soro na sua forma inativa. Quando ativadas, produzem 
vários complexos que desempenham um papel importante na defesa 
imune inata e adaptativa.
Cada componente do complemento é designado por «C». No total são 
nove, numerados de 1 a 9  (por ex: C1, C4…). Alguns componentes 
que intervêm na ativação do complemento pela via alternativa são 
designados por letras maiúsculas  (fator B, fator D). Os fragmentos 

resultantes da clivagem das moléculas do C são expressos por letras 
minúsculas  (por ex: C2a, C2b).

Existem 3 vias de ativação do complemento  (fig. 1):
1) Via Clássica
2)  Via da Lectina ou Lectina de ligação à manose – MBL   

 (Mannan-Binding-Lectin)
3) Via Alternativa.

Em qualquer uma destas vias consideram-se 3 fases:

–  Fase de iniciação, com particularidades diferentes para cada via de 
ativação;

–  Fase de amplificação, terminando na ativação de C3 mas com dife-
renças para cada uma das vias;

–  Fase de ataque à membrana, fase de ativação comum a todas as 
vias, terminando na lise celular.

Figura 1 • Sistema do Complemento
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Fisiopatologia

– Via Clássica:

Esta forma de ativação pressupõe a presença de uma reacção imuno-
lógica adaptativa, visto ser desencadeada por um complexo antigénio-
-anticorpo ou imunocomplexo  (Ic).
O primeiro componente do complemento  (C1) é um composto pen-
tamolecular, dependente de cálcio, constituído por 3 subunidades de-
signadas como C1q, C1r e C1s. C1q reconhece e liga-se ao complexo 
antigénio-anticorpo que contém imunoglobulina M  (IgM) ou imuno-
globulina G  (IgG – subclasses IgG1, IgG2 e IgG3) e inicia assim a 
cascata do complemento  (via clássica). A ligação do C1q ao Ic re-
sulta em ativação enzimática de C1r, que, por sua vez, cliva e ativa 
C1s. O C1s ativado divide C4 em C4a  (o fragmento menor que tem 
propriedades de anafilatoxina) e C4b  (o fragmento maior). Um único 
C1s consegue clivar várias moléculas de C4, o que pode resultar em 
formação contínua das subunidades de C4. Este processo é inibido 
pela enzima inibidora C1 esterase  (C1-INH). A deficiência de C1-INH 
leva a formação contínua de C4a e C4b.
O C2 liga-se então a C4b, sendo desdobrado enzimaticamente por C1s 
em C2a  (componente solúvel) e C2b. O C2b permanece ligado ao C4b na 
superfície da célula-alvo, formando o complexo C4bC2b. Este complexo 
designa-se por C3 convertase da via clássica, que cliva C3 em C3a e C3b.
O C3a tem propriedades anafilatóxicas e permanece livre na fase flui-
da, enquanto o C3b desempenha funções fundamentais: uma vez fi-
xado na membrana na vizinhança do complexo C4bC2b liga-se a este 
formando o complexo C4bC2bC3b que não é mais que a C5 converta-
se da via alternativa. O C3b inicia também a via alternativa de ativação 
do complemento.
A via clássica é importante na defesa imune antigénio-específica, pois 
é ativada por complexos antigénio-anticorpo. A ativação do comple-
mento através da via clássica lisa bactérias piogénicas revestidas de 
anticorpos  (Streptococcus pneumoniae) e células revestidas de anti-
corpos  (maioritariamente células infectadas por microrganismos). 

– Via da Lectina:

A MBL é uma proteína de fase aguda. É secretada pelos hepatócitos 
como parte da defesa imune inata. Ativa a cascata do complemento 
sem necessidade do complexo Ag-Ac.
A MBL liga-se aos resíduos de manose dos polissacarídeos da su-
perfície microbiana e forma complexos com duas pró-enzimas com 
potencial actividade proteásica, designadas por MASP-1 e MASP-2  
(Mannose-binding Lectin-Associated Serin Protease – protease seríni-
ca associada à lectina de ligação à manose), que têm características 
enzimáticas homólogas ao C1r e C1s.
Quando a MBL liga-se à superfície de um agente patogénico, MASP-2 
é ativada, adquirindo a natureza de uma protease serínica, o que lhe 
permite clivar C2 e C4. Forma-se assim uma C3 convertase idêntica à 
da via clássica. A MASP-1 consegue clivar C3 diretamente. 
A principal forma de regulação desta via parece ser o C1-INH, de for-
ma semelhante ao da via clássica.
Pensa-se que a via da MBL providencia defesa inicial não antigénio 
dependente, por ativação rápida da cascata do complemento.

– Via Alternativa:

Esta forma de ativação não requer a presença de C1, C4 e C2, nem a 
intervenção do anticorpo. 
A via alternativa é ativada pela presença de superfícies ou moléculas 
ativadoras  (presentes nas membranas celulares) e necessita da com-
binação do fator B, fator D e properdina.
Normalmente, uma determinada quantidade de C3 é espontanea-
mente hidrolisada libertando C3a e C3b. Em condições normais C3b 
é inativado, mas na presença de bactérias ou partículas invasoras ou 
moléculas  (vírus, fungos, bactérias, parasitas ou Ig A), o C3b pode 
ligar-se à membrana das bactérias e interagir com outras proteínas 
plasmáticas, como o fator B, formando um complexo C3bB. Este com-
plexo, quando hidrolisado por uma outra proteína  (Fator D) liberta Ba 
e forma um complexo C3bBb, com actividade de C3 convertase. Este 
complexo provoca modificações posteriores que levam à formação do 
MAC e lise celular. 
Algumas proteínas, como o Fator H e fator I inibem a C3 convertase, 
enquanto properdina estabiliza conformação C3 convertase ativa.

– Complexo de Ataque à membrana:

A C5 convertase cliva C5 em dois fragmentos: C5a e C5b. C5a é uma 
poderosa anafilotoxina e um importante fator quimiotáctico. O C5b é o 
primeiro componente do complexo de ataque à membrana. Liga-se ao 
C6 para formar um complexo estável  (C5b6). Este, por sua vez, liga-
-se a C7, formando o complexo C5b67 que se insere nas membranas 
celulares sem lhes causar qualquer dano. O C8 liga-se ao complexo 
C5b67, estando já fixado na membrana. A adição de C9 completa o 
complexo de ataque à membrana  (MAC).
O MAC tem um centro hidrofílico que aumenta a perda de água e iões 
pela membrana celular, causando lise osmótica e morte celular.

