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Sobre a SCID Compass 
A SCID Compass oferece materiais educacionais, acesso a redes familiares e advocacia em nível 
nacional, com o objetivo de melhorar os resultados para crianças nascidas com IDCG. 

IDCG é um distúrbio genético em que uma criança nasce sem um sistema imunológico funcional. 
O sistema imunológico é incapaz de proteger a criança contra a infecção. Como resultado, uma 
criança com IDCG tem doenças recorrentes e persistentes que ameaçam a vida. 

A SCID Compass fornece informações sobre diagnóstico, tratamento e suporte de IDCG através 
de: www.scidcompass.org, materiais impressos e links para comunidades de IDCG através de 
mídias sociais e listas de discussão. 

Um programa da Immune Deficiency Foundation, a SCID Compass é financiado através de um 
subsídio federal da Health Resources and Services Administration, uma agência do Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. 

Reconhecimento/isenção de responsabilidade da HRSA: este projeto é apoiado pela Health Resources 
and Services Administration (HRSA) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) como 
parte de um subsídio totalizando US$ 2,97 milhões, com 0% financiado com fontes não governamentais. 
Os conteúdos são de responsabilidade do(s) autor(es) e não representam necessariamente as opiniões 
oficiais, nem um endosso, da HRSA, HHS ou do Governo dos Estados Unidos. 

http://www.scidcompass.org/
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ONDE VOCÊ ESTÁ 
EM SUA JORNADA 
DA IDCG? 

Ficar sabendo que seu filho recém-nascido tem imunodeficiência combinada grave, ou IDCG, 
pode ser esmagador e você provavelmente está se sentindo ansioso. É perfeitamente normal 
neste momento se sentir confuso e com medo sobre o diagnóstico. Afinal, a IDGC 
provavelmente não é uma condição médica que você já ouviu falar, e ninguém espera que 
seu bebê tenha. 

Lembre-se - você não está sozinho. Há outras famílias cujos filhos têm IDCG, e essas famílias, 
juntamente com o SCID Compass, estão aqui para ajudá-lo. Através de seus grupos de 
suporte e recursos, o SCID Compass pode conectá-lo a essas famílias para que você receba o 
apoio emocional daqueles que viajaram por esse caminho. 

Deixe-nos compartilhar com você o que é IDCG e como você pode se informar para obter o 
melhor atendimento para o seu bebê. 



COMPREENDER A IDCG
O que é a IDCG? 
IDCG é uma condição na qual um bebê não 
tem um sistema imunológico que funcione 
corretamente. O sistema imunológico é 
composto de células que combatem infecções 
e protegem o bebê de doenças. Uma criança 
com IDCG não tem essa proteção. 

Todos os bebês com IDCG  compartilham o 
problema de nascer sem células T ou com 
poucas células T. Os números de células T 
normais em seu bebê são extremamente 
baixos ou essas células simplesmente não 
são produzidas. 

As células T são essenciais para que o sistema 
imunológico funcione adequadamente. Se 
seu bebê pegar um resfriado ou outras 
infecções, poderá não ser capaz de combatê-
lo como a maioria das outras pessoas. O frio 
pode piorar e ser uma ameaça. 

Os médicos diagnosticaram seu bebê com 
IDCG por meio de triagem neonatal e testes 
adicionais. A triagem neonatal mostrou aos 
médicos que as células T responsáveis pelo 
combate às infecções eram extremamente 
baixas em seu filho. 

A IDCG é rara. Cerca de 1 em cada 58.000 
crianças por ano são diagnosticadas com 
IDCG. São cerca de 76 casos de IDCG 
diagnosticados anualmente nos EUA. 

A IDCG pode afetar qualquer bebê, 
independentemente de raça, gênero, 
etnia ou status 

socioeconômico. É, no entanto, mais comum 
em certas comunidades, como a Nação Navajo 
e as comunidades Amish e Menonita. 

Embora uma criança com IDCG possa parecer 
saudável ao nascer, a criança é extremamente 
vulnerável a germes. Se uma criança for 
exposta a vírus, bactérias ou fungos, ela 
provavelmente ficará doente enquanto tenta 
combater a infecção sem um sistema 
imunológico completo. Infecções para crianças 
com IDCG podem ser fatais. 



COMPREENDER A IDCG 

 

O que causa IDCG? 
Uma criança nascida com imunodeficiência combinada grave (IDCG), não possui um sistema 
imunológico que funcione adequadamente. O sistema imunológico é composto de células  
do organismo que protegem uma pessoa da doença. Uma criança com IDCG não tem  
essa proteção. 

 
Embora uma criança com IDCG possa parecer saudável ao nascer, a criança é extremamente 
vulnerável a germes. Se uma criança for exposta a vírus, bactérias ou fungos, ela provavelmente 
ficará doente enquanto tenta combater a infecção sem um sistema imunológico completo. As 
infecções são fatais para crianças com IDCG. 

 
A maioria dos casos de IDCG é causada por erros nos genes que são transmitidos de pai  
para filho. Os genes são encontrados nas células e servem como instruções para fazer todas  
as diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, existem muitos genes envolvidos em fazer  
o coração ou o cérebro. Numerosos genes são necessários para um sistema  
imunológico saudável. 

 
Parte do sistema imune é composta por células T, células B e células natural killer (NK), que são 
todas células brancas do sangue. Cada tipo de célula ajuda a combater a infecção de uma 
maneira especial. Mas, sem células T, não poderíamos sobreviver. As células T são 
absolutamente necessárias para que o sistema imune combata a infecção. Um número 
perigosamente baixo ou ausente de células T é a causa da IDCG. 

 
Vários genes diferentes são necessários para fazer uma célula T. Um defeito em qualquer  
um desses genes pode causar a IDCG. Às vezes, nomeamos o tipo de IDCG com base no gene 
que está danificado. Por exemplo, na ADA IDCG, o gene danificado é o gene ADA ou  
adenosina desaminase. 

 
Às vezes, categorizamos a IDCG com base na contagem de leucócitos, especificamente no 
número de células T, B e NK. Por exemplo, IDCG com baixo número de células T e células B,  
mas números normais de células NK é escrito ou descrito como IDCG T-B-NK+ (ou células T 
negativas, células B negativas, NK positivas). 

