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IDENTIFICAÇÃO E QUEIXA PRINCIPAL 

• J.A.C., sexo feminino, 58 anos 

 

• Queixa principal: “espuma na urina” 



HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL 

• Paciente, sexo feminino, 58 anos de idade, procura atendimento com nefrologista com queixa de “urina espumosa”. 
Associado à queixa, observou-se quadro caracterizado por edema progressivo de membros inferiores iniciado 4 meses 
anteriores ao atendimento e ganho ponderal de 7kg neste período.  

 

• História patológica pregressa de HAS, dislipidemia e uso ocasional de anti-inflamatório não esteroidal para dores de 
cabeça.  

 

• Ao exame físico, apresentava-se com edema de membros inferiores (2+/4+), PA 140x90 mmHg, eupneica em ar ambiente.  

 

• Exames complementares evidenciaram creatinina sérica: 0,92 mg/dl, ausência de distúrbios hidroeletrolíticos ou anemia 
(Hb 13,2 mg/dl). Sumário de urina mostrou proteinúria (3+/3+), micro-hematúria, cilindros hemáticos e leucocitários, com 
proteinúria de 24 horas de 6,0g, além de hipoalbuminemia (albumina 1.7 mg/dl) e hipercolesterolemia (colesterol total 
227mg/dl). Sorologias para HIV e hepatites B e C, VDRL, FAN, FR e ANCA negativos. Dosagem de complemento normal. 

 

• Foi indicada biópsia renal.  
 



























DIAGNÓSTICO 

 

•  ACHADOS DE MICROSCOPIA ÓPTICA, IMUNOFLUORESCÊNCIA, 
IMUNO-HISTOQUÍMICA E ULTRAESTRUTURAIS COMPATÍVEIS COM 
DOENÇA DE DEPÓSITO ORGANIZADO  - GLOMERULOPATIA FIBRILAR.  



GLOMERULOPATIA FIBRILAR – REVISÃO DA 
LITERATURA 
• A Glomerulopatia Fibrilar (GF) é uma doença rara de causa ainda 

desconhecida que representa menos de 1% de todas as biópsias renais. A 
primeira descrição da doença foi publicada por Rosenmann e Eliakim em 
1977. Eles descreveram um paciente com síndrome nefrótica apresentando 
deposição glomerular de “material semelhante a amiloide”, mas com 
vermelho congo negativo e com fibrilas com diferentes diâmetros à análise 
ultraestrutural. 
 

• Manifestações clínicas:  
• Proteinúria (100%), hematúria (52%), hipertensão (70%). 

 
• Prognóstico: 

• Progressão para doença renal terminal (40-50%) entre 2 e 4 anos após o diagnóstico. 

 
 
 



GLOMERULOPATIA FIBRILAR – REVISÃO DA 
LITERATURA 
• Microscopia óptica: 

• Difusa expansão mesangial com extensão para membrana basal glomerular por 
material eosinofílico com pesquisa por vermelho congo negativa. 

 

• Imunofluorescência: 
• Imunomarcação por IgG, Kappa, Lambda e C3 positivas em região mesangial com 

extensão para membrana basal glomerular.  

 

• Microscopia Eletrônica: 
• Fibrilas não ramificadas, dispostas de forma não randomizada com diâmetro 

variando entre 10 e 30 nm 

 

 

 



GLOMERULOPATIA FIBRILAR – REVISÃO DA 
LITERATURA 
• O que é DNAJB9 e como isso nos ajuda? 

• É um imunomarcador com uma sensibilidade entre 98 e 100% e 
especificidade entre 99 e 100%. O DNAJB9 é um biomarcador promissor que 
simplificará o diagnóstico da Glomerulopatia Fibrilar. Para concluir, a 
especificidade recentemente identificada de DNAJB9 para GN fibrilar pode 
ser considerada uma das descobertas mais inovadoras da nefropatologia 
nesta década.  

 


