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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Com o aumento significati-
vo da expectativa de vida de pacientes com fibrose cística (FC), 
maior número de complicações tem sido relatado em adultos. Há 
poucos relatos de envolvimento renal na FC. O objetivo deste 
estudo foi apresentar um caso de paciente portador desta doença 
que desenvolveu complicação renal.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 29 anos, há 
seis anos diagnosticado com FC. Apresentava episódios recorren-
tes de infecções respiratórias desde a infância. Evoluiu com pro-
teinúria, sendo submetido à biópsia renal.
CONCLUSÃO: Há necessidade de conhecer melhor o envolvi-
mento renal em pacientes com FC e monitorar a função renal.
Descritores: Doença renal, Fibrose cística, Glomerulonefrite.

SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: With the significant 
growth in the life expectancy of cystic fibrosis (CF) patients, a hi-
gher number of complications in adults has been reported. There 
are few reports of renal involvement in CF. The aim of this study 
is to present the case of a patient with this pathology who deve-
loped renal complication. 
CASE REPORT: male patient, 29 years old, diagnosed with CF six 
years ago. He had presented recurrent respiratory infections since 
childhood. He developed proteinuria and underwent a renal biopsy. 
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CONCLUSION: It is necessary to better understand renal in-
volvement in CF patients and consider further monitoring of the 
renal function.
Keywords: Cystic fibrosis, Glomerulonephritis, Renal disease.

InTRODUçãO

A fibrose cística (FC) é uma doença hereditária autossômica re-
cessiva, causada por mutações em um gene localizado no braço 
longo do cromossoma 7. Esse gene é responsável pela codificação 
de uma proteína com 1.480 aminoácidos denominada regulador 
da condutância transmembrana, conhecido em inglês como cys-
tic fibrosis transmembrane condutance regulator (CFTR), que age 
na membrana apical das células epiteliais exócrinas, regulando e 
participando do transporte de eletrólitos através das membranas 
celulares.1,2 Existem mais de 1000 mutações descritas no gene da 
FC, embora cerca de 80% sejam resultantes de uma mutação cha-
mada delta-F508, que resulta na perda do resíduo fenilalanina na 
posição 508 da proteína (deleção Phe508 ou DF508). A FC tem 
caráter crônico, progressivo, multissistêmico, sendo mais comum 
em caucasianos e afetando igualmente ambos os sexos.2 O paciente 
portador desta doença apresenta secreções mucosas espessas e vis-
cosas, obstruindo os ductos das glândulas exócrinas. Tal fato con-
tribui para o desenvolvimento de três características básicas da FC: 
doença pulmonar obstrutiva crônica, níveis elevados de eletrólitos 
no suor, insuficiência pancreática com má digestão/má absorção e 
consequente desnutrição secundária. Além de problemas na motili-
dade intestinal e infertilidade masculina (azoospermia obstrutiva).1
Geralmente é uma doença letal e rapidamente incapacitante, es-
pecialmente nos pacientes que são diagnosticados tardiamente, 
mas há casos de indivíduos oligossintomáticos. Quanto às ma-
nifestações clínicas, observam-se acometimento variado do sis-
tema respiratório com pneumonias recorrentes, bronquiectasias 
e atelectasias e ainda manifestações gastrointestinais como estea-
torreia. É diagnosticada pela presença de pelo menos um achado 
fenotípico: história familiar de FC ou triagem neonatal positiva, 
acompanhada de evidência laboratorial de disfunção da CFTR; 
teste do suor positivo ou diferença de potencial nasal (DPN) po-
sitivo; ou pela identificação de duas mutações conhecidas como 
causa de FC nos genes da CFTR. O teste da triagem neonatal é 
feito pela tripsina imunorreativa no sangue por punção do calca-
nhar, com boa sensibilidade e razoável especificidade3.
Pacientes com FC atualmente apresentam melhora na sobrevida. 
A expectativa de vida era aproximadamente de 20 anos na década 
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de 1960, elevando-se para 50 anos em pacientes nascidos no iní-
cio do ano 20004. Assim, FC não é mais só uma doença pediátri-
ca e suas complicações estão sendo mais frequentemente relatadas 
em adultos. Nos últimos anos tem havido cada vez mais relatos 
de doença renal em pacientes com FC. Uma possível explicação é 
que pacientes com FC são mais expostos a fatores potencialmente 
nefrotóxicos5,6, incluindo antimicrobianos e complexos imunes 
circulantes oriundos de infecções bacterianas agudas e crônicas.
No tecido renal observou-se que a proteína CFTR é expressa 
abundantemente em vários segmentos do nefron, sobretudo no 
túbulo proximal. A inativação desta proteína pode ocasionar a 
presença de proteinúria tubular de baixo peso molecular, de ex-
pressão variável e comumente sem importância clínica. Apesar 
disso, observa-se que a excreção de sódio e fármacos pelos rins e 
sua capacidade de concentrar e diluir a urina estão alterados em 
pacientes com FC4.
Na literatura as lesões renais mais relatadas são: amiloidose, 
nefrocalcinose, lesão tubular aguda, nefropatia por IgA em as-
sociação com a CF, glomerulonefrite pós-infecciosa e casos de 
glomerulonefrite membranoproliferativa (GNMP)7. Infecção 
por Pseudomonas aeruginosa é encontrada em aproximadamente 
80% destes indivíduos e a resposta imune contra este patógeno, 
com formação de imunocomplexos circulantes, ativando a via 
alternativa do complemento, pode explicar o aumento da sus-
cetibilidade desses pacientes a desenvolverem a glomerulonefrite 
membranoproliferativa7.
Vários estudos têm demonstrado uma maior prevalência de cálcu-
los de oxalato de cálcio em pacientes com FC em comparação ao 
restante da população não portadora dessa doença autossômica. 
Estudos de necropsia têm detectado a presença de nefrocalcinose 
em até 92% dos pacientes com FC, incluindo aqueles com idade 
inferior a 1 ano. Através de estudo caso-controle, observou-se que 
pacientes com FC possuem eliminação urinária aumentada de 
fosfato e oxalato e diminuição da excreção de citrato e magnésio, 
tais resultados mostram uma predisposição maior desses pacien-
tes a apresentar litíase urinária no futuro2. Além disso, pacientes 
com FC geralmente apresentam aumento do ácido úrico na uri-
na, considerado fator relacionado à nefrolitíase2.
O objetivo deste estudo foi apresentar um caso clínico de fibrose 
cística com proteinúria elevada, cujo diagnóstico histológico foi 
de glomeruloesclerose focal e segmentar (GESF).

