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RESUMO 

Introdução: A deficiência de alfa-galactosidase A (α-GalA) é mais comumente 
referida como doença de Fabry. É uma doença rara, recessiva, ligada ao X, causada 
por mutações no gene que codifica a enzima lisossômica α-GalA, que afeta o 
metabolismo de glicoesfingolípides, em decorrência de atividade deficiente desta 
enzima, levando ao acúmulo progressivo do seu substratono plasma e em vários 
tipos celulares, inclusive nas células renais. O acometimento renal é conhecido, 
assim como seu caráter progressivo, mas ainda existem muitas lacunas em relação 
à natureza das alterações renais e ao modo, momento e intensidade em que 
ocorrem. Entre elas, encontram-se os cistos renais, sobre os quais existem poucas 
descrições direcionadas à presença, frequência e tiposobservados nessa doença, 
motivando a realização do presente estudo. Objetivos: Em pacientes de ambos 
os sexos com deficiência de α-GalA, estabelecer: frequência da ocorrência de cistos 
renais e suas características; eventual associação entre esses achados e o genótipo 
da doença de Fabry.  Casuística e Métodos: Foram avaliados pacientes 
consecutivos com doença de Fabry e um grupo de pacientes com glomerulopatias 
atendido na UNIFESP para comparação, através de ultrassonografia de abdômen, 
procedendo-se à busca ativa de formações císticas e avaliação detalhada dos 
rins,assim como de dados demográficos, clínicos e laboratoriais. Resultados: 
Observamos que os grupos avaliados foram similares, do ponto de vista estatístico, 
quanto à idade, taxa de filtração glomerular estimada pela fórmula do CKD-EPI e 
estágios de doença renal crônica. Quando avaliados os achados ultrassonográficos, 
cistos parapiélicos foram mais frequentes nos pacientes com doença de Fabry e 
essa diferença foi estatisticamente significante, em cada rim em separado e em 
ambos os rins em conjunto também. Não houve diferença entre o grupo com doença 
de Fabry e aquele com outrasglomerulopatias em relação à frequência dos cistos 
corticais ou outras características do exame ultrassonográfico. A frequência de 
cistos parapiélicos em pacientes com doença de Fabry vs. outras glomerulopatias foi 
de 40,5% vs. 8,9% (e de parapiélicos em conjunto com corticais foi de 
52,4%vs.10,7%). O achado de cistos parapiélicosnão se relacionou com a 
ocorrência de mutações determinantes da doença de Fabry. Conclusões: Em 
pacientes com doença de Fabry em diferentes estágios de acometimento renal, a 
detecção de cistos parapiélicos foi estatisticamente mais frequente que em 
pacientes comglomerulopatias com filtração glomerular comparável. Esse achado 
pode ser um motivo para indicar a pesquisa de doença de Fabry em pacientes com 
doença renal de etiologia indefinida quando se encaminha um paciente para a 
realização de ultrassonografia no processo de investigação, particularmente quando 
se trata de uma nefropatia familiar. 
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ABSTRACT  

Introduction: Alpha-galactosidase A (α-GalA) deficiency is more commonly referred 
to as Fabry's disease. It is a rare, recessive, X-linked disease caused by mutations in 
the gene encoding the lysosomalα-GalA enzyme, which affects glycosphingolipid 
metabolism, as a result of deficient activity of this enzyme, leading to the progressive 
accumulation of its substrate in plasma and various types of cells, including kidney 
cells. Renal impairment in such disease is known as well as its progressive nature, 
but there are still many gaps in relation to the nature of the renal involvement and the 
manner, moment and intensity with which the different compartments are affected. 
There are few descriptions directed to the presence, frequency and type of renal 
cysts found in this disease, motivating the accomplishment of the present study. 
Objectives: In patients of both genders with α-GalA deficiency, establish: frequency 
of the occurrence of renal cysts and their characteristics; possible association 
between these findings and theFabry's disease genotype. Patients and Methods: 
We compared consecutive patients with Fabry's diseaseand patients with 
glomerulopathiestreated at UNIFESP, using abdomen ultrasonography, with an 
active search for cystic formations and detailed evaluation of the kidneys, as well as 
of demographic, clinical and laboratory data. Results: Individuals with Fabry’s 
disease and patients with different glomerulopathies with varying glomerular filtration 
rates were compared. We observed that the groups evaluated were statistically 
similar, regarding age, gender, glomerular filtration rate estimated by the CKD-EPI 
formula and stages of chronic kidney disease. When we evaluated the sonographic 
findings, parapelvic cysts were more frequent in patients with Fabry's disease and 
this difference was statistically significant in each separate kidney and in both 
kidneys as well. There was no difference between the group with Fabry's disease 
and that with other glomerulopathies in relation to the frequency of cortical cysts or 
other characteristics of the ultrasound examination. The frequency of parapelvic 
cysts in patients with Fabry's disease and other glomerulopathies was 40.5% vs. 
8.9% (and parapelvic associated with cortical cysts was52.4% vs. 10.7%). The 
finding of parapyelic cysts was not related to the occurrence of Fabry's 
diseasedefining mutations. Conclusions: In patients with Fabry's disease at different 
stages of renal involvement, the detection of parapelvic cysts was statistically more 
frequent than in patients with glomerulopathies and comparable glomerular filtration. 
This finding may be a further evidence of Fabry's disease in patients with renal 
disease of undefined etiology when patientsarereferredtoultrasoundexaminationin the 
investigation of a renal disease, in particular in cases of familial nephropathy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A deficiência de alfa-galactosidase A (α-GalA) é mais comumente referida 

como doença de Fabry-Anderson ou doença de Fabry (Germain, 2010) e, neste 

texto, será referida como doença de Fabry. É uma doença rara, recessiva, ligada ao 

X, causada por mutações no gene que codifica a enzima lisossomal α-GalA e que 

afeta o metabolismo de glicoesfingolípides em decorrência de atividade deficiente 

dessa enzima. O defeito enzimático leva ao acúmulo progressivo de seu substrato, 

primariamente o glicoesfingolípide globotriaosilceramida e glicoesfingolípides 

relacionados no plasma e em vários tipos celulares; nas células renais, os depósitos 

de globotriaosilceramida acontecem cedo no curso da vida dos pacientes (Tondel e 

cols., 2013). 

O diagnóstico de certeza da doença de Fabry em indivíduos do sexo 

masculino pode ser estabelecido a partir de baixa atividade da α-GalA no plasma 

e/ou nos leucócitos. Já nos indivíduos do sexo feminino, a mensuração da atividade 

da α-GalA nem sempre permite a identificação da doença nas mulheres 

heterozigóticas, nas quais o diagnóstico só poderá ser realizado através de teste 

genético com identificação da mutação genética compatível com tal doença (Sodré e 

cols., 2017). 

