
Susana Nobre 

Hospital Pediátrico de Coimbra 

 





Aminoácidos 

Moléculas orgânicas que contêm:  
• um grupo amina 
• um grupo carboxílico   
• uma cadeia lateral especifica de cada AA 

24 aminoácidos  -  20 são constituintes das proteínas 
9 são essenciais (Thr, Val, Leu, lle, Lys, Phe, Trp, Met, Hys) (dieta) 

Proteínas 

Compõe 20% do peso corporal 
São formadas por uma cadeia de aminoácidos 
O catabolismo das proteínas produz amónia  

Amónia 

Resulta do catabolismo proteico 
Pode atravessar BHE; em concentrações ↑ é tóxica para o SNC 



Doenças do metabolismo dos aminoácidos 
 

1. Defeitos na síntese: 

 - Défice da síntese da serina 

2. Defeitos no catabolismo: 

 - Doenças do Ciclo da Ureia  

 - Aminoacidopatias /Acidúrias orgânicas 

3. Defeitos no transporte: 

 - Cistinúria/Intolerância Proteínas Lisinúria/Doença de Hartnup   

 
 



Ciclo da Ureia 

Série de reacções enzimáticas cíclicas que convertem amónia > ureia (eliminada 
na urina) 

Neste ciclo é também sintetizada a arginina, AA que integra todas as proteínas 

Ciclo ocorre na mitocôndria e citoplasma das células (+++ hepatócitos) 



Fisiopatologia 



Doenças do ciclo da ureia (DCU)  

Prevalência: 1:8 000-1:44 000 nados-vivos 

Erros inatos do metabolismo que envolvem a destoxificação da amónia e a 
síntese da arginina 

Resultam de defeitos nas 5 enzimas do ciclo da ureia: 

1. Carbamoil-fosfato sintetase 1(CPS1) 

2. Ornitina-transcarbamilase (OTC) 

3. Arginino-succinato sintetase (ASS) 

4. Arginino-succinato liase (ASL) 

5. Arginase (ARG) 

Também incluem as deficiências de: 

1. N-acetil-glutamato sintetase (NAGS) 

2. Transportador ornitina/citrullina (ORNT1) 

Défice de CPS1 

Défice de OTC 

Citrulinemia tipo1 

Acidúria argininosuccínica 

Argininémia 

 

Défice de NAGS 

Sínd HHH - hiperornitemia 
hiperamonémia 
homocitrulinúria 





Ciclo da ureia  

Reagentes Catalisado por Produtos Localização 

1 2ATP + HCO3- + NH4+ 
Carbamil-fosfato sintetase1 
(CPS1) 

Carbamoil fosfato + 2ADP + Pi mitocôndria 

2 Carbamoil fosfato + ornitina 
Ornitina transcarbamilase 
(OTC) 

Citrulina + Pi mitocôndria 

3 Citrulina + aspartato + ATP 
Argininosuccinato sintetase 
(ASS) 

Arginosuccinato + AMP + |PPi citosol 

4 Arginosuccinato 
Arginosuccinato liase        
(ASL) 

Arginina + fumarato citosol 

5 Arginina + H2O 
Arginase 1                        
(ARG1) Ornitina + Ureia citosol 



Doenças do Ciclo da Ureia 

Surgem quando existe um erro metabólico em alguma das etapas do ciclo 

Substrato 
Enzima X Produto 

Acumulação de amónia no sangue e cérebro 

Acumulação de outros compostos anteriores ao defeito 

Ausência de síntese dos compostos posteriores ao defeito 



Doenças do Ciclo da Ureia 

Todos os distúrbios do ciclo da uréia resultam em hiperamoniémia 

Défice de CPS e OTC  níveis baixos ou 
indetectáveis de citrulina plasmática 

Défice de OTC  ↑ ácido orótico 
urinário (resulta do transbordamento 
do excesso de carbamoil-fosfato do 
ciclo da uréia para a via das 
pirimidinas) 

Défice de ASS  ↑↑↑ citrulina 
plasmática 

Défice de ASL  ↑ citrulina e ↑ácido 
arginino-succínico  plasmáticos 

Défice de ARG  ↑ arginina 



Doenças do Ciclo da Ureia 

Mutações nos genes que codificam as enzimas implicadas neste ciclo 

São doenças autossómicas recessivas 

Excepção do défice de OTC >  transmissão ligada X (hereditariedade materna) 



Manifestações 



•  Em qualquer idade: 

Período neonatal e 1º ano de vida (75%) 

1 ano – idade adulta (25%) 

 
•  Agudas… recorrentes 

    Crónicas… com agudizações/progressivas 

 
•  Sinais e sintomas são inespecíficos 

    Frequentemente neurológicos, GI ou psiquiátricos 

 
•  Existe variabilidade na gravidade da doença entre os membros da mesma 

família (característico do défice da OTC, mas tb nas outras DCU) 



• Desencadeantes: 

Eventos catabólicos Excesso proteico Fármacos 

Infecções 
Febre 
Vómitos 
Hemorragia GI 
Diminuição da ingesta proteica 
(jejum prolongado) 
Exercício físico intenso e 
prolongado 
Cirurgia 

Ingesta excessiva aguda de 
proteínas (ex. NPT) 

Valproato 
L-asparaginase 
Topiramato 
Carbamazepina 
Fenobarbital 
