CASOS DE IMUNOSSUPRESSÃO
Lista de condições em que o paciente é considerado imunocomprometido

•

Imunodeficiência primária grave:
Deficiência de ADA
Deficiência de PNP
Deficiência de ZAP-70
Deficiência RAG-1, 2
Deficiência predominante de anticorpo
Agamaglubulinemia congênita
Hipogamaglobulinemia transitória da infância
Deficiência de subclasse de IgG
Deficiência seletiva de IgA
Imunodeficiência comum variável
Síndrome hiper-IgM
Síndrome de Wiskott-Aldrich
Ataxia-telangiectasia
Síndrome hiper-IgE
Doenças da desregulação do sistema imune
Síndrome Chediak-Higashi
Síndrome Griscelli
Poliendocrinopatia autoimune, com candidíase e distrofia ectodérmica (Apeced)
Desregulação autoimune, poliendrocrinopatia e enteropatia ligada ao X (Ipex)
Defeitos congênitos dos fagócitos (número, função ou ambos)
Neutropenia congênita
Defeito na adesão leucocitária (LAD1 ou 2)
Doença granulomatosa crônica
Defeitos na imunidade inata
Candidíase mucocutânea crônica
Deficiência de MyD88
Doenças autoinflamatórias
Febre familiar do Mediterrâneo
Síndrome de Muckle-Wells
Urticária familiar ao frio
Síndrome neurológica cutânea e articular infantil crônica (Cinca)
Síndrome periódica associada ao receptor do fator de necrose tumoral
Micofenolato de Mofetila (Traps)
Síndrome febril periódica
Síndrome hiper-IgD
Deficiências do sistema complemento
Deficiência de C1q, r, s
Deficiência de C2-C9

•

Quimioterapia para câncer (estar fazendo tratamento com quimioterapia no momento)

•

Transplantados de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiécas (TCTH) em uso de
drogas imunossupressoras (OBS: não está contemplado transplante de córnea) tais
como:
Ciclofosfamida
Azatioprina
Ciclosporina
Micofenolato de Mofetila

•
•

Pessoas vivendo com HIV/AIDS
Uso de corticoides em doses maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente,
por 14 dias ou mais.
Tabela de Equivalência de Corticoides
Corticoide

Equivalente

PREDNISONA 10mg

Deflazacort 12mg

PREDNISONA 10mg

Prednisolona 10mg

PREDNISONA 10mg

Metilprednisolona 8mg

PREDNISONA 10mg

Dexametasona 1,6mg

PREDNISONA 10mg

Betametasona 1,2mg

•

Uso de drogas modificadoras da resposta imune:
Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida;
Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe,
etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe,
certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK
(Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

•

Doenças autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias:
Doença de Crohn, Retocolite Ulcerativa e Colites Indeterminadas

•

Pacientes em hemodiálise.

•

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (DRIM): artrite
reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico,
polimiosite, dermatomiosite, esclerose sistêmica.