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 29 anos, pardo, solteiro, proceden-
te de zona rural, professor, católico. Diagnosticado com fibrose 
cística na fase adulta em 2006, embora apresentasse episódios re-
correntes de infecção respiratória desde nove anos de idade, com 
internações hospitalares frequentes. Em uma ocasião, foi realiza-
do espermograma, não sendo observado espermatozóides no ma-
terial examinado, após centrifugação da amostra, o que sugeriu a 
possibilidade de azoospermia obstrutiva. A suspeita de FC ficou 
mais evidente quando a dosagem do cloro no suor mostrou valor 
acima de 60 mEq/L em duas amostras. Finalmente, teve diag-
nóstico confirmado, com estudo genético que mostrou mutação 
delta-F508 em um dos alelos do gene da fibrose cística.
Em meados de 2011, por ocasião de uma nova internação devido 

à infecção respiratória foi evidenciada a presença de proteinúria 
elevada (2200 mg/24h), sem edema periférico. Não apresentava 
outras alterações significativas ao exame físico, apenas baquetea-
mento digital. Realizou biópsia renal com o seguinte resultado: 
exame microscópico com fragmentos de parênquima renal corti-
cal e medular apresentando 12 glomérulos, 2 globalmente escle-
rosados, 3 com áreas segmentares de esclerose das alças capilares e 
sinéquias à cápsula de Bowman (Figura 1). Os demais glomérulos 
exibiam celularidade conservada e alças capilares de contornos 
regulares. Os túbulos exibiam focos irregulares de atrofia, alguns 
deles com cilindros hialinos, circundados por fibrose intersticial 
moderada. Vasos arteriais de pequeno calibre sem anormalidades 
histológicas significativas. Na imunofluorescência direta: material 
submetido a cones por congelação em criostato e incubado com 
antissoros conjugados fluoresceinados anti-imunoglobulinas hu-
manas A, G e M, fibrinogênio e cadeias leves Kappa e Lambda. 
Os cortes revelaram depósitos glomerulares de IgM (++), com 
padrão segmentar. Demais imunoglobulinas, frações do comple-
mento e fibrinogênio resultaram negativas. A conclusão diagnós-
tica foi de GESF.