São afetados primariamente os indivíduos do sexo masculino, mas as 

mulheres heterozigóticas podem apresentar doença de intensidade moderada ou 

severa, provavelmente relacionada ao padrão de inativação do cromossomo X, que 

é aleatório (Schiffmann e cols., 2009).  Assim, as mulheres podem ser 

assintomáticas (Schiffmann e cols., 2009), mas, na verdade, frequentemente 
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apresentam sintomas e podem ser tão gravemente acometidas quanto os homens; 

entretanto, quando comparados com os dos homens, os sinais e sintomas das 

mulheres em geral aparecem mais tarde e com menor gravidade (Mehta e cols., 

2010).  

O grau de comprometimento pela doença distribui-se em amplo espectro e as 

manifestações clínicas tornam-se mais intensas à medida que a deposição 

de glicoesfingolípides aumenta com o passar do tempo. O desenvolvimento de 

doença renal progressiva, assim como de doenças cardíacas e cerebrovasculares 

levam à morbidade elevada e mortalidade prematura (Germain e cols., 2007). As 

principais manifestações clínicas da doença de Fabry, como doença cerebral e 

nefropatia, são decorrentes de complicações arteriais a ela associadas e têm 

fisiopatologia ainda incerta (Tuttolomondo e cols., 2013). 

Os sintomas mais comuns de apresentação são parestesias dolorosas nas 

extremidades (acroparestesias), febre, hipohidrose, angioqueratoma e opacidades 

na córnea, denominadas como cornea verticillata (Mignani e cols., 2004).    

Juntamente com o acometimento renal, eventos cardiovasculares e 

cerebrovasculares também contribuem para a conhecida morbidade e mortalidade 

da doença de Fabry (Schiffmann e cols., 2009).  Entre as manifestações cardíacas, 

encontram-se: hipertrofia de ventrículo esquerdo concêntrica sem dilatação 

ventricular, doenças valvares mitral e aórtica, distúrbios de condução atrioventricular 

ou de repolarização e função diastólica comprometida. Já as manifestações 

neurológicas envolvem tanto o sistema nervoso periférico, como o sistema nervoso 

central. Considera-se que o principal acometimento do sistema nervoso central se 
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deve à vasculopatia cerebral, notando-se uma incidência aumentada de acidente 

vascular cerebral (Tuttolomondo e cols., 2013). 

Em indivíduos do sexo masculino com doença de Fabry clássica, o 

envolvimento renal é mais frequentemente anunciado pelo aparecimento 

de proteinúria que, usualmente, tem início na quarta 

década.  A nefropatia de Fabry tipicamente progride por volta da quinta década para 

doença renal crônica em estágio 5 (DRC 5), requerendo terapia renal de substituição 

(Mignani e cols., 2004).    

É interessante ressaltar que grande parte dos pacientes pode chegar a essa 

fase de tratamento de substituição renal sem saber que tem doença de Fabry e 

nefropatia decorrente da deficiência enzimática característica dessa doença, o que, 

na verdade, é uma situação de desconhecimento que se estende à insuficiência 

renal terminal decorrente das mais diversas causas.  

Diante desse cenário, tem-se proposto a investigação diagnóstica da 

deficiência de α-GalA mesmo entre indivíduos que já estão em tratamento dialítico. 

Embora nesse estágio nada se possa fazer no que tange à lesão renal propriamente 

dita, é possível tratar outros acometimentos, como, por exemplo, os quadros 

dolorosos que tanto afligem esses pacientes, os quais não poderiam ser eficazmente 

tratados enquanto a doença causadora não fosse identificada.  

Assim como no caso dos demais acometimentos da doença, a detecção 

precoce da nefropatia de Fabry é crucial, já que a terapia de reposição enzimática 

tardia pode não impedir a progressão da disfunção renal progressiva. Fazer tal 

diagnóstico é um desafio, destacando-se a dificuldade para diagnosticar a doença 
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em crianças assintomáticas e na ausência de marcadores sensíveis e não invasivos. 

Medidas cuidadosas da taxa de filtração glomerular e a realização de dosagens de 

proteinúria e microalbuminúria regularmente são úteis para esse fim, apesar de não 

serem consideradas sensíveis o bastante para detectar lesões renais tão cedo 

quanto seria desejável. A biópsia renal com análise por microscopia eletrônica deve 

ser considerada para o diagnóstico histológico da doença renal. 

Como visto, a deficiênciade α-GalAdetermina alterações multissistêmicas. 

Oacometimento renal é conhecido, assim como seu caráter progressivo, mas ainda 

existem muitas lacunas em relação à natureza das alterações funcionais renais e ao 

modo, momento e intensidade com que os diferentes compartimentos renais são 

afetados.  É interessante ressaltar que, embora a presença de cistos nos rins, assim 

como cistos em outras localizações, seja uma característica marcante dessa doença, 

quando ativamente pesquisados, existem poucas descrições direcionadas à 

definição de um padrão desse tipo de manifestação e sua contribuição para o 

diagnóstico da própria doença de Fabry. 

Como se sabe os rins são afetados por diversas doenças císticas, algumas 

mais presentes na infância e outras na idade adulta. Não é fácil definir tais doenças 

sem adequado conhecimento das características de cada uma delas nos exames de 

imagem e de outras manifestações geraisque se podem somar aos achados 

ultrassonográficos. Entre as diversas doenças císticas renais, citam-se: displasia 

multicística, rins displásicos com cistos, doenças renais císticas sistêmicas (doenças 

renais policísticas autossômicas recessiva e dominante, nefronoftise, doença cística 

medular), cistos renais isolados, cistos renais adquiridos, cistos no interior de 

tumores e doenças císticas associadas a alterações metabólicas (Pei e cols., 2009). 
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Essas classificações têm sido modificadas com o passar do tempo e, como costuma 

acontecer com classificações de doenças, em geral não abrangem adequadamente 

todos os diagnósticos.  

Entre tais doenças, vale destacar a importância da doença renal policística 

autossômica dominante (DRPAD), que é a quarta causa mais frequente de doença 

renal crônica em estágio 5 nos Estados Unidos e outros países, após as nefropatias 

diabética e hipertensiva e as glomerulonefrites. Tal doença cística tem seu 

diagnóstico realizado na prática clínicaapartir de achados ultrassonográficos 

associados a uma história familiar de doença renal progressiva e a utilização, hoje, 

de critérios diagnósticos baseados no recurso ultrassonográfico, baseou-se na 

associação dessas características com a identificação por testes genéticos de 

mutações específicas no gene PKD1 (Pei e cols., 2009). 

O presente estudo voltou-se, então, para avaliar a ocorrência de cistos de 

diferentes localizações (através de ultrassonografia de abdômen total) em pacientes 

com deficiência de α-Gal A e sua eventual correlação com genótipos da doença, 

bem como buscar entre achados do exame ultrassonográfico de pacientes 

portadores de nefropatia da doença de Fabry (em comparação com outras 

nefropatias) características peculiares que,eventualmente, pudessem levar à 

suspeita diagnóstica de doença de Fabry. 

   

  



  
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

  



  
 

7 
 

2. OBJETIVOS 

  

2.1. Objetivos primários  

 

Através de exame ultrassonográfico de abdômen total, rins e vias urinárias em 

pacientes de ambos os sexos com deficiência de α-GalA (vs. controles com 

glomerulopatias diversas), estabelecer:  

 Frequência da ocorrência de cistos renais e suas características. 

