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 Resumo 

 A fibrose cística (FC) é uma doença multi-sistêmica que atinge a função das glândulas 

exócrinas, sendo de causa genética, frequentemente por uma mutação no gene chamado 

CFTR, localizado no cromossomo 7.  É a doença autossômica recessiva mais comum entre 

caucasianos. 

 A FC modifica as secreções exócrinas como suor, e do trato respiratório e digestivo. O 

defeito básico ocorre no transporte no canal de cloro da parede celular.  A mutação causa 

alterações eletrolíticas tornando o muco respiratório espesso, levando à obstrução, inflamação 

das vias aéreas e colonização por bactérias como a Pseudomonas aeruginosa (PSA). Isso 

pode levar ao desenvolvimento de complicações como bronquiectasias, insuficiência 

respiratória e óbito.  

 Essa é uma doença ainda sem terapêutica curativa, mas com possibilidade de 

diagnóstico precoce pelo teste de triagem neonatal. No entanto, muitos diagnósticos são feitos 

pelas manifestações respiratórias, gastrointestinais, baseados também na história familiar e 

teste de suor positivo. O tratamento pode melhorar o prognóstico e a qualidade de vida dos 

pacientes. 

 Existem seis classes de defeitos causados pela mutação no gene CFTR, como as 

mutações de classe I, em que não existe transporte de cloro; mutações de classe II, tipo mais 

frequente (DF508), em que há defeito na maturação da proteína e rápida degradação; e 

mutações classe III a IV, associadas a defeitos mais leves e fenótipos de melhor prognóstico. 
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 No Brasil, entretanto, poucos estudos avaliaram a gravidade da doença associada às 

classes das mutações. A colonização pela bactéria Pseudomona aeruginosa é um dos 

principais marcadores de gravidade e evolução da doença.  

 

 Objetivos:  

 Este estudo tem como objetivo identificar a frequência de mutações mais leves da FC 

(classes III a VI, incluindo G551D) em uma população de pacientes brasileiros, e avaliar a 

associação entre genótipo e a colonização por PSA. 

 

 Métodos: 

  Este é um estudo observacional, transversal e com enfoque analítico. Os pacientes são 

avaliados clinicamente pelos médicos pneumologistas pediátricos da instituição. Existem  

cerca de 80 crianças e adolescentes, entre 0 e 24 anos, acompanhados no ambulatório de FC 

do Hospital São Lucas da PUCRS. Os participantes realizam genotipagem para a mutação do 

tipo DF508, classificada como classe II. Se não forem identificados homozigotos para DF508, 

é realizado pesquisa de 97 mutações para a doença.  

 

Resultados preliminares:  

 Foram identificados, até então, 22 pacientes classificados com mutações de classe I-II, 

sendo 31,8% colonizados por Pseudomonas aeruginosa, e 4 pacientes classificados com 

mutações predominantes de classe III, sendo que nenhum apresenta colonização por 

Pseudomonas aeruginosa. Esta diferença não foi estatisticamente significativa, mas 

demonstrou uma tendência de que pacientes com mutações classe III apresentem menor taxa 

de colonização por PSA. 

 

Conclusão: 

Com bases nos dados preliminares coletados, os pacientes com mutação predominante 

de classe II apresentam incidência mais elevada de colonização por Pseudomonas aeruginosa. 

Embora o resultado não seja estatisticamente significativo pelo pequeno número de pacientes, 

existe uma tendência de que pacientes classes III ou mais tenham taxas de colonização por 

PSA reduzidas em comparação as classes I-II. 

 

Palavras Chave: 
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