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Resumo 

 

Introdução 

A fibrose cística (FC) é uma doença genética frequente causada por mutações no gene regulador 

de condutância transmembrana da fibrose cística (CFTR). A FC modifica as secreções exócrinas 

como suor, secreções das vias respiratórias e do trato digestivo. O defeito básico desta patologia 

encontra-se no transporte através do canal de cloro, proteína codificada pelo gene CFTR. Não há 

cura para a doença e esta frequentemente pode levar à insuficiência respiratória progressiva e à 

morte prematura. Seu diagnóstico pode ser realizado através do teste de triagem neonatal e pela 

medida de eletrólitos do suor. 

 

Um novo medicamento chamado Ivacaftor foi aprovado pelo Food and Drug Administration para 

tratamento da FC. Este pode ser usado em pacientes que apresentam uma mutação específica no 

gene CFTR, a mutação G551D. Em pacientes com essa mutação, o Ivacaftor melhorou a função 

pulmonar e auxiliou no ganho de peso, sendo este, o primeiro tratamento a reverter ou reduzir o 

defeito básico da doença que é o transporte através do canal de cloro. Este medicamento esta 

sendo testado em outras mutações de classes III e IV. 

 

No Brasil, a fibrose cística afeta cerca 1:3000 recém-nascidos vivos, porém, a frequência da 

mutação G551D e outras mutações classe III ainda são desconhecidas. Este trabalho tem como 

objetivos identificar a frequência de mutações de classes III ou IV (incluindo G551D) em uma 

população de pacientes brasileiros. Essa investigação pode ser relevante tanto para o 

conhecimento das mutações, quanto para dirigir a indicação de novos tratamentos específicos. 

 



Metodologia 

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

clinicamente pelos médicos pneumologiastas pediátricos de nossa intuição. O ambulatório de FC 

conta atualmente com cerca de 80 crianças e adolescentes, entre 0 e 24 anos, acompanhados no 

Hospital São Lucas da PUCRS. Os pacientes são submetidos a exame de genotipagem para 

DF508 e após, se não forem identificados pacientes homozigotos, é realizada a pesquisa de 97 

mutações para a doença. Nos critérios de exclusão enquadram-se pacientes com contraindicações 

para coleta de sangue, pacientes que já possuem duas mutações conhecidas e aqueles que não 

aceitarem participar do estudo. 

 

Resultados Preliminares 

De acordo com o levantamento feito no ambulatório de FC do HSL foram identificados três 

classes de gravidade de mutações em diversos alelos (I, II, III), com base em resultados parciais 

(n= 34 pacientes / 68 alelos). Destes, 94,11 % apresentam mutações de classe I ou II (ex. 

DF508); e 5,88 % apresentavam a mutação classe III (G551D). 

 

Conclusão 

Com bases nos dados preliminares coletados, o padrão de frequência de mutações parece 

semelhante ao descrito em países desenvolvidos, com uma predominância das mutações de 

classe II, especialmente a DF508 e uma frequência de G551D de 5 a 6 %. O reconhecimento da 

frequência de G551D pode ter importância para determinar as indicações e a relevância dos 

novos tratamentos para pacientes com mutações classe III no Brasil. 
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