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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A glomerulonefrite membranoproliferativa (GNMP) corresponde a 

aproximadamente 7-10% de todos os casos de glomerulonefrites biopsiadas. 

Anteriormente, era classificada em três categorias de acordo com o local dos 

depósitos imunes visualizados na microscopia eletrônica. Mais recentemente, propôs-

se uma nova classificação baseada na presença ou ausência de imunocomplexos e 

complemento na imunofluorescência (IF). Essa nova classificação visa a mostrar as 

diferentes facetas dessa doença. Sabemos que a sua apresentação clínica é bastante 

variável podendo ser desde uma doença de curso lento e progressivo até uma 

glomerulonefrite rapidamente progressiva. Portanto, estabelecer características que 

revelem mais sobre o prognóstico e evolução dessa doença pode ser um meio para 

contribuir na definição de investigação e tratamento. OBJETIVOS: Os objetivos 

primários do estudo foram: determinar as características clínicas, laboratoriais e 

histopatológicas dos pacientes com diagnóstico de GNMP primárias e reclassificá-las 

com base nos achados da IF. Os objetivos secundários foram: comparar 

características laboratoriais e sobrevida renal nos pacientes com diagnóstico 

histológico de GNMP primária e secundária; avaliar a resposta ao tratamento das 

GNMP primárias. MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional retrospectivo 

analítico do tipo coorte histórica, realizado em centro único, baseado no levantamento 

de dados de prontuários de pacientes seguidos no Ambulatório de Nefrites da 

UNIFESP-EPM, no período de 1996 a 2019. RESULTADOS: Dos 53 casos de GNMP, 

36 (67,9%) foram classificadas como primárias e 17 (32,1%) como secundárias. A 

idade média dos pacientes no início do acompanhamento foi de 38,8 anos. A maioria 

dos pacientes era hipertensa (84,9%), apresentava edema (88,7%) e anemia (84,9%); 

33 (91,7%) das GNMP primárias foram classificadas como associadas a 

imunocomplexos e 3 (8,3%) como associadas a complemento. O grupo de GNMP 

secundária apresentou mais frequentemente hematúria (p<0,001) e maior prevalência 

de depósitos de IgG (p=0,019) e C1q (p=0,003) na IF quando comparado ao grupo de 

GNMP primária. Com relação aos desfechos, albumina sérica final<3g/dL e P24h 

final>3,5g/24h foram fatores de pior resposta. CONCLUSÕES: Pela nova 

classificação baseada na IF, a grande maioria dos pacientes com GNMP apresentava 

deposição de imunocomplexos, não havendo número adequado para compor outros 
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grupos para comparação.  Foram poucas as diferenças entre as GNMP primárias e 

secundárias em relação a suas características clínicas e laboratoriais, ressaltando-se 

maior hematúria e maior prevalência de IgG e C1q nos depósitos pela IF no grupo das 

secundárias, corroborando a importância da classificação por meio da IF na distinção 

entre os dois grupos. 

 

Palavras-chave: 1. Glomerulonefrite membranoproliferativa; 2. Síndrome nefrótica; 

3. Biópsia renal; 4. Imunofluorescência; 5. Insuficiência renal; 6. Complemento.    
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) corresponds to 

approximately 7-10% of all cases of biopsied glomerulonephritis. It was previously 

classified into three categories according to the location of the immune deposits 

based upon electron microscopy findings. Currently, a new classification has been 

proposed based upon immunofluorescence microscopy (IF) findings. It is classified 

as being mediated by immune complexes, complement dysregulation or mechanisms 

not involving immunoglobulin or complement deposition. Such new classification 

intends to show different aspects of the disease. Its clinical presentation is quite 

variable, ranging from a slow and progressive course to rapidly progressive 

glomerulonephritis. Therefore, establishing characteristics that helps to better 

establish course and prognosis can provide a rationale for clinical investigation and 

disease-specific treatments. OBJECTIVES: The primary objectives of the study were: 

to determine the clinical, laboratory and histopathological characteristics of patients 

diagnosed with primary MPGN and to reclassify them based upon IF findings. The 

secondary objectives were to compare laboratory characteristics and renal prognosis 

in patients with histological diagnosis of primary and secondary MPGN; and evaluate 

the incidence of remission after therapy in primary MPGN. METHODS: This is an 

observational retrospective cohort study carried out in a single center (UNIFESP –

EPM), based on the data collection from medical records of patients followed from 

1996 to 2019. RESULTS: Out of 53 cases of MPGN, 36 (67.9%) were classified as 

primary and 17 (32.1%) as secondary MPGN. The average age of patients at the 

beginning of the follow-up was 38.8 years. Most patients were hypertensive (84.9%), 

had edema (88.7%) and anemia (84.9%); 33 (91.7%) of the patients classified as 

primary MPGN were reclassified as associated with immunocomplexes and 3 (8.3%) 

as associated with complement. The secondary MPGN group showed more frequent 

hematuria (p <0.001) and a higher prevalence of deposits of IgG (p = 0.019) and C1q 

(p = 0.003) when compared to the primary group. Regarding the outcome, final serum 

albumin <3g/dL and final P24h> 3.5g/24h were factors that drove the worst renal 

prognosis. CONCLUSIONS: According to the new classification based upon 

IF findings, the vast majority of MPGN cases were classified as being mediated by 

immune complexes, then there was not adequate number of cases to compose other 
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comparison groups. There were few differences between primary and secondary 

MPGN in relation to their clinical and laboratory characteristics, standing out greater 

hematuria and higher prevalence of deposits of IgG and C1q in the secondary group, 

corroborating the importance of a classification based upon IF findings to distinguish 

these two groups. 

.  

Key words: 1. Membranoproliferative glomerulonephritis; 2. Nephrotic syndrome; 3. 

Renal biopsy; 4. Immunofluorescence; 5. Renal failure; 6. Complement factors.    
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1 INTRODUÇÃO  

 

As glomerulonefrites são doenças renais com diferentes subtipos 

histopatológicos, sendo necessária uma avaliação por microscopia para o 

diagnóstico.1-2 Elas são incomuns e muitas vezes assintomáticas ou 

descobertas apenas por exames de rotina, o que dificulta a realização de 

registros. Ainda assim, no Brasil, de acordo com o Censo de Diálise de 2017 

da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a glomerulonefrite crônica é a terceira 

principal causa de doença renal terminal, representando 10% dos pacientes em 

diálise. É importante lembrar, porém, que esse diagnóstico é muitas vezes 

presumido, uma vez que não é acompanhado de comprovação por biópsia 

renal em todos os casos, especialmente quando os pacientes apresentam 

doença renal terminal em sua primeira consulta.3  

A glomerulonefrite membranoproliferativa (GNMP), também chamada de 

glomerulonefrite mesangiocapilar, corresponde a aproximadamente 7-10% de 

todos os casos de glomerulonefrites biopsiadas.1-2 No Brasil, de acordo com 

estudos prévios, essa prevalência foi de 3,4%-9%. O maior estudo foi realizado 

em São Paulo com base em 9.617 biópsias renais, provenientes de todo o país, 

com uma prevalência de 5,2% de GNMP dentre as glomerulonefrites primárias.4 

Em outros dois estudos, um realizado em Pernambuco com 382 casos de 

glomerulonefrites primárias e outro realizado em Minas Gerais com 584 casos,  

9% corresponderam a GNMP no primeiro e 3,4% no segundo.5,6 

Alguns estudos, nas últimas décadas, têm demonstrado redução da 

frequência da GNMP, principalmente em países desenvolvidos, e sugerem que 

esse declínio esteja relacionado ao maior controle de doenças infecciosas.7,8 

A GNMP corresponde a um padrão de lesão glomerular observado pela 

microscopia óptica (MO), acometendo tanto crianças quanto adultos.1-2 As 

características típicas na MO incluem hipercelularidade mesangial, proliferação 

endocapilar e remodelação da membrana basal levando à formação de duplo 

contorno. Essas alterações podem ser mediadas por imunocomplexos, frações 

do complemento ou ambos, com deposição no mesângio ou nas paredes dos 
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capilares glomerulares.2,9 A fase aguda é caracterizada por lesão em capilares 

glomerulares e mesângio. A fase de lesão aguda é seguida por uma fase 

inflamatória (celular) com influxo de células inflamatórias e mudanças 

glomerulares proliferativas; já na fase reparativa, uma nova membrana basal é 

formada ao longo das paredes glomerulares e no mesângio, resultando em 

duplo contorno e expansão mesangial, respectivamente.9  

Anteriormente, a GNMP era classificada considerando os achados de 

microscopia eletrônica (ME), como GNMP primária (idiopática), subdividida em 

três categorias (tipo I, tipo II e tipo III), baseadas na localização dos depósitos 

imunes, e GNMP secundária, causada principalmente por infecções e algumas 

doenças autoimunes. A GNMP tipo I, a mais comum, era caracterizada por 

depósitos subendoteliais; a tipo II, também conhecida como doença de 

depósitos densos (DDD), por apresentar depósitos densos dentro do mesângio 

e na membrana basal dos capilares; a tipo III caracterizava-se por ser uma 

variante da GNMP tipo I com depósitos imunes também em região subepitelial 

além da região subendotelial.2,10  

Mais recentemente, propôs-se uma nova classificação baseada no 

processo patogenético subjacente, já que a classificação baseada na ME 

apresentava limitações. Essas limitações podem ser entendidas através das 

vias de ativação do complemento.  Existem duas vias principais: a via clássica, 

que é ativada quando os anticorpos IgG ou IgM se ligam aos antígenos, e a via 

alternativa, que não requer a presença de anticorpos e é autoativada pela 

clivagem espontânea de C3. Na classificação baseada em ME, essas duas vias 

de ativação estariam superpostas, principalmente entre os tipos I e III. Assim, 

uma abordagem mais prática seria enxergar a GNMP como mediada por 

imunocomplexos ou por frações complementos.1,2 

Desse modo surgiu uma nova classificação baseada nos achados da 

microscopia de imunofluorescência (IF). A GNMP mediada por 

imunocomplexos relaciona-se com a presença de níveis aumentados de 

imunocomplexos circulantes (desregulação da via clássica) e a GNMP mediada 

por complemento, com distúrbios associados à desregulação da via alternativa 
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do complemento.2,11 Essas glomerulonefrites passaram, então, a ser 

caracterizadas conforme a presença de imunocomplexos e C3, presença de C3 

sem imunocomplexos, e ausência de C3 e imunocomplexos.11 

A GNMP mediada por imunocomplexos por ser vista em infecções 

crônicas, doenças autoimunes, gamopatias monoclonais ou ser idiopáticas. 