 Ocorrência concomitante ou não de cistos em outras localizações e suas 

características. 

  

 

2.2. Objetivos secundários  

 

Na mesma população acima, estabelecer, com bases nos dados disponíveis, a 

eventual existência de:  

 Associação entre esses achados e genótipos da deficiência de α-GalA.  

 Perfil ultrassonográfico relacionado à ocorrência de cistos renais em 

pacientes com deficiência de α-GalA.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Casuística 

 

Foram incluídos no presente estudo de natureza prospectivapacientes 

consecutivos com deficiência de α-GalA atendidos no Ambulatório de Erros Inatos 

do Metabolismo e/ou no Ambulatório de Glomerulopatias da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), sem restrições quanto à idade ou sexo.  

O estudo foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP e obteve sua aprovação sob o código CEP 1.388.171 (Anexo 1).Foi 

solicitado aos pacientes submetidos à avaliação que assinassem o termo de 

consentimento livre e esclarecido referente a esse estudo para a utilização das 

informações relativas aosseusprontuários(idade, sexo, diagnóstico de doença, 

mutações genéticas identificadas - no caso de pacientes com doença de Fabry) e 

resultados dos exames laboratoriais realizados.  

Esses pacientes tiveram o diagnóstico de doença de Fabry estabelecido por 

avaliação de pesquisador no Centro de Erros Inatos do Metabolismo da UNIFESP, 

prospectivamente, por exame ultrassonográfico de abdômen total, assim como de 

rins e vias urinárias, procedendo-se à busca ativa de formações císticas e avaliação 

particularmente detalhada dos rins.  

Para fins de comparação dos achados ultrassonográficos, estabeleceu-se 

como controle uma população com doença renal constituída por pacientes com 

doença renalglomerular (glomerulopatias),acompanhados no Ambulatório de 
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Glomerulopatias da UNIFESP, nos quais foram realizados os mesmos exames, 

seguindo a mesma metodologia. 

 

3.2. Métodos 

 

Trata-se de estudo prospectivo em que todos os exames ultrassonográficos 

foram realizados pelo mesmo médico radiologista, que é o pesquisador responsável 

pelo presente estudo. 

Em todos os exames, foi utilizado aparelho Philips HD-11XE com transdutor 

multifrequencial convexo 5-2, com protocolo dirigido para rins e vias urinárias. 

As informações ultrassonográficas utilizadas para a tabulação dos dados 

foram as dimensões (três eixos:crânio-caudal, ântero-posterior e látero-lateral) para 

cálculo dos volumes renais, ecogenicidades corticais, presença e localização de 

eventuais cistos (corticais, parapiélicos ou ambos) e sinais de nefropatia 

parenquimatosa crônica. Além disso, achados adicionais em outros órgãos 

abdominais que pudessem ter uma eventual relação com a doença de Fabry foram 

anotados. 

Além dos exames de imagem, foram obtidos dados demográficos e clínico-

laboratoriais. Idade, sexo, creatinina sérica, estimativa da TFG pela equação do 

Chronic Kidney Disease Epidemiology Study (CKD-EPI, expressa em mL/min/1,73m2 

de superfície corporal), peso, altura, etnia e, no caso dos pacientes portadores de 

doença de Fabry, genótipo foram anotados para tabulação dos dados e 

caracterização das amostras. 



 
 

11 
 

Para avaliação de função renal, utilizou-se a última dosagem sérica de 

creatinina (em geral,dosada uma semana antes da realização do exame 

ultrassonográfico, no caso do grupo controle), procedendo-se à determinação da 

estimativa da TFG pela fórmula do CKD-EPI e à classificação do estágio da doença 

renal crônica em cada caso, comodescrito a seguir: 

Fórmula da TFG estimada (CKD-EPI) = 141 x mín(SCr/κ, 1)α x máx(SCr /κ, 1)-1,209 x 

0,993idade x1,018 [se sexo feminino] x1,159 [se raça negra] 

Abreviaturas da fórmula do CKD-EPI: 

 

SCr (creatinina sérica padronizada) = expressa em mg/dL 

κ = 0,7 (para sexo feminino) ou 0,9 (para sexo masculino) 

α = -0,329 (para sexo feminino) ou -0,411 (para sexo masculino) 

mín = indica o valor mínimo de SCr/κ ou 1 

máx = indica o valor máximo de SCr/κ ou 1 

idade = expressa em anos 

 

Não se adotou aqui a correção para raça negra, como estabelecido para 

indivíduos brasileiros anteriormente por Zanocco e cols. (2009). 

Foi também utilizada a classificação de doença renal crônica em estágios, 

conforme descrito a seguir.No estágio 1 da DRC, a TFG é superior a 

90mL/min/1,73 m2 e representa a presença de lesão renal com TFG normal; no 

estágio 2, tem-se TFG de 60 a 90  mL/min/1,73 m2, traduzindo uma insuficiência 

renal leve; no estágio 3, 30 a 59 mL/min/1,73 m2, correspondendo a insuficiência 
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renal moderada; no estágio 4, 15 a 29 mL/min/1,73 m2, correspondendo a 

insuficiência renal grave; no estágio 5, a TFG é inferior a 15 mL/min/1,73 m2, 

refletindo insuficiência renal com necessidade de terapia de substituição renal 

(Canzini e Kirsztajn, 2011). 

 

3.3. Definições operacionais 

Na avaliação ultrassonográfica realizada no presente estudo, foram 

adotadas as seguintes definições para os achados ultrassonográficos 

observados: 

 Cistos: são estruturas ovaladas ou arredondadas, anecoicas/hipoecoicas com 

parede posterior bem definida e reforço acústico posterior.Podem ser simples 

ou complexos. Sendo simples, apresentam contornos regulares, paredes 

lisas, conteúdo anecoico e marcado reforço acústico; se forem complexos, 

podem apresentar paredes espessas e irregulares, septos internos, 

calcificações, conteúdo ecogênico e formações sólidas parietais (Sung Eun e 

cols., 2004). 

 Cistos corticais: formações corticais não comunicantes com o sistema coletor, 

preenchidas por material seroso e invólucro fibroso.  

 Cistos parapiélicos: são aqueles localizados ao redor do seio renal, onde 

predominam vasos linfáticos, nervos e estruturas vasculares, sendo cercados 

por tecido conectivo e gorduroso; têm provável origem na oclusão dos seios 

linfáticos que drenam os cálices. Geralmente são pequenos, confluentes e 

irregulares no seio renal (Ries e cols., 2004). 
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 Nefropatia parenquimatosa crônica: é caracterizada por rins com dimensões 

reduzidas, aumento da ecogenicidade e perda relativa da diferenciação 

córtico-medular, hipoecogenicidade das pirâmides, pequena dilatação do 

sistema coletor (atribuível a atonia pieloureteral), além de fina lâmina 

anecoica ao redor do rim. 

 

3.4. Análise estatística 

A análise estatística de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi 

inicialmente feita de forma descritiva através da média, mediana, valores mínimo e 

máximo, desvio-padrão, frequências absoluta e relativa (porcentagem). 