Manifestações clínicas

O sistema do complemento é um dos principais mecanismos efectores 
da resposta imune inata, que atua através da opsonização e fagocito-
se dos micro-organismos.
As deficiências primárias do complemento são raras, com prevalência 
de 0,03%. Estas conferem um estado de imunodeficiência comparável 
às das deficiências de anticorpos, com infeções recorrentes e doenças 
auto-imunes.
No quadro que se segue é apresentado um sumário das principais 
deficiências de fatores do complemento e manifestações clínicas re-
lacionadas.
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Tabela 1 •  Deficiências dos Fatores do Complemento e Manifestações  

Clínicas

Fator em 
défice

modo de 
transmissão mecanismo Acção Clínica

C1q
C1r, C1s
C2
C4

AR Inibição da via clássica

•  Doenças mediadas 
por Ics

•  Infeções piogénicas 
recorrentes

inibidor   
do C1 AD

Não controlo da actividade 
da esterase de C1  
(diminuição da fracção C4 
do complemento)

Fracção C4 normal

•  Angioedema hereditário

C3

Fator H
Fator i

AR Ausência/Consumo de C3

•  Infeções piogénicas 
recorrentes

•  S. Hemolítico-Urémico

C5, C6, C7
C8, C9 AR

Inibição da formação do 
complexo de ataque à 
membrana

Properdina
Fator D

XL 
AR Inibição da ativação da via 

alternativa

Deficiência do inibidor da esterase C1 

A primeira deficiência congénita do complemento a ser reconhecida foi 
a do inibidor da esterase de C1  (C1- INH); esta leva a um aumento 
do C4a e do C2b. 
As manifestações clínicas características desta «deficiência» são: 
edema recorrente e súbito das extremidades, face, laringe, genitais 
e mucosa intestinal, ou seja, um quadro de edema angioneurótico ou 
hereditário  (AEH). As crises laríngeas podem levar à obstrução da via 
área, potencialmente fatal. 
Os sintomas surgem, em média, aos 11 anos de idade e as mulheres apre-
sentam um curso clínico mais intenso da doença em comparação com os 
homens.
Esta doença rara é de transmissão autossómica dominante  (com ex-
ceção de um dos subtipos ligado ao X) e apresenta uma prevalência 
entre 1:10 000/50 000, sem diferenças entre géneros ou grupos étni-
cos. A classificação do AEH é atualmente efetuada em três tipos: Tipo 
1: o mais frequente  (85%), em que há um défice quantitativo de C1- 
INH; Tipo 2  (15%) associado a um défice qualitativo de C1- INH; Tipo 
3, ligado ao X, cuja expressão se encontra provavelmente relacionada 
com a presença de estrogénios  (só em indivíduos do sexo masculino), 
sendo nestes casos a função do C1-INH e a fracção C4 normais.
O AEH é geralmente subdiagnosticado; um terço dos doentes com AEH 
não diagnosticados, com sintomatologia abdominal, é submetido desne-
cessariamente a procedimentos cirúrgicos. É essencial distinguir esta 
causa de angioedema de outras: alérgico, induzido por medicamentos, 
associado a doenças crónicas, com distinto tratamento e seguimento.

• Deficiência dos fatores da via clássica

A deficiência dos fatores da via clássica tem sido fortemente relaciona-
da com o desenvolvimento de doenças auto-imunes.

Deficiência de C1 /C2 /C4 

O componente que mais frequentemente está em défice no grupo do 
C1 é o C1q.
Mais de 90% dos indivíduos com deficiência de C1q desenvolvem Lú-
pus Eritematoso Sistémico  (LES) e, em menor percentagem, infeções 
recorrentes. A maioria dos doentes apresenta os sinais e sintomas 
típicos, assim como os achados serológicos do LES  (níveis séricos 
elevados de Acs anti-C1q em pacientes com LES e nefrite).
O início do LES antes dos 5 anos de idade é raro e antes da adoles-
cência é pouco comum. 
Nas crianças, os sintomas iniciais mais comuns de LES são queixas ines-
pecíficas de astenia e mal-estar, por vezes, febre intermitente ou contí-
nua, anorexia e perda de peso. Ao longo dos anos e com o progressivo 
envolvimento multiorgânico, a doença manifesta-se com: erupções cutâ-
neas  (em asa de borboleta” no nariz e nas maças do rosto), fotossensi-
bilidade e úlceras orais/nasais, alopécia, doença de Raynaud, edema e 
rigidez articular, anemia, hematomas frequentes, cefaleias, entre outras. 
O envolvimento renal com consequente hipertensão arterial, hematúria e 
proteinúria, edema dos MI e da face, é um dos principais determinantes 
do prognóstico destas crianças. O diagnóstico é efetuado pela clínica e 
por doseamentos séricos de Auto-Acs e outros parâmetros laboratoriais.
As deficiências de C1r ou C1s também «contribuem» para o desenvol-
vimento de LES, com sequelas de predomínio cutâneo e renal. 

A deficiência de C2 é a «deficiência» da via clássica mais frequente-
mente encontrada  (1:10 000 caucasianos). Cerca de 10 – 30% dos 
indivíduos apresentam uma síndrome lúpus-like, com manifestações 
cutâneas e articulares e menos frequentemente, renais.
A deficiência de C2 pode também manifestar-se, na primeira infância, 
sob a forma de infeções piogénicas recorrentes por microrganismos 
capsulados.
Em termos clínicos outras doenças podem ser associados ao défice de 
C2, nomeadamente Lúpus Discoide, Polimiosite, Linfoma de Hodgkin, 
Vasculite e Púrpura Henoch – Schölein.
As deficiências parciais de C2 não têm relevo do ponto de vista clínico 
na maioria dos indivíduos.
 
A deficiência total de C4 é rara, ao contrário da deficiência parcial, 
relativamente comum e que predispõe ao desenvolvimento de LES.
Níveis reduzidos de C4 podem ser interpretados de duas formas distin-
tas: deficiência de um ou mais alelos ou consumo de C4.
O défice de C4A ocorre em cerca de 1-3% dos caucasianos; para além 
do LES, outros síndromes podem ser associados ao défice deste fator, 
tais como: Esclerodermia, Nefropatia por IgA, Nefropatia membrano-
sa, Púrpura Henoch –Schölein, etc.

Deficiência de C3/Fator H e I 

A deficiência do fator C3 conduz a uma incapacidade para construir o 
complexo de ataque à membrana e resulta em infeções graves e recor-
rentes por microrganismos encapsulados nos primeiros tempos de vida.
As crianças que sobrevivem a estas infeções desenvolvem secunda-
riamente glomerulonefrites, pela formação de Ics em número elevado.
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De acordo com estudos publicados, 78% dos doentes com deficiência 
em C3 apresentam infeções de repetição e 79% doenças auto-imunes.
As deficiências parciais de C3 aparentemente não têm importância 
clínica; em contrapartida, os doentes com manifestações clínicas ge-
ralmente apresentam níveis de C3 inferiores a 1% do normal.

Os fatores H e i séricos desempenham um papel de regulação do C3, 
pelo que a sua deficiência ativa a via alternativa até «à exaustão» com 
consumo de «todo» o C3. Deste modo, os doentes desenvolvem ma-
nifestações clínicas idênticas às da deficiência de C3.

•  As deficiências de fator H e I têm sido associadas ao Síndrome He-
molítico Urémico atípico  (sem diarreia, com verotoxina-negativo) que 
apresenta prognóstico reservado.

•  Os últimos estudos evidenciam a relação de polimorfismos do fator H 
e a degenerescência macular relacionada com a idade. 

 
A deficiência do recetor 3 do complemento CR3, uma integrina 
que se liga ao C3b inactivo, causa infeções recorrentes e graves por 
Staphylococcus aureus e Pseudomonas. Esta patologia é conhecida 
como Síndrome de deficiente adesão leucocitária – LAD 1, e pode 
estar presente logo à nascença manifestando-se por onfalite. 
O tratamento da LAD-1 é direccionado para os agentes infeciosos es-
pecíficos envolvidos. O transplante de medula óssea tem sido feito 
com sucesso em muitos pacientes.