Uma causa subjacente pode ser encontrada na maioria das vezes; mas, apesar 

de se fazer uma avaliação completa, uma minoria permanecerá como 

idiopática.12-14 No Brasil, esse número de GNMP sem definição da causa 

permanece elevado, o que talvez se possa explicar por dificuldades, geralmente 

de ordem econômica, para realizar uma investigação mais completa. Entre as 

infecções associadas, as mais frequentes são a hepatite B e a hepatite C, e 

entre as doenças autoimunes, a mais prevalente é o lúpus eritematoso 

sistêmico (LES), com uma minoria apresentando síndrome de Sjögren e artrite 

reumatoide.2,12-14. Em casos de associação de GNMP e infecção pelo vírus da 

hepatite C, podem ser observadas também lesões cutâneas, que sugerem a 

coexistência de quadro de vasculite secundária à crioglobulinemia.15 

A GNMP mediada por complemento é menos comum do que a anterior e 

resulta da desregulação e ativação persistente da via alternativa do 

complemento. Ela pode ser subdividida com base em características 

encontradas na ME em glomerulonefrite por C3 ou em doença de depósito 

denso (DDD).2,16 

Já a GNMP sem deposição de imunoglobulina ou de complemento pode 

ser vista nas microangiopatias trombóticas, síndrome do anticorpo 

antifosfolípide, nefropatia secundária à hipertensão maligna ou nefropatias 

associadas a transplantes de medula óssea ou renal.1 

A apresentação clínica é bastante variável. Pode manifestar-se como 

uma doença de caráter lento e progressivo até uma forma mais agressiva, que 

evolui rapidamente para a dependência de terapia renal substitutiva (TRS).  Em 

pacientes com doença ativa, o sedimento urinário revela hematúria; pode ter 

um grau variável de proteinúria e a creatinina sérica pode estar normal ou 

elevada.1,2  
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A hipocomplementemia é comum em todos os tipos de GNMP. Na GNMP 

mediada por imunocomplexos, a ativação do complemento ocorre pela via 

clássica, como já relatado, e geralmente se manifesta por níveis séricos 

normais ou levemente diminuídos de C3 e baixos de C4. Na GNMP mediada 

por complemento geralmente há níveis séricos baixos de C3 e normais de C4, 

devido à ativação da via alternativa. No entanto, níveis séricos normais de C3 

não são suficientes para excluir o diagnóstico de GNMP mediada por 

complemento.17,18 

O tratamento da GNMP permanece incerto. A maioria dos estudos publicados 

sobre tratamento foi realizada antes do conhecimento atual sobre as diferentes causas 

da doença. Além disso, são muito heterogêneos, variando em relação aos tipos de 

GNMP incluídos, idade dos pacientes, medicações utilizadas e duração do tratamento, 

entre outros pontos.1,7 Alguns estudos utilizavam como terapia um esquema tríplice 

com dipiridamol, warfarin e ciclofosfamida, outros corticoide isoladamente, mas não 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos tratados e os controles em 

relação à função renal e ao nível de proteinúria.8 Assim, hoje é senso comum que, se 

uma condição predisponente for identificada, o tratamento deve ser direcionado para 

essa doença. Caso contrário, a terapia imunossupressora pode ser necessária.1,7 

Geralmente não há diferenças na apresentação clínica dos pacientes 

com qualquer um dos tipos da GNMP. A GNMP é sobretudo um padrão 

histopatológico de lesão e não uma entidade mórbida específica. A identificação 

de GNMP em uma biópsia renal não estabelece o diagnóstico de uma doença 

específica; ao contrário, deve levar a uma avaliação completa para determinar 

a causa subjacente da lesão.1 

Por ser uma glomerulonefrite relativamente rara, são relativamente 

poucas os estudos disponíveis sobre desfechos e terapêutica, contribuindo 

para o seu difícil manejo clínico. Assim, pode ser útil avaliar características que 

possam ajudar a inferir prognóstico. Além disso, há poucos estudos que 

registrem a realidade brasileira quanto à frequência e ao comportamento de 

cada subtipo da GNMP, particularmente utilizando a nova classificação 

baseada na IF. Em função disso, justifica-se o desenvolvimento do presente 
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estudo que foi realizado em um ambulatório de nefrologia que é referência 

nacional em glomerulopatias (UNIFESP – EPM). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Primários 

 

 Determinar as características clínicas, laboratoriais e histopatológicas 

dos pacientes acompanhados no Setor de Glomerulopatias (UNIFESP), 

com diagnóstico histopatológico de GNMP; 

 Classificar as GNMP primárias com base nos achados da microscopia 

de IF. 

 

2.2 Secundários 

 

 Comparar as características clínicas, laboratoriais e histopatológicas 

dos pacientes com GNMP primárias e secundárias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casuística e Métodos 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Casuística 

 

Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, analítico, do tipo coorte 

histórica, realizado em centro único, baseado no levantamento de dados de 

prontuários de pacientes seguidos no Ambulatório de Nefrites da UNIFESP-EPM, no 

período de 1996 a 2019, com diagnóstico de GNMP (adequadamente estabelecido 

por exame histopatológico renal), classificada como primária ou secundária.   

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP sob o 

número de parecer 3.802.127.  

 

3.1.1 Critérios de Inclusão 

 

Os critérios de inclusão corresponderam a: 

 Diagnóstico histopatológico de GNMP primária ou secundária, 

observada em biópsia de rim nativo, em pacientes do Ambulatório de 

Nefrites da UNIFESP-EPM. 

 Tempo de acompanhamento de pelo menos seis meses. 

 

3.1.2 Critérios de Exclusão 

 

Os critérios de exclusão corresponderam a: 

 Ausência de laudo de biópsia renal no prontuário; 

 Análise de IF na biópsia renal não realizada;  

 Dados insuficientes para o propósito do estudo.   
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3.2 Métodos 

 

Foram analisados dados dos prontuários dos pacientes em seguimento no 

Ambulatório de Nefrites da UNIFESP-EPM. Os exames laboratoriais avaliados já 

haviam sido coletados como parte da rotina do serviço e os tratamentos tinham sido 

instituídos de acordo com a apresentação e evolução de cada caso.   

Tanto em GNMP primária como secundária, os  parâmetros avaliados incluíram 

os aspectos clínico-epidemiológicos e dados laboratoriais no momento do diagnóstico: 

idade, sexo, presença ou não de síndrome nefrótica, diagnóstico de hipertensão 

arterial sistêmica (definida como pressão arterial ≥ 140x 90 mmHg), número de anti-

hipertensivos, presença de edema, presença de hematúria (definida como >10.000 

hemácias/mL de urina ou >10 hemácias/campo), presença de anemia, presença de 

proteinúria nefrótica, pesquisa de fator antinuclear (FAN) reagente ou não, proteinúria 

(g/24h), albumina sérica (g/dL), creatinina sérica (mg/dL) e hemoglobina (g/dL), taxa 

de filtração glomerular (TFG) estimada (mL/min/1,73m2), dosagens séricas de 

complemento C3 e C4 e sorologias para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Além 

disso, ao final do acompanhamento foram novamente analisadas: proteinúria (g/24h), 

albumina (g/dL) e creatinina (mg/dL) séricas, hemoglobina (g/dL) e TFG estimada. 

Foi também estudado o perfil da análise por microscopia de IF da biópsia renal 

dos pacientes com GNMP primária para reclassificar esses pacientes segundo os 

novos critérios de classificação da GNMP.   

Além disso, foram avaliados aspectos do tratamento instituído (tipos, respostas 

e interferência na evolução dos pacientes submetidos aos diferentes esquemas 

terapêuticos) e a evolução dos pacientes com GNMP primária.  

 

3.2.1 Definições Operacionais  

 

Hipertensão arterial sistêmica (HAS): pressão arterial sistólica igual ou superior a 

140 mmHg e/ou diastólica igual ou superior a 90 mmHg, em pelo menos duas 

aferições, ou necessidade de utilização de medicações anti-hipertensivas, 

excetuando-se o uso isolado de diuréticos;  

Anemia: hemoglobina sérica menor que 13g/dL em homens e menor que 12g/dL em 

mulheres;  
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TFG estimada: TFG determinada através da calculadora disponibilizada pela 

Sociedade Brasileira de Nefrologia baseada na fórmula do CKD-EPI;  

Proteinúria nefrótica: proteinúria superior a 3,5g/24h;  

Síndrome nefrótica: concomitância de proteinúria de nível nefrótico, 

hipoalbuminemia (albumina sérica inferior a 3,0g/dL) e edema;  

Remissão completa: proteinúria menor ou igual a 0,3g/24h, sem piora da creatinina 

sérica; 

Remissão parcial: redução da proteinúria em 50% em relação à proteinúria inicial, 

sem piora da creatinina sérica.    

 

3.3 Análise Estatística 

 

A análise estatística foi inicialmente feita através da média, mediana, valores 

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

de gráficos de boxplot e de barras. 

As análises inferenciais empregadas na comparação dos grupos de GNMP 

primária e secundária foram o teste t de Student para amostras independentes 

(BUSSAB e MORETTIN, 2006), Mann-Whitney (SIEGEL, 2006), Qui Quadrado e 

Exato de Fisher (AGRESTI, 1990). Na comparação da P24h final e P/C final entre os 

diversos tratamentos foram aplicados os testes de Kruskall-Wallis e Exato de Fisher. 

O desfecho “terapia renal substitutiva” foi relacionado aos demais desfechos com o 

uso dos testes de Qui Quadrado e Exato de Fisher. A comparação dos tipos de 

resposta ao tratamento foi realizada através da Análise de Variância (ANOVA) com 

um Fator Fixo (NETER et al, 1996), Kruskal-Wallis, Qui Quadrado e Exato de Fisher. 

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 os programas estatísticos IBM-SPSS Statistics versão 24. 
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4 RESULTADOS 

 

No levantamento de prontuários foram encontrados 82 casos com 

diagnóstico de GNMP (54 classificadas como primárias e 28 como 

secundárias) e, após aplicação dos critérios de exclusão, a  amostra 

selecionada nesta pesquisa passou a ser constituída por 53 pacientes, sendo 

36 (67,9%) classificadas como primárias e 17 (32,1%) secundárias (causas 

prováveis eram LES, infecção por hepatite B ou hepatite C, 

esquistossomose). 

Conforme resume a Tabela 1, aproximadamente metade dos 

pacientes era do sexo masculino (50,9%), com idade média no início do 

acompanhamento de 38,8 anos, variando de 13,2 a 61,9 anos. No final do 

seguimento, a idade média desses pacientes foi de 44,2 anos, variando de 

16,7 a 66,2 anos. O tempo mediano durante o qual os pacientes foram 

acompanhados foi de 4,2 anos, variando de 0,2 a 44,8 anos. 

A maioria dos pacientes era hipertensa (84,9%), apresentava edema 

(88,7%) e anemia (84,9%). Um pouco mais da metade dos pacientes não 

apresentaram síndrome nefrótica (66,7%, Tabela 1). 

Com relação ao tratamento recebido, notamos que 29 (54,7%) 

pacientes receberam apenas inibidor da enzima conversora da angiotensina 

(iECA), 13 (24,5%) receberam apenas bloqueador de receptor de 

angiotensina (BRA), 2 (3,8%) pacientes, utilizaram ambos os tratamentos e 

o restante, 9 (17,0%) pacientes, não recebeu qualquer desses dois 

tratamentos. Considerando os 51 pacientes dos quais foi possível avaliar a 

resposta ao tratamento, 10 tiveram remissão completa, 10 apresentaram 

remissão parcial e 31 (60,8%) não tiveram resposta (Tabela 2). As Tabelas 

3 e 4 trazem os resultados dos exames laboratoriais desses pacientes. 

Com relação à biopsia renal, todas foram avaliadas por microscopia de 

IF e óptica e apenas 7 (13,2%) foram avaliadas por microscopia eletrônica 

(Tabela 5). É importante destacar a variação da porcentagem de pacientes 

que mostraram bons desfechos, tais como “não ter dobrado a creatinina 
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sérica inicial” (71,7%), TFG > 60 mL/min/1,73m2 (45,3%), TFG > 

15mL/min/1,73m2 (86,8%) e não ter realizado terapia renal substitutiva 

(77,4%, Tabela 6). 

