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Resumo 
Introdução: Glomeruloesclerose focal e segmentar é uma doença que afeta crianças e adultos e se caracteriza pelo aparecimento 
de esclerose com colapso capilar em 50% dos glomérulos renais (lesão focal) e em partes das alças de cada glomérulo acometido 
(lesão segmentar). Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica e descrever os diagnósticos laboratoriais aplicados até o 
momento, os diferentes tipos de tratamento utilizados e qual a função dos corticosteroides e imunossupressores na 
glomeruloesclerose focal e segmentar. Método: O trabalho foi baseado na revisão da literatura nas seguintes bases de dados, 
Medline, LILACS, SciELO, Bireme, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde. Resultado: O prognóstico dos pacientes não tratados é 
reservado, uma vez que a doença é normalmente progressiva. A maior parte dos pacientes com GESF são córtico-resistentes, 
menos frequentemente córtico-dependentes e raramente córtico-sensíveis com recidivas frequentes. Por isso, diversos outros 
imunossupressores têm sido tentados no controle desta doença. Conclusão: Na literatura existem poucos dados sobre os 
resultados das estratégias medicamentosas. Futuramente, o uso de drogas mais eficientes e com menos efeitos colaterais poderá 
ampliar as possibilidades de tratamento específico. 
 
Palavras-chave: Glomeruloesclerose focal e segmentar. Diagnóstico. Tratamento. 

 
Abstract 
Introduction: Focal and segmental glomerulosclerosis is a disease that affects children and adults and is characterized by the appearance 
of sclerosis with capillary collapse in 50% of the renal glomeruli (focal lesion) and in parts of the loops of each affected glomerulis 
(segmental lesion). Objective: To carry out a bibliographic review and describe the laboratory diagnoses applied so far, the different types 
of treatment used and the function of corticosteroids and immunosuppressants in focal and segmental glomerulosclerosis. Method: The 
study was based on the literature review in the following databases, Medline, LILACS, Scielo, Bireme, Pubmed and Virtual Health Library. 
Result: The prognosis of untreated patients is reserved, since the disease is usually progressive. Most patients with GESF are cortical-
resistant, less frequently corticic-dependent and rarely cortical-sensitive with frequent recurrences. Therefore, several other 
immunosuppressants have been tried in the control of this disease. Conclusion: In the literature there is little data on the results of drug 
strategies. In the future, the use of more efficient drugs with fewer side effects may increase the possibilities of specific treatment. 
 
Keywords: Focal and segmental glomerulosclerosis. Diagnosis. Treatment. 

 
Resumen 
Introducción: Glomeruloesclerosis focal y segmentaria es una enfermedad que afecta a niños y adultos, y se caracteriza por la aparición 
de esclerosis con colapso capilar en el 50% de los glomérulos renales (lesión focal) y en partes de las asas de cada glomérulo acometido 
(lesión segmentaria). Objetivo: Realizar una revisión de la literatura y describir los diagnósticos de laboratorio aplicados hasta el 
momento, los diferentes tipos de tratamiento utilizados y cuál es el papel de los corticosteroides y los inmunosupresores en la 
glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Método: El estudio se basó en la revisión de la literatura en las siguientes bases de datos, 
Medline, LILACS, SciELO, Bireme, PubMed y Biblioteca Virtual em Salud. Resultado: El pronóstico de los pacientes no tratados es 
reservado, ya que la enfermedad es normalmente progresiva. La mayoría de los pacientes con GESF son córtico-resistentes, menos 
frecuentemente córtico-dependientes y raramente córtico-sensibles con recidivas frecuentes. Por eso, varios otros inmunosupresores han 
sido tentados en el control de esta enfermedad. Conclusión: En la literatura existen pocos datos sobre los resultados de las estrategias 
medicamentosas. En el futuro, el uso de drogas más eficientes y con menos efectos colaterales podrá ampliar las posibilidades de 
tratamiento específico. 
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INTRODUÇÃO 

A Glomeruloesclerose focal e segmentar (GESF) 

- doença glomerular e focal que afeta crianças e 

adultos, é causa da síndrome nefrótica e insuficiência 

renal crônica na infância. A lesão focal é caracterizada 

pelo surgimento de pequenas escleroses associadas ao 

colapso capilar em menos de 50% dos glomérulos 

renais, ou seja, apenas alguns glomérulos estão 

acometidos na biópsia e a lesão segmentar acomete as 

alças e os lóbulos dos glomérulos que foram 

acometidos. Uma vez acometido todo o glomérulo, esta 

é denominada de esclerose global1.  