Fator Nefrítico C3  (C3NeF): O C3NeF é um auto-Ac que se liga, estabili-
zando a C3 convertase. A presença deste auto-Ac está relacionada com a 
glomerulonefrite mesangioproliferativa tipo II e com a lipodistrofia parcial.

• Deficiência dos componentes da via Alternativa

Os fatores que integram a via alternativa são: fator B, D e properdina.
De um modo geral estas deficiências são raras. As doenças causadas 
por défice de properdina são aquelas com maior número de casos clí-
nicos registados, e caracterizam-se por um risco aumentado de infeções 
por bactérias encapsuladas, no entanto as infeções recorrentes são raras 
desde que a via clássica desempenhe todas as acções da via alternativa. 
A deficiência de properdina afeta os elementos do sexo masculino de uma 
família uma vez que o gene está localizado no cromossoma X. Assim 
sendo, uma criança do sexo masculino com história familiar de meningite 
meningocócica deverá ser avaliado quanto à deficiência de properdina.
Estão descritos três casos de adultos com deficit de fator D, e o de 
um recém-nascido com 6 dias de vida, do sexo masculino, com uma 
sépsis pneumocócica e meningite  (com ausência total do fator D e 
diminuição funcional do fator B). 

• Deficiência da via da Lectina
 
Os defeitos primários nos componentes da via da lectina incluem: de-
ficiência de MBL, MASP- 2 e défice de ficolin- 3.

–  A deficiência de MBL está associada a probabilidade aumentada de 
desenvolver infeções graves por bactérias capsuladas precocemente.

–  A deficiência de MASP-2 tem sido descrita em alguns casos de pneu-
monia pneumocócica e síndromes auto-imunes.

–  A deficiência de ficolin-3  (doença AR) foi descrita num indivíduo do 
sexo masculino, homozigótico  (ausência «total» de ficolin-3 sérico), 

com infeções pulmonares graves desde a primeira infância, nódulos 
nos dedos das mãos e abcessos cerebrais no início da idade adulta.

•  Deficiência de C5 – C9  (componentes do complexo de ataque à 
membrana)

A deficiência dos fatores do complemento C5 a C9 conduz a diminui-
ção da actividade bactericida e consequentemente a infeções piogéni-
cas de repetição. As infeções por espécies de Neisseria  (meningitidis, 
gonnorrheae) são frequentes.
Os défices de C5, C6 e C8 são os mais comuns; C6 é prevalente em 
afro-americano e a ausência de C9 é observada com maior frequência 
nos descendentes de Japoneses.
Clinicamente, as infeções por Neisseria são recorrentes e de gravida-
de leve-moderada  (meningite, sépsis) com uma taxa de mortalidade 
baixa. Dos 13 serótipos de meningococos identificados, apenas 5 se 
associam a doença  (A, B, C, Y, W135). 
As manifestações clínicas mais comuns são: febre, prostração, mal-estar, 
e erupção cutânea  (exantema macular evanescente, mais tarde, púrpura). 
Apesar da instituição de terapêutica eficaz, cerca de 10% das crianças 
não sobrevive ou desenvolve sequelas graves como surdez, atraso 
mental ou convulsões.
Num futuro tão próximo quanto possível, seria de interesse major o 
doseamento do CH50  (e se diminuído, dos outros fatores individual-
mente), para estudo etiológico das meningites.

Diagnóstico

O estudo do sistema do complemento está indicado em todos os doentes 
com infeções recorrentes causadas por bactérias capsuladas, particular-
mente por Neisseria ou síndrome lúpus-like. Até agora têm-se descrito de-
ficiências para a maioria das proteínas do complemento correspondendo 
a menos do 5% das imunodeficiências primárias reportadas. 

• Avaliação da deficiência do complemento 
1 – Primeira etapa. Exames de rastreio
•  Hemograma com contagem de plaquetas, reticulócitos e VHS; não 

há alterações específicas, apenas nas infeções recorrentes severas 
é possível encontrar características de anemia crónica.

•  Electroforese das proteínas; os fatores do complemento mais impor-
tantes estão representados na fracção β.

•  Doseamento do complemento total como método de screening nas 
deficiências congénitas do complemento.

•  Estudo microbiológico, para determinar a etiologia das infeções e 
sensibilidade; nas deficiências do complemento é frequente encon-
trar infeções por Streptococcus, Neisseria e H. influenzae.

2 – Segunda etapa. Estudo geral do sistema do complemento.
•  Doseamento do C3 e C4; útil na determinação do diagnóstico.  
•  CH50  (capacidade hemolítica do complemento no soro do doente); 

está reduzido em deficiências de qualquer um dos componentes da 
via clássica do complemento e também na deficiência de moléculas 
reguladoras como factor H e I.

•  AP50; estuda a actividade da via alternativa, está alterado nas defi-
ciências do fator D e Properdina.
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EsTUDo DAs DEFiCiÊnCiAs Do ComPLEmEnTo

Estudo quantitativo Estudo Funcional interpretação Diagnóstico

CH100
 (compl. Total)

…
EIA por liposomas
VR: 30-75 U/mL 

-  Baixos níveis podem encontrar-se em 
infeções, doenças auto imunes.

-  Níveis indetetáveis sugerem deficiência  
(def) de alguma proteína do complemento.

-  Doenças auto imunes em evolução.
-  Rastreio de deficiências congénitas do 

complemento  (Edema Angioneurótico 
Hereditário…)

 -  Cirrose, hepatite fulminante, outras.

CH50
…

EIA por liposomas
VR: 26-48 U/mL 

-  Baixos níveis podem encontrar-se em 
infeções, doenças auto imunes.

-  Níveis indetetáveis sugerem deficiência de 
alguma proteína do complemento.

-  Deficiências do complemento hereditárias.
- Doenças autoimunes.
-  Angioedema hereditário. 
-  Cirrose, hepatite fulminante,outras.

C1ES

C1 Inib. Esterase

Imunonefelometría  (INM)
VR: 19-37 g/dL

EIA
VR <41% Anormal
41-67 % Duvidoso

Função anormal e/ou baixos níveis 
correspondem à forma de Angioedema 
hereditário

Angioedema hereditário ou adquirido.

C1q

IMN
VR:12 - 22mg/dL
IDR
 (Imunodifusão radial)
VR: 90-172 mg/ L

EIA
VR: 34-63 U/mL

-  Ausência ou função anormal de C1q em 
presença de C2,C3 e C4 normais, indica 
deficiência de C1.

-  Baixo nível de C1q em presença de C3 
normal indica deficiência de C1ES

-  Deficiência congénita ou adquirida de C1.
-  Hipogamaglobulinemia
-  Doenças auto imunes: LES, glomerulonefrite, 

polimiosite

C4

IMN
VR: 14-40 mg/dL

EIA
VR: 21-50 U/mL

-  Baixos níveis podem indicar deficiência por 
consumo de complemento em LES e AR.

-  Ausência de C4 com C3 normal sugere def 
congénita de C4

-  Baixos níveis de C2 e C4 com ausência de 
C1ES no Angioedema hereditário             

- Deficiência de C4
-  Doenças autoimunes em fase ativa: 

LES, AR, anemia hemolítica autoimune, 
glomerulonefrite.

- Angioedema Hereditário

C2
IDR  
VR: 14-25 mg/L

EIA
VR: 25-47 U/mL

-  Ausência de C2 em presença de C3 e C4 
normal indica def de C2.