 
Independentemente de qual gene está danificado, ou se células NK ou células B estão presentes 
ou ausentes, todas as formas de IDCG têm células T extremamente baixas ou nenhuma célula  
T normal. O teste de triagem neonatal que é usado para identificar bebês com IDG detecta 
células T baixas ou ausentes. É por isso que este teste pode pegar todos os tipos de IDCG, 
independentemente do gene que está danificado. 
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TIPOS DE IDCG 
Existem mais de 20 tipos diferentes de IDCG, e cada um é determinado pelo gene que é afetado. 
O tipo mais comum é a IDCG ligada ao X, que geralmente afeta apenas meninos. O tipo de IDCG 
dita a abordagem do tratamento, por isso é importante saber o diagnóstico exato do seu filho. 
Tipos de IDCG incluem: 

• IDCG ligado ao X • IDCG por deficiência de coronina-1A 
• IDCG ADA • IDCG por deficiência de CD 45 
• IDCG por deficiência de RAG-1 e RAG-2 • IDCG por deficiência de DNA ligase 4 
• IDCG IL7R • IDCG por deficiência de DNA ligase 4 
• DCLRE1C, ou Artemis, IDCG • IDCG por deficiência de LAT 
• IDCG por deficiência de JAK3 • IDCG por disgenesia reticular 
• IDCG por deficiência de componentes complexos de CD3 • IDCG por deficiência de cernunnos-XLF 

 

Por que o isolamento é importante? 
Como seu bebê não tem como lutar contra os germes, você e os médicos têm que trabalhar 
juntos para manter o bebê em um ambiente com o menor número possível de germes até o 
tratamento. Uma maneira de diminuir o número de germes aos quais seu bebê está exposto 
é limitar o número de pessoas que podem estar no quarto do seu bebê. Isso é chamado de 
isolamento. O isolamento pode ocorrer em sua casa ou no hospital. O objetivo é evitar que o 
bebê seja exposto a germes que podem deixar o bebê doente. 
 
Aqui estão outras considerações para ajudar a prevenir a infecção durante este período crítico: 

• Seu bebê não deve receber vacinas vivas. 
• As transfusões de sangue devem ser irradiadas. 
• A mãe do bebê deve ser submetida a um teste para CMV antes da amamentação. 
• Você deve aderir aos requisitos de isolamento e limitar as visitas. 
• Siga protocolos rigorosos de lavagem das mãos. 
• Seu bebê é extremamente suscetível a qualquer infecção, então quem estiver doente 

não deve visitá-lo. Por exemplo, a catapora pode ser fatal para uma criança com IDCG. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLORAR AS 
OPÇÕES DE 
TRATAMENTO 

 
Um passo vital na jornada de sua família com IDCG é procurar tratamento. O diagnóstico  
e o tratamento precoces são fundamentais para salvar a vida das crianças diagnosticadas 
com IDCG. 
 
Bebês que são tratados nos primeiros meses de vida têm uma chance maior de 
recuperação bem-sucedida. Se uma criança é diagnosticada e tratada precocemente, antes 
de qualquer infecção grave, a taxa de sobrevivência a longo prazo é superior a 90%. Com  
o tratamento precoce, a maioria das crianças com IDCG deve ser capaz de desenvolver seu 
próprio sistema imunológico funcional. 
 
O melhor curso de tratamento para uma criança com IDCG depende de vários fatores, 
incluindo o tipo de IDCG, a saúde da criança e as recomendações do médico. A maioria das 
crianças com IDCG é tratada com transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), 
também conhecido como transplante de medula óssea (TMO). Outra opção de tratamento 
promissora, mas menos comum, é a terapia genética, que está atualmente em ensaios 
clínicos. Um terceiro tratamento é a terapia de reposição enzimática, que só pode ser usada 
para crianças com ADA-IDCG e é um tratamento temporário até que a criança seja 
submetida a TCTH ou terapia genética. 



OPÇÕES DE TRATAMENTO 
 

TCTH: visão geral 
O tratamento padrão atual para IDCG é transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), 
também conhecido como transplante de medula óssea (TMO). No TCTH, os médicos pegam 
células formadoras de sangue saudáveis de um doador e as colocam em seu bebê. As células 
formadoras de sangue se reproduzem e fornecem ao seu filho um sistema imunológico. 
 
O TCTH é um processo médico de várias etapas que requer meses de internação no hospital. No 
hospital, um bebê passa por diversos exames e outros procedimentos para se preparar para o 
TCTH. É importante ressaltar que os médicos determinam quem é a melhor combinação para 
doar células formadoras de sangue para o TCTH do bebê. O bebê também recebe medicamentos 
para reduzir a chance de infecção e melhorar o sucesso do tratamento. 
 
Quando o bebê recebe as células da medula óssea, o procedimento é semelhante a uma 
transfusão de sangue e leva apenas algumas horas. Após o TCTH, os médicos monitoram o 
sistema imunológico do bebê por meses para determinar se o TCTH foi bem-sucedido. Com o 
TCTH, pode haver algumas complicações e às vezes o TCTH precisa ser repetido. 
 
Seu plano de saúde pode ditar qual centro de transplante você pode usar ou você pode escolher 
onde deseja que o procedimento ocorra. 
 
Terapia genética: visão geral 
Ao contrário do TCTH, que pode ser usado para tratar todos os tipos de IDCG, a terapia genética 
é adaptada para tratar um gene específico e é realizada apenas para tipos específicos de IDCG, 
incluindo IDCG ligada ao X, ADA-IDCG e IDCG Artemis. Além disso, a terapia genética ainda está 
em ensaios clínicos e ainda não é um tratamento aprovado pela Food and Drug Administration 
(FDA) dos EUA. Em ensaios clínicos, os médicos ainda estão experimentando a melhor maneira 
de aperfeiçoar o tratamento para que ele possa ser aprovado para uso regular. 
 
Na terapia gênica, os médicos removem as células-tronco que têm a cópia incorreta do gene do 
bebê e colocam uma cópia corrigida do gene nessas células. Em seguida, colocam as células de 
volta no bebê. As células com o gene corrigido fazem cópias de si mesmas e criam um sistema 
imunológico no bebê. 
 