Cerca de 80% das GESF podem ser classificadas 

como primárias e as 20% restantes são chamadas de 

secundárias. GESF primária corresponde a cerca de 

20% das síndromes nefróticas idiopáticas em crianças 

e cerca de 40% em adultos. As principais etiologias da 

GESF secundária são as causas genéticas (herança 

autossômica recessiva ou autossômica dominante). As 

outras causas também incluem: causas virais (efeito 

citopático direto sobre os podócitos HIV-1, parvovírus 

B19), causas tóxicas: necrose, apoptose ou 

desdiferenciação dos podócitos e as causas 

adaptativas: causadas por uma diminuição inicial da 

massa renal, com sobrecarga aos nefróns 

remanescentes2. 

Algumas vezes é vista uma cicatriz fibrosa 

densa contendo hialinose entre os segmentos 

envolvidos e a cápsula de Bowman. As porções dos 

glomérulos não envolvidas e o restante dos glomérulos 

são essencialmente normais3. 

O aumento da prevalência da doença renal 

crônica atualmente já é um problema de saúde pública 

mundial. A prevalência e a distribuição de GESF ainda 

precisam ser determinadas, entretanto, nas duas 

últimas décadas, em vários países vem se 

documentando aumento na frequência desta 

patologia4. 

Na biópsia, a proteinúria pode variar de 7-12% 

nas GESF primárias. Um estudo relata que no HC-

UFMG, desde 1970, foram admitidos 497 pacientes 

com síndrome nefrótica na Unidade de Nefrologia 

Pediátrica, sendo confirmados 91 pacientes com GESF. 

Estudos experimentais têm sugerido que lesões diretas  

nos podócitos podem causar tanto proteinúria como a 

cicatriz glomerular. Outros estudos referem um fator 

circulante responsável pela lesão glomerular, acarretando 

um fortalecimento da GESF devido à baixa frequência e 

curto intervalo de tempo5-7. Contudo, o objetivo do 

tratamento é controlar os níveis de proteinúria, tentando 

diminuir o desenvolvimento de fibrose nas regiões 

glomerulares, consequentemente, prevenindo a evolução 

para uma insuficiência renal crônica terminal7. 

A patogênese da GESF foi demonstrada através de 

biópsias renais seriadas de pacientes que apresentaram 

lesões podocitárias progredindo para cicatrizes 

segmentares e adesões. A primeira lesão aparente é o 

colapso de um segmento dos capilares glomerulares, este 

apresenta uma proliferação e hipertrofia dos podócitos 

adjacentes. Após esta lesão, cicatrizes com tecido fibroso 

aparente entre as porções do glomérulo e da cápsula de 

Bowman são vistas8. 

A visualização dessas lesões celulares mais 

intensas e o colapso das regiões glomerulares nos 

mostram a possibilidade de algumas formas nefróticas de 

GESF. Ainda, estudos têm relatado que a variação celular 

dos podócitos pode gerar o sofrimento de um processo de 

transdiferenciação celular, perdendo seu fenótipo normal 

e expressando marcadores de macrófagos9-11. Outros 

autores consideram que existem duas formas clínicas da 

GESF. A primeira é caracterizada pelo aumento de 

proteinúria de forma pouco intensa, sem atingir níveis 

nefróticos, e corresponde a 1/3 dos casos. A segunda 

forma é caracterizada por rápida ou mesmo abrupta 

instalação de quadro nefróticos, compreendendo os outros 

2/3 restantes. Há também a possibilidade da proporção 

entre estas duas formas. Algumas doenças podem estar 

associadas, entre elas a hipertensão arterial. A redução na 

função renal é comum em qualquer forma e em 

aproximadamente 1/3 dos casos ocorre hematúria 

microscópica12,13. 