As análises inferenciais empregadas com o intuito de confirmar ou refutar 

evidências encontradas na análise descritiva foram: 

 Qui-quadrado de Pearson ou extensão do teste exato de Fisher (Agresti, 

1990) na comparação entre: 

 Grupos (controle e com doença de Fabry), segundo gênero e tipo de 

cisto; 

 Genótipo (somente no grupo com doença de Fabry), segundo tipo de 

cisto; 

 Mann-Whitney (Siegel, 2006) na comparação da idade, níveis de creatinina 

sérica, TFG CKD-EPI e estágio da DRC entre os grupos (controle e com 

doença de Fabry); 
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 Análise de variância com medidas repetidas (Neter e cols., 1996) na 

comparação do volume renal entre os grupos (controle e com doença de 

Fabry), considerando os lados. 

Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado 

o nível de significância alfa igual a 5%. 

Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 for Windows para o 

adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram 

realizadas com o programa estatístico R versão 3.3.2. (R Core Team, 2016). 
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4. RESULTADOS 

A população avaliada foi composta por 98 pacientes, sendo 56 (57,1%) 

controles com glomerulopatiase 42 (42,9%) com doença de Fabry (ver detalhes na 

Tabela 1). 

A maioria dos indivíduos do grupo controle eram mulheres (60,7%) com idade 

média de 37,3 anos, variando de 13 a 65 anos, com desvio-padrão de 14,7 anos. O 

nível médio de creatinina sérica nesse grupo foi de 1,42mg/dL, variando de 0,37 a 

7,56mg/dL, com desvio-padrão de 1,25mg/dL. A média da TFG CKD-EPI foi de 

80,99mL/min, variando de 6,00 a 154,30mL/min, com desvio-padrão de 

40,78mL/min. Vinte e sete pacientes (51,9%) desse grupo encontravam-se no 

estágio I de DRC. 

O grupo com doença de Fabry foi composto por 22 mulheres (52,4%) e 20 

homens (47,6%) (Figuras 1 e 2). A idade média observada nesse grupo foi de 37,4 

anos, variando de 9 a 65 anos, com desvio-padrão de 16,2 anos. O nível médio de 

creatinina sérica foi de 1,17mg/dL, variando de 0,49 a 9,89mg/dL, com desvio-

padrão de 1,68mg/dL. A média do TFG CKD-EPInesse grupo foi de 98,02mL/min, 

variando de 5,70 a 168,50mL/min, com desvio-padrão de 36,44mL/min. A maioria 

dos pacientes com doença de Fabry (70%) estavam no estágio 1 de DRC. 
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Tabela 1: Distribuição das características gerais dos pacientes dos grupos controle e 

com doença de Fabry. 

  Controle D. de Fabry Total p 

Gênero Feminino 34 60,7% 22 52,4% 56 57,1% 0,409a 

 Masculino 22 39,3% 20 47,6% 42 42,9%  

 Total 56 100,0% 42 100,0% 98 100,0%  

Idade (anos) N 56 42 98 0,957b 

 Média 37,3 37,4 37,3  

 Mediana 38,0 39,0 38,0  

 Mínimo-máximo 13-65 9-65 9-65  

 Desvio-padrão 14,7 16,2 15,3  

Tipo de cisto (bilateral*) Semcisto 44 78,6% 18 42,9% 62 63,3% <0,001c 

 Cortical 6 10,7% 2 4,8% 8 8,2%  

 Parapiélico 5 8,9% 17 40,5% 22 22,4%  

 Cortical e parapiélico 1 1,8% 5 11,9% 6 6,1%  

 Total 56 100,0% 42 100,0% 98 100,0%  

Creatinina sérica N 52 30 82 0,027b 

 Média 1,42 1,17 1,33  

 Mediana 0,94 0,80 0,87  

 Mínimo-máximo 0,37-7,56 0,49-9,89 0,37-9,89  

 Desvio-padrão 1,25 1,68 1,41  

TFG CKD-EPI N 52 30 82 0,112b 

 Média 80,99 98,02 87,22  

 Mediana 91,00 103,00 99,45  

 Mínimo-máximo 6,00-154,30 5,70-168,50 5,70-168,50  

 Desvio-padrão 40,78 36,44 39,89  

Estágio da DRC I 27 51,9% 21 70,0% 48 58,5% 0,085b 

 II 10 19,2% 4 13,3% 14 17,1%  

 III 5 9,6% 4 13,3% 9 11,0%  

 IV 8 15,4% - - 8 9,8%  

 V 2 3,8% 1 3,3% 3 3,7%  

 Total 52 100,0% 30 100,0% 82 100,0%  
aQui-quadrado de Pearson, bMann-Whitney, cExtensão do teste exato de Fisher 

DRC: doença renal crônica. TFG CKD-EPI: Taxa de filtração glomerular pela fórmula do estudo CKD-EPI. 

*Bilateral: significa que foram computados cistos de rim direito e/ou esquerdo em cada caso. 

 

 

 

  



 

 

Figura 1: Gráfico de distribuição do gênero dos pacientes dos grupos controle e com 

doença de Fabry. 

 

 

Figura 2: Diagrama de dispersão unidimensional da idadedos pacientes dos grupos 

controle e com doença de Fabry.
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Gráfico de distribuição do gênero dos pacientes dos grupos controle e com 

Diagrama de dispersão unidimensional da idadedos pacientes dos grupos 

controle e com doença de Fabry. 

controle FABRY

52,4%

39,3%
47,6%

feminino masculino

 

Gráfico de distribuição do gênero dos pacientes dos grupos controle e com 

 

Diagrama de dispersão unidimensional da idadedos pacientes dos grupos 
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Conforme resultados inferenciais, os grupos controle e com doença de Fabry 

apresentaram o mesmo perfil quanto ao gênero (p=0,409), idade (p=0,957), TFG 

CKD-EPI (p=0,112) e estágio da DRC (p=0,085). O grupo com doença de Fabry 

apresentou mais cistosparapiélicos (p<0,001) e menor nível de creatinina sérica 

(p=0,027) quando comparado ao grupo controle (Figuras 3 e 4). 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de dispersão unidimensional dos níveis de creatinina sérica 

(mg/dL) dos pacientes dos grupos controle e com doença de Fabry. 
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Figura 4: Diagrama de dispersão unidimensional dos níveis de TFG CKD-EPI 

(mL/min/1,73 m2) dos pacientes dos grupos controle e com doença de Fabry. 

 

 

Predominaram no grupo controle indivíduos sem qualquer tipo de cisto renal 

(78,6%), enquanto no grupo com doença de Fabry apenas 42,9% dos indivíduos não 

tinham cistos renais. Assim, não apresentar cistos renais de qualquer tipo foi uma 

condição mais frequente de forma estatisticamente significante no grupo controle vs. 

grupo com doença de Fabry (Tabela 1, Figura 5). 

 

  



 

 

Figura 5. Frequência de detecção no exame ultrassonográfico renal de cistos 

parapiélicos e/ou corticais em pacientes com doença de Fabry e controles com 

glomerulopatias. 

 
 
 

Todos os pacientes

medidas dos eixos longitudinal,

esquerdo), a partir dos quais

2. 