 

Tabela 1: Características gerais dos pacientes com de glomerulonefrite membranoproliferativa. 
Sexo Masculino 26 49,1% 

 Feminino 27 50,9% 
 Total 53 100,0% 

Idade ao diagnóstico (anos) N 53 
 Média 38,8 
 Mediana 44,1 
 Mínimo 13,2 
 Máximo 61,9 
 desvio-padrão 15,1 

Idade ao final do seguimento (anos) N 53 
 Média 44,2 
 Mediana 48,5 
 Mínimo 16,7 
 Máximo 66,2 
 desvio-padrão 15,7 

Hipertensão arterial sistêmica Sim 45 84,9% 
 Não 8 15,1% 
 Total 53 100,0% 

Número de anti-hipertensivos em uso na biópsia Nenhum 8 15,1% 
 Um 6 11,3% 
 Dois 14 26,4% 
 três 14 26,4% 
 quatro 7 13,2% 
 cinco 2 3,8% 
 seis 2 3,8% 
 Total 53 100,0% 

Edema sim 47 88,7% 
 não 6 11,3% 
 Total 53 100,0% 

Anemia sim 45 84,9% 
 não 8 15,1% 
 Total 53 100,0% 

Síndrome nefrótica sim 15 33,3% 
 não 30 66,7% 
 Total 45 100,0% 

Tempo de acompanhamento (anos) n 53 
 média 6,3 
 mediana 4,3 
 mínimo 0,2 
 máximo 44,8 
 desvio-padrão 7,4 
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Tabela 2: Tratamentos com bloqueio do sistema renina-angiotensina seguidos pelos pacientes 
com glomerulonefrite membranoproliferativa. 

Tratamento iECA isolado 29 54,7% 
 BRA isolado 13 24,5% 
 iECA+BRA 2 3,8% 
 nenhum 9 17,0% 
 Total 53 100,0% 

Resposta ao tratamento remissão completa 10 19,6% 
 remissão parcial 10 19,6% 
 sem resposta 31 60,8% 
 Total 51 100,0% 

iECA, inibidor de enzima conversora de angiotensina; BRA, bloqueador de receptor de angiotensina. 

 

Tabela 3: Resultados dos exames laboratoriais dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa. 

Albumina sérica inicial (g/dL) n 46 
 média 2,84 
 mediana 3,00 
 mínimo 1,20 
 máximo 4,30 
 desvio-padrão 0,74 

Albumina sérica < 3 g/dL sim 21 45,7% 
 não 25 54,3% 
 Total 46 100,0% 

Hemoglobina inicial (g/dL) n 53 
 média 11,10 
 mediana 11,10 
 mínimo 7,00 
 máximo 15,50 
 desvio-padrão 1,78 

Hemácias na U1 (/mL) n 53 
 média 341132,08 
 mediana 88000,00 
 mínimo 8000,00 
 máximo 2400000,00 
 desvio-padrão 538922,39 

Hematúria sim 50 94,3% 
 não 3 5,7% 
 Total 53 100,0% 

Hematúria > 100.000/mL sim 29 54,7% 
 não 24 45,3% 
 Total 53 100,0% 

P24h inicial (g/24h) n 51 
 média 5,26 
 mediana 4,10 
 mínimo 0,20 
 máximo 26,04 
 desvio-padrão 4,62 

P24h > 3,5g/24h sim 29 56,9% 
 não 22 43,1% 
 Total 51 100,0% 

P24h, proteinúria de 24h. 
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Tabela 4: Resultados dos exames laboratoriais dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa. 

Cr inicial (mg/dL) n 53 
 média 1,57 
 mediana 1,30 
 mínimo 0,60 
 máximo 5,70 
 desvio-padrão 1,01 

TFG estimada (CKD-EPI) n 53 
 média 66,68 
 mediana 57,80 
 mínimo 7,50 
 máximo 151,00 
 desvio-padrão 36,34 

TFG > 60 (CKD-EPI) sim 25 47,2% 
 não 28 52,8% 
 Total 53 100,0% 

TFG < 15 (CKD-EPI) sim 2 3,8% 
 não 51 96,2% 
 Total 53 100,0% 

C3 consumido 24 49,0% 
 normal (87-200) 25 51,0% 
 Total 49 100,0% 

C4 consumido 23 46,9% 
 normal (19-52) 26 53,1% 
 Total 49 100,0% 

Albumina final (g/dL) n 50 
 média 3,69 
 mediana 3,90 
 mínimo 2,10 
 máximo 4,70 
 desvio-padrão 0,68 

Albumina final < 3g/dL sim 9 18,0% 
 não 41 82,0% 
 Total 50 100,0% 

P/C final n 39 
 média 2,55 
 mediana 1,07 
 mínimo 0,00 
 máximo 12,40 
 desvio-padrão 3,32 

P24h final (g/24h) n 53 
 média 3,24 
 mediana 1,44 
 mínimo 0,00 
 máximo 13,76 
 desvio-padrão 3,80 

P24h final > 3,5g/24h sim 16 30,2% 
 não 37 69,8% 
 Total 53 100,0% 

Cr final (mg/dL) n 53 
 média 2,45 
 mediana 1,51 
 mínimo 0,48 
 máximo 12,40 
 desvio-padrão 2,31 

Cr, creatinina sérica; P24h, proteinúria de 24 horas; TFG, taxa de filtração glomerular.
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Tabela 5: Resultados de biópsia renal dos pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa. 
Imunofluorescência sim 53 100,0% 

 não - - 
 Total 53 100,0% 

IgA (cruzes) 0 38 71,7% 
 traços 5 9,4% 
 + 4 7,5% 
 + /++ 3 5,7% 
 +++ 3 5,7% 
 Total 53 100,0% 

IgM (cruzes) 0 13 24,5% 
 traços 7 13,2% 
 + 12 22,6% 
 + /++ 4 7,5% 
 ++ 8 15,1% 
 ++ /+++ 1 1,9% 
 +++ 8 15,1% 
 Total 53 100,0% 

IgG (cruzes) 0 18 34,0% 
 traços 2 3,8% 
 + 13 24,5% 
 + /++ 8 15,1% 
 ++ 7 13,2% 
 +++ 5 9,4% 
 Total 53 100,0% 

C1q (cruzes) 0 26 50,0% 
 traços 3 5,8% 
 + 7 13,5% 
 + /++ 3 5,8% 
 ++ 8 15,4% 
 ++ /+++ 2 3,8% 
 +++ 3 5,8% 
 Total 52 100,0% 

C3 (cruzes) traços 2 3,8% 
 + 8 15,1% 
 + /++ 10 18,9% 
 ++ 13 24,5% 
 ++ /+++ 3 5,7% 
 +++ 17 32,1% 
 Total 53 100,0% 

Lamba (cruzes) 0 17 44,7% 
 traços 6 15,8% 
 + 7 18,4% 
 + /++ 2 5,3% 
 ++ 2 5,3% 
 ++ /+++ 2 5,3% 
 +++ 2 5,3% 
 Total 38 100,0% 

Kappa (cruzes) 0 17 44,7% 
 traços 6 15,8% 
 + 7 18,4% 
 + /++ 2 5,3% 
 ++ 2 5,3% 
 ++ /+++ 2 5,3% 
 +++ 2 5,3% 
 Total 38 100,0% 

Microscopia eletrônica sim 7 13,2% 
 não 46 86,8% 
 Total 53 100,0% 
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Tabela 6: Desfechos esperados entre os pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa. 
TFG estimada final N 53 

 média 54,53 
 mediana 47,00 
 mínimo 5,00 
 máximo 138,70 
 desvio-padrão 38,03 

Cr 2xvalor inicial Sim 15 28,3% 
 Não 38 71,7% 
 Total 53 100,0% 

TFG > 60mL/min Sim 24 45,3% 
 Não 29 54,7% 
 Total 53 100,0% 

TFG < 15mL/min Sim 7 13,2% 
 Não 46 86,8% 
 Total 53 100,0% 

Terapia renal substitutiva Sim 12 22,6% 
 Não 41 77,4% 
 Total 53 100,0% 

Cr, creatinina sérica; TFG, taxa de filtração glomerular. 
 

 

Conforme traz a Tabela 7, o tipo mais frequente de GNMP primária foi o tipo 

I (91,7%), sendo que a maioria utilizou, como tratamento, corticoide VO (94,4%), 

um pouco mais da metade usou pulso de corticoide EV (75,0%) e micofenolato 

(55,6%). A minoria usou ciclofosfamida VO (19,4%) e ciclofosfamida EV (8,3%). 

Todos os pacientes do grupo com GNMP primária apresentaram resultado 

“negativo” nos exames HCV, HBsAg, HIV e VDRL e a maioria dos pacientes teve 

resultado de FAN “negativo” (88,9%). 

Com base nos resultados da biópsia renal, cerca de 33 (91,7%) das GNMP 

primárias foram classificadas como associadas a imunocomplexos e 3 (8,3%) como 

associadas a complemento.  
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Tabela 7: Características específicas dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa primária. 

Tipo I 22 91,7% 
 II 1 4,2% 
 III 1 4,2% 
 Total 24 100,0% 

Corticoide VO sim 34 94,4% 
 não 2 5,6% 
 Total 36 100,0% 

Pulso corticoide EV sim 27 75,0% 
 não 9 25,0% 
 Total 36 100,0% 

Ciclofosfamida VO sim 7 19,4% 
 não 29 80,6% 
 Total 36 100,0% 

Ciclofosfamida VE sim 3 8,3% 
 não 33 91,7% 
 Total 36 100,0% 

Micofenolato sim 20 55,6% 
 não 16 44,4% 
 Total 36 100,0% 

FAN positivo 4 11,1% 
 negativo 32 88,9% 
 Total 36 100,0% 

HCV positivo - - 
 negativo 36 100,0% 
 Total 36 100,0% 

HBsAg positivo - - 
 negativo 36 100,0% 
 Total 36 100,0% 

HIV positivo - - 
 negativo 36 100,0% 
 Total 36 100,0% 

VDRL positivo - - 
 negativo 16 100,0% 
 Total 16 100,0% 

Nova classificação Imunocomplexo 33 91,7% 
 C3 3 8,3% 
 negativo - - 
 Total 36 100,0% 

VO, via oral; EV, endovenoso; FAN, fator antinuclear; HCV, vírus da hepatite C; HBsAg, antígeno de superfície 
do vírus da Hepatite B: HIV, vírus da imunodeficiência humana; VDRL, Venereal Disease Research Laboratory. 

 

Foi importante objeto de investigação a comparação dos grupos de GNMP 

primária e secundária, segundo todas as variáveis coletadas nesta pesquisa 

(Tabelas 8 a 13 e Gráficos 1 a 3). 