-  Baixos níveis de C2, C3 e C4 indica, consumo 
de complemento.

-  Baixos níveis de C2 e C4 com C3 normal, 
indica def de C1Es

-  Deficiência congénitas ou adquiridas de C2
-  Doenças autoimunes;LES, síndrome lúpus 

like, dermatomiosite, glomerulonefrite, 
vasculite.

-  Infeções recorrentes.

C3
IMN
VR: 75-175 mg/dL

EIA
VR: 21-50 U/mL

-  Baixos níveis de complemento indicam def 
adquirida ou consumo de complemento.

-  Ausência de C3 em presença de outras 
proteínas normais indica def de C3

-  Deficiência congénita ou adquirida de C3.
-  Infeções graves com microrganismos 

capsulados.
- Doenças autoimunes

C5
 IDR
VR: 90-172 mg/ L

EIA
VR: 29-53 U/mL

-  Níveis normais das proteínas do complemen-
to podem sugerir disfunção  (actividade 
lítica anormal).

-  Ausência do complemento  (C5/C6/C7/C8/
C9) com C3 e C4 normal indica deficiência 
das proteínas do complemento.

-  Ausência de C5/C6/C7/C8/C9 com C3 e C4 
baixos indicam consumo do complemento.

-  Deficiência de proteínas do complemento  
(C5/C6/C7/C8/C9)

-  Imunodeficiências com ausência total de 
CH50

C6
IMN
VR: 4.3-8.1 mg/dL

EIA
VR: 32-57 U/mL

C7

IMN
VR: <55 Anos:
 5.4-11.2 mg /dL
       >55 Anos:
 6.7-12.5mg/dL

EIA
VR: 36-60 U/mL

C8
IMN
VR: 6.5-15.4 mg/dL

EIA
VR: 33-58 U/mL

C9
IMN
VR: 3.1-7.5 mg/dL

EIA
VR: 37-61 U/mL

Properdina
IMN
VR: 18-46 mg/dL

...

Baixos níveis de C3 e Properdina sugerem 
ativação e consumo da via alternativa.
Ausência de Properdina com CH50 normal 
sugere deficiência de Properdina

Infeções por Neisseria, principalmente 
meningococcémia

Fator B
IDR 
VR: 205-400 mg/ L

... Suscetibilidade a infeções piogénicas.

Tabela 2 • Estudo das deficiências do complemento

•  Inibidor de C1 esterase, nos casos de edema angioneurótico recor-
rente severo com historia familiar.

•  CD59 por citometría de fluxo, nos casos de Hemoglobinúria paroxís-
tica nocturna.

3 – Terceira etapa. Estudos específicos na deficiência do complemento.
•  Doseamento e análise funcional de outras fracções do complemen-

to  (C2, C5,C9…) de acordo com a clínica.   
Estudos genético-moleculares para determinar a mutação nas defici-
ências primárias.

20
11

 // 
33

 (3
): 

13
7-

14
3

SA
ÚD

E 
IN

FA
NT

IL
DE

ZE
MB

RO



143143

Deficiências do complemento

Tratamento e prognóstico

Nenhum tratamento específico está disponível para este conjunto de 
doenças portanto, a prevenção e tratamento das infeções agudas são 
essenciais para manter a qualidade de vida e sobrevivência do doente.
Recomenda-se evitar no possível o contacto com fontes de infeção  
(visitas aos hospitais, doentes, etc.).
Nas deficiências do complemento C3 e do MAC deve-se iniciar pronta-
mente antibióticos quando houver a primeira sinal de infeção.
Na deficiência de C2 ou C3 associado a infeção grave a infusão de 
plasma fresco congelado pode ser usada para reposição de emergên-
cia do componente  (tomando em conta a semi-vida curta e os baixos 
níveis neste derivado sanguíneo).
O tratamento do AEH na infância é controverso, uma vez que a atitude 
terapêutica poderá ter repercussões a médio e longo prazo no desenvol-
vimento da criança. Os antihistamínicos, corticosteróides e adrenalina, 
têm a eficácia é limitada no AEH. Existem algumas armas terapêuticas 
disponíveis para tratar o AEH, embora todas elas tenham riscos. Para 
uma situação aguda, o concentrado de C1-INH é considerado como o 
tratamento de primeira linha  (Berinert®). No caso de não ser possível 
a sua administração pode ser usado plasma fresco congelado  (PFC). 
O uso de antifibrinolíticos no tratamento agudo é discutível  (de maior 
importância nos casos em que a criança não corra perigo de vida). O 
danazol é um androgénio modificado, disponível há muitos anos, que se 
tem revelado eficaz tanto na profilaxia a curto prazo como no tratamento 
crónico do AHE. Existe um outro fármaco aprovado pela FDA, icatibant, 
para episódios agudos de AEH em adultos  (ainda sem dados pediátri-
cos disponíveis) cuja forma de administração é subcutânea. Este fárma-
co é um antagonista da bradicina  (aumentada no AEH), responsável 
pelo processo inflamatório e pelo edema.

As vacinas Meningocócica, pneumocócica e Haemophilus são reco-
mendadas na maioria das deficiências do complemento. 

Conclusão

A deficiência primária dos fatores do complemento predispõe os indi-
víduos a infeções bacterianas e doenças auto-imunes. Estas por sua 
vez estão associadas a perda de funções expectáveis das proteínas 
que integram este sistema mas também de outras que se «seguem» 
na cascata do complemento. 
Os doentes com alguma deficiência específicas do complemento 
tornam-se suscetíveis a infeções pulmonares, bacteriémias e/ou me-
ningites, sendo os micro-organismos mais frequentemente implicados 
bactérias encapsuladas como os Streptococcus pneumoniae, Haemo-
philus influenzae tipo b e Neisseria meningitidis.
A prevenção das infeções e o tratamento imediato são aspectos impor-
tantes do seguimento dos pacientes com deficit do complemento, ou 
seja, tratar as infeções agudas com antibioterapia adequada e prevenir 
através da vacinação.
Todas as vacinas do calendário vacinal são recomendadas; as vacinas 
contra meningococos, pneumococos e haemophilus são recomenda-
das para os pacientes e para os contactos próximos destes.
O seguimento dos doentes com deficiência nos componentes do com-
plemento implica a educação dos mesmos para a detecção precoce 
de sinais de infeção e o cumprimento da vacinação contra os micro-
-organismos para os quais o indivíduo é suscetível.  
É essencial alertar a consciência médica para o facto de que o estudo do 
sistema do complemento está indicado em todos os doentes com infeções 
recorrentes causadas por bactérias capsuladas ou síndrome lúpus-like. 
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Imunodeficiências primárias sindrómicas

Syndromic primary immunodeficiencies

Resumo

As imunodeficiências primárias sindrómicas são um grupo de imunodefi-
ciências nas quais outros órgãos e/ou sistemas além do sistema imuno-
lógico estão afectados, sendo o  fenótipo extra-imunológico mais proe-
minente que o défice imunológico. Baixa estatura, dismorfismos faciais, 
microcefalia, alterações neurológicas, atraso de desenvolvimento e al-
terações cutâneas são algumas das manifestações encontradas. A sua 
presença, numa criança com susceptibilidade aumentada a infecções 
deve evocar o diagnóstico de imunodeficiência primária sindrómica. 
Neste artigo  descrevem-se as características clínicas e laborato-
riais de algumas imunodeficiências primárias sindrómicas: síndrome 
Wiskott-Aldrich, ataxia-telangiectasia, síndrome  hiper-IgE, síndrome 
da delecção 22q11.2, hipoplasia cartilagem-cabelo e imunodisplasia  
óssea de Schimke. Abordam-se também aspectos do diagnóstico e 
tratamento.
Palavras-chave: imunodeficiências primária sindrómicas, síndrome 
de Di-George, ataxia-telangectasia, síndrome  hiper IgE, hipoplasia 
cartilagem-cabelo,  imunodisplasia  óssea de Schimke, síndrome 
Wiskott-Aldrich.