Não houve diferença

(p=0,083) nem na comparação

(p=0,160). 

Considerando-se 

no grupo com doença de

esquerdo (p<0,001). 
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Frequência de detecção no exame ultrassonográfico renal de cistos 

parapiélicos e/ou corticais em pacientes com doença de Fabry e controles com 

pacientes realizaram ultrassonografia de rins, na

longitudinal, látero-lateral e ântero-posterior

quais se calculou o volume renal, conforme

diferença significante quanto ao volume renal 

comparação entre os grupos controle e com

 o tipo de cisto, confirmamos que há mais 

com doença de Fabry,tanto no rim direito (p<0,001) 

 
Frequência de detecção no exame ultrassonográfico renal de cistos 

parapiélicos e/ou corticais em pacientes com doença de Fabry e controles com 

na qual foram feitas 

posterior dos rins (direito e 

conforme resume a Tabela 

 entre ambos os rins 

com doença de Fabry 

há mais cistosparapiélicos 

001) quanto no rim 
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Tabela 2: Caracterização dos cistos dos pacientes dos grupos controle e com 

doença de Fabry. 

 Controle  Doença de Fabry  Total 

 rim direito 
rim 

esquerdo 
 rim direito 

rim 
esquerdo 

 rim direito 
rim 

esquerdo 
Tipo de cisto               

Semcisto 
4
9 

87,5% 45 80,4%  
2
4 

57,1% 17 40,5%  
7
3 

74,5% 62 63,3% 

Cortical 5 8,9% 5 8,9%  4 9,5% 3 7,1%  9 9,2% 8 8,2% 

Parapiélico 2 3,6% 6 10,7%  
1
4 

33,3% 20 47,6%  
1
6 

16,3% 26 26,5% 

Cortical e parapiélico - - - -  - - 2 4,8%  - - 2 2,0% 

Total 
5
6 

100,0
% 

56 100,0%  
4
2 

100,0
% 

42 100,0%  
9
8 

100,0
% 

98 100,0% 

Eixo longitudinal (cm)               

N 56 56  42 42  98 98 

Média 10,85 10,84  10,03 10,00  10,50 10,48 

Mediana 11,00 10,85  10,25 10,15  10,70 10,60 

Mínimo 7,30 8,00  4,90 5,00  4,90 5,00 

Máximo 13,50 14,30  15,00 13,90  15,00 14,30 

Desvio-padrão 1,36 1,37  1,98 1,79  1,69 1,61 

Eixo látero-lateral (cm)               

N 56 56  42 42  98 98 

Média 4,62 5,25  4,67 5,10  4,64 5,19 

Mediana 4,50 5,20  4,70 5,20  4,60 5,20 

Mínimo 3,40 3,60  2,00 2,60  2,00 2,60 

Máximo 6,80 6,60  8,00 6,70  8,00 6,70 

Desvio-padrão 0,79 0,85  1,10 0,90  0,93 0,87 
Eixo ântero-posterior 
(cm) 

              

N 56 56  42 42  98 98 

Média 5,90 4,98  4,68 4,74  5,38 4,88 

Mediana 5,00 5,10  4,75 4,80  4,80 4,95 

Mínimo 3,50 3,20  2,60 2,80  2,60 2,80 

Máximo 57,00 7,00  10,00 7,50  57,00 7,50 

Desvio-padrão 6,99 0,76  1,12 0,82  5,34 0,79 

Volume renal (cm3)               

N 56 56  42 42  98 98 

Média 165,92 154,17  127,08 133,01  149,27 145,10 

Mediana 128,04 148,98  118,57 139,02  122,29 145,15 

Mínimo 53,68 55,65  13,84 25,70  13,84 25,70 

Máximo 290,14 273,38  627,60 223,33  627,60 273,38 

Desvio-padrão 249,66 55,86  91,42 48,52  198,11 53,62 
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As mutações identificadas em todos os pacientes com doença de Fabry foram 

as seguintes, conforme os éxons e íntrons em que se localizavam:  

 Éxon 1 (N=19):  

 substituição C63Y (N=2);  

 c.73ins CCCTCGTTTCCTGG (N=3);  

 c634; p.C52X (N=4);  

 p.N34D em hemizigose (N=3);  

 p.R49P (N=2); 

 IVS 5-2 A>G, p.C52F (N=2); 

 c.59_72dup.CCCTCGTTTCCTGG (N=1).  

 Éxon 2 (N=5):  

 c.337T>C p.F113L (N=1);  

 p.F113L em heterozigose (N=1);  

 variante p.R118c(N=3). 

 Éxon 3 (N=1):  

 c.540G>T p.L180F  (N=1). 

 Éxon 5 (N=1):  

 R220X  (N=1). 

 Éxon 6 (N=2):  

 c.870G>A p.M290I (N=1); 

 p.D313Y (N=1). 

 Éxon 7 (N=12):  

 R342Q (N=5); 

 Variante p.R356W (N=7). 

 Variantes intrônicas (N=2). 

 

A maior parte das mutações ocorreu nos éxons 1 (45,2%), 7 (28,6%) e 2 

(11,9%), como exposto na Tabela 3. Face à diversidade de mutações, não se 
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buscou associação entre essas mutações isoladamente e a presença de cistos. Em 

vez disso, avaliou-se a existência de uma eventual associação entre as mutações 

agrupadas por éxons e íntronsnas quais se localizavam e a presença de cistos. Na 

Tabela 3, são apresentadas as frequências dos genótipos (mutações agrupadas por 

seus éxons e íntrons). 

 

 

Tabela 3: Caracterização dos cistos dos pacientes do grupo comdoença de Fabry, 

segundo localização da mutação em diferentes éxons e íntrons. 

 

 Genótipo N Percentual 

 ÉXON 1 19 45,2% 

 ÉXON 2 5 11,9% 

 ÉXON 3 1 2,4% 

 ÉXON 5 1 2,4% 

 ÉXON 6 2 4,8% 

 ÉXON 7 12 28,6% 

 ÍNTRON 2 4,8% 

 Total 42 100,0% 

 

  



 

 

 

Figura 6: Distribuição dos genótipos dos pacientes do grupo com doença de Fabry.

 

 

Conforme se pode observar na 

evidenciar associação estatisticamente significante entre genótipo

e íntrons onde se localizavam as mutações)

doença de Fabry. 

 

 

Tabela 4: Distribuição dos pacientes, segundo 

mutação e tipo de cisto dos pacientes

 

 Semcisto Só

Genótipo    

ÉXON 1 11 61,1% 1 

ÉXON 2 1 5,6% - 

ÉXON 3 1 5,6% - 

ÉXON 5 - - - 

ÉXON 6 1 5,6% - 

ÉXON 7 3 16,7% 1 

ÍNTRON 1 5,6% - 

Total 18 100,0% 2 
cExtensão do teste exato de Fisher

 

EXON 3
1

2,4%

EXON 5
1

2,4%

EXON 6
2

4,8%

EXON 7
12

28,6%

INTRON
2

4,8%
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Distribuição dos genótipos dos pacientes do grupo com doença de Fabry.