Conforme os resultados inferenciais, o grupo de GNMP secundária 

apresentou mais frequentemente hematúria na análise de urina U1 (p<0,001), 

hematúria acima de 100.000/mL (p=0,029) e maior prevalência dos depósitos de 

IgG (p=0,019) e C1q (p=0,003) quando comparado ao grupo primária. Para as 

demais informações coletadas, não foi possível confirmar diferença significante 

entre os grupos. 
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Tabela 8: Características gerais dos pacientes, segundo o grupo de glomerulonefrite 
membranoproliferativa. 

  primária secundária p 
Sexo masculino 15 41,7% 11 64,7% 0,117a 

 feminino 21 58,3% 6 35,3%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Idade ao diagnóstico (anos) N 36 17 0,675b 
 média 38,1 40,4  
 mediana 44,1 37,7  
 mínimo 13,2 24,3  
 máximo 61,3 61,9  
 desvio-padrão 16,3 12,4  

Idade ao final do seguimento (anos) N 36 17 0,909b 
 média 44,2 44,1  
 mediana 50,5 40,3  
 mínimo 16,7 25,3  
 máximo 66,2 63,8  
 desvio-padrão 17,2 12,4  

Hipertensão arterial sistêmica sim 30 83,3% 15 88,2% >0,999c 
 não 6 16,7% 2 11,8%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Número de anti-hipertensivos em uso na biópsia nenhum 6 16,7% 2 11,8% 0,977b 
 um 2 5,6% 4 23,5%  
 dois 11 30,6% 3 17,6%  
 três 11 30,6% 3 17,6%  
 quatro 3 8,3% 4 23,5%  
 cinco 1 2,8% 1 5,9%  
 seis 2 5,6% - -  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Edema sim 31 86,1% 16 94,1% 0,651c 
 não 5 13,9% 1 5,9%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Anemia sim 29 80,6% 16 94,1% 0,412c 
 não 7 19,4% 1 5,9%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Síndrome nefrótica sim 10 32,3% 5 35,7% >0,999a 
 não 21 67,7% 9 64,3%  
 Total 31 100,0% 14 100,0%  

Tempo de acompanhamento (anos) N 36 17 0,182b 
 média 6,3 6,2  
 mediana 4,6 2,8  
 mínimo 0,2 0,3  
 máximo 22,5 44,8  
 desvio-padrão 5,5 10,6  

aQui-Quadrado de Pearson, bMann-Whitney, cExato de Fisher 
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Tabela 9: Tratamento seguido pelos pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa, 
segundo o grupo. 

  primária secundária p 
Tratamento iECA isolado 19 52,8% 10 58,8% 0,074c 

 BRA isolado 7 19,4% 6 35,3%  

 iECA+BRA 1 2,8% 1 5,9%  

 Nenhum 9 25,0% - -  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Resposta ao tratamento remissão completa 6 17,1% 4 25,0% 0,525c 
 remissão parcial 6 17,1% 4 25,0%  
 sem resposta 23 65,7% 8 50,0%  
 Total 35 100,0% 16 100,0%  

cExtensão do teste exato de Fisher 

iECA, inibidor de enzima conversora de angiotensina; BRA, bloqueador de receptor de angiotensina 

 

Tabela 10: Resultados dos exames laboratoriais dos pacientes, segundo o grupo de 
glomerulonefrite membranoproliferativa. 

  primária secundária p 
Albumina inicial (g/dL) N 31 15 0,740d 

 Média 2,81 2,89  
 Mediana 3,00 3,00  
 Mínimo 1,20 1,50  
 Máximo 4,30 4,00  
 desvio-padrão 0,76 0,72  

Albumina < 3 g/dL Sim 14 45,2% 7 46,7% 0,923a 
 Não 17 54,8% 8 53,3%  
 Total 31 100,0% 15 100,0%  

Hemoglobina inicial (g/dL) N 36 17 0,174d 
 Média 11,33 10,61  
 Mediana 11,25 11,00  
 Mínimo 7,40 7,00  
 Máximo 15,50 15,00  
 desvio-padrão 1,58 2,11  

Hemácias na U1 (/mL) N 36 17 <0,001b 
 Média 138.611,11 770.000,00  
 Mediana 80.000,00 750.000,00  
 Mínimo 8.000,00 25.000,00  
 Máximo 1.000.000,00 2.400.000,00  
 desvio-padrão 195211,87 756871,52  

Hematúria Sim 33 91,7% 17 100,0% 0,543c 
 Não 3 8,3% - -  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Hematúria > 100.000/mL Sim 16 44,4% 13 76,5% 0,029a 
 Não 20 55,6% 4 23,5%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

P24h inicial (g/24h) N 35 16 0,935b 
 Média 5,58 4,58  
 Mediana 3,94 4,15  
 Mínimo 0,20 0,32  
 Máximo 26,04 11,80  
 desvio-padrão 5,21 2,97  

P24h > 3,5g/24h Sim 19 54,3% 10 62,5% 0,583a 
 Não 16 45,7% 6 37,5%  
 Total 35 100,0% 16 100,0%  

aQui-Quadrado de Pearson, bMann-Whitney, cExato de Fisher, dt-Student para amostras independentes 
P24h, proteinúria de 24 horas. 



23 
 

23 
 

Tabela 11: Resultados dos exames laboratoriais dos pacientes, segundo o grupo de 
glomerulonefrite membranoproliferativa. 

  primária secundária p 
Cr inicial (mg/dL) N 36 17 0,360b 

 Média 1,47 1,78  
 Mediana 1,29 1,60  
 Mínimo 0,60 0,62  
 Máximo 5,70 4,52  
 desvio-padrão 0,94 1,16  

TFG estimada (CKD-EPI) N 36 17 0,293b 
 Média 69,24 61,26  
 Mediana 60,45 51,50  
 Mínimo 7,50 11,10  
 Máximo 151,00 121,20  
 desvio-padrão 36,99 35,41  

TFG > 60 (CKD-EPI) Sim 19 52,8% 6 35,3% 0,234a 
 Não 17 47,2% 11 64,7%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

TFG < 15 (CKD-EPI) Sim 1 2,8% 1 5,9% 0,543c 
 Não 35 97,2% 16 94,1%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

C3 Consumido 16 48,5% 8 50,0% 0,921a 
 normal (87-200) 17 51,5% 8 50,0%  
 Total 33 100,0% 16 100,0%  

C4 Consumido 13 39,4% 10 62,5% 0,129a 
 normal (19-52) 20 60,6% 6 37,5%  
 Total 33 100,0% 16 100,0%  

Albumina final (g/dL) N 33 17 0,218d 
 Média 3,61 3,86  
 Mediana 3,60 4,00  
 Mínimo 2,10 2,50  
 Máximo 4,60 4,70  
 desvio-padrão 0,69 0,65  

Albumina final < 3g/dL Sim 7 21,2% 2 11,8% 0,699c 
 Não 26 78,8% 15 88,2%  
 Total 33 100,0% 17 100,0%  

P/C final N 25 14 0,758b 
 Média 2,77 2,17  
 Mediana 1,02 1,13  
 Mínimo 0,00 0,00  
 Máximo 12,40 11,30  
 desvio-padrão 3,48 3,09  

P24h final (g/24H) N 36 17 0,257b 
 Média 3,63 2,40  
 Mediana 2,15 1,17  
 Mínimo 0,00 0,00  
 Máximo 13,30 13,76  
 desvio-padrão 3,83 3,71  

P24h final > 3,5g/24H Sim 13 36,1% 3 17,6% 0,172a 
 Não 23 63,9% 14 82,4%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Cr final (mg/dL) N 36 17 0,435b 
 Média 2,64 2,03  
 Mediana 1,78 1,32  
 Mínimo 0,48 0,67  
 Máximo 12,40 7,23  
 desvio-padrão 2,46 1,98  

aQui-Quadrado de Pearson, bMann-Whitney, cExato de Fisher, dt-Student para amostras independentes 
Cr, creatinina sérica; P24h, proteinúria de 24 horas; P/C, relação proteína/creatinina na urina1; TFG, taxa de 
filtração glomerular. 
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Gráfico 1: Boxplot dos níveis de albumina sérica (g/dL) inicial 
e final dos pacientes, segundo os grupos de glomerulonefrite 
membranoproliferativa (primária e secundária). 

 

 

Gráfico 2: Boxplot dos níveis de proteinúria de 24 horas (P24h, 
g/24horas) inicial e final dos pacientes, segundo segundo os 
grupos de glomerulonefrite membranoproliferativa (primária e 
secundária). 
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Gráfico 3: Boxplot dos níveis de creatinina sérica (mg/dL) inicial 
e final dos pacientes, segundo os grupos de glomerulonefrite 
membranoproliferativa (primária e secundária). 

 
Tabela 12: Resultados das microscopias de imunofluorescência e eletrônica das biópsias dos 
pacientes, segundo o grupo de glomerulonefrite membranoproliferativa. 

  primária secundária p 
Imunofluorescência Sim 36 100,0% 17 100,0% - 

 Não - - - -  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

IgA Ausente 28 77,8% 10 58,8% 0,197c 
 Presente 8 22,2% 7 41,2%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

IgM Ausente 9 25,0% 4 23,5% >0,999c 
 Presente 27 75,0% 13 76,5%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

IgG Ausente 16 44,4% 2 11,8% 0,019a 
 Presente 20 55,6% 15 88,2%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

C1q Ausente 23 63,9% 3 18,8% 0,003a 
 Presente 13 36,1% 13 81,3%  
 Total 36 100,0% 16 100,0%  

C3 Ausente - - - - - 
 Presente 36 100,0% 17 100,0%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Lamba Ausente 14 53,8% 3 25,0% 0,096a 
 Presente 12 46,2% 9 75,0%  
 Total 26 100,0% 12 100,0%  

Kappa  
 
 

Microscopia eletrônica 

ausente 
presente 
Total 
Sim 

14 
12 
26 
7 

53,8% 
46,2% 
100,0% 
19,4% 

3 
9 

12 
- 

25,0% 
75,0% 
100,0% 

- 

0,096a 
 
 

0,082c 
 Não 29 80,6% 17 100,0%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

aQui-Quadrado de Pearson , cExato de Fisher 
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Tabela 13: Desfechos esperados entre os pacientes segundo o grupo de glomerulonefrite 
membranoproliferativa.  

  primária secundária p 
TFG estimada final N 36 17 0,234b 

 Média 50,67 62,71  
 Mediana 32,20 69,80  
 Mínimo 5,00 7,00  
 Máximo 138,70 115,90  
 desvio-padrão 39,75 33,78  

Cr 2xvalor inicial Sim 13 36,1% 2 11,8% 0,103c 
 Não 23 63,9% 15 88,2%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

TFG > 60mL/min Sim 14 38,9% 10 58,8% 0,174a 
 Não 22 61,1% 7 41,2%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

TFG < 15mL/min Sim 5 13,9% 2 11,8% >0,999c 
 Não 31 86,1% 15 88,2%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

Terapia renal substitutiva Sim 9 25,0% 3 17,6% 0,730c 
 Não 27 75,0% 14 82,4%  
 Total 36 100,0% 17 100,0%  

aQui-Quadrado de Pearson, bMann-Whitney, cExato de Fisher 
Cr, creatinina sérica; TFG, taxa de filtração glomerular. 

 

Conforme trazem as Tabelas 14 e 15, que incluem apenas com os pacientes 

com GNMP primária, não há evidência de relação estatisticamente significante 

entre P24h final e os tratamentos para bloqueio do sistema renina-angiotensina 

utilizados. 

 
Tabela 14: Distribuição conjunta dos níveis de P24h final, segundo tratamento para bloqueio 
do sistema renina-angiotensina utilizado. 

  P24h final > 3,5g/24h  
  sim não p 

Tratamento iECA isolado 6 31,6% 13 68,4% 0,271c 
 BRA isolado 4 57,1% 3 42,9%  
 iECA+BRA 1 100,0% - -  
 Nenhum 2 22,2% 7 77,8%  
 Total 13 36,1% 23 63,9%  

cExtensão do teste exato de Fisher 
iECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA, bloqueador do receptor de angiotensina, P24h, 
proteinúria de 24 horas. 
 
