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A ABrI é uma associação fundada por médi-

cos, pacientes e simpatizantes ligados aos 

pacientes de Imunodeficiência Primária na 

cidade de São Paulo, que tem como objetivo dar 

apoio e auxílio no diagnóstico da doença, assim 

como, ajudar a mudar o atual cenário da Imunode-

ficiência Primária no País. É associada ao Jeffrey 

Modell Foundation, uma das principais fundações 

voltadas para esta doença. Nossa meta para os 

próximos anos é somar esforços para a criação de 

um centro de suporte assistencial.

Os pacientes com Imunodeficiência Primária apre-

sentam uma maior predisposição às infecções, e 

neces-sitam de medicação específicas. O trans-

plante de medula óssea é indicado apenas em 

alguns casos. Como representam um grupo mui-

to variado de afecções, com diferentes formas de 

tratamento, um centro especializado terá melhores 

condições de fazer o diagnóstico e acompanhar 

estes pacientes

A Imunodeficiência Primária é uma alteração do 

sistema imunológico caracterizada pela incapa-

cidade do organismo de estabelecer uma imuni-

dade efetiva à qualquer antígeno. É uma doença 

frequente, mas pouco conhecida, que vem causan-

do perdas humanas pelo não diagnóstico, porém 

você, médico, deve ajudar a mudar essa situacão.

.

Fique atento caso um de seus pacientes

apresente um ou mais desses sinais de alerta:

1. Duas ou mais Pneumonias no último ano;

2. Oito ou mais otites no Último ano;

3. Estomatites de repetição ou Monilíase

 por mais de dois meses;

4. Abscessos de repetição ou ectima;

5. Um episódio de infecção sistêmica grave

 (meningite, osteoartrite, septicemia);

6. Infecções intestinais de repetição /

 diarréia crônica;

7. Asma grave, doença do colágeno

 ou doença auto-imune;

8. Efeito adverso ao BCG e/ou infecção

 por micobactéria;

9. Fenótipo clínico sugestivo de síndrome

 associada a Imunodeficiência;   

10. Histórico de Imunodeficiência na família.

Adaptado da Fundação Jeffrey Modell e Cruz Vermelha americana.


