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RESUMO 

Introdução: A fibrose cística (FC) é uma doença genética causada pela disfunção da 
proteína CFTR, afeta principalmente os pulmões e o pâncreas. Tem incidência de 
1:7576 nascidos vivos no Brasil e apresenta manifestações clínicas diversas, 
respiratórias e gastrointestinais. Observada a necessidade de melhor compreensão 
acerca das abordagens diagnósticas, a presente revisão tem por objetivo discutir os 
avanços dos métodos para detecção da fibrose cística. Metodologia: Trata-se de um 
estudo retrospectivo, com revisão de literatura a partir da busca por publicações 
indexadas nas bases de dados MEDLINE e LILACS disponíveis em inglês, português 
ou espanhol e publicadas de 2015 até 2019. Resultados e Discussão: Durante a 
revisão, foram observadas as diferentes técnicas de diagnóstico para FC e, a partir de 
uma leitura criteriosa da literatura disponível, foram levantados pontos positivos e 
negativos sobre cada uma das abordagens e expostas em categorias de discussão. 
Sendo um consenso que pacientes diagnosticados precocemente apresentam melhor 
prognóstico e sobrevida, e que é necessário mais estudos e testes complementares 
para ajudar no esclarecimento do diagnóstico. Conclusão: A sintomatologia clássica 
da FC não é suficiente para diagnosticá-la de forma precoce. Apesar do avanço nas 
pesquisas acerca do diagnóstico de FC, ainda não há um teste preciso o suficiente 
para confirmá-la. Dessa forma, a melhor estratégia de diagnóstico atual é uma 
abordagem multifacetada integrando avaliação clínica, testes funcionais para a 
proteína CFTR e a genotipagem.  

Palavras-chave – Regulador de Condutância Transmembrana em Fibrose Cística; 
Triagem Neonatal; Técnicas de Genotipagem. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Cystic fibrosis (CF) is a genetic disease caused by CFTR protein 
dysfunction, mainly affecting the lungs and pancreas. It has an incidence of 1: 7576 
live births in Brazil and presents diverse clinical manifestations, respiratory and 
gastrointestinal. Given the need for a better understanding of diagnostic approaches, 
this review aims to discuss the advancements in methods for the detection of cystic 
fibrosis. Methodology: This is a retrospective study, with a review of the literature 
based on the search for indexed publications in the MEDLINE and LILACS databases 
available in English, Portuguese or Spanish and published from 2015 to 2019. Results 
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and Discussion: During the review, the different diagnostic techniques for CF were 
observed, and from a careful reading of the available literature, positive and negative 
points were raised on each of the approaches and exposed in discussion categories. 
It is a consensus that patients diagnosed early have a better prognosis and survival, 
and that further studies and complementary tests are needed to help clarify the 
diagnosis. Conclusion: The classic symptomatology of CF is not enough to diagnose 
it early. Despite advances in research on the diagnosis of CF, there is still not a precise 
enough test to confirm it. Thus, the best current diagnostic strategy is a multifaceted 
approach integrating clinical assessment, functional testing for CFTR and genotyping. 

Keywords - Transmembrane Conductivity Regulator in Cystic Fibrosis; Neonatal 
screening; Genotyping Techniques.  

_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

A fibrose cística (FC), também conhecida como mucoviscidose, é uma doença 
genética multissistêmica com padrão de herança autossômico recessivo.  É causada 
pela disfunção da proteína reguladora da condutibilidade da transmembrana da 
fibrose cística (CFTR), que é responsável pelo transporte de cloreto na membrana 
apical das células epiteliais (SIMMONDS, 2019). Tem incidência de 1:7576 nascidos 
vivos no Brasil, com destaque na região sul (ATHANAZIO et al., 2017). Afeta 
principalmente os pulmões e o pâncreas, causando processo obstrutivo pelo aumento 
da viscosidade do muco, o que propicia infecções bacteriana (NAEHRIG; CHAO; 
NAEHRLICH, 2017). Um dos maiores agravantes relacionado a FC é a insuficiência 
respiratória a qual representa cerca de 80-95% dos casos de mortalidade. Dentre os 
principais sinais e sintomas estão a tosse persistente e produtiva e aparecimento de 
pólipos nasais. No pâncreas, a obstrução dos ductos secretores altera a 
biodisponibilidade de enzimas digestivas, o que pode interferir no padrão nutricional e 
no crescimento de crianças e adolescentes. Outros sintomas consistem na 
hipersecreção de cloreto de sódio pelas glândulas sudoríparas, esteatorreia e 
hipomotilidade intestinal, além de predispor à infertilidade e diabetes (BRASIL, 2016; 
FEDICK et al., 2019). Exposta a sintomatologia, e considerando sua variabilidade, faz-
se refletir sobre a necessidade de melhor compreensão acerca das abordagens 
diagnósticas. A partir disso, o presente estudo tem por objetivo discutir os avanços 
dos métodos para detecção da fibrose cística. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura. Foram consultadas as bases 
de dados eletrônicas Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(Medline) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) 
e, sendo incluídos os artigos completos escritos em português, inglês e espanhol, 
publicados entre os anos de 2015 e 2019. Os descritores foram validados no site dos 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e no Medical Subject Headings (MeSH), a 
saber: “Transmembrane Conductivity Regulator in Cystic Fibrosis, Neonatal screening 
and Genotyping Techniques”. Foram selecionados para análise, os artigos que 
mencionaram em seus títulos e resumos os métodos diagnósticos para FC. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Naehrig, Chao e Naehrlich (2017), o diagnóstico da FC requer, pelo 
menos, uma característica clínica da doença, e/ou uma história de FC em irmãos, e/ou 
teste de triagem neonatal positivo com a demonstração da disfunção da proteína 
CFTR. Durante a revisão, foram observadas as diferentes técnicas de diagnóstico 
para FC e, a partir de uma leitura criteriosa da literatura disponível, foram levantados 
pontos positivos e negativos sobre cada uma das abordagens expostas nas seguintes 
categorias de discussão. 