Tabela 15: Medidas-resumo dos níveis de P24h final, segundo tratamento para bloqueio do 
sistema renina-angiotensina utilizado. 

  n média mediana mínimo máximo desvio-padrão p 
Tratamento iECA isolado 12 2,09 0,33 0,15 8,34 2,90 0,353e 

 BRA isolado 4 5,61 4,93 0,19 12,40 5,95  
 iECA+BRA 1 5,94 5,94 5,94 5,94   
 nenhum 8 1,98 1,17 0,00 6,98 2,39  
 Total 25 2,77 1,02 0,00 12,40 3,48  

eKruskal-Wallis 
iECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA, bloqueador do receptor de angiotensina 
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Ainda entre os pacientes com GNMP primária, não há evidência de 

relação estatisticamente significante entre os níveis da relação P/C final e os 

tratamentos para bloqueio do sistema renina-angiotensina utilizados (ver 

Tabela 16). 

 

Tabela 16: Medidas-resumo dos níveis da relação P/C final, segundo o tratamento para 
bloqueio do sistema renina-angiotensina utilizado. 

  n média mediana mínimo Máximo desvio-padrão p 
Tratamento iECA isolado 12 2,09 0,33 0,15 8,34 2,90 0,432e 

 BRA isolado 4 5,61 4,93 0,19 12,40 5,95  
 iECA+BRA 1 5,94 5,94 5,94 5,94 -  
 nenhum 8 1,98 1,17 0,00 6,98 2,39  
 Total 25 2,77 1,02 0,00 12,40 3,48  

eKruskal-Wallis 
P/C, relação proteína/creatinina na urina1; iECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA, 
bloqueador do receptor de angiotensina 

 

A Tabela 17 e os Gráficos 4 a 6 trazem a relação entre necessidade de 

terapia renal substitutiva e os demais desfechos, considerando os grupos com 

GNMP primária e secundária. Os resultados inferenciais revelaram que, entre os 

pacientes com GNMP primária, há mais pacientes que necessitaram de terapia 

renal substitutiva entre os que tiveram duplicaram a creatinina sérica inicial 

(p=0,005) e TFG < 15mL/min (p=0,009). Por outro lado, há mais pacientes que não 

necessitaram de terapia renal substitutiva entre os que tiveram TFG > 60mL/min 

(p=0,006). 

Entre os pacientes com GNMP secundária, há mais pacientes que 

necessitaram de terapia renal substitutiva entre os que tiveram TFG < 15mL/min 

(p=0,022). 

Agrupando os grupos com GNMP primária e secundária, há mais pacientes 

que necessitaram de terapia renal substitutiva entre os que duplicaram a creatinina 

sérica inicial (p=0,002) e tiveram TFG < 15mL/min (p<0,001). Por outro lado, há 

mais pacientes sem terapia renal substitutiva entre os que tiveram TFG > 60mL/min 

(p<0,001). 
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Tabela 17: Distribuição conjunta de necessidade de terapia renal substitutiva, segundo 
desfechos avaliados nos pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa (primária 
e/ou secundária). 

   terapia renal substitutiva  
   sim não p 

Primária Cr 2x valor inicial sim 7 53,8% 6 46,2% 0,005c 
  não 2 8,7% 21 91,3%  
  Total 9 25,0% 27 75,0%  
 TFG > 60ml/min sim - - 14 100,0% 0,006c 
  não 9 40,9% 13 59,1%  
  Total 9 25,0% 27 75,0%  
 TFG < 15ml/min sim 4 80,0% 1 20,0% 0,009c 
  não 5 16,1% 26 83,9%  
  Total 9 25,0% 27 75,0%  

Secundária Cr 2x valor inicial sim 1 50,0% 1 50,0% 0,331c 
  não 2 13,3% 13 86,7%  
  Total 3 17,6% 14 82,4%  
 TFG > 60ml/min sim - - 10 100,0% 0,051c 
  não 3 42,9% 4 57,1%  
  Total 3 17,6% 14 82,4%  
 TFG < 15ml/min sim 2 100,0% - - 0,022c 
  não 1 6,7% 14 93,3%  
  Total 3 17,6% 14 82,4%  

Primária+secundária Cr 2x valor inicial sim 8 53,3% 7 46,7% 0,002c 
  não 4 10,5% 34 89,5%  
  Total 12 22,6% 41 77,4%  
 TFG > 60ml/min sim - - 24 100,0% <0,001a 
  não 12 41,4% 17 58,6%  
  Total 12 22,6% 41 77,4%  
 TFG < 15ml/min sim 6 85,7% 1 14,3% <0,001c 
  não 6 13,0% 40 87,0%  
  Total 12 22,6% 41 77,4%  

aQui-Quadrado de Pearson, cExato de Fisher 
Cr, creatinina sérica; TFG, taxa de filtração glomerular. 
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Gráfico 4: Distribuição da necessidade de terapia renal substitutiva dos 
pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa (primária e 
secundária), segundo a categoria dobrar a creatinina sérica inicial (Cr 2x valor 
inicial). 

 
 
 
 

 
Gráfico 5: Distribuição da necessidade de terapia renal substitutiva dos 
pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa (primária e 
secundária), segundo a taxa de filtração glomerular (TFG) estimada. 
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Gráfico 6: Distribuição da necessidade de terapia renal substitutiva dos 
pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa (primária e 
secundária), segundo a taxa de filtração glomerular (TFG) estimada. 

 

 

O resultado do tratamento também foi comparado com as demais 

informações dos pacientes, conforme trazem as Tabelas 18 a 22 e Gráficos 7 a 15. 

De maneira resumida, observou-se relação entre resposta ao tratamento e 

tempo de acompanhamento (p=0,014), albumina sérica inicial (p=0,035), albumina 

inicial<3g/dL (p=0,044), P24h inicial (p=0,033), albumina final (p<0,001), albumina 

final<3g/dL (p=0,028), P/C final (p<0,001), P24h final (p<0,001), P24h 

final>3,5g/24h (p<0,001), creatinina sérica final (p<0,001), depósitos de IgM na IF 

(p=0,017), TFG estimada final (p<0,001), duplicação do valor inicial da creatinina 

sérica (p=0,001), TFG > 60mL/min (p<0,001) e necessidade de terapia renal 

substitutiva (p=0,004). 

No grupo com remissão completa observou-se que depósitos de IgM 

estavam mais frequentemente ausentes. Os pacientes com remissão parcial 

apresentaram com mais frequência albumina sérica inicial <3g/dL e síndrome 

nefrótica, e o grupo “sem resposta” apresentou, com mais frequência, albumina 

sérica final <3g/dL e P24h final >3,5g/24h. 

É importante destacar que os grupos com remissão (completa ou parcial) 

apresentaram com mais frequência o desfecho renal de “dobrar a creatina sérica 

inicial (Cr 2x valor inicial)” e evolução para TRS (Tabela 22). 

A Tabela 23 traz as comparações, dois a dois, dos grupos quanto à resposta 

ao tratamento para as variáveis numéricas que se mostraram relacionadas. 
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As demais informações não se mostraram relacionadas à resposta ao 

tratamento. 

 

Tabela 18: Características gerais dos pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa, 
segundo a resposta a qualquer dos tratamentos instituídos.  

  resposta ao tratamento  
  Remissão remissão Sem  
  Completa parcial resposta p 

Sexo Masculino 3 30,0% 5 50,0% 16 51,6% 0,533c 
 Feminino 7 70,0% 5 50,0% 15 48,4%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Idade ao diagnóstico (anos) N 10 10 31 0,627e 
 Média 43,5 39,4 37,8  
 Mediana 48,0 40,9 42,3  
 Mínimo 27,1 15,2 13,2  
 Máximo 51,9 61,9 61,3  
 desvio-padrão 9,7 17,8 15,9  

Idade ao final do N 10 10 31 0,071e 
do seguimento (anos) Média 53,6 42,8 42,5  

 Mediana 60,1 45,8 48,1  
 Mínimo 33,5 22,7 16,7  
 Máximo 66,2 63,8 64,2  
 desvio-padrão 12,7 17,2 15,5  

Hipertensão arterial sistêmica Sim 8 80,0% 7 70,0% 29 93,5% 0,090c 
 Não 2 20,0% 3 30,0% 2 6,5%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Número de anti-hipertensivos Nenhum 2 20,0% 3 30,0% 2 6,5% 0,987e 
em uso na biópsia Um 2 20,0% - - 4 12,9%  

 Dois 1 10,0% 2 20,0% 11 35,5%  
 Três 2 20,0% 2 20,0% 10 32,3%  
 Quatro 3 30,0% 2 20,0% 2 6,5%  
 Cinco - - 1 10,0% - -  
 Seis - - - - 2 6,5%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Edema Sim 8 80,0% 9 90,0% 28 90,3% 0,825c 
 Não 2 20,0% 1 10,0% 3 9,7%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Anemia Sim 8 80,0% 9 90,0% 26 83,9% >0,999c 
 Não 2 20,0% 1 10,0% 5 16,1%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Síndrome nefrótica Sim 1 11,1% 6 85,7% 8 27,6% 0,003c 
 Não 8 88,9% 1 14,3% 21 72,4%  
 Total 9 100,0% 7 100,0% 29 100,0%  

Tempo de N 10 10 31 0,014e 
acompanhamento (anos) Média 13,5 3,3 5,2  

 Mediana 12,7 2,4 4,3  
 Mínimo 0,8 0,3 0,2  
 Máximo 44,8 9,8 22,5  
 desvio-padrão 12,4 3,2 4,9  

Tratamento iECA isolado 6 60,0% 5 50,0% 17 54,8% 0,797c 
 BRA isolado 1 10,0% 3 30,0% 8 25,8%  
 iECA+BRA - - - - 2 6,5%  
 Nenhum 3 30,0% 2 20,0% 4 12,9%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

cExtensão do teste Exato de Fisher, eKruskal-Wallis 
iECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina; BRA, bloqueador do receptor de angiotensina 
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Tabela 19: Resultados dos exames laboratoriais dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa, segundo resposta a qualquer dos tratamentos instituídos. 

  resposta ao tratamento  
  remissão remissão sem  
  completa parcial resposta p 

Albumina sérica inicial (g/dL) N 9 7 29 0,035f 
 Média 3,32 2,41 2,83  
 Mediana 3,10 2,30 3,00  
 Mínimo 2,20 1,90 1,20  
 Máximo 4,30 3,20 4,00  
 desvio-padrão 0,72 0,50 0,70  

Albumina sérica < 3 g/dL Sim 2 22,2% 6 85,7% 12 41,4% 0,044c 
 Não 7 77,8% 1 14,3% 17 58,6%  
 Total 9 100,0% 7 100,0% 29 100,0%  

Hemoglobina inicial (g/dL) N 10 10 31 0,482e 
 Média 11,77 10,68 11,15  
 Mediana 11,30 11,10 11,40  
 Mínimo 10,30 7,20 7,40  
 Máximo 15,50 12,60 15,00  
 desvio-padrão 1,58 1,53 1,81  

Hemácias na U1 (/mL) N 10 10 31 0,447e 
 Média 249.400,0 382.000,0 342.225,8  
 Mediana 36.000,0 160.000,0 85.000,0  
 Mínimo 8.000,0 15.000,0 8.000,0  
 Máximo 1.280.000,0 1.130.000,0 240.0000,0  
 desvio-padrão 427.347,7 452.917,7 603.272,8  

Hematúria Sim 8 80,0% 10 100,0% 30 96,8% 0,189c 
 Não 2 20,0% - - 1 3,2%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Hematúria > 100.000/mL Sim 4 40,0% 6 60,0% 18 58,1% 0,723c 
 Não 6 60,0% 4 40,0% 13 41,9%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