Existem vários ensaios clínicos em andamento em hospitais infantis em todos os EUA e no 
National Institute of Health (NIH). Pesquise sobre ensaios clínicos que estão disponíveis em 
https://clinicaltrials.gov/. Famílias de crianças que escolhem esta terapia devem se inscrever em 
um ensaio clínico. 

https://clinicaltrials.gov/
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Condicionamento pré-tratamento: visão geral 
O condicionamento descreve um pré-tratamento que pode ser dado a uma criança antes de 
um transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) ou terapia genética. 
Condicionamento significa que seu filho pode receber quimioterapia e/ou outros 
medicamentos para prepará-lo para receber as novas células-tronco. O objetivo é aumentar a 
chance de seu filho ter um resultado positivo. 

 
O condicionamento pode diminuir o risco de possíveis complicações do tratamento e 
melhorar os resultados de saúde de seu filho a curto e longo prazo. O condicionamento pode 
reduzir o impacto dessas possíveis complicações: 

 

• Rejeição de enxerto/transplante: o sistema imunológico do seu filho, mesmo que não 
funcione muito bem, pode perceber que as novas células-tronco são diferentes e matá-las. 

• Falha de enxerto de novas células-tronco: as novas células-tronco podem não encontrar 
um lugar para pousar na medula óssea do seu filho e, portanto, podem não dar origem aos 
diferentes tipos de células imunológicas necessárias para um sistema imunológico completo. 

• Novas células-tronco se enxertam parcialmente: as novas células-tronco podem se 
enxertar e começar a trabalhar para produzir células T com a ajuda do timo, mas não 
conseguem enxertar nos ossos, onde as células B são feitas. Se isso acontecer, seu filho 
ainda pode precisar de terapia de reposição de imunoglobulina (Ig) ao longo da vida, 
antibióticos ou outra terapia contínua para ajudar o sistema imunológico. 

 

Terapia de reposição enzimática: visão geral 
Para crianças que têm ADA-IDCG, está disponível uma terapia de reposição enzimática, 
chamada PEG-ADA. Crianças com ADA-IDCG não têm uma enzima importante que ajude seu 
sistema imunológico a funcionar. Na terapia com PEG-ADA, crianças recebem pelo menos 
injeções intramusculares semanais de um fármaco contendo a enzima ausente, adenosina 
desaminase ou ADA. Estas injeções permitem que o sistema imune funcione. 

 
O uso de PEG-ADA é um importante passo temporário no tratamento de pessoas com ADA-
IDCG, mesmo que planejem fazer um tratamento mais permanente, como o TCTH, em 
breve. Isso ocorre porque mesmo o uso de PEG-ADA a curto prazo pode reduzir 
rapidamente o nível de certas toxinas que se acumularam no corpo na ausência da enzima 
ADA. Essas toxinas matam os glóbulos brancos, incluindo as células T, e causam IDCG. 

 
Dar a um bebê PEG-ADA antes do TCTH aumenta o número de células T no bebê, de modo 
que o bebê terá menos infecções até que o tratamento definitivo seja administrado. 

https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/scid-overview


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVEGAR PELA 
INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR 

 
 
 

Dicas hospitalares 
O tratamento para IDCG geralmente requer uma internação hospitalar que pode durar vários 
meses ou mais. Durante esse período, o bebê deve ser mantido em isolamento. O isolamento  
é necessário para reduzir a propagação de germes e, assim, reduzir a chance de infecção. 

Existem maneiras pelas quais as famílias podem aproveitar ao máximo seu tempo no hospital  
e fazer o possível para reduzir o estresse. Abaixo estão algumas dicas para a vida no hospital. 

• Faça pausas de estar na sala. Considere se exercitar, caminhar ao ar livre, meditar ou 
visitar membros da família para aliviar o estresse. 

• Consuma uma dieta balanceada e durma o suficiente. 
• Mantenha um caderno para registrar a condição do bebê, informações médicas e 

quaisquer perguntas para a equipe médica. 
• Expresse seus sentimentos pessoais em um diário. 
• Siga uma rotina diária com seu bebê. As atividades podem incluir alimentação, 

brincadeiras, leitura e tempo de bruços. 
• Reúna-se com o assistente social do hospital ou coordenador de transplante de  

medula óssea para discutir tópicos como assistência financeira, questões de emprego  
e moradia temporária. 



INTERNAÇÃO HOSPITALAR 
 

Suporte 
O isolamento físico também pode levar ao isolamento emocional, pois não são permitidas 
visitas no quarto do bebê. Apenas os cuidadores primários, como os pais, são liberados 
para entrar no quarto do bebê. Considere seguir os seguintes passos para manter seu bem-
estar mental. 

• Procure grupos de apoio online e sessões de informação através do SCID Compass e 
conheça outros pais através do IDCG, Angels for Life, acessado em 
www.scidangelsforlife.org. 

• Reúna-se com um profissional de saúde mental treinado na área de trauma ou procure 
assistência de um assistente social do hospital. 

• Conte com a ajuda de avós ou amigos da família para ajudar com entregas, coletas e 
atividades extracurriculares para seus outros filhos em casa. 

Além disso, informar aos familiares e amigos que seu filho foi diagnosticado com IDCG pode 
ser uma tarefa árdua. Os pais de bebês recém-diagnosticados podem 
direcionar sua família e amigos ao site do SCID Compass para obter mais informações. 

Abaixo estão alguns pontos principais que os pais podem transmitir a outros sobre por que o 
bebê tem que ficar isolado. 

• IDCG é uma condição médica que ameaça a vida na qual uma criança não tem  
sistema imunológico. 

• Embora a criança não esteja de fato doente, qualquer tipo de infecção que ela 
desenvolva pode ser fatal. 

• Somente os pais e a equipe do hospital podem interagir com o bebê para reduzir a 
quantidade de germes trazidos para a sala. 