Esta pesquisa aborda os avanços recentes em 

diagnósticos laboratoriais e os diferentes tipos de 

tratamentos utilizados destacando o uso de corticoides e 

imunossupressores na GESF. Para isto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre os artigos mais recentes nas 

principais bases de dados. Os resultados encontrados 

poderão ampliar a informação tanto dos profissionais de 

saúde atuantes quanto da população em geral. 
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OBJETIVO 

Descrever os diagnósticos laboratoriais 

aplicados até o momento, os diferentes tipos de 

tratamento utilizados e qual a função dos 

corticosteroides e imunossupressores na 

glomeruloesclerose focal e segmentar. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Estudo baseado em revisão de literatura com 

consulta às seguintes bases de dados: Medline, 

Pubmed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), SciELO, Bireme e 

Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando os descritores: 

glomeruloesclerose focal e segmentar, glomérulos 

renais, podócitos e síndrome nefrótica. 

 

RESULTADOS 

A patogênese da GESF envolve uma interação 

complexa de vários tipos de células, incluindo 

podócitos, células endoteliais e a membrana basal. Os 

podócitos são células terminalmente diferenciadas que 

fornecem suporte estrutural ao glomérulo e são 

essenciais para manter uma barreira de filtração 

glomerular intacta e para prevenir a proteinúria. Lesão 

e perda de podócitos resultam em hipertrofia dos 

podócitos remanescentes para cobrir a superfície 

capilar glomerular, resultando em supressão e perda 

de proteína14. 

Várias causas genéticas e adquiridas de lesão 

de podócitos já foram identificadas15. Genes que 

codificam proteínas da membrana celular, proteínas do 

citoesqueleto, proteínas nucleares, proteínas 

mitocondriais e proteínas lisossomais dos podócitos 

foram identificadas como anormais ou mutadas, 

levando à perda de integridade da barreira de filtração 

glomerular, resultando em GESF. A resposta adaptativa 

a vários estímulos pode resultar em hipertensão 

glomerular, hiperfiltração e eventual hipertrofia 

incluindo diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, 

aplasia renal, hipoplasia ou displasia, estenose da 

artéria renal e doença vascular15.  

O uso de terapias dietéticas no controle do peso 

corpóreo, da hiperlipidemia e no controle da pressão 

arterial é a  principal  medida do tratamento conservador.   

 

O tratamento utilizando medidas de controle dos inibidores 

da enzima conversora de angiotensina (IECA) já é bem 

estabelecido, porém, a eficácia dos antagonistas dos 

receptores de angiotensina (ARA) no controle da proteinúria 

ainda não está determinada14.  

Proteinúria maciça, relação creatinina/proteinúria, 

albuminúria são exames clínicos mais recentes utilizados 

para o diagnóstico da GESF e, para confirmação da doença, 

é necessária a realização do diagnóstico histopatológico 

(biópsia). O tratamento da doença será definido apenas 

após o resultado da biópsia renal (Quadro 1). 

 
Quadro 1 - Tipos de respostas e possíveis critérios clínicos e laboratoriais 
adotados na conduta de tratamento de GESF 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

O principal tratamento para pacientes com 

síndrome nefrótica é o uso de corticoides, terapia utilizada 

desde o início da década de 1950, e para o tratamento da 

GESF, é recomendado o uso de corticosteroides por pelo 

menos seis meses. Nos pacientes córtico-resistentes ou 

com contraindicações utilizam-se agentes alquilantes, 

apesar de poucos adultos responderem ao tratamento14. 

Já no tratamento pediátrico, os resultados são descritos 

com a combinação de pulso de metilprednisolona, doses 

elevadas, prednisona em dias alternados e agentes 

alquilantes. Ainda uma terceira possibilidade é o uso de 

ciclosporina, mesmo sendo considerado o menos eficaz 

dos córtico-resistentes, apesar de alguns pacientes 

apresentarem uma melhora da proteinúria com o uso 

deste medicamento15. 

Tipos de 
Resposta 

Critérios Clínicos e Laboratoriais 

 
1. Total ou 

Completa 

Desaparecimento do edema, normalização 
da albumina e lipídios, proteinúria de 

24horas <0,3g. 

2. Parcial Desaparecimento do edema, normalização 

da albumina e dos lipídios, proteinúria de 
24horas entre 0,3-3,5g. 

 

3. Resistência 

Persistência do edema, hipoalbuminemia, 

dislipidemia e proteinúria de 24horas > 
3,5g. 