P24h inicial (g/24h) N 10 10 31 0,033f 
 Média 3,20 9,52 4,56  
 Mediana 3,09 7,62 3,94  
 Mínimo 0,32 0,81 0,20  
 Máximo 9,60 26,04 11,80  
 desvio-padrão 2,67 7,64 2,82  

P24h > 3,5g/24h Sim 5 50,0% 8 80,0% 16 51,6% 0,296c 
 Não 5 50,0% 2 20,0% 15 48,4%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Cr inicial (mg/dL) N 10 10 31 0,276e 
 Média 1,09 1,46 1,67  
 Mediana 1,10 1,36 1,39  
 Mínimo 0,80 0,67 0,60  
 Máximo 1,60 2,50 5,70  
 desvio-padrão 0,24 0,61 1,15  

cExtensão do teste Exato de Fisher, eKruskal-Wallis, fAnálise de Variância (ANOVA) com um Fator Fixo 
Cr, creatinina sérica; P24h, proteinúria de 24 horas  

  



33 
 

33 
 

Tabela 20: Resultados dos exames laboratoriais dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa, segundo a resposta a qualquer dos tratamentos instituídos.  

  resposta ao tratamento  
  remissão remissão sem  
  completa parcial resposta p 

TFG estimada (CKD-EPI) N 10 10 31 0,627e 
 Média 70,77 64,72 67,79  
 Mediana 61,00 52,05 57,80  
 Mínimo 49,00 20,70 7,50  
 Máximo 121,20 138,00 151,00  
 desvio-padrão 22,83 38,73 39,89  

TFG > 60 (CKD-EPI) Sim 6 60,0% 3 30,0% 15 48,4% 0,454c 
 Não 4 40,0% 7 70,0% 16 51,6%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

TFG < 15 (CKD-EPI) Sim - - - - 2 6,5% >0,999c 
 Não 10 100,0% 10 100,0% 29 93,5%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

C3 Consumido 5 50,0% 8 80,0% 11 39,3% 0,087a 
 normal (87-200) 5 50,0% 2 20,0% 17 60,7%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 28 100,0%  

C4 Consumido 6 60,0% 6 60,0% 11 39,3% 0,384c 
 normal (19-52) 4 40,0% 4 40,0% 17 60,7%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 28 100,0%  

Albumina sérica final (g/dL) N 10 10 29 <0,001e 
 Média 4,35 4,05 3,35  
 Mediana 4,35 4,15 3,30  
 Mínimo 4,10 3,50 2,10  
 Máximo 4,70 4,40 4,70  
 desvio-padrão 0,21 0,31 0,67  

Albumina sérica final < 3g/dL Sim - - - - 9 31,0% 0,028c 
 Não 10 100,0% 10 100,0% 20 69,0%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 29 100,0%  

P/C final N 10 10 18 <0,001e 
 Média 0,29 0,71 4,80  
 Mediana 0,15 0,33 4,82  
 Mínimo 0,00 0,19 0,22  
 Máximo 1,32 2,04 12,40  
 desvio-padrão 0,45 0,69 3,72  

P24h final (g/24h) N 10 10 31 <0,001e 
 Média 0,11 0,87 5,03  
 Mediana 0,05 0,45 4,50  
 Mínimo 0,00 0,32 0,28  
 Máximo 0,28 3,34 13,76  
 desvio-padrão 0,12 0,95 4,03  

P24h final > 3,5g/24h sim - - - - 16 51,6% <0,001c 
 não 10 100,0% 10 100,0% 15 48,4%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Cr final (mg/dL) n 10 10 31 <0,001e 
 média 0,96 1,17 3,35  
 mediana 0,91 0,91 2,68  
 mínimo 0,62 0,48 0,77  
 máximo 1,62 2,64 12,40  
 desvio-padrão 0,30 0,62 2,63  

aQui-Quadrado de Pearson, cExtensão do teste Exato de Fisher, eKruskal-Wallis 
Cr, creatinina sérica; P24h, proteinúria de 24 horas; P/C, relação proteína/creatinina na urina1; TFG, taxa de 
filtração glomerular. 
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Gráfico 7: Boxplot dos níveis de albumina sérica (g/dL) inicial e 
final dos pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa 
primária, segundo a resposta ao tratamento. 

 

 

Gráfico 8: Boxplot dos níveis de proteinúria de 24 horas (P24h, 
g/24horas) inicial e final dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa, segundo a resposta ao tratamento. 
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Gráfico 9: Boxplot dos níveis de creatinina sérica (mg/dL) inicial e final 
dos pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa, segundo 
resposta ao tratamento. 

 

 
 

Gráfico 10: Boxplot dos níveis da relação proteinúria/creatininúria 
(P/C) final dos pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa, 
segundo resposta ao tratamento. 
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Tabela 21: Resultados da biópsia renal dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa, segundo a resposta ao tratamento.  

  resposta ao tratamento  
  remissão Remissão sem  
  completa Parcial resposta p 

Imunofluorescência sim 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0% - 
 não - - - - - -  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

IgA ausente 7 70,0% 9 90,0% 21 67,7% 0,456c 
 presente 3 30,0% 1 10,0% 10 32,3%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

IgM ausente 6 60,0% 1 10,0% 5 16,1% 0,017c 
 presente 4 40,0% 9 90,0% 26 83,9%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

IgG ausente 3 30,0% 1 10,0% 14 45,2% 0,102c 
 presente 7 70,0% 9 90,0% 17 54,8%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

C1q ausente 4 44,4% 4 40,0% 17 54,8% 0,723c 
 presente 5 55,6% 6 60,0% 14 45,2%  
 Total 9 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

C3 ausente - - - - - - - 
 presente 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Lamba ausente 2 40,0% 3 33,3% 11 50,0% 0,717c 
 presente 3 60,0% 6 66,7% 11 50,0%  
 Total 5 100,0% 9 100,0% 22 100,0%  

Microscopia eletrônica sim 1 10,0% 1 10,0% 5 16,1% >0,999c 
 não 9 90,0% 9 90,0% 26 83,9%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

cExtensão do teste Exato de Fisher 

 
Tabela 22: Desfechos esperados entre os pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa, segundo a resposta a qualquer dos tratamentos instituídos. 

  resposta ao tratamento  
  remissão remissão sem  
  completa parcial resposta p 

TFG estimada final n 10 10 31 <0,001e 
 média 80,09 82,11 37,87  
 mediana 79,55 78,25 25,10  
 mínimo 34,00 19,00 5,00  
 máximo 115,90 138,70 133,00  
 desvio-padrão 26,88 35,51 33,41  

Cr 2xvalor inicial sim - - - - 14 45,2% 0,001c 
 não 10 100,0% 10 100,0% 17 54,8%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

TFG > 60mL/min sim 8 80,0% 8 80,0% 7 22,6% <0,001c 
 não 2 20,0% 2 20,0% 24 77,4%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

TFG < 15mL/min sim - - - - 7 22,6% 0,112c 
 não 10 100,0% 10 100,0% 24 77,4%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

Terapia renal substitutiva sim - - - - 12 38,7% 0,004c 

 não 10 100,0% 10 100,0% 19 61,3%  
 Total 10 100,0% 10 100,0% 31 100,0%  

cExtensão do teste Exato de Fisher, eKruskal-Wallis 
Cr, creatinina sérica; TFG, taxa de filtração glomerular. 
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Gráfico 11: Boxplot dos níveis da taxa de filtração glomerular 
(TFG) estimada final dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa, segundo a resposta ao tratamento. 

 
 
 

 
 

Gráfico 12: Distribuição do desfecho dobrar a creatinina sérica inicial (Cr 2x valor 
inicial) dos pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa, segundo a 
resposta ao tratamento. 
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Gráfico 13: Distribuição da taxa da filtração glomerular (TFG) estimada dos 
pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa, segundo a resposta 
ao tratamento. 
 
 
 

 
 

Gráfico 14: Distribuição da TFG dos pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa, segundo a resposta ao tratamento. 
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Gráfico 15: Distribuição da necessidade de terapia renal substitutiva dos 
pacientes com glomerulonefrite membranoproliferativa, segundo a resposta 
ao tratamento. 

 

Tabela 23: Resultados das comparações múltiplas, dois a dois, entre os grupos de resposta a 
qualquer dos tratamentos instituídos para os pacientes com glomerulonefrite 
membranoproliferativa.  
 conclusão p 

Tempo de acompanhamento (anos) completa > parcial 0,004 
Albumina sérica inicial (g/dL) completa > parcial 0,029 

Albumina sérica final (g/dL) completa = parcial 0,196 
P/C final completa = parcial 0,089 

P24h inicial (g/24h) completa < parcial 0,026 
P24h final (g/24h) completa < parcial 0,042 

Cr final (mg/dL) completa = parcial 0,614 
TFG estimada final completa = parcial 0,904 

Tempo de acompanhamento (anos) completa > sem resposta 0,022 
Albumina sérica inicial (g/dL) completa = sem resposta 0,153 

Albumina sérica final (g/dL) completa > sem resposta <0,001 
P/C final completa < sem resposta <0,001 

P24h inicial (g/24h) completa = sem resposta 0,360 
P24h final (g/24h) completa < sem resposta <0,001 

Cr final (mg/dL) completa < sem resposta <0,001 
TFG estimada final completa > sem resposta 0,001 

Tempo de acompanhamento (anos) parcial = sem resposta 0,225 
Albumina sérica inicial (g/dL) parcial = sem resposta 0,320 
Albumina sérica  final (g/dL) parcial > sem resposta 0,007 

P/C final parcial < sem resposta 0,008 
P24h inicial (g/24h) parcial = sem resposta 0,143 

P24h final (g/24h) parcial < sem resposta 0,003 
Cr final (mg/dL) parcial < sem resposta 0,002 

TFG estimada final parcial > sem resposta 0,002 

Cr, creatinina sérica; P24h, proteinúria de 24 horas; TFG, taxa de filtração glomerular. 
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5 DISCUSSÃO 

 

As GNMP, particularmente as primárias, são doenças incomuns e cuja 

frequência vem diminuindo com o passar dos anos.7,8 Em nosso serviço, ao longo do 

período analisado, 82 pacientes foram diagnosticados com GNMP, dos quais 53 

pacientes foram selecionados para a presente análise após a aplicação dos critérios 

de exclusão, sendo que 36 casos foram considerados como GNMP primária ou 

idiopática e 17, secundária.  

Todos os pacientes do grupo primário apresentaram resultado “negativo” ou não-

reagente nos exames sorológicos anti-HCV, HBsAg, anti-HIV, e a maioria apresentou 

resultado não reagente para a pesquisa de FAN (88,9%). Foi também avaliada a 

sorologia para sífilis, devido ao atual crescimento dessa infecção, mas um número 

baixo de pacientes havia realizado esse exame em períodos anteriores a 2015, assim 

como poucos foram submetidos a eletroforese de proteínas e exames de 

imunofixação para diagnóstico de gamopatias. Esses últimos exames não estavam 

disponíveis rotineiramente no serviço e, por isso, não eram realizados face ao seu alto 

custo. É possível que a indisponibilidade de alguns tipos de exames na rotina 

contribua para o número de GNMP idiopáticas.  