Abstract

Syndromic primary immunodeficiencies are a group of disorders in 
which other organ systems besides the immune one are affected, being 
the extra-immune phenotype more prominent than the immune defi-
ciency. Growth failure, facial dysmorphisms, microcephaly, neurologi-
cal disorders, development delay and skin disorders are some of the 
encountered manifestations. The increased susceptibility to infections 
in a patient with dismorphisms or specific extra-immune phenotype 
may suggest an underlying genetic syndrome. 
This paper aims to describe clinical and laboratory features of some 
syndromic primary immunodeficiencies, namely: Wiskott-Aldrich syn-
drome, ataxia-telangiectasia, hiper-IgE syndrome, 22q11 delection 
syndrome, cartilage-hair hypoplasia and Schimke immunoosseous 
dysplasia. Diagnosis and treatment are also outlined. 

Keywords: syndromic primary immunodeficiencies, Di-George syndro-
me, ataxia-telangectasia, híper-IgE syndrome, cartilage-hair hypopla-
sia, Schimke immunoosseous dysplasia, Wiskott-Aldrich syndrome.

Introdução

As imunodeficiências primárias sindrómicas (IDPS) são um grupo de imuno-
deficiências nas quais outros órgãos e sistemas além do sistema imunológi-
co, estão envolvidos. São afectados processos vitais importantes presentes 
em múltiplas linhagens célulares, compreendendo-se assim o envolvimento 
multissistémico. Pele, sistemas nervoso, esquelético e gastrointestinal são 
os mais envolvidos. Nalguns casos, como no síndrome de hiper IgE (SHIE) e 
síndrome Wiskott-Aldrich (SWA), são afectadas moléculas transmissoras de 
sinais a partir de receptores da superfície celular. Noutros, como na ataxia-te-
langiectasia (AT) são afectadas moléculas que participam no reconhecimen-
to e/ou reparação de DNA lesado. Para outras, o mecanismo etiopatogénico 
é ainda desconhecido.(1)

Ao contrário de outras imunodeficiências primárias (IDP) nas quais 
os doentes são fenotipicamente normais e em que as manifestações 
da disfunção imunológica são as que chamam a atenção médica, nas 
IDPS, são as alterações fenotípicas extra-imunológicas que normal-
mente mais se salientam. Baixa estatura, dismorfismos faciais, micro-
cefalia, alterações neurológicas, atraso de desenvolvimento, eczema 
e alterações da  pigmentação são algumas delas. A presença de mani-
festações que apontem para uma possível  imunodeficiência (suscepti-
bilidade a infecções, fenómenos autoimunes, imunodesregulação) em 
crianças com dismorfismos ou determinados fenótipos, deve sugerir 
uma IDPS.

Neste artigo são descritas as características mais importantes para o 
reconhecimento de algumas IDPS. Algumas  IDPS, por estarem tam-
bém incluídas noutras categorias de IDP não serão abordadas. 

A. Síndrome Wiskott-Aldrich 
O síndrome Wiskott-Aldrish (SWA) é uma entidade rara, de transmis-
são recessiva ligada ao X, com incidência estimada de 1 a 10 casos/
milhão de nados vivos do sexo masculino.(2) Foi inicialmente descrito em 
1937 por Wiskott, pediatra alemão, em três irmãos com trombocitopenia, 
eczema e infecções recorrentes.(1) Está associado a mutações no gene 
WAS  localizado no cromossoma Xp11.22 que codifica a proteína SWAp 
e para o qual estão descritas aproximadamente 300 mutações.(3) O fenó-
tipo é heterogéneo e inclue o SWA clássico,  trombocitopenia ligada ao X 
e  neutropenia ligada ao X. O SWA é caracterizado por microtrombocito-
penia (100%), eczema, imunodeficiência e risco aumentado de doenças 
auto-imunes e linfomas. A trombocitopenia ligada ao X é considerada 
uma forma atenuada de SWA, caracterizada por microtrombocitopenia e 
eczema mas sem imunodeficiência.(2) 
As manifestações clínicas surgem precocemente mas o diagnóstico 
é efectuado, em média, pelos 21 meses de vida.(3) A trombocitopenia 
está  presente ao nascimento e os doentes podem apresentar logo 
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nos primeiros dias de vida petéquias e/ou hemorragia prolongada do 
coto umbilical. Hemorragia das mucosas, diarreia com sangue e he-
morragia intracraniana são outras manifestações da trombocitopenia. 
As plaquetas são de tamanho reduzido, sendo esta uma característica 
específica do SWA.(1) O eczema é outra manifestação clínica típica, 
afecta aproximadamente 50% dos doentes e é semelhante na apa-
rência e distribuição ao eczema atópico clássico. Habitualmente está 
associado a sobreinfecção (Molluscum contagiosum, vírus herpes 
simplex ou bactérias).(2) As manifestações autoimunes, presentes em 
mais de 40% dos casos, associam-se a formas mais graves de SWA. 
As mais frequentes são: anemia hemolítica auto-imune, vasculite cutâ-
nea, nefrite e doença inflamatória intestinal.(2) O síndrome também se 
associa a maior risco de neoplasias, a maioria de origem linfo-reticular 
(predominantemente linfomas não-Hodgkin). Podem surgir na infância 
mas são mais frequentes em adolescentes e adultos jovens.(2)  
Os doentes com SWA têm infecções recorrentes cuja frequência au-
menta com a idade. Esta susceptibilidade é agravada pela esplenec-
tomia electiva, efectuada com o objectivo de controlar o sequestro 
de plaquetas.(3) São particularmente susceptíveis a infecções por S. 
pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae, que se 
manifestam como infecções respiratórias (otite, sinusite e pneumonia) 
ou infecções mais graves, como meningite e sépsis.(3) As infecções 
oportunistas por CMV, Pneumocystis jirovecii e Molluscum contagio-
sum são comuns, mas as infecções fúngicas são relativamente raras 
(10%), sendo habitualmente por Candida albicans.(3) 
A nível laboratorial existe habitualmente trombocitopenia inferior a 50 
000/uL.(3) É frequente linfopenia moderada com linfopenia de células T e 
em menor grau de células B. Diminuição das células natural killer encon-
tra-se nas formas mais graves.(3) O número e a actividade fagocítica dos 
neutrófilos é normal.(3) A IgM habitualmente está diminuída, a IgG geral-
mente dentro dos níveis normais e as IgA e IgE podem estar elevadas.(1) 
O diagnóstico de SWA deve ser colocado perante uma criança do sexo 
masculino com trombocitopenia de início precoce, especialmente se 
acompanhada de eczema atópico e história de infecções frequentes.(3) 
Na suspeita clínica, o estudo das plaquetas, o doseamento da proteína 
SWAp e a pesquisa da mutação devem ser efectuados.(1)