 

 
4. Recidiva 

Após resposta parcial ou total, 

aparecimento de novo surto nefrótico 
(frequente: duas recidivas em seis meses 

ou quatro recidivas em 12 meses). 

5. Dependência a 

corticosteroide 

Duas ou mais recidivas durante o período 

de redução da dose do corticosteroide, ou 
duas recidivas consecutivas, ocorrendo em 

duas semanas do término da 
corticoterapia. 
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Pacientes com frequentes recidivas ou que 

realizam uso de corticoide por longo prazo, tratamento 

com 2-3 meses de agentes citotóxicos parece trazer 

mais benefícios, podendo resultar numa remissão mais 

duradoura. Entre os córtico-resistentes, ciclosporina 

parece ter resultado melhor do que os agentes 

citotóxicos16. 

Feng et al.17 relatam que a suplementação de 

vitamina E em 11 crianças com GESF (200 unidades, 

duas vezes ao dia) por um período médio de 2,9 meses 

reduziu a relação proteína/creatinina em 10 casos de 

9,7 ± 5,1 para 4,1 ± 1,1. Esta medicação é eficaz para 

alguns tipos de doenças glomerulares, porém pode ser 

ineficaz em outras doenças glomerulares. Estudos 

mostram que não houve diferença dos níveis de 

proteinúria ou no clearance de creatinina comparando 

o uso do óleo de peixe e placebo18,19.  

Outra possibilidade é o uso de 

imunossupressores como ciclosporina ou ciclofosfamida 

que são pouco eficazes em pacientes córtico-

resistentes8. Em pacientes que não respondam a 

nenhuma dessas terapias pode-se utilizar plasmaferese 

ou LDL-aferese20. O uso de plasmaferese ou 

imunoadsorção, que podem remover um fator no 

plasma possivelmente responsável pela lesão 

glomerular e proteinúria21, têm apresentado grande 

êxito no tratamento da recidiva de GESF pós-

transplante, porém, mesmo nesses casos os resultados 

têm sido variáveis. Em pacientes que não conseguem 

controlar a doença e chegam ao estágio final da GESF 

é realizada hemodiálise e, por fim, o transplante 

renal22. 

Recentemente, surgiu um grande interesse no 

desenvolvimento de novas terapias para GESF e outras 

doenças glomerulares primárias23. Ensaios em 

andamento ou recentemente concluídos nos Estados 

Unidos incluem um estudo de fase 1 de N-acetil 

manosamina (precursor metabólico do ácido siálico) e 

estudos de fase sobre a esparsentana (uma forma 

modificada de irbesartana que também antagoniza a 

endotelina-1), abatacept (uma proteína de fusão que 

tem como alvo CD80), Acthar (extrato de hipófise), 

fresolimumabe    (mAb   direcionado    contra  TGF-β),  

 

 

isotretinoína (derivado do ácido retinóico) e losmapimod 

(um inibidor da proteína quinase ativada por mitogênio)24-26. 

Ensaios em outros países estão estudando dapagliflozina 

(Canadá), remoção de lipoproteínas (Japão) e terapia com 

células-tronco mesenquimais (Irã)27. 

 

CONCLUSÃO  

A GESF compreende um conjunto complexo de 

síndromes, a maioria com múltiplas causas e, portanto, a 

patologia representa um desafio diagnóstico que requer 

uma colaboração estreita e cuidadosa entre paciente, 

família, nefrologista, patologista e geneticista para reunir 

os dados necessários. Informações da história clínica, 

testes laboratoriais, biópsia renal e, em alguns pacientes, 

testes genéticos podem ser usados para identificar qual 

síndrome está presente, orientar a terapia e fornecer 

informações prognósticas. Novas terapias estão sendo 

testadas que podem melhorar o prognóstico.  

Com os avanços na terapia imunomoduladora 

algumas melhorias foram obtidas; no entanto, a 

resistência e a intolerância aos medicamentos levaram a 

uma resposta mínima no tratamento.  

Dadas as diversas formas de GESF e as múltiplas 

vias moleculares envolvidas na patogênese de cada forma, 

é fundamental que esses testes e os testes futuros 

caracterizem os indivíduos com profundidade suficiente 

para determinar as características de respondedores e não 

respondedores à patologia. 
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