• O tratamento para o bebê, que envolve fornecer ao bebê um novo sistema imunológico, 
pode levar meses. Após o tratamento, quando a criança está produzindo seu próprio 
sistema imunológico, familiares e amigos podem visitar. 

http://www.scidangelsforlife.org/
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Representatividade 
Cabe aos pais e cuidadores serem a voz de seu filho e se manifestarem se houver dúvidas 
sobre os cuidados que seu filho está recebendo. A seguir, é apresentada uma lista de dicas a 
serem lembradas ao negociar os muitos profissionais de saúde que entrarão em contato 
com a criança. 

• Faça perguntas aos médicos. Traga um caderno e uma caneta para agendamentos para 
gravar notas e anotar perguntas que possam surgir mais tarde. 

• Peça para estar em uma unidade do hospital que proporcione ao bebê o melhor 
isolamento. O bebê deve estar em um quarto exclusivo. 

• Verifique se os profissionais de saúde que entram na sala seguem práticas consistentes 
com o que o médico responsável orientou. Isso pode incluir lavar e desinfetar as mãos e 
usar máscara, luvas e avental. 

• Seja assertivo. A maioria da equipe de saúde, incluindo médicos, recebe perguntas e vê os 
pais e cuidadores como parte da equipe de saúde da criança. 

 
Os pais também devem manter um fichário ou outro tipo de sistema de 

arquivamento para registros médicos. Esses registros, incluindo resultados de 
testes, fichas de informações e cópias de procedimentos médicos, permitem 

que futuros profissionais de saúde, bem como funcionários da escola, tenham 
fácil acesso a informações sobre a condição da criança. 

As seções para a pasta podem incluir trabalhos de laboratório, 
hospitalizações, especialistas, relatórios de patologia, raios-X, ordens de 

imunoglobulina intravenosa e visitas ao pronto socorro. 



DICAS DE CUIDADOS 

O que é normal 
Os pais de crianças com IDCG sofrem um estresse tremendo.  O isolamento antes, durante e 
depois do tratamento no hospital; a preocupação com os germes; o estresse diário sobre a 
saúde da criança e a recuperação – todos esses fatores podem ter efeitos negativos 
duradouros sobre os pais. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Procure um terapeuta 
formado em traumas para ajudá-lo a gerenciar a pressão emocional e aprenda seu 
diagnóstico com base nos sintomas. 

A angústia é muito normal e esperada quando estiver cuidando de um bebê com IDCG. Nunca 
é uma má hora para procurar ajuda se você precisar de suporte adicional. Aqui estão algumas 
emoções que um terapeuta pode ajudá-lo a falar. 

• Sensação de medo e incerteza 
• Sensação de hipervigilângia sobre a saúde do seu bebê 
• Sensação de incapacidade de relaxar ou de estar no limite 
• Sensação de exaustão e desgaste 
• Dificuldade em focar em outras tarefas 
• Mistura de diferentes emoções que variam dia a dia ou até mesmo momento a momento 
• Sensação de desconexão da família e dos amigos 
• Sentindo tensão com seu parceiro(a) 

Sinais de preocupação 
No entanto, o seguinte pode indicar a necessidade de ajuda mais imediata e/ou mais intensiva: 

• Humor deprimido, sentir-se para baixo a maior parte do tempo quase todos os dias 
• Perda de interesse em coisas que você gostava anteriormente 
• Sensação de irritabilidade ou inquietação a maior parte do tempo 
• Sensação de falta de esperança ou impotência 
• Sensação de culpa excessiva, solidão ou isolamento 
• Dificuldade para dormir ou comer 
• Incapacidade de completar tarefas diárias de autocuidado 
• Pensamentos de prejudicar a si mesmo ou a outra pessoa 
• Discordância com o seu parceiro(a) 
• Interações perturbadoras com a família ou amigos 
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Manutenção da saúde mental 

• Peça à sua equipe um encaminhamento para um psicólogo pediátrico ou psicólogo clínico. 
Esses especialistas muitas vezes têm experiência em trabalhar com crianças e pais que 
estão lidando com doenças traumatizantes, prolongadas e/ou potencialmente fatais. 

• Considere terapia individual, aconselhamento matrimonial e terapia familiar inteira se você 
tiver filhos com idade suficiente para participar. 

• Se estiver experimentando especificamente sintomas de estresse traumático, incluindo 
pesadelos ou memórias indesejadas, evitação, reações intensificadas, ansiedade ou humor 
deprimido, você pode procurar um terapeuta com experiência no tratamento de 
indivíduos com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). 

• Ligue para o seu plano de saúde e pergunte sobre os provedores de saúde mental que 
atuam em sua área. Não deixe de perguntar sobre os benefícios que são oferecidos e 
quais serviços são cobertos ou não são cobertos. Esteja ciente de que, em algumas 
situações, o faturamento pode ser feito através do plano de saúde do seu filho(a) e do 
diagnóstico médico. 

• Fale com o seu médico principal (PMD) sobre encaminhamentos de terapia. Se apropriado, 
você também pode optar por perguntar ao seu PMD sobre medicamentos para ajudar com 
o humor ou ansiedade. Eles podem encaminhá-lo para um psiquiatra, um médico 
especializado em tratamento médico de preocupações emocionais e de saúde mental. É 
muito comum pais de crianças com condições graves de saúde receberem ajuda 
psiquiátrica para gerenciar seu sofrimento. 

• Suporte social: entre em contato com amigos e familiares. Seja honesto sobre o que  
você precisa e o que não precisa, e não sinta que precisa retornar as ligações ou 
mensagens imediatamente. 

 

Aconselhamento genético 
As famílias cujos filhos têm IDCG podem decidir se encontrar com um conselheiro genético. Os 
conselheiros genéticos podem ajudar as famílias a entender como as condições hereditárias, 
como a IDCG, afetam suas vidas. 

Um conselheiro genético pode fornecer informações sobre o tipo de IDCG diagnosticado em 
uma criança, mas também pode oferecer orientações aos pais relacionadas às opções de 
planejamento familiar. Os conselheiros genéticos desempenham um papel crítico na facilitação 
do processo de tomada de decisão, pois os pais consideram a construção de sua família. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIDAR COM 
PÓS-TRATAMENTO 

A recuperação do TCTH é uma série de marcos que o bebê alcança com o passar das semanas. 
Os médicos medem a produção de diferentes tipos de células imunológicas que ajudam a 
construir um sistema imunológico saudável. 
 