Conforme se pode observar na Tabela 4 e nas Figuras 6 

evidenciar associação estatisticamente significante entre genótipo

e íntrons onde se localizavam as mutações) e tipo de cisto dos pacientes com 

Distribuição dos pacientes, segundo éxon ou íntron em que se localiza a 

e tipo de cisto dos pacientes do grupocomdoença de Fabry

Tipodecisto (bilateral) 

ócortical Sóparapiélico Parapiélico+cortical 

     

50,0% 5 29,4% 2 40,0% 

- 4 23,5% - - 

- - - - - 

- 1 5,9% - - 

- - - 1 20,0% 

50,0% 6 35,3% 2 40,0% 

- 1 5,9% - - 

100,0% 17 100,0% 5 100,0% 
xato de Fisher 

EXON 1
19

45,2%

EXON 2
5

11,9%  

Distribuição dos genótipos dos pacientes do grupo com doença de Fabry. 

6 e 7, não foi possível 

evidenciar associação estatisticamente significante entre genótipo (conforme éxons 

e tipo de cisto dos pacientes com 

éxon ou íntron em que se localiza a 

abry. 

   

Total p 

   

19 45,2% 0,548c 

5 11,9%  

1 2,4%  

1 2,4%  

2 4,8%  

12 28,6%  

2 4,8%  

42 100,0%  



 

 

 

 

Figura 7: Distribuição dos genótipos dos pacientes do grupo com doença de Fabry, 

segundo o tipo de cisto (bilateral).

 

 

Todos os pacientes

observando-se, além dos

localizações. Assim, no grupo

cistos pancreáticos (N=1)

e parapiélicos no mesmo

paciente tinha múltiplos

pacientes com evidências

litíase renal.  

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%
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sem cisto

EXON 1 EXON 2
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: Distribuição dos genótipos dos pacientes do grupo com doença de Fabry, 

segundo o tipo de cisto (bilateral). 

pacientes foram avaliados por ultrassonografia

dos cistos renais, outras alterações, como

grupo de pacientes com doença de Fabry,

1) e hepáticos (N=1), além da coexistência

mesmo rim (N=1). No grupo controle com glomerulopatias

múltiplos hemangiomas hepáticos. Em ambos

evidências de nefropatia parenquimatosa crônica,

  

cortical parapiélico cortical e 
parapiélico

tipo de cisto (bilateral)

EXON 2 EXON 3 EXON 5 EXON 6 EXON 7

 

: Distribuição dos genótipos dos pacientes do grupo com doença de Fabry, 

ultrassonografia de abdômen total, 

como cistos em outras 

Fabry, foram detectados 

coexistência de cistos corticais 

glomerulopatias, um 

ambos os grupos, havia 

crônica, assim como com 

cortical e 
parapiélico

EXON 7 INTRON



 

 

A seguir, são 

ultrassonografia de abdômen

para demonstração dos

parapiélicos e/ou corticai

abdominais, litíase renal

15). 

 

Figura 8:Cisto parapiélico
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 apresentadas as imagens de alguns

abdômen realizados nos pacientes do

dos principais tipos de achados aqui

corticais renais, assim como cistos em

renal e nefropatia parenquimatosa crônica

parapiélico em paciente portadora de doença de Fabry
  

alguns exames de 

do presente estudo, 

aqui descritos, cistos 

em outros órgãos 

crônica (Figuras 8 a 

 
Fabry. 



 

 

Figura 9:Cistos renais parapiélicos
 
 

Figura10:Cisto renal parapiélico
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parapiélicos em paciente portadora de doença

parapiélico em paciente portador de doença

 
doença de Fabry. 

 
doença de Fabry. 



 

 

Figura 11: Cisto pancreático
 

Figura 12:Cisto hepático
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pancreático em paciente portador de doença de

hepático em paciente portadora de doença de Fabry

 
de Fabry. 

 
Fabry. 



 

 

Figura 13: Cálculo renal
 

Figure 14: Cistos cortical
doença de Fabry. 
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renal em paciente portadora de doença de Fabry

ical e parapiélico no mesmo rim em paciente

 
Fabry. 

 
aciente portadora de 



 

 

Figure 15: Cisto cortical 
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 presente em rim com nefropatia parenquimatosa

  

 
parenquimatosa crônica. 
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5. DISCUSSÃO 
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5. DISCUSSÃO 

A doença de Fabry é uma doença rara e, embora bastante conhecida por 

especialistas, é ainda subdiagnosticada. Um dos motivos para isso é que apresenta 

sintomatologia muito diversificada e inespecífica, dificultando o diagnóstico clínico ou 

a mera suspeição de tal diagnóstico. Numa condição como essa, seria de grande 

interesse contar com mais subsídios para a investigação e definição precoces da 

doença. O exame de ultrassonografia é rotineiramente realizado em pacientes com 

doenças renais em investigação; em sendo assim, conhecer manifestações mais 

características da doença de Fabry que pudessem chamar a atenção para tal 

diagnóstico em exames de imagem certamente seria útil. Por tudo isso, buscamos 

avaliar criteriosamente se pacientes com deficiência bem definida de α-GalAem 

diferentes estágios de evolução da doença renal apresentavam alterações 

ultrassonográficas peculiares que pudessem contribuir para o diagnóstico ou 

suspeita diagnóstica de doença de Fabry.  

Assim, no presente estudo, foram comparados indivíduos com doença de 

Fabry e pacientes com glomerulopatias diversas com níveis variados de TFG. 

Observamos que os grupos avaliados foram similares, do ponto de vista estatístico, 

quanto à idade e sexo, TFG estimada pela fórmula do CKD-EPI e estágios de 

doença renal crônica. 

Deve-se esclarecer que um dos objetivos da inclusão aleatória desse grupo 

controle doente era que ele tivesse, pelo menos, o mesmo grau de acometimento 

renal do grupo com doença de Fabry; assim, o fato de ter níveis médios de 

creatinina sérica mais elevados não se constituiu emproblema, mas, pelo 



 

34 
 

contrário,em uma característicaque tornou tal grupo de comparaçãobastante 

adequado para o fim a que se destinava. De qualquer forma, eles foram similares 

quando aplicada a fórmula para estimativa da TFG. 

Neste ponto, é preciso dizer que, mundialmente, a utilização de estimativas 

da TFG é aceita como sendo uma forma melhor de avaliar a função renal que a 

dosagem isolada de creatinina sérica porque leva em conta outros aspectos 

inerentes ao indivíduo, como idade e gênero (e, em algumas fórmulas ou 

populações, etnia/cor), além do nível sérico absoluto da creatinina e, eventualmente, 

outros parâmetros, na definição da filtração glomerular.  

Destacam-se entre as fórmulas a de Cockcroft-Gault (CG) e, mais 

recentemente, a do estudo Modificationof Diet in Renal Disease (MDRD) e a CKD-

EPI para adultos, além da fórmula de Schwartz para crianças. Neste estudo, foi 

utilizada a equação do CKD-EPI, que apresenta, em relação à do MDRD, melhor 

desempenho e capacidade para previsão de risco, além de apresentar menor viés e 

ter uma maior acurácia, principalmente nas faixas de TFG >60 mL/min/1,73 m2. Essa 

equação tem sido considerada,atualmente,como o melhor padrão para estimar a 

TFG e utiliza, assim como a do estudo do MDRD, quatro variáveis: creatinina sérica, 

idade, raça e gênero.  