A expectativa de vida dos doentes com SWA é de aproximadamente 15 
anos.(2) A única terapêutica curativa é o transplante de células pluripoten-
ciais hematopoiéticas com uma taxa de sobrevida aos 5 anos até 90%.(3) 
Quando o transplante não é possível está indicada a esplenectomia, por-
que se associa a uma maior sobrevida. Pelo risco de infecção pode es-
tar indicada a administração profilática de antibióticos ou imunoglobulina 
endovenosa.(3) A terapia génica ainda está em fase de investigação.(3) 

B. Ataxia-telangiectasia
A ataxia-telangiectasia (AT) é uma doença multissistémica rara, autossó-
mica recessiva, causada por uma mutação no gene ataxia-telangiectasia 
mutated (ATM), localizado no cromossoma 11q22-23, com mais de 200 
mutações descritas. Este gene codifica uma proteína serina/treonina 
cinase que está envolvida no controlo do ciclo celular e na resposta 
celular à lesão do ADN. A doença tem uma prevalência estimada de 
1-2.5:100000, sendo ambos os sexos igualmente afectados.(4)

A forma de apresentação mais frequente é a de um processo neuro-
degenerativo caracterizado por ataxia cerebelar progressiva de início 

precoce entre os 2 e os 4 anos. Outras características desta doença 
são as telangiectasias oculo-cutâneas com tendência evolutiva, apraxia 
oculomotora, movimentos coreoatetósicos, aumento da susceptibilidade 
a infecções sino-pulmonares, hipersensibilidade à radiação e predisposi-
ção para tumores malignos, nomeadamente leucemia e linfoma.(4)

A imunodeficiência (ID) traduz-se, essencialmente, por um excesso de 
infecções bacterianas sino-pulmonares, sendo muito raro o apareci-
mento de infecções oportunistas. No entanto, a ID não afecta todos os 
doentes com AT e tem características heterogéneas. Quando presen-
te, pode afectar o sistema imunitário humoral, o celular, ou ambos.(5) 
Tipicamente, observa-se hipogamaglobulinémia com níveis baixos de 
imunoglobulina IgG, IgA e IgE, observando-se igualmente respostas 
deficitárias aos anticorpos polissacáridos e linfopenia, essencialmente 
das células CD4 naive (5). Os níveis séricos de IgM são normais ou 
ligeiramente aumentados. Em aproximadamente 1% dos doentes, po-
dem ser encontrados níveis muito elevados de IgM, que podem levar a 
um diagnóstico inicial incorrecto de síndrome de hiper-IgM.(6) 
Na forma de apresentação clássica, com 2 mutações truncadas, existe 
uma ausência total da proteína cinase funcional. Em casos mais raros, 
com mutações que resultam numa actividade funcional residual da pro-
teína ATM, a neurodegeneração é mais lenta, podendo estar ausentes as 
características clínicas e/ou imunológicas de ID. No entanto, devemos ter 
sempre presente que estes doentes, à medida que progride o seu défice 
neurológico, são mais susceptíveis a infecções pulmonares recorrentes 
por aspiração, independentemente do seu estado imunológico.(5)

O diagnóstico da AT baseia-se, essencialmente, nos achados clínicos, 
devendo ser suspeitado numa criança com a combinação de ataxia, 
apraxia oculomotora e infecções sino-pulmonares recorrentes. O apa-
recimento ligeiramente posterior das típicas telangiectasias torna o diag-
nóstico quase certo. A determinação sérica da alfa-fetoproteína é um 
marcador diagnóstico, estando elevado em mais de 90% dos casos (em 
menores de 2 anos podem ocorrer falsos negativos).(4)  É obrigatório a 
realização de estudo imunológico completo, encontrando-se em cerca 
de 80% dos casos diminuição da IgA, IgE e IgG (nomeadamente IgG2). 
A neuroimagem revela uma atrofia do cerebelo, predominante na região 
vermiana.(4) A confirmação diagnóstica baseia-se na identificação da pro-
teína ATM por imunoblotting e na sequenciação do gene ATM.
Actualmente não existe um tratamento específico para esta doença. 
Cerca de dois terços dos doentes morre por volta dos 20 anos de idade, 
sendo a principal causa de morte as infecções, seguidas das neoplasias. 
As estratégias terapêuticas têm sido dirigidas no sentido de lentificar o 
processo de neurodegeneração, no tratamento antibiótico vigoroso das 
infecções, na abordagem tumoral precoce tentando minimizar os efeitos 
colaterais, e no tratamento da imunodeficiência com reposição de imu-
noglobulina. (7) O diagnóstico precoce é importante para limitar a exposi-
ção a radiações ionizantes e permitir o aconselhamento genético.

C. Síndromes hiper-IgE 
O síndrome  hiper-IgE (SHIE) foi descrito pela primeira vez em 1966 
por Davis e Wedgwood, com a designação de síndrome de Job, alusi-
vo à figura bíblica de Job («Job coberto de chagas purulentas»).(1,8,9,12) 
Passou a designar-se SHIE em 1972, quando a IgE sérica elevada foi 
reconhecida como manifestação cardinal do síndrome.(1,8,9,11,12) Existem 
duas formas de SHIE: autossómico dominante (SHIE-AD) e autossó-
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mico recessivo (SHIE-AR). Caracterizam-se por eczema, infecções si-
nopulmonares e cutâneas, eosinoflia e niveis séricos elevados de IgE.
(1,8-12) A associação entre o SHIE-AD e o gene STAT3 só foi conhecida 
em 2007,(8,10) sendo as mutações neste gene responsáveis pela maio-
ria dos casos de SHIE-AD, que inclui ainda anomalias do tecido con-
juntivo, do esqueleto e dos vasos sanguíneos.(1,8-12) O SIHE-AR, ainda 
mais raro, foi recentemente associado a mutações no gene DOCK8 
(dedicator of cytokinesis 8) e TYK2 (tyrosine kynase 2).(1,8,9,11) 
A patogénese do SHIE permanece ainda pouco conhecida. A proteí-
na STAT3 liga-se às proteínas Janus-cinases (Jaks). A via JAK-STAT 
transmite o sinal dos receptores de várias citocinas, conduzindo a 
transcrição genética.(9,11) A Tyk2 é uma molécula de transdução de sinal 
fundamental para a produção de IL-6, IL-10, IL-12, IL-23 e IFN-α/β.(8-11)  
Pouco se sabe sobre a função de DOCK8.
No SHIE-AD  as infecções cutâneas e pulmonares são precoces, graves 
e recorrentes,  com sinais sistémicos de infecção/inflamação apenas ligei-
ros.(1,8,9,11) Tipicamente, no recém-nascido surge eczematóide pustular que 
atinge a face e o couro cabeludo. Os furúnculos/abcessos «frios», apesar 
da ausência de sinais inflamatórios, apresentam grande quantidade de 
pús, sendo a cultura frequentemente positiva para Staphylococcus aureus. 
Outra manifestação comum neste síndrome é a candidíase mucocutânea. 
As anomalias do tecido conjuntivo e do esqueleto incluem hiperlaxidão, 
escoliose, osteopenia/osteoporose, fracturas patológicas, doença articular 
degenerativa e craniossinostose.(8,9,11) A retenção dentária primária é co-
mum e muitas vezes é necessário extrair os dentes primários para que os 
definitivos surjam.(8,9) As anomalias vasculares incluem aneurismas intra-
cranianos, anomalias das artérias coronárias e malformação de Arnold-
-Chiari tipo 1. O fácies típico é assimétrico, com nariz alargado, fronte pro-
eminente, olhos de implantação profunda, prognatismo e pele porosa. A 
aparência facial típica desenvolve-se ao longo da infância e adolescência. 
Anomalias da mucosa oral, da língua e do palato são também frequen-
tes. Estes doentes apresentam pneumonias precoces secundárias a Sta-
phylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influen-
zae.(1,8,9,11) Mesmo quando tratadas adequadamente, estas pneumonias 
complicam-se frequentemente de pneumatocelos e bronquiectasias, cuja 
sobreinfecção por Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus e Scedosporium  