Alguns, mas não todos, os pacientes podem apresentar efeitos colaterais ou complicações de 
um TCTH. Estes podem incluir: 
 
Infecção 
A criança pode ter uma infecção entrando no transplante ou desenvolver um pós-transplante. 
Condicionar a criança com quimioterapia ou outros medicamentos enfraquecerá ainda mais o 
sistema imunológico da criança, tornando-a mais propensa à infecção. 
 
Os médicos tratarão a criança com antibióticos preventivos antes, durante e depois do 
transplante. Pode levar várias semanas para a criança produzir glóbulos brancos suficientes 
para combater a infecção, então, às vezes, os médicos dão injeções à criança para iniciar a 
produção de glóbulos brancos. A terapia de reposição de anticorpos com imunoglobulina ou Ig 
também é administrada durante o processo de transplante para ajudar a prevenir a infecção. 



 

PÓS-TRATAMENTO 
 

Efeitos colaterais condicionantes 
Antes de a criança ser submetida ao TCTH, em alguns casos, a criança receberá medicamentos, 
incluindo quimioterapia, em um processo conhecido como condicionamento. Às vezes, a 
criança desenvolve complicações do condicionamento. Algumas dessas complicações são de 
curto prazo, enquanto outras podem ser de longo prazo. 
 
A curto prazo, os fármacos quimioterápicos podem afetar tecidos, incluindo os da boca, 
garganta e intestinos. Uma criança pode ter feridas nessas áreas, o que leva a dor, baba, 
náuseas, vômitos e diarreia. 
 
Como a quimioterapia pode causar bolhas graves na boca, o bebê pode se recusar a comer. Se 
uma criança não se alimentar através de uma mamadeira, ela precisará de um tubo de 
alimentação na passagem nasal ou receberá nutrição IV temporariamente. O tubo entrará no 
nariz da criança e a fórmula será dada à criança através do tubo. 
 
Os quimioterápicos também podem esgotar todas as células da medula óssea, tornando a criança 
suscetível a infecções. A criança pode ficar anêmica e sofrer de problemas de sangramento. 
 
Possíveis complicações a longo prazo de drogas quimioterápicas incluem danos aos órgãos 
vitais, como o cérebro, pulmões, rim e fígado. Algumas vezes, as complicações são reversíveis 
com a medicação. Outras complicações a longo prazo incluem redução da fertilidade e 
aumento do risco de câncer. 
 
Falha ao enxertar 
Após o transplante, os médicos verificam o sangue da criança regularmente para ver se as 
células do sistema imunológico doadas estão crescendo e se dividindo. Às vezes, as novas 
células não sobrevivem na criança e essa complicação é chamada de falha no enxerto. Os 
médicos normalmente repetirão o transplante, às vezes administrando condicionamento à 
criança de antemão para melhorar a possibilidade de um transplante bem-sucedido na 
segunda tentativa. 
 
Doença do enxerto versus hospedeiro 
Após o transplante, a criança pode desenvolver doença do enxerto versus hospedeiro, ou 
DECH. A DECH ocorre quando as células do sistema imunológico do doador, ou “o enxerto", 
atacam a criança ou “hospedeiro”. O motivo para isso é porque as novas células T do doador 
veem os órgãos e tecidos existentes na criança como “estranhos”. Os ataques ocorrem na pele, 
no trato gastrointestinal, nas membranas mucosas e em certos órgãos como o fígado e os 
pulmões. Esta condição é tratada com esteroides e outras drogas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLTAR  
PARA CASA 

Depois que o médico aprova a alta para ir para casa, a família vive um momento ao mesmo 
tempo feliz e cheio de ansiedade. Antes de sair do hospital, certifique-se de saber quais 
cuidados são necessários. 
 
Sair do hospital pode ser a parte mais assustadora da viagem, já que os cuidados com seu 
bebê agora estão inteiramente em suas mãos. Essa é uma perspectiva que alguns pais acham 
assustadora considerando o estado frágil da saúde de seus filhos. 
 
Tenha um plano em prática caso precise fazer um retorno de emergência ao hospital e 
certifique-se de manter todas as consultas de acompanhamento planejadas com seu médico. 
Os provedores monitoram a saúde do seu bebê regularmente após o tratamento para garantir 
que seu sistema imunológico esteja saudável e que não haja efeitos colaterais do tratamento. 



VOLTAR PARA CASA 
Antes de levar seu bebê para casa, limpe 
sua casa desinfetando superfícies, tirando 
o pó e aspirando. Seu bebê ainda é
vulnerável a infecções por bactérias, vírus
e fungos.

Além da limpeza, outra maneira 
importante de manter seu bebê seguro é 
lavar as mãos. Uma lavagem completa das 
mãos por pelo menos 20 segundos com 
água quente todas as vezes antes de tocar 
no bebê é a melhor maneira de evitar a 
propagação de germes. Você também 
pode usar desinfetante para as mãos para 
limpar as mãos todas as vezes antes de 
tocar no bebê. 

Aqui estão algumas dicas adicionais para 
casa enquanto seu filho ainda está no 
estágio de isolamento do pós-tratamento: 

• Não permita visitantes na casa, além daqueles que vivem lá.
• Não leve a criança com IDCG para fora de casa para locais públicos fechados, como igreja,

compras ou creche, até que os médicos permitam as viagens.
• Irmãos e irmãs não devem tocar a criança. Se irmãos ou irmãs frequentam creche, escola

religiosa ou acadêmica, a possibilidade de trazer germes para dentro de casa representa a
maior ameaça para a criança.

• Mantenha qualquer pessoa que estiver doente, mesmo com um resfriado, longe da criança.
• Alerte a escola onde os irmãos e irmãs frequentam que eles têm um irmão sem sistema

imunológico e que os pais devem ser contatados se houver algum surto infeccioso na escola.
• Se possível, realoque os animais de estimação.
• Mantenha a casa limpa, limpando as superfícies com desinfetante.