DISCUSSãO

É provável que, com o aumento da expectativa de vida de pacien-
tes com FC, as complicações renais em adultos sejam encontradas 
mais frequentemente, diferentes daquelas relatadas nos pacientes 
pediátricos. Assim, torna-se importante conhecer o envolvimen-
to renal e o controle frequente da função renal nestes indivíduos. 
As doenças renais mais descritas nesta população são a nefrocal-
cinose e nefrolitíase. As razões para um aumento do risco de for-
mação de cálculos renais na FC são multifatoriais, envolvendo 
um volume urinário baixo e a presença de hipercalciúria, hipo-
citratúria, hiperoxalúria, e hiperuricosúria2. Pacientes com FC 
recebem suplementos de cálcio, devido a densidade mineral óssea 
reduzida, o que aumenta o risco de formação de cálculos. A redu-
ção ou desaparecimento de bactérias degradantes de oxalato no 
intestino, especialmente a bactéria Oxalobacter formigenes, devido 

Figura 1 – Fotomiografia do glomérulo na correlação PAS, mostrando 
área segmentar de esclerose da alça capilar (seta) e sinéquia da cápsula 
de Bowman.
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o uso intensivo de antibióticos nos cuidados da FC, pode indu-
zir a descolonização desses micro-organismos, proporcionando a 
hiperoxalúria2.
Fármacos nefrotóxicos são causas comuns de lesão renal em 
pacientes com FC, devido aos tratamentos repetidos e, muitas 
vezes, prolongado com antibióticos ou anti-inflamatórios não 
hormonais (AINES), ocasionando lesões intersticiais crônicas no 
parênquima renal 4,6,7. 
Lesões glomerulares são menos frequentes, embora sejam relata-
das em algumas casuísticas de biópsia renal e de estudos de ne-
cropsia. Não se pode concluir que estas lesões são relacionadas 
à FC ou secundária a eventos infecciosos e metabólicos tão fre-
quentes nesta condição, ou se apenas coincidentes. Os achados 
patológicos de biópsia renal encontrados por Yahiaoui e col.4 em 
13 pacientes com FC foram heterogêneos, sendo observados nó-
dulos de Kimmelstiel-Wilson em 3 indivíduos, amiloidose AA 
com depósito difuso no mesângio, interstício e vasos em outros 
03 pacientes, sendo também observada glomerulopatia do tipo 
GESF, lesão mínima, glomerulonefrite aguda endocapilar, nefro-
patia por IgA e nefropatia membranosa4. 
O presente paciente apresentava proteinúria não nefrótica, sem 
hipertensão arterial e o resultado histopatológico foi compatível 
com GESF, com depósitos de IgM detectados pela imunofluores-
cência, o que diferiu do estudo mencionado, onde estes depósitos 
estavam ausentes4.
A GESF responde por aproximadamente 20% dos casos de sin-
drome nefrótica em crianças e 40% em adultos9, sendo a glome-
rulopatia mais frequente10. Nos adultos, a faixa etária com maior 
incidência está entre 25 e 35 anos de idade. Apesar da identifica-
ção de vários fatores que podem se associar à presença de GESF 
secundária (vírus, drogas, adaptações hemodinâmicas etc), 80% 
dos casos são idiopáticos9. Frequências elevadas de glomeruloes-
clerose segmentar e focal (GESF) e nefrite lúpica apontam para a 
predominância dessas duas formas histológicas entre as glomeru-
lopatias biopsiadas no Brasil11. Em São Paulo, a GESF e a glome-
rulonefrite membranosa foram as principais glomerulopatias pri-
márias biopsiadas, e a nefrite lúpica, a causa mais comum entre as 
glomerulopatias secundárias11. É provável que o achado de GESF 

no caso relatado seja apenas uma associação com FC, embora não 
se possa descartar que seja secundária a complicações infecciosas. 
Nos próximos anos, o número de pacientes fibrocísticos com 
mais de 18 anos vai superar os que estão na faixa etária pediátri-
ca. Atualmente, cerca de 46% da população com FC nos Estados 
Unidos possui mais de 18 anos de idade. Como consequência, os 
profissionais da área da saúde devem estar preparados para identi-
ficar várias complicações relacionadas à doença8. Com este relato 
de caso tentou-se alertar à comunidade médica para a desordem 
multissistêmica da FC, em especial para a possibilidade de aco-
metimento renal nestes indivíduos.
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