A causa mais comum de GNMP secundária foi o LES, correspondendo a 47% 

dos casos, seguida pela infecção pelo vírus da hepatite C (29,4%) e esquistossomose 

(17,6% dos casos). Estes dados são conflitantes com outro estudo realizado por Lopes 

et al.8, também na UNIFESP, com 17 pacientes com GNMP secundária no qual a 

principal causa foi a esquistossomose com 64,7% dos casos. Vale salientar que tal 

estudo foi realizado nos anos 90 e excluiu os pacientes portadores de LES; além disso, 

a prevalência mais baixa de hepatite C poderia ser justificativa pelo fato de que nem 

todos os pacientes haviam sidos testados para essa doença. Isso fica mais claro 

quando, após descoberta de que a hepatite C poderia ser causa de glomerulonefrite, 

alguns casos inicialmente tidos como primários foram revisados e classificados como 

glomerulonefrites secundárias. Em outro estudo, Lopes et al.15 pesquisaram a 

prevalência de anticorpos anti-HCV em 81 pacientes acompanhados no nosso centro 

com glomerulonefrites diversas, sem doença subjacente identificada até aquele 

momento, e verificaram positividade em dois casos, ambos com GNMP. 
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A GNMP também pode se associar a disfunções do sistema hematológico, como 

a gamopatia monoclonal e o mieloma múltiplo, todavia não encontramos nenhum caso 

na nossa pesquisa. Isso poderia ser atribuído a limitações nos recursos laboratoriais 

para a investigação desse tipo de doença em todos os pacientes, como já 

mencionado. Sethi et al.20 realizaram uma análise com 126 pacientes com diagnóstico 

de GNMP, dos quais 20 não fizeram exame para hepatite B ou C, do restante, 23,5% 

foram positivos para essas infecções. Dos 81 pacientes com sorologia para hepatite 

negativa, 13 não foram avaliados quanto à ocorrência de gamopatia. Dos 68 pacientes 

restantes 28 (41,1%) apresentaram eletroforeses plasmática ou urinária positivas para 

gamopatia monoclonal, destacando a importância de ser pesquisada essa condição. 

Assim fica claro que, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, incluindo 

países desenvolvidos, existem poucas informações sobre a real frequência relativa de 

GNMP idiopática e não idiopática, uma vez que seria necessária uma abordagem mais 

completa para identificação de causas secundárias.  

Quando analisamos nossa amostra com base na nova classificação, a IF revelou 

que a grande maioria (94,3%) dos pacientes com GNMP apresentava deposição de 

imunocomplexos, enquanto apenas 3 pacientes (5,6%) apresentavam deposição 

exclusivamente de C3 (sem imunocomplexos), e não havia casos sem qualquer 

deposição de imunoglobulinas ou complemento. Apesar de serem escassos os dados 

mundialmente disponíveis sobre a análise de pacientes com GNMP segundo a nova 

classificação, a nossa amostra apresentou características semelhantes à que Woo et 

al.19 descreveram. No estudo deles, a GNMP mediada por complemento foi 

encontrada em 2 pacientes (4,3%) e a GNMP mediada por imunocomplexos em 39 

pacientes (95,7%) dos 44 estudados. São achados semelhantes aos nossos, que 

mostram uma predominância do grupo de GNMP com depósitos de imunocomplexos.  

Devido ao pequeno número de casos diagnosticados como GNMP com 

depósitos exclusivamente de complemento, não foi possível fazer análises 

comparativas entre os grupos com base nos seus padrões de IF. Todavia, é 

interessante notar que nesse pequeno grupo, todos os pacientes apresentaram 

consumo sérico de C3 e C4 ao diagnóstico. Dado esse diferente do encontrado na 

literatura, que afirma que, geralmente, há níveis séricos baixos de C3 e níveis séricos 

normais de C4, devido à ativação da via alternativa.17,18 Considerando o pequeno 

número de casos de GNMP com deposição apenas de complemento, trata-se no 
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momento apenas de um parâmetro laboratorial a ser observado cuidadosamente 

quando novos pacientes com tal diagnóstico forem avaliados.  

Em relação à idade quando do diagnóstico dos pacientes, diferentemente do que 

encontraram Levin et al.20, que descreveram a GNMP acometendo principalmente 

crianças e adultos jovens, a nossa amostra tinha uma média de idade mais alta (38,8 

anos), variando de 16,7 a 66,2 anos. Isso corrobora o que Brigani et al.21 observaram 

no seu abrangente estudo na Austrália em 2001. Nesse estudo a doença predominou 

em adultos com o pico de incidência em indivíduos de 55-74 anos. Vale salientar 

também que os nossos casos são provenientes de um Ambulatório que atende 

apenas indivíduos com 12 anos ou mais, e boa parte dos adolescentes continua em 

seguimento apenas com a Nefropediatria até os 17 anos. 

A análise das demais características mostra aspectos importantes, todavia há 

poucos dados no Brasil sobre essa população. Bitencourt Dias et al.22, por exemplo, 

em um estudo realizado no Brasil com 92 casos de GNMP encontrou alguns dados 

semelhantes e outros conflitantes em relação aos nossos. A população do nosso 

estudo era composta por 49% de pessoas do sexo masculino e a deles por 62%, e as 

médias de idade da nossa eram de 38,8 anos e as deles de 44,3 anos. A creatinina 

sérica média também foi semelhante, enquanto a nossa tenha sido um pouco melhor, 

1,57mg/dL com TFG estimada em 66,6mL/min/1,73m2, a deles de 1,8 mg/dL com TFG 

estimada em 41,5mL/min/1,73m2. A proteinúria média nossa foi de 5,26 g/24h com 

uma albumina sérica de 2,84 g/dL e a deles foi de 6,2 g/24h com uma albumina sérica 

de  2,5 g/dL, ambas com valores muito próximos. O consumo de C3 também 

apresentou valores semelhantes: 49% no nosso e 47,8% no deles. Já o consumo de 

C4 foi diferente: 46,9% no nosso e 31,5% no deles. Isso talvez possa ser explicado 

pelo fato de nosso estudo englobar os pacientes lúpicos, enquanto o deles os excluía. 

Esses pacientes tendem a ter mais consumo de complemento. O C3, no entanto, se 

mostrou semelhante, talvez pelo fato de terem sido encontrados mais pacientes com 

glomerulopatia do C3 (9,7%) naquele estudo. Também se evidenciou que nossa 

amostra mostrou mais HAS (84,9% vs. 55,4%) e hematúria ao diagnóstico (94,3% vs. 

71,7%).   

Em outro estudo realizado por Lopes et al.8 com 41 pacientes com GNMP tipo I, 

também se observou uma alta taxa de prevalência de HAS (88%), assim como no 

nosso atual, diferindo de estudos prévios que descreviam uma prevalência de HAS de 
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33% a 38%.23,24 Este achado poderia ser explicado pelo suposto quadro mais 

avançado da doença por ocasião do diagnóstico em nossos pacientes devido à 

dificuldade de acesso ao sistema de saúde no nosso país, quando comparado a outros 

estudos que foram realizados na Europa.  

Outros pontos de destaque no nosso estudo foram as elevadas frequências de 

anemia ao diagnóstico (84,9%) e edema (88,7%). Além disso, a prevalência de 

síndrome nefrótica foi de 33,3%, diferente daquela encontrada por Little et al.25 em 

uma análise com 66 pacientes, em que 72,7% apresentaram síndrome nefrótica, mas 

semelhante ao relatado por Barbiano et al.23, que encontrou uma prevalência de 42%. 

Um importante ponto do estudo foi a comparação dessas características clínicas 

e laboratoriais entre os grupos com GNMP primária e GNMP secundária. Todavia, 

poucas diferenças foram encontradas entre eles, chamando a atenção a hematúria 

mais intensa e significantemente mais frequente no grupo com GNMP secundária, o 

mesmo acontecendo em relação à positividade na IF para depósitos de IgG e C1q. 

Assim, não foram detectadas características marcantes que diferissem entre os dois 

grupos, exceto as três agora citadas, corroborando mais uma vez a ideia defendida 

por alguns de que a classificação por meio da IF talvez seja a única capaz de 

diferenciar as GNMP primárias e secundárias.26  

Quando analisamos a IF, apesar de não conseguirmos comparar os grupos com 

base na nova classificação devido à presença de apenas três pacientes classificados 

como GNMP com depósitos apenas de complemento, observamos que em todos os 

pacientes havia presença de C3. Deve-se ter em mente que mesmo na GNMP por 

imunocomplexos também existe a deposição ampla de C3 na parede dos capilares 

através da ativação da via clássica do complemento.1,27 

Além disso, a maioria dos pacientes classificados como GNMP mediada por 

imunocomplexos apresentavam positividade para depósitos de IgM (78%) e IgG 

(70%), sendo a IgA a menos frequente (30%). Bitencourt Dias et al.22, em estudo 

realizado no Brasil com 73 casos de GNMP mediada por imunocomplexos, 

encontraram taxas parecidas, com a presença de positividade para IgG de 65,7%, IgM 

67,1% e IgA de 20,5%.  

Apesar de ser uma doença há muito tempo conhecida, a GNMP permanece 

com seu tratamento incerto. Reunir informações sobre o seu tratamento pode ser 

confuso, pois muitos dos estudos publicados foram realizados antes de se dispor do 
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conhecimento atual sobre as diferentes causas da doença.  Hoje, é senso comum que, 

se uma condição predisponente for identificada, o tratamento deve ser direcionado 

para essa doença. Caso contrário, a terapia imunossupressora pode ser necessária.1 

De acordo com as recomendações do KDIGO (2012), após exclusão de uma 

causa subjacente, os pacientes que apresentarem síndrome nefrótica e perda de 

função renal devem ser tratados com terapia imunossupressora com ciclofosfamida 

ou micofenolato, associados ao uso de corticoide. No nosso estudo, a maioria dos 

pacientes diagnosticados com GNMP primária utilizou corticoide (94,4%), 55,6% 

utilizaram micofenolato e 25,0%, ciclofosfamida.   

Além disso, como a maioria dos nossos pacientes apresentavam proteinúria, 

83% receberam algum tratamento antiproteinúrico, seja ele iECA, BRA ou uma 

combinação dos dois. Todavia, apesar de ser amplamente conhecido o efeito 

benéfico desses medicamentos, na nossa amostra a proteinúria final dos pacientes 

não diferiu estatisticamente entre quem usou ou não a medicação.  

Ao avaliarmos os desfechos, observamos que a maioria dos pacientes 

(60,8%) não atingiu os critérios de remissão parcial ou completa. Apesar disso, a 

maioria também não apresentou uma piora importante da creatinina sérica no curso 

da doença (71,7% não dobraram os níveis séricos de creatinina) e apenas 13,2% 

evoluíram com TFG < 15mL/min/1,73m2. Isso pode ser justificado pelo fato de que 

a maioria desses pacientes apresentavam uma TFG > 60mL/min/1,73m2 ao 

diagnóstico, o que poderia associar-se a um melhor prognóstico.  

De acordo com a literatura, os sinais de prognóstico ruim na apresentação 

da GNMP incluem a síndrome nefrótica, creatinina sérica elevada e HAS. Por outro 

lado, pacientes com proteinúria não nefrótica e pressão arterial normal parecem ter 

um prognóstico renal melhor no longo prazo. Maiores graus de hematúria sugerem 

mais inflamação, mas não há evidências de um efeito independente no 

prognóstico.25,28,29 Nosso estudo corrobora essas evidências, já que encontramos 

como fatores de pior prognóstico a presença de síndrome nefrótica, proteinúria de 

24h elevada e albumina inicial <3g/dL. Todavia não encontramos relação com a 

presença de HAS, talvez devido à alta prevalência desse achado na nossa amostra. 

Além disso, também não encontramos relação entre hematúria e prognóstico renal.  