PERGUNTAS 
PARA SEU MÉDICO 

Antes de sair do hospital, certifique-se 
de saber quais cuidados são necessários 
e tire todas as dúvidas. 

• Quais medicamentos são necessários,
quanto e com que frequência eles são
administrados?

• Quais são os efeitos colaterais da
medicação?

• Quais sintomas ou sinais são motivo
de preocupação?

• Quando o médico deve ser contatado e
qual é a melhor opção para fazê-lo
durante e após o horário de expediente?

Verifique com o gerente de caso ou 
assistente social do seu filho antes da 
alta, pois esse indivíduo pode ter 
algumas dicas e recursos úteis. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEJAR  
O FUTURO 

Cuidar de uma criança com IDCG é uma experiência desafiadora. Isso pode deixá-lo cansado e 
estressado, mas também pode torná-lo mais resistente. A IDCG é uma jornada e essa jornada 
exige que você tire um dia de cada vez, celebre a alegria de pequenas conquistas e esteja 
presente em cada momento com seu filho. 
 
O acompanhamento regular a longo prazo para consultas e avaliações médicas é essencial 
para a saúde do seu filho. Seu filho pode construir um sistema imunológico saudável após o 
tratamento. Ou o sistema imunológico do seu filho ainda pode estar comprometido depois, 
exigindo tratamentos regulares de imunoglobulina. 
 
Seu filho também pode precisar de intervenções na educação, começando nos primeiros anos 
de vida e continuando até os níveis fundamental e médio da escola. Os esforços para 
coordenar os serviços para seu filho o mais cedo possível ajudarão na transição para um 
ambiente de aprendizado e fornecerão uma base sólida para o restante de sua educação. 



PLANEJAR O FUTURO 
Intervenção precoce 
Como seu filho passará muito tempo no hospital e em isolamento em casa, ele pode estar 
atrasado em habilidades de desenvolvimento, como habilidades de fala e motoras, ou pode ter 
um distúrbio cognitivo, como transtorno de déficit de atenção (TDA). Além disso, alguns tipos de 
IDCG podem causar deficiências. Por exemplo, ADA-IDCG está associado a déficits auditivos. 
Pergunte ao seu médico se seu filho se beneficiaria de serviços de intervenção precoce, como 
terapia da fala, terapia ocupacional e fisioterapia. 

Além das terapias particulares, o distrito escolar onde você mora pode oferecer programas de 
intervenção precoce para os quais seu filho pode se qualificar. Esses programas - às vezes 
conhecidos como Child Find, Bright Beginnings ou Infant and Toddler Connection - oferecem 
recursos para ajudar uma criança que sofreu atrasos no desenvolvimento por qualquer motivo. 

Escola 
Quando seu filho inicia um programa de educação público ou privado, ele deve ser coberto por 
um Plano 504 ou um PEI (Programa de Educação Individualizado). Reúna-se com os funcionários 
da escola para determinar qual plano é apropriado para seu filho. 

O PEI é um documento legal desenvolvido para cada criança de escola pública nos EUA que 
precisa de educação especial. O PEI é criado por meio de uma equipe específica de pais da 
criança e funcionários do distrito que conhecem a criança. 

Nem todas as crianças requerem educação especializada, caso em que um Plano 504 pode ser 
apropriado. Um Plano 504 exige que a escola faça ajustes especiais para manter seu filho 
saudável. As acomodações podem incluir entrar em contato com você se houver um surto de 
doença como gripe ou varicela na escola, ou remover penalidades por dias perdidos por motivos 
médicos. Um rótulo apropriado para uma criança com IDCG que requer qualquer um dos planos 
pode ser "Outro problema de saúde". 

Aconselhamento genético 
As famílias cujos filhos têm IDCG podem decidir se encontrar com um conselheiro genético. Os 
conselheiros genéticos podem ajudar as famílias a entender como as condições hereditárias, 
como a IDCG, afetam suas vidas. 

Um conselheiro genético pode fornecer informações sobre o tipo de IDCG diagnosticado em uma 
criança, mas também pode oferecer orientações aos pais relacionadas às opções de 
planejamento Os conselheiros genéticos desempenham um papel crítico na facilitação do 
processo de tomada de decisão, pois os pais consideram a construção de sua família. 



Guia de  
planejamento familiar 



Adoção 

Considere: 

Pensar em que tipo de 
adoção se adapta às 
necessidades e 
preferências da sua família 

Estar preparado para 
esperar por quantidades 
variáveis de tempo 
durante o processo 

Fertilização in vitro 

Considere: 

Entrar em contato com 
sua seguradora para 
saber quais serviços  
são cobertos 

Procurar uma clínica  
de fertilidade que 
atenda às suas 
necessidades exclusivas 

Concepção natural 

Considere: 

Conversar com um 
conselheiro genético 
sobre as opções de testes 
genéticos pré-natais 

Acompanhar os 
resultados da triagem 
neonatal do seu bebê logo 
após o nascimento 

Planejamento familiar: 
Pensando no futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navegar na jornada do seu filho com o IDCG pode ser 
avassalador e estressante com várias decisões e experiências 
que mudam a vida. Embora a jornada de seu filho com IDCG 
seja para toda a vida, você pode estar pronto para pensar no 
próximo passo para sua família. 

Lembre-se, sua decisão de ter filhos é uma escolha íntima e 
pessoal e é importante reconhecer que pensar no seu futuro 
pode parecer diferente agora. Não importa o que você escolher 
- é a escolha certa para você e sua família. 
 
Diferentes opções de planejamento familiar 

Existem diferentes maneiras de pensar sobre sua família agora. Você pode estar nas fases iniciais de pensar em como 
aumentar sua família depois de ter seu filho com IDCG, ou pode estar pensando em não ter mais filhos. 
Independentemente do que você decidir, é importante consultar sua equipe de saúde sobre todas as etapas que você 
precisará tomar com base em sua saúde exclusiva e na saúde de sua família. Abaixo estão as opções que você pode 
escolher depois de considerar e avaliar seus benefícios e riscos. 