Na população estudada, havia indivíduos em todos os estágios de DRC nos 

dois grupos, com predomínio dos estágios 1 e 2 também em ambos os grupos, 

observando-se que mais da metade dos indivíduos estavam no estágio 1 nas duas 

populações. Dessa forma, foi possível descartar qualquer eventual interferência do 
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grau de déficit de filtração glomerular (particularmente graus mais avançados) sobre 

o desenvolvimento ou não de cistos no grupo com doença de Fabry. 

Era deveras relevante que os dois grupos fossem similares quanto à 

distribuição etária porque está bem estabelecido que a presença de cistos corticais, 

por exemplo, aumenta com o envelhecimento. De fato, na população geral, cistos 

corticais renais passam a ser mais comuns após os 50 anos de idade,segundo 

alguns (Pisani e cols., 2018), e até mesmo após os 40 anos, segundo outros (Ries e 

cols., 2004). No presente estudo, os cistos renais foram encontrados em todas as 

faixas etárias, tanto em crianças, como em adultos e idosos.Em particular, não se 

observou associação entre a presença de cistos parapiélicos e a idade dos 

pacientes, como anteriormente descrito por Ries e cols. (2004) e Denic e cols. 

(2016), mas não confirmado por Pisani e cols. (2018). 

De um modo geral, oenvelhecimento está relacionado a alterações 

estruturais, não só dos glomérulos, túbulos e interstício, mas também da 

vasculatura. Estudos prévios mostraram declíno do número de glomérulos não 

esclerosados, perda dos túbulos, alterações vasculares e aumento da frequência de 

divertículos tubulares. De fato, estudos de necropsias revelaram associação entre 

idades mais avançadas e a proporção de néfrons apresentando divertículos 

tubulares. Esse achado é consistente com a observação de cistos simples em maior 

quantidade em indivíduos de maior idade. 

Sabidamente os cistos parenquimatosos renais são comuns e designados 

como benignos quando não relacionados a alterações neoplásicas malignas ou a 

DRPAD. Os cistos se tornam maiores, mais frequentes e mais abundantes com o 
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passar da idade. Mesmo em indivíduos saudáveis, há uma associação entre cistos 

corticais e medulares com maiores tamanhos corporais, gênero masculino, maior 

pressão arterial e albuminúria. De forma semelhante aos cistos corticais e 

medulares, os cistos parapiélicos, cistos hiperdensos e angiomiolipomas são 

também mais frequentes em indivíduos mais velhos. Entretanto, de forma diferente 

do que ocorre com os cistos corticais, os cistos parapiélicos não têm uma evidente 

associação com a presença de microalbuminúria ou de hipertensão arterial, o que é 

consistente com sua origem linfática, diferentemente da origem tubular dos cistos 

corticais (Denic e cols., 2016). 

No que se refere ao gênero, também era importante que os grupos estudados 

não divergissem, uma vez que a doença de Fabry tem apresentações clínicas 

variáveis em função dessa característica, além de ser atribuída maior gravidade à 

doença no sexo masculino. 

Como observado no presente estudo, também Pisani e cols. (2018) não 

encontraram correlações entre parâmetros demográficos, clínicos e laboratoriais 

(bioquímicos) e a ocorrência de cistos parapiélicos em pacientes com doença de 

Fabry. Tais autores avaliaram, ainda, a eventual ocorrência de associação com o 

tratamento de reposição enzimática específico para a doença, mas, igualmente, não 

evidenciaram associação entre esses achados. 

Quando avaliados os achados ultrassonográficos (descritos em detalhes na 

Tabela 2), destaca-se que os cistos renais foram mais frequentes no grupo com 

doença deFabrye essa diferença foi estatisticamente significante, em particular 

quando considerada a presença de cistos parapiélicosnos pacientes com doença de 
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Fabry, em cada rim em separado e, também, em ambos os rins em conjunto. Não 

houve diferença entre o grupo com doença de Fabry e aquele com outras 

glomerulopatias em relação à frequência dos cistos corticais ou outras 

características do exame ultrassonográfico (volume renal, ocorrência de litíase renal, 

indícios de nefropatia parenquimatosa ou outros achados). 

Quanto às avaliações renais por outros métodos de imagem, alguns autores 

relataram, anteriormente, que a ressonância magnética apresentava maior 

sensibilidade em relação aos demais métodos de imagem (especialmente em 

comparação com a ultrassonografia) no que se refere à detecção de alterações 

renais na doença de Fabry (Glass e cols., 2004). Os cistos renais parapiélicos e 

corticais constituíram-senos principais achados, sendo a variante parapiélica mais 

prevalente e com aparecimento mais precoce. Além dos cistos, alterações como 

afilamento da espessura cortical e aumento da ecogenicidade com perda relativa da 

diferenciação córtico-medular também estavam presentes, especialmente em 

pacientes com pior função renal. 

No presente estudo, a frequência de cistos parapiélicos em pacientes com 

doença de Fabry vs. outras glomerulopatias foi de 40,5% vs. 8,9% (ou 33,3% e 

47,6% vs. 3,6% e 10,7% em rins direito e esquerdo, respectivamente). Quando 

considerados, adicionalmente, os achados conjuntos de cistos corticais e 

parapiélicos no mesmo indivíduo, esses valores foram de 11,9% vs. 1,8%, 

respectivamente, perfazendo uma frequência global de cistos parapiélicos de 52,4% 

e 10,7%, respectivamente. 
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Deve-se destacar ainda que, nos pacientes com outras glomerulopatias, mais 

de 78% dos indivíduos não tinham qualquer tipo de cisto renal, enquanto no caso 

dos pacientes com Fabry, o encontro de cistos renais foi mais frequente, como 

acabamos de demonstrar. Vale salientar, ainda, que a frequência de cistos corticais 

foi similar em ambos os grupos, sendo de 9,5% e 7,1% no grupo com doença de 

Fabry e 8,9% e 8,9% no grupo com outras glomerulopatias, nos rins direito e 

esquerdo, respectivamente. Dessa forma, fica evidente que a diferença entre os 

grupos se deve realmente à maior frequência não só da ocorrência de cistos, mas 

de cistos parapiélicos no grupo com doença de Fabry. 

Ainda no que se refere à frequência dessas alterações císticas, em estudo de 

Ries e cols. (2004) utilizando tomografia computadorizada e envolvendo 24 

pacientes do sexo masculino com doença de Fabry, detectaram-se cistos 

parapiélicos em 50% deles. Já o estudo de Glass e cols. (2004) só identificou tais 

cistos em 14,5% dos casos. Mais recentemente, Pisani e cols. (2018) fizeram dois 

estudos com exame ultrassonográfico em pacientes com doença de Fabry e 

chamaram a atenção para o aumento da frequência de detecção de cistos 

parapiélicos em estudo prospectivo com o intuito específico de buscar tais cistos; 

relataram 43,3% de frequência em tais casos em comparação com um estudo 

retrospectivo prévio do mesmo grupo (em que parte desses pacientes foi incluída no 

estudo prospectivo citado), no qual a frequência foi consideravelmente inferior, ou 

seja, de 29%. 