Dosagem de Tripsinogênio Imunorreativo (TIR) através de Triagem neonatal 

Os programas de triagem neonatal são fundamentais para a detecção precoce da FC, 
observado o prognóstico desfavorável da doença e seu impacto na qualidade de vida. 
O diagnóstico presuntivo é dado pela dosagem de TIR que analisa os níveis de 
tripsinogênio a partir de amostra de sangue obtida pelo “teste do pezinho”, quando os 
níveis de TIR estão acima de 70 µg/ml indicam dano pancreático perinatal, o que eleva 
a suspeita de FC (BRASIL, 2016; NAEHRIG; CHAO; NAEHRLICH, 2017). Embora 
apresente relevância clínica, a dosagem de TIR é inconclusiva e reduz a confiabilidade 
passados trinta dias de vida, Lumertz et. al (2018) constataram que pacientes 
diagnosticados precocemente apresentam melhor prognóstico e sobrevida em relação 
aos que a confirmação se deu de forma mais tardia.  

Teste de eletrólitos no suor 

Em pacientes acometidos por FC, a disfunção da proteína CFTR leva a hipersecreção 
de cloreto de sódio pelas glândulas sudoríparas (NAEHRIG; CHAO; NAEHRLICH, 
2017). Sendo assim, um dos testes comumente utilizados para confirmar o diagnóstico 
é o teste do suor, o qual mede a quantidade de cloro excretado na transpiração. Fedick 
et al. (2019) expõe que, a partir dos níveis de cloro no suor dos indivíduos, estes 
podem ser classificados em três categorias: I) FC improvável: ≤ 29 mmol/L; II) FC 
possível: 30 - 59 mmol/L; III) FC clássica: ≥ 60 mmol/L. Farrel et al. (2017) afirma que 
pacientes com concentrações intermediárias de cloreto necessitam de mais estudos 
e recomendam testes complementares para ajudar a esclarecer o diagnóstico. 

Medida da diferença de potencial nasal 

O teste da diferença de potencial nasal (DPN) ocorre por medição do transporte iônico 
pelo CFTR refletindo o cloreto líquido e o movimento do sódio na membrana apical 
das células epiteliais, e sob condições específicas, pode avaliar a função CFTR in vivo 
do trato respiratório, no nariz. O método clássico utiliza o eletrodo no tecido 
subcutâneo e o paciente se posiciona sentado, de maneira que as soluções 
eletrolíticas instiladas na narina escoam para fora. O esperado para pacientes com 
FC é uma DPN mais negativa do que a normal. Esse teste deve ser utilizado para 
explorar o diagnóstico de FC em pacientes com história familiar positiva, ou que 
apresentaram menos de 2 mutações causadoras de FC e valores intermediários de 
cloreto no suor, como indicado no trabalho de Farrell et al. (2017). Quando feito 
corretamente, o DPN consegue discriminar várias funções do CFTR, porém, caso seja 
mal executado pode indicar um falso-negativo ou falso-positivo.  
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Bacteriologia respiratória 

De acordo com Zemanick e Hoffman (2016), a microbiologia clínica da FC geralmente 
depende do cultivo em laboratório de amostras respiratórias (por exemplo, 
expectoração, fluido de lavagem broncoalveolar, swabs orofaríngeos ou amostras de 
seio) para identificar e estudar os patógenos. Bactérias e fungos podem ser 
identificados, enumerados, isolados e caracterizados; suas características de 
crescimento e susceptibilidades antibióticas in vitro são definidas. Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus e Complexo Burkholderia cepacia (CBC) são as 
bactérias mais frequentemente associadas à doença pulmonar por FC. Salienta-se 
que o uso da lavagem nasal se ilustra como uma ferramenta diagnóstica de grande 
potencial para monitorar as vias aéreas em pacientes com FC (MOORE; 
MASTORIDIS, 2017).  

Análise das mutações da fibrose cística (Teste genético) 

Com a identificação do gene CFTR, em 1989, a análise genética passou a 
desempenhar um papel cada vez mais significativo no diagnóstico da FC (FARRELL, 
2017). De Boeck e Amaral (2016) demonstram que cerca de 2000 mutações já foram 
descritas para esse gene, e, dentre essas, por volta de 200 são responsáveis pela 
expressão da doença e sua grande variedade fenotípica. A principal mutação 
envolvida é a deleção da fenilalanina na posição 508 (F508del), presente em dois 
terços dos alelos fibrocísticos no mundo (CÓRDOVA; PIZARRO, 2018). De acordo 
com Fedick et al. (2019), para identificação de mutação direcionada, originalmente 
foram utilizados métodos como o clássico dot blot, o dot blot reverso e análise de 
enzimas de restrição em gel. Atualmente, novos métodos envolvendo discriminação 
alélica baseada em fluorescência ou em peso molecular são utilizados para a 
genotipagem, além ainda da técnica de sequenciamento. 

CONCLUSÃO 

Foi visto que a sintomatologia clássica da FC não é suficiente para diagnosticá-la de 
forma precoce, são necessários métodos complementares para confirmação. Apesar 
do avanço nas pesquisas acerca do diagnóstico de FC, ainda não há um teste preciso 
o suficiente para o diagnóstico da doença e que seja acessível à população. Dessa 
forma, a melhor estratégia de diagnóstico atual é uma abordagem multifacetada 
integrando a avaliação clínica com genotipagem e testes funcionais completos do 
CFTR. 
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