 

 

 
Considere: 

• Discutir com o profissional de saúde do seu filho sobre as precauções de saúde 
recomendadas (por exemplo, isolamento) para seu filho com IDCG 

• Concentrar-se em sua saúde mental e buscar apoio quando necessário 
• Pensar nos custos financeiros associados a cada opção 

 
 

Existem diferentes maneiras de pensar em sua família depois 
de ter um filho com Imunodeficiência Combinada Grave 
(IDCG). Se você decidir aumentar sua família ou não, a melhor 
decisão é sua decisão. Use este recurso para ajudá-lo a pensar 
nas diferentes opções de planejamento familiar e 
considerações especiais após ter seu filho com IDCG. 

"Não deixe que outras pessoas que não sabem o que está 
acontecendo em suas vidas e em suas vidas médicas atrapalhem 

seu processo de pensamento sobre ter ou não filhos." 
-Mãe de 3 

 

CONSIDERAÇÕES-CHAVE 
Para ajudá-lo a ter uma discussão informada com 
sua equipe de saúde e família sobre ter filhos 
adicionais, é importante conhecer e entender o 
tipo de IDCG de seu filho e se você ou seu 
parceiro são portadores dessa condição genética. 

• Que tipo de IDCG meu filho tem?  
(Ligado ao X, ADA, RAG 1 ou 2, IL7R, etc.) 

• Sou portador? 
• Meu parceiro(a) é portador? 

Família completa 

A decisão de não ter mais 
filhos é uma opção que 
pode ser melhor para  
sua família. 

Considere: 

• Discutir suas opções  
de contracepção com 
seu médico 

• Construir um sistema  
de apoio às famílias  
com IDCG 



Em última análise, o que você decidir será baseado nos valores e prioridades pessoais de sua família. Aqui está uma 
lista de perguntas que podem ajudá-lo a pensar no que será melhor para sua família. Use o espaço fornecido para 
anotar seus pensamentos, fazer anotações ou usá-lo como um guia ao falar com seu parceiro ou profissional de saúde. 

Quais você acredita serem os maiores pontos fortes da sua família? Considere qualidades ou características 
específicas que tornam seu parceiro único, seu filho único e sua família como uma unidade única. 

Quais são as suas principais prioridades para a saúde e bem-estar geral da sua família? Considere seus 
relacionamentos interpessoais, bem-estar financeiro e sua saúde física e mental. 

Quando você pensa sobre essas prioridades, que preocupações ou preocupações você tem em relação às suas 
metas de planejamento familiar? 

Como você imagina que sua família será daqui a cinco anos? Pense em quais passos você pode tomar e quais apoios 
você precisa para chegar lá. 

Este projeto é apoiado pela Health Resources and Services Administration (HRSA) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS) como parte de um prêmio que totaliza US$ 2,97 milhões, 
com 0% financiado com fontes não governamentais. Os conteúdos são de responsabilidade do(s) autor(es) e não representam necessariamente as opiniões oficiais, nem um endosso, da HRSA, HHS ou do 
Governo dos Estados Unidos. 



Fichas de 
informações 
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O que é a IDCG? 
A Imunodeficiência Combinada Grave (IDCG) é um 
grupo de doenças genéticas caracterizadas pela 
ausência ou disfunção de linfócitos T e linfócitos B. Os 
recém-nascidos com IDCG  estão em risco de 
infecções bacterianas, virais e fúngicas graves e com 
risco de vida. Sem diagnóstico oportuno e tratamento 
adequado, os pacientes com IDCG não sobrevivem à 
infância. A IDCG é uma doença rara, com prevalência 
estimada de 1 em 58.000 nascimentos. 

O que causa IDCG? 
A IDCG pode ser herdada de forma recessiva ligada ao 
X ou autossômica recessiva. A forma mais comum de 
IDCG está associada a uma mutação no gene IL2RG no 
cromossomo X e ocorre quase exclusivamente em 
homens. Outro tipo comum de IDCG é causado por 
mutações no gene que codifica a adenosina 
desaminase (ADA). 
Outras formas de IDCG são causadas por mutações 
em genes que codificam a cadeia alfa do receptor IL-
7R, a enzima Janus quinase 3, RAG1 e RAG2, bem 
como outras mutações menos comuns. Certos tipos 
de IDCG são mais comuns entre grupos específicos, 
como as comunidades Amish e as populações nativas 
americanas Navajo. 

Como a IDCG é identificada? 
A IDCG é identificada usando um ensaio para detectar 
círculos de excisão do receptor de células T (TRECs) que 
podem ser medidos em manchas de sangue secas 
obtidas de recém-nascidos por punção no calcanhar. Os 
recém-nascidos com IDCG terão um número baixo ou 
indetectável de TRECs. O ensaio TRECs também é usado 
para identificar outras condições não IDCG que 
também são caracterizadas por deficiências de células 
T. Em dezembro de 2018, todos os estados dos EUA
implementaram a triagem neonatal para IDCG.

Como lidar com uma triagem 
neonatal anormal para IDCG? 

• Informe a família sobre o resultado da NBS.
Enfatize que um teste diagnóstico é necessário
para confirmar se a criança tem IDCG. Explique que
o bebê corre um risco maior de ser diagnosticado
com uma deficiência imunológica. Por precaução, a
família deve manter o bebê em isolamento.

• Consulte um imunologista pediátrico que pode fornecer
mais informações sobre testes de confirmação.

• Não dê vacinas ao bebê antes da aprovação de
um imunologista.

• Muitas mães podem carregar citomegalovírus
(CMV) no leite materno. Diga às mães que parem
de amamentar e enfatize que os adultos podem se
infectar com CMV a qualquer momento.

• Recomende aos pais que usem água fervida em
vez de água engarrafada com fórmula para
garantir que o bebê não seja exposto a vestígios
de bactérias. As mamadeiras, incluindo bicos,
também devem ser fervidas. Fórmula pronta
para alimentação, que não requer preparação
ou mistura, também pode ser usada.

• Se o diagnóstico de IDCG for confirmado,
encaminhe a família para um imunologista
pediátrico com experiência no tratamento de
IDCG e aconselhamento genético.

• Fornecer informações sobre serviços de saúde
social ou mental para a família.