Também foi avaliado no presente estudo se o achado de cistos parapiélicos 

na ultrassonografia renal relacionava-se com a ocorrência de mutações 

determinantes da doença de Fabry, levando-se em conta os genótipos de todos os 
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pacientes incluídos. Não encontramos tal tipo de correlação. Não é possível afastar 

que existam mutações relacionadas ao desenvolvimento de cistos parapiélicos, uma 

vez que, no momento, mais de 800 mutações causadoras de doença de Fabry já 

foram descritas em todo o mundo e o número total de pacientes avaliados neste 

estudo se constitui em uma limitação diante do número e diversidade de mutações 

patogênicas (Stenson e cols., 2009). Ainda assim, vale reforçar que o número de 

pacientes aqui estudado não é pequeno em se tratando de uma doença rara, como 

a doença de Fabry, especialmente se considerarmos que o estudo foi desenvolvido 

em centro único. 

Ainda que no presente estudo o foco principal fosse a caracterização de 

cistos renais em pacientes com doença de Fabry com o intuito de estabelecer se 

equanto tal achado poderia contribuir para o diagnóstico, foi realizado em todos os 

casos ultrassonografia de abdômen, uma vez que, em doenças císticas renais, é 

importante avaliar a coexistência de cistos extrarrenais, pois o conjunto desses 

achados pode ajudar na determinação do diagnóstico definitivo (Vester,Kranz & 

Hoyer, 2008). 

Assim, o achado de cistos renais remete à pesquisa das diversas doenças 

que cursam com este tipo de apresentação, em especial a DRPAD, a qual afeta 

cerca de um a cada 500 indivíduosnascidos. Cabe lembrar que o diagnóstico 

ultrassonográfico, atualmente, é feito seguindo os critérios de Pei (Pei e cols., 2009). 

Apesar de o diagnóstico da doença poder ser feito por estudo genético, esse é um 

método caro e pouco acessível em muitos países. A ressonância magnética, com 

sua alta sensibilidade para pequenos cistos, tem tido sua utilidade estudada para o 

diagnóstico de DRPAD, enquanto o exame ultrassonográfico, como método seguro, 
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bastante acessível, de baixo custo e com boa acurácia, continua sendo bastante 

utilizado para fins diagnósticos. O estudo conduzido por Pei e cols. (2009) 

estabeleceu critérios que substituíram o método de Ravine para o diagnóstico com 

base em achados ultrassonográficos, quais sejam: em famílias de risco para DRPAD 

com genótipo desconhecido, a presença de, pelo menos, três cistos (uni ou 

bilateralmente) em indivíduos entre 15 e 39 anos ou dois cistos em cada rim em 

indivíduos entre 40 e 59 anos ou ainda a presença de, pelo menos, quatro cistos em 

cada rim em indivíduos com mais de 60 anos, constituem critérios para o 

diagnóstico. 

Tem sido descrita a ocorrência de formações císticas em outros órgãos 

abdominais e aparelho reprodutor, além dos cistos renais, em doença de Fabry 

(Glass e cols., 2004; Ries e cols., 2004; Pisani e cols., 2018). Embora cistos 

estivessem presentes concomitantemente em outros órgãos em um ou outro caso 

(fígado e pâncreas), esse não foi um achado chamativo no presente estudo. 

Vale ressaltar que, enquanto os cistos renais corticais estão presentes em até 

cerca de 50% da população acima de 40 anos, os cistos parapiélicos, que têm 

gênesediferente daquela dos corticais, não são considerados de forma consensual 

como mais comunsem indivíduos mais velhos (Ries e cols., 2004; Pisani e cols., 

2018). Além disso, até o momento não se conhece doença de origem genética que 

apresente aumento do número de cistos parapiélicos além da doença de 

Fabry,como demonstrado por nós e outros (Ries e cols., 2004; Pisani e cols., 2018). 

Concluímos que, no processo de investigação de doenças renais, quando 

comumente é solicitado o exame de ultrassonografia, é importante que o radiologista 

esteja atento para os achados característicos de doença de Fabry que, embora não 
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sejam patognomônicos, são capazes de alertar para esse possível diagnóstico e, em 

alguns casos, pode ser o indicador mais precoce, face à inespecificidade de grande 

parte dos sinais e sintomas da doença. 

Os resultados do presente estudo são indicativos de que a presença de cistos 

parapiélicos em pacientes em investigação de DRC cuja etiologia está indefinida, 

especialmente no contexto de nefropatia familiar, permitiria ao radiologista sugerir 

que se avalie a possibilidade diagnóstica de doença de Fabry, antes de tal 

diagnóstico ser confirmado por exames mais específicos. Tal contribuição não 

invasiva através de exame ultrassonográfico reforça a importância do radiologista e 

de seu conhecimento sobre características das doenças císticas no diagnóstico de 

doenças renais, entre as quais estaria a nefropatia da doença de Fabry.  
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6. CONCLUSÕES 

 

No que se refere à avaliação de características do exame ultrassonográfico 

de abdômen, com ênfase na avaliação de rins e vias urinárias, de 42 pacientes 

comdoença de Fabry (deficiência de α-GalA) e 56 controles com glomerulopatias 

diversas, em populações similares quanto a gênero, idade e TFG, concluímos que: 

 Predominaram no grupo controle indivíduos sem qualquer tipo de cisto renal 

(78,6%) e no grupo com doença de Fabry aqueles com cistos renais (57,1%). 

  Cistos renais foram mais frequentes nos pacientes com doença de Fabryem 

cada rim em separado e em ambos os rins em conjunto vs. controles com 

glomerulopatias, em decorrência da maior frequência de cistos parapiélicos 

na doença de Fabry. Outras características do exame ultrassonográfico de 

abdômen não foram diferentes entre os dois grupos. 

 A frequência de detecçãode cistos parapiélicos isoladamenteem pacientes 

com doença de Fabry vs. outras glomerulopatias foi de 40,5% vs. 8,9%, 

respectivamente; além disso, foram observados mais 11,9%vs. 1,8% de cistos 

parapiélicos que se acompanhavam de cistos corticais nos respectivos 

grupos. Assim, cistos parapiélicos isolados ou associados a corticais 

corresponderam a 52,4% vs. 10,7%. 

 Não foi encontrada correlação entre a ocorrência de cistos parapiélicos e os 

genótipos (mutações agrupadas por éxons em separado e íntrons) dos 

pacientes com doença de Fabry. 
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 Os resultados do presente estudo são indicativos de que a presença de cistos 

parapiélicos em pacientes em investigação de doença renal crônica com 

etiologia indefinida, permitiria ao radiologista sugerir que se avalie a 

possibilidade diagnóstica de doença de Fabry, ainda mais no contexto de uma 

nefropatia familiar, uma vez que essa informação esteja disponível.  
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Anexo 1 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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