associa  elevada morbilidade e mortalidade. Embora menos frequentes, 
podem ocorrer infecções oportunistas como pneumonia por Pneumocystis 
jiroveci, histoplasmose e criptococose.(8,9,11) À semelhança de outras IDP, 
o SHIE-AD associa-se a maior incidência de linfomas Hodgkin e não-
-Hodgkin e outras neoplasias.(1,8,9,11)

O SHIE-AR carece dos pneumatocelos e das manifestações do tecido 
conjuntivo e esqueléticas do SHIE-AD, podendo associar-se a citopenias 
auto-imunes e fenómenos de vasculite. Os doentes com deficiência de 
DOCK8, a mutação mais frequente, apresentam elevada susceptibilidade 
a infecções cutâneas víricas (Molluscum contagiosum, herpes simplex, 
varicela zoster) e envolvimento neurológico grave, incluindo paralisia fa-
cial e hemiplegia, por vezes secundário a vasculite do sistema nervoso 
central.(1,8,9,11) A deficiência de TYK2, mais rara, associa-se a infecção por 
micobactérias não tuberculosas.(1) No SIHE-AR a mortalidade é elevada 
em idades jovens, sendo a sépsis mais frequente do que no SHIE-AD.(8,9)  
As alterações laboratoriais do SHIE consistem na elevação da IgE 
acima de 2000 UI/mL e na eosinoflia, sendo estas mais marcadas na 
forma recessiva (8,9,11). Os níveis de IgE no SHIE-AD tendem a baixar 
com o crescimento, podendo inclusivamente normalizar na idade adul-
ta, independentemente da evolução da doença.(1,8,9,11) Os níveis das 
restantes imunoglobulinas são habitualmente normais no SHIE.(8,9,11) 
O número de leucócitos é normal, mas estão descritos casos de  neu-
tropenia. Na infecção aguda a leucocitose e o aumento da proteína-C 
reactiva ficam aquém do esperado.(8,9)

O diagnóstico do SHIE-AD confirma-se através da identificação da mu-
tação no gene STAT3. Na forma AR devem ser pesquisadas mutações 
nos genes DOCK8 e TYK2.(1) Com base nas características imuno-
lógicas e somáticas foi desenvolvido um score de forma a auxiliar o 
diagnóstico clínico de SHIE, sobretudo da forma AD (tabela 1).(12) Re-
centemente, o nível de linfócitos CD4 Th17 foi incluído neste score.(1)

Relativamente ao tratamento, recomenda-se a prevenção da sobrein-
fecção do eczema por Staphylococus aureus com antisépticos tópicos. 
A antibioterapia profilática com cotrimoxazol 2,5mg/Kg 2id previne as 
infecções sinopulmonares recorrentes.(8,9) A terapêutica profilática com 
antifúngicos é altamente eficaz na prevenção da candidíase mucocu-
tânea.(8) As pneumonias devem ser tratadas agressivamente no intuito 

Clínica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valor máximo de IgE <200 200-500 501-1000 1001-2000 >2000

Abcessos cutâneos/ bolhas 0 1-2 3-4 >4
Pneumonias 0 1 2 3 >3

Alterações do parênquima pulmonar não bronquiectasias pneumatocelos
Outras infecções graves não sim

Infeção fatal não sim
Valor máximo de eosinófilos <700 701-800 >800

Rash no recém-nascido não sim
Eczema não ligeiro moderado grave

Sinusite/otite (nº/ano) 1-2 3 4-6 >6
Candidíase não oral, genital onicomicose sistémica

Dentes primários retidos 0 1 2 3 >3
Escoliose (curvatura máxima) <10 10-14 15-20 >20

Fraturas com traumatismo minor 0 1-2 >2
Hiperextensibilidade não sim
Fácies característico não ligeiro sim

Aumento da distância inter-alar <1SD 1-2SD >2SD
Palato alto não sim

Anomalias congénitas não sim
Linfoma não sim

Tabela 1 • Score para diagnóstico clinico de SHIE (12)
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de minimizar a lesão parenquimatosa.(8,9) Na presença de pneumato-
celos, a cobertura antibiótica deve ser alargada para cobrir bactérias 
Gram-negativas e fungos.(9) Em relação à terapêutica imunomodulado-
ra, a imunoglobulina intravenosa pode reduzir o número de infecções 
nalguns doentes. O transplante de celulas hematopoiéticas já foi reali-
zado, mas não é totalmente curativo.(8,9)

D. Síndrome de Di-George
O Síndrome de Di-George ou síndrome velocardiofacial é causado em 
97% dos casos por delecção do cromossoma 22 (22q11.2), designan-
do-se também nestes casos CATCH 22 (anomalias Cardíacas, fácies 
Anormal, hipoplasia do Timo, «Cleft» – fenda palatina, Hipocalcémia).
(13-15) O TBX1, um dos genes localizados na região da delecção, é o 
principal gene envolvido. Este síndrome pode dever-se a mutações 
de novo ou ter transmissão autossómica dominante.(16) É uma das IDP 
mais frequentes, tendo uma prevalência estimada de 1:3000-6000 
nados-vivos.(13) 
O Síndrome resulta de um defeito da embriogénese da terceira e 
quarta bolsas faríngeas, resultando num grau variável de anomalias 
do desenvolvimento do timo, glândulas paratiróides, estruturas faciais 
e arco aórtico ou conotruncais.(13,14,16) A hipoplasia do timo, órgão onde 
ocorre a maturação das células T, é o factor responsável pela imu-
nodeficiência, sendo o síndrome de Di-George um exemplo clássico 
de imunodeficiência das células T. O grau de imunodeficiência pode 
ser muito variável, sendo geralmente pouco significativa. Contudo, 
no caso de total ausência de função das células T, é responsável por 
uma imunodeficiência combinada grave.(13) Caracteriza-se pela asso-
ciação de anomalias cardíacas, hipocalcémia e infecções recorrentes. 
O fenótipo pode ser extremamente variável, mesmo considerando in-
divíduos afectados na mesma família. Os achados fenotípicos podem 
ser classificados como major, intermédios ou minor, de acordo com a 
frequência na população afectada e com o grau de cuidados médicos 
que inspiram. As características major incluem: imunodeficiência, ano-
malias cardíacas, anomalias do palato e atraso de desenvolvimento 
psicomotor. Dos achados intermédios fazem parte: hipocalcémia, ano-
malias gastro-intestinais e renais, surdez e dificuldades alimentares. O 
fácies dismórfico e a polidactilia são considerados achados minor.(13)