Relatos anteriores sugeriram um prognóstico renal relativamente ruim em 

pacientes com GNMP aparentemente idiopática.28-30 No entanto, esses relatórios 
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devem ser interpretados com cautela, uma vez que foram compilados antes do 

conhecimento de muitos distúrbios tratáveis que podem estar subjacentes à GNMP. 

No nosso estudo, não houve diferença em relação ao prognóstico renal entre 

pacientes classificados como GNMP primária e secundária. O estudo realizado por 

Lopes et al.8 com 41 pacientes com GNMP tipo I encontrou um desfecho renal mais 

favorável nos pacientes com GNMP, o que talvez seja justificado por não terem 

incluído pacientes com GNMP secundária a LES, aumentando eventualmente o 

número de casos com doenças associadas à GNMP em tal estudo com  maior 

potencial de serem tratadas e curadas.    

Por fim, quanto aos dados clínico-laboratoriais, as GNMP primárias e 

secundárias distinguiram-se apenas quanto à maior intensidade da hematúria nas 

secundárias, o que na prática clínica, pode ajudar na suspeição diagnóstica, mas 

não permite que se faça de fato o diagnóstico diferencial com base apenas nessa 

informação. Considerando a classificação baseada na IF, elas se distinguiram pela 

maior frequência de IgG e C1q também nas GNMP secundárias. Este último 

achado corrobora a ideia defendida por alguns de que a classificação por meio da 

IF talvez seja a única capaz de diferenciar os dois grupos, com base nos recursos 

laboratoriais e histopatológicos atualmente disponíveis.
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6 CONCLUSÕES 

 

Através da análise retrospectiva dos prontuários de 53 pacientes com GNMP 

(36 primárias e 17 secundárias) com avaliações de biópsia renal por microscopias de 

IF e óptica, evidenciamos: 

 

 Etiologia: a causa mais comum de GNMP secundária foi o LES, seguida da 

infecção por HCV.  

 Distribuição dos casos de GNMP segundo a classificação baseada na IF: 

GNMP por deposição de imunocomplexos correspondeu a 94,3%, GNMP por 

deposição exclusivamente de C3 (sem imunocomplexos) a 3,6%. Não foram 

encontrados casos sem qualquer deposição de imunoglobulinas ou 

complemento.  

 Características demográficas: média de idade de 44,2 anos, sem diferença de 

acometimento entre os sexos.  

 Características clínicas ao diagnóstico: alta prevalência de HAS, hematúria, 

anemia e edema; síndrome nefrótica em 1/3 dos pacientes.  

 Características laboratoriais ao diagnóstico: médias de creatinina sérica de 

1,57mg/dL, TFG estimada de 66,6mL/min/1,73m2, proteinúria 24h de 5,26 

g/24h e albumina sérica de 2,84 g/dL; consumo de C3 e C4 em quase 1/2 dos 

casos.  

 Resposta a tratamento: a maioria (60,8%) dos pacientes com GNMP primária 

não atingiu os critérios de remissão parcial ou completa. 

 Desfecho renal: a maioria não duplicou o valor inicial da creatinina sérica no 

curso da doença.  

 Fatores prognósticos: pior prognóstico associou-se com síndrome nefrótica, 

proteinúria de 24h elevada e albumina inicial <3g/dL. 

 Comparação das características clínicas e laboratoriais de GNMP primárias vs. 

secundárias: a prevalência da hematúria e positividade na IF para depósitos de 

IgG e C1q foram significativamente mais frequentes na GNMP secundária. Não 

houve diferença em relação ao prognóstico renal.
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glomerulopatias por C3. Baseado nisso, justifica-se o desenvolvimento deste estudo que será realizado em

um ambulatório que é referência nacional em glomerulopatias (Unifesp – EPM). Portanto, o objetivo principal

do estudo é determinar as características clínicas, laboratoriais e histopatológicas dos pacientes

acompanhados no Setor de Glomerulopatias (UNIFESP), com diagnóstico histológico de GN

membranoproliferativas primárias e reclassificar as glomerulonefrites membranoproliferativas com base nos

achados na coloração da imunofluorescência. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo analítico

tipo coorte histórica realizado em centro único, através de levantamento de dados de prontuários de

pacientes que foram submetidos à biopsia renal com achado histopatológico de GN membranoproliferativa

nos últimos 25 anos. Os dados serão coletados dos prontuários dos pacientes acompanhados no

ambulatório de Glomerunefrites da UNIFESP - EPM. Assim, não apresenta riscos a saúde devido tratar-se

de estudo retrospectivo, sendo tomado todas os cuidados de não exposição da identidade dos pacientes Os
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poder individualizar o tratamento.
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e terapêutica empregada nessa doença. Além disso, devido à nova classificação proposta para as

glomerulonefrites membranoproliferativas, não há estudos que registrem a realidade brasileira quanto à

frequência e ao comportamento das glomerulopatias por C3. Baseado nisso, justifica-se o desenvolvimento

deste estudo que será
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realizado em um ambulatório que é referência nacional em glomerulopatias (Unifesp – EPM).
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PARTICIPANTES: serão acessados prontuários de 50 pacientes em acompanhamento no Ambulatório de

Nefrites da UNIFESP – EPM, nos últimos 25 anos.
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neste período em pacientes atendidos no Setor de Glomerulopatias e as informações clínico-laboratoriais

serão extraídas do respectivo prontuário médico.

 (mais informações, ver projeto detalhado).

1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia do cadastro

CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma apresentados adequadamente.

2- Propõe dispensa do TCLE. Justificativa: Por se tratar de um estudo retrospectivo ao longo de 25 anos

passados, solicitamos a dispensa da aplicação do TCLE, já que muitos pacientes não fazem mais

seguimento ambulatorial, seja por perda de seguimento, seja por telefones de contato desatualizados, ou

mesmo por óbito. Asseguramos ainda assim, manter sigilosa a identificação do indivíduo.

3- outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil:

a)-autorização da coep n: 508/2019 (Oficio_CoEP.pdf, postado em  17/10/2019)
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PENDÊNCIA 1. Em relação ao pedido de dispensa de TCLE: a dispensa foi solicitada, com a justificativa de

se tratar de análise retrospectiva de prontuários. Entretanto, por orientação da CONEP, é considerado que a

análise de prontuários não desobriga o pedido de TCLE, o qual deve ser aplicado no sentido de pedir

autorização para o seu acesso, já que o prontuário é de propriedade do paciente e não do médico ou do

pesquisador (conforme disposto pelo CFM). Uma solicitação de dispensa de TCLE só é aceita, no caso de

não ser possível entrar em contato com o paciente (prontuários muitos antigos, impossibilidade de contatar o

paciente, paciente já falecido, etc.). Uma vez que serão incluídos prontuários de pacientes atendidos nos

últimos 25 anos, para os pacientes mais recentes, o contato será mais fácil e o TCLE poderá ser aplicado.

Assim, será necessária a inclusão do modelo de TCLE a ser aplicado aos participantes passíveis de serem
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contatados, solicitando autorização para o acesso ao prontuário. E deve ser informado na metodologia do

projeto, de que forma será feita a procura pelos pacientes. A dispensa deve ser solicitada somente para os

casos em que não for possível encontrar o paciente (deve ser informado que haverá a tentativa de contato).

Além de inserir a justificativa no formulário de informações básicas da Plataforma, deve ser enviada

declaração assinada pelo pesquisador a respeito da solicitação de dispensa, informando a justificativa e que

haverá tentativa de contato. (Resolução CFM n° 1997de 2012; Constituição federal/88, art. 5º, XIV; e

Resolução CFM n° 1605 de 2000, Art. 1°).

RESPOSTA: O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado tendo como base as orientações

do CEP, o mesmo foi anexado na Plataforma Brasil.

PENDÊNCIA ATENDIDA

PENDÊNCIA 2. Deve ser enviada declaração, assinada pelo pesquisador principal, de garantia de sigilo e

anonimização dos dados e de responsabilização por qualquer problema em relação a quebra de sigilo dos

participantes. Neste documento deve constar que o pesquisador está ciente que deverá orientar os demais

pesquisadores envolvidos no projeto sobre o sigilo e a anonimização dos dados.

RESPOSTA: A declaração foi elaborada conforme solicitado e anexada na Plataforma Brasil.
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O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma

Brasil.
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Gianna Mastroianni
Kirsztajn

Aceito

Folha de Rosto FolhaRosto_thaiza.pdf 17/10/2019
11:01:52

Gianna Mastroianni
Kirsztajn

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
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Dispensa_TCLE.pdf 18/09/2019
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Gianna Mastroianni
Kirsztajn

Aceito

Projeto Detalhado /
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Investigador

projetothaiza.pdf 18/09/2019
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Gianna Mastroianni
Kirsztajn
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Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Anexos:  

Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido 

 
 



Termo de consentimento livre e esclarecido TCLE 

Prezado(a) Sr.(a), Você está sendo convidado a participar da pesquisa chamada “A nova classificação das 

glomerulonefrites membranoproliferativas com seus achados clínicos e desfechos” que tem como 

objetivo determinar as características do seu quadro clínico, dos exames laboratoriais e da biopsia renal 

para avaliar como foi a evolução da doença e a resposta aos diversos tratamentos.  

Sua participação na pesquisa será fornecer autorização para o uso de dados no seu prontuário como a 

história clínica, sintomas e resultados de exames.  Para a participação neste estudo, não haverá gastos ou 

remunerações financeiras para você.  

Os dados coletados serão utilizados apenas para fins de pesquisa e os resultados serão divulgados em 

eventos dessa natureza. Seu nome, entretanto, não será divulgado. O conhecimento obtido poderá ajudar 

na condução de seu tratamento e planejamento em longo prazo. Você pode recusar-se a participar agora 

ou em qualquer momento durante a pesquisa. Além disso, a qualquer momento você poderá procurar os 

pesquisadores para receber informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo.  

Esta pesquisa será realizada pela aluna Thaíza Passaglia Bernardes, RG 4076422, do Curso de pós-

graduação em Medicina (Nefrologia) da Universidade Federal de São Paulo/ Escola Paulista de Medicina, 

sob orientação da Profa. Dra. Gianna Mastroianni Kirsztajn. Os pesquisadores podem ser encontrados na 

Disciplina de Nefrologia, na Rua Botucatu, 740, 2º andar, Vila Clementino, São Paulo, SP, CEP 04023-900 

e telefone (11) 5576-7300 voip 2471 ou, ainda, pelo e-mail thaizapb@gmail.com.  

O endereço do Comitê de Ética em Pesquisa é Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900, telefones: (11) 5539-

7162 ou (11) 5571-1062 e e-mail cep@unifesp.edu.br. Se você entendeu tudo que lhe foi explicado e 

aceita participar deste estudo, por favor, assine este Termo. Uma via ficará com você.  

Desde já agradecemos a sua colaboração e colocamo-nos a sua disposição para qualquer esclarecimento.  

 

Eu, _________________________________, RG nº ___________________, declaro que todas as minhas 

dúvidas foram retiradas e aceito participar da pesquisa “A nova classificação das glomerulonefrites 

membranoproliferativas com seus achados clínicos e desfechos ”  por minha livre vontade. Recebi ainda 

a garantia de que em nenhum momento meu nome será divulgado.  

 

São Paulo. _____ de ____________ de _______.  

 

_________________________________   ________________________________ 

Carimbo e assinatura do responsável     Assinatura do participante 

por obter o consentimento  

 

Nome por extenso do pesquisador que apresentou o TCLE: 

_____________________________________________________________________________________ 

mailto:thaizapb@gmail.com