Imunodeficiência combinada grave (IDCG): 
O que os profissionais de saúde precisam saber 



scidcompass.org

Pesquisa 

• Centro de Informações sobre Triagem Neonatal HRSA

• Fundação para a Imunodeficiência: visão geral do IDCG

• Fundação de Imunodeficiência: TRECs e triagem neonatal

• SCID Compass: contagens baixas de células T e triagem de TRECs

• NIH: Centro de Informações sobre Doenças Genéticas e Raras

Contato 
scidcompass.org 
scidcompass@primaryimmune.org 

Como a IDCG é tratada? 
A maioria das crianças com a IDCG é tratada com transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH). O doador 
ideal é um irmão com antígenos leucocitários humanos idênticos (HLA). Se um irmão HLA idêntico não estiver 
disponível, um doador não aparentado ou um dos pais pode ser usado. A terapia genética também foi bem sucedida 
no tratamento de alguns tipos de IDCG, incluindo IDCG por deficiência de ADA, IDCG ligada ao X e IDCG Artemis. A 
maioria das terapias genéticas para IDCG estão atualmente em ensaios clínicos. Tratamentos com terapias de 
reposição de enzimas e imunoglobulinas estão disponíveis, mas não restauram totalmente a função imunológica. Até 
que os pacientes com IDCG sejam submetidos a TCTH ou terapia genética, o isolamento deve ser praticado e 
cuidados de suporte com antibióticos e antifúngicos podem ser administrados para prevenir infecções. Como essas 
medidas preventivas só podem ser usadas temporariamente, as crianças com IDCG devem ser submetidas a TCTH ou 
terapia genética para restaurar a função imunológica normal. Pacientes com IDCG diagnosticados precocemente e 
livres de infecção antes do TCTH ou terapia gênica têm uma taxa de sobrevivência de cerca de 95%. 

Onde posso obter mais informações? 

Cuidados clínicos 

• PIDTC: Centros Clínicos Participantes

• Orientação da Vacina contra Rotavírus

• Ficha ACMG IDCG ACT

Apoio aos Pais 

• Fundação SCID Angels

• SCID Compass: materiais informativos, redes familiares e
recursos de defesa para pais de crianças nascidas com IDCG

• SCID Compass: grupos de apoio aos pais

https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
http://scidcompass.org/
mailto:scidcompass@primaryimmune.org
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://primaryimmune.org/sites/default/files/Live%20Rotavirus%20Vaccines.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
http://www.scidangelsforlife.com/
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://scidcompass.org/scid-support-groups


Imunodeficiência combinada grave (IDCG): O que 
os pais precisam saber 

Seu bebê teve um resultado de triagem neonatal que significa que ele ou ela pode ter uma 

doença chamada IDCG. Seu bebê precisa de mais testes o mais rápido possível para confirmar se 

ele tem IDCG. 

Fale com o médico do seu bebê imediatamente sobre como fazer mais testes. 

O que é a IDCG? 

A IDCG significa Imunodeficiência Combinada Grave. Bebês com 

IDCG têm pouco ou nenhum sistema imunológico e podem 

adoecer gravemente devido a doenças comuns, como um resfriado 

ou gripe. A IDCG é uma condição genética, o que significa que é 

passada de pais para filhos por meio de genes. 

A IDCG é tratável? 

A IDCG é tratável. Se os médicos descobrirem a IDCG cedo, eles 

serão mais capazes de tratar os bebês com IDCG. Converse com 

seu médico sobre mais testes o mais rápido possível. 

O que esse resultado da triagem neonatal 

significa? 

Seu bebê passou por exames de triagem neonatal de rotina para 

verificar se há condições médicas graves. O resultado do exame do 

seu bebê mostrou níveis baixos de células do sistema imunológico 

que são usadas para combater infecções. Os exames de triagem 

são uma primeira etapa e não um diagnóstico. Um resultado 

que não seja normal no exame de triagem neonatal nem sempre 

significa que seu bebê terá IDCG. O exame de triagem também 

detecta outras doenças associadas ao sistema imunológico, mas 

muitas vezes não são tão graves quanto à IDCG. Mas é muito 

importante fazer o próximo exame para o seu bebê. 

Como posso saber se meu bebê tem IDCG? 

Seu bebê precisará de outro teste para saber com certeza se ele 

tem IDCG ou uma condição diferente que pode estar causando a 

falta de sistema imunológico. Se esses exames 

confirmarem que seu bebê tem IDCG, o médico do seu bebê 

provavelmente o colocará em contato com um médico 

especializado em IDCG. Bebês com IDCG precisam de cuidados 

especiais para se manterem o mais saudáveis possível. 

Como faço para manter meu bebê seguro agora? 

Como seu bebê pode ter pouco ou nenhum sistema imunológico, a 

coisa mais importante a fazer agora é evitar que ele adoeça. 

Para evitar que seu bebê fique doente: 

• Mantenha o seu bebê longe de outras pessoas,

especialmente de qualquer pessoa que possa estar doente.

• Lave as mãos antes de tocar ou estar perto de seu bebê.

• Converse com seu médico sobre se é seguro amamentar. Às

vezes, as mães carregam um vírus chamado CMV no leite

materno. Água fervida em vez de água engarrafada deve ser

usada com a fórmula. A água engarrafada ainda pode conter

algumas bactérias que podem ser prejudiciais para o seu

bebê.

• Converse com seu médico sobre se seu bebê deve tomar

certas vacinas. Não deixe seu bebê ou outras pessoas da

casa tomarem a vacina viva. As vacinas vivas carregam uma

parte viva e enfraquecida do vírus. Uma criança com pouco

ou nenhum sistema imunológico pode ficar doente com uma

vacina viva. As vacinas COVID-19 não são vacinas vivas.

Onde posso obter mais informações? 

Visite scidcompass.org 

E-mail scidcompass@primaryimmune.org Este projeto é apoiado pela Administração de Recursos e Serviços de Saúde (HRSA) do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos EUA (HHS) como parte de um prêmio que totaliza US $2,97 milhões, com 0% financiado 
com fontes não governamentais. Os conteúdos são de responsabilidade do(s) autor(es) e não representam 
necessariamente as opiniões oficiais, nem um endosso, da HRSA, HHS ou do Governo dos Estados Unidos. 
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