O envolvimento do sistema imunitário verifica-se em até 77% dos in-
divíduos.(13) Há uma discreta diminuição das células T, deficiência de 
IgA e compromisso da respostas às vacinas. Também está descrita hi-
pogamagobulinémia. Clinicamente caracteriza-se por infecções virais 
arrastadas e infecções piogénicas recorrentes, incluindo otite média 
e sinusite (25-33%) e pneumonia (4-7%).(13) Dez por cento associam 
doença auto-imune, sendo a púrpura trombocitopénica idiopática, a 
artrite idiopática juvenil e a doença celíaca as mais representativas.(13)  
As anomalias cardíacas, presentes em 77% dos casos, incluem te-
tralogia de Falot, atrésia pulmonar, truncus arteriosus, interrupção do 
arco aórtico e defeitos do septo ventricular.(13) As anomalias do palato, 
em 40% dos doentes, estão na origem de dificuldades alimentares e 
atraso na aquisição da linguagem. O atraso de desenvolvimento pode 
manifestar-se em todas as áreas, embora a área da linguagem seja a 
mais afectada. Cerca de 10% dos indivíduos apresenta microcefalia.. 

Também se pode associar hipoplasia do vérmis, que poderá explicar 
as dificuldades sociais manifestadas por estes indivíduos.(13) Os dis-

morfismos faciais incluem micrognatia, boca antevertida, hiperteloris-
mo e malformação dos pavilhões auriculares.(13) 
A evolução depende, essencialmente, do tipo de cardiopatia e do grau 
de imunodeficiência.(13)

Algumas características clínicas (anomalias cardíacas, fenda palatina, 
hidrâmnios) podem ser detectadas no período pré-natal (16% dos ca-
sos). No entanto, na maioria dos casos, o diagnóstico é efectuado no 
período neonatal, decorrente da cardiopatia congénita.(13)

Laboratorialmente, verifica-se habitualmente redução da contagem 
de células T circulantes, embora, dada a heterogeneidade da doença, 
possam encontrar-se níveis normais.(13,16) Na radiografia do tórax pode 
ser notada a ausência ou redução das dimensões da sombra tímica.
O diagnóstico é baseado em estudos moleculares, pela detecção de 
microdelecções no gene 22q11.2 (técnica de FISH - fluorescent in situ 
hybridization).(13)

A cardiopatia congénita necessita frequentemente de tratamento cirúr-
gico. O défice imunitário ligeiro a moderado não necessita de qualquer 
tratamento. Por seu lado, nos casos de aplasia tímica poderá estar in-
dicado o transplante de timo ou de células T. Pode ser necessária a su-
plementação com cálcio e vitamina D, para controlo da hipocalcémia.(13) 
A taxa de mortalidade é geralmente baixa na infância, dependendo 
do envolvimento cardíaco. Uma excepção são os casos de aplasia 
tímica completa e ausência de células T, que se associa a alta taxa de 
mortalidade (menos de 1% dos casos).(13)

E. Displasias imuno-ósseas
As displasias imuno-ósseas integram-se no conjunto das imunodefi-
ciências primárias sindrómicas associadas a alterações esqueléticas. 
De entre estas, destacam-se a hipoplasia cartilagem-cabelo (HCC) e a 
displasia imuno-óssea de Schimke.(17) 
A HCC é uma doença  de transmissão autossómica recessiva causada 
por mutações no gene RMRP localizado no cromossoma 9p13-p12.(18) 
Caracteriza-se por nanismo com membros curtos (condrodisplasia metafi-
sária), acompanhado de achados clínicos particulares e graus variados de 
imunodeficiência. Apesar da heterogenicidade fenotípica, uma baixa esta-
tura com membros desproporcionadamente curtos e aumento do cubitus 
valgus, hiperlaxidez articular, deformidades da coluna vertebral, cabelos 
frágeis e esparsos, devem invocar o diagnóstico. O perímetro cefálico, as-
sim como o desenvolvimento psico-motor, são normais. Outros achados 
presentes neste síndrome incluem máculas hiperpigmentadas, opacida-
des corneanas e outras anomalias oftalmológicas.(19,20)

A clínica é consubstanciada por sinais radiológicos, como a displasia 
metafisária (sobretudo, membros inferiores) e analíticos, como ane-
mia, leucopenia, hipogamaglobulinémia, mas o diagnóstico definitivo 
baseia-se na análise genética da mutação. O diagnóstico diferencial 
faz-se com várias outras displasias esqueléticas, também causadas 
por mutações do gene RMRP.(18,19)   
A ID celular é a mais comum, seguida ID humoral (sobretudo défice de 
IgA) e alguns casos descritos de imunodeficiência combinada grave 
(SCID). As infecções graves, incluindo a microrganismos oportunistas, 
são responsáveis pela maioria das mortes precoces.(19)

Os doentes com HCC têm uma incidência elevada de doenças hema-
tológicas (50% dos casos relacionadas com linfócitos B - linfomas). 
O carcinoma de células escamosas também é comum. Os distúrbios 
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auto-imunes encontrados são a trombocitopenia e a anemia hemolítica 
imunes, bem como a artrite reumatóide. A doença de Hirschsprung 
pode manifestar-se por obstipação mais ou menos grave, até quadros 
de enterocolite. A insuficiência respiratória advém geralmente de bron-
quiectasias e bronquiolites linfoplasmocíticas. 

 A abordagem terapêutica incide no tratamento precoce de infecções, 
complicações intestinais e pulmonares, neoplasias e patologia autoi-
mune. É fundamental diagnosticar e tratar atempadamente infecções 
potencialmente fatais. O seguimento rotineiro e rastreio de ID, neopla-
sias e doenças auto-imunes deve ser contemplado. O transplante de 
medula óssea é curativo nos casos de SCID em doentes com HCC e 
associado à resolução dos fenómenos auto-imunes. Nos casos menos 
graves de HCC, a longevidade pode chegar aos 70 anos.(19-21)

A displasia imuno-óssea de Schimke é um distúrbio autossómico re-
cessivo, que surge por mutações no gene SMARCAL1, localizado no 
braço longo do cromossoma 2 (2q35), que engloba alterações esque-

léticas, imunodeficiência celular e insuficiência renal progressiva com 
proteínuria nefrótica. As principais alterações esqueléticas são  displa-
sia espondilo-epifisária, lordose lombar e  baixa estatura, normalmente 
já notória ao nascimento, com desproporção do tronco que é curto, 
relativamente aos membros. A insuficiência renal progressiva deve-se 
à glomeruloesclerose segmentar focal, com instalação de síndrome 
nefrótico cortico-resistente.(22)

O défice imunitário caracteriza-se por um número baixo de linfócictos 
CD4+, alteração da função dos linfócitos T e, por vezes, alteração da 
imunidade humoral. A linfopenia está presente em cerca de 94% dos ca-
sos. São frequentes infecções bacterianas, virais e fúngicas recorrentes.
As opções terapêuticas, além da antibioterapia profilática e imunomo-
duladores, são o transplante de células hematopoiéticas pluripotênciais 
nos casos graves e o transplante renal nas situações de doença renal 
terminal, salientando o facto de não haver recorrência da doença no rim 
transplantado.(23)
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