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1. Resumo 

A síndrome nefrótica é uma doença cuja principal causa é a Glomeruloesclerose 

Segmentar e Focal, doença responsável por acometer os podócitos, estruturas que 

participam do processo de filtração. Apesar de ser a principal causa, representa um 

grande desafio para os pesquisadores já que os mecanismos que desencadeiam a 

doença são desconhecidos e levam ao aumento no número de casos de diálise e 

transplante renal. Os métodos de diagnóstico, juntamente com a biopsia renal, 

contribuem para escolha do tratamento que, quando não é eficaz, evolui 

rapidamente para a doença renal crônica. Embora existam lacunas na compreensão 

dos mecanismos envolvidos na patogenia da doença, o presente trabalho tem como 

objetivo reunir as principais informações sobre os aspectos gerais da doença, bem 

como seu diagnóstico e tratamento. Foi realizada uma revisão bibliográfica de 

artigos científicos indexados nos bancos de dados Scielo, PubMed e no Jornal 

Brasileiro de Nefrologia, sendo os critérios de seleção: idioma português e inglês, 

sem um limite de tempo, mas priorizando os estudos dos últimos dez anos. 

Palavras-chaves: Síndrome nefrótica; glomeruloesclerose segmentar e focal; 
insuficiência renal; imuno-histoquímica; corticoterapia. 

2. Introdução 

O sistema excretor é de grande importância para manter a integridade do 

organismo, sendo este constituído pelos rins. Localizam-se na região posterior do 

abdômen, conhecidos como órgãos retroperitoniais e são os principais órgãos 

envolvidos neste sistema cuja função é eliminar metabólitos indesejados, controlar o 

volume de líquidos corporais, regular o balanço hidroeletrolítico e a gliconeogênese. 

As unidades funcionais dos rins são os néfrons, os quais não são capazes de 

se regenerar e cuja função é a formação da urina. Cada néfron possui um conjunto 

de capilares glomerulares que são formados por novelos de vasos, os quais são 

responsáveis pela filtração do sangue, sendo que esta acontece através de três 

camadas: o endotélio fenestrado, a membrana basal glomerular (GBM) e os 

podócitos, células epiteliais altamente especializadas, porém que não possuem a 

capacidade de se regenerar. 

Os podócitos evitam que macromoléculas como as proteínas ultrapassem a 

GBM e, uma vez que isso acontece ocasiona uma síndrome nefrótica (SN) a qual 

acomete crianças e adultos e é caracterizada pela presença de proteínas séricas na 



urina (proteinúria), desequilíbrio entre a pressão hidrostática e a pressão oncótica, 

hipoalbuminemia e hiperlipidemia.  A SN pode ocorrer através de causas primárias, 

quando essa estiver relacionada a alterações genéticas e deposição de 

imunocomplexos que leva a alterações histológicas nos glomérulos, e até por 

causas secundárias quando essa estiver relacionada a outras doenças como AIDS, 

uso de drogas e até mesmo infecções virais. 

Estudos relatam que a GESF é a principal causa da SN primária ou idiopática 

e pode ser diagnosticada através de um conjunto de informações como o 

diagnóstico clínico, laboratorial e os achados na microscopia eletrônica, ferramenta 

muito importante, pois proporciona informações sobre as alterações nos glomérulos.   

 
3. Objetivo 

 Esta revisão bibliográfica tem como objetivo reunir as principais informações 

sobre os aspectos gerais da Glomeruloesclerose Segmentar e Focal, bem como seu 

diagnóstico e tratamento, apesar das lacunas que ainda existem na compreensão 

dessa doença. 

4. Metodologia 

 Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos indexados nos 

bancos de dados Scielo, PubMed e Jornal Brasileiro de Nefrologia utilizando como 

critério o idioma português e inglês, sem um limite de ano, priorizando os estudos 

nos últimos dez anos. 

5. Desenvolvimento 

A GESF é caracterizada por uma degeneração ou um colapso do tufo capilar 

ocasionando pouca ou nenhuma filtração nas áreas afetadas, é considerada 

segmentar quando atinge apenas parte do tufo e focal quando acomete menos de 

50% dos glomérulos. Atualmente a literatura sobre sua etiologia é escassa, 

entretanto, sabe-se que diversas podem ser as causas, tais como lesões nos 

podócitos pela presença de um fator de permeabilidade encontrado no plasma, 

mutações genéticas, agentes tóxicos e infecções virais. 

O diagnóstico é estabelecido através de informações clínicas como presença 

de edema e em alguns casos a presença de fenômenos tromboembólicos, 

laboratoriais em que ocorre a excreção de urina com presença de 3,5 g de proteínas 



em superfície corporal 1,73 m2 em 24 horas, albumina sérica abaixo de 3 g/dL, 

elevação nos níveis de colesterol total ou sua fração, a lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) e os achados na microscopia eletrônica.  

O tratamento inicial da GESF é feito com prednisona que pode resultar em 

uma remissão total ou parcial da proteinúria. Quando existe uma recidiva é 

recomendado o tratamento com corticoides, nos casos em que existe uma recidiva 

recorrente ou resistência ao tratamento é indicado o uso de ciclosporina e 

ciclofosfamida. 

 

6. Resultados preliminares  

 Até o presente momento não foi descrito com exatidão ao certo os 

mecanismos envolvidos na GESF. Estudos demostram que essa doença é a 

principal causa da síndrome nefrótica, contudo, a menos estudada para que de fato 

possamos ter o completo entendimento sobre a sua etiologia. Desta forma se faz 

necessário o desenvolvimento de novos estudos sobre a doença para que se possa 

saber de fato o principal mecanismo envolvido na GESF.  

7. Fontes consultadas 

1. Guyton AC, Hall JE. Tratado de Fisiologia Médica. São Paulo, SP, ELSEVIER, 

2011; ISBN: 978-85-352-3735-1, 12ª edição. 

2. Soares MF, Franco M, Aplicação da Biologia Molecular à Patologia Renal: 

Revisão de Literatura. J Bras Nefrol. 2007; 29(2); 

3. Lim BJ, Yang JW, Do WS, Fogo AB. Pathogenesis of Focal Segmental 

Glomerulosclerosis. Journal of Pathology and Translation Medicine. 2016; 50:405-10. 

4. Moura LRR, Franco MF, Kirsztajn GM. Minimal change disease and focal 

segmental glomerulosclerosis in adults: response to steroids and risk of renal failure. 

J Bras Nefrol. 2015; 37(4): 475-80; 

5. Stirling CM, Mathieson P, Boulton-Jones JM, Feehally J, Jayne D, Murray HM, 

ADU D. Treatment and outcome of adult patients with primary focal 

segmental glomerulosclerosis in five UK renal units. Q J Med. 2005; 98:443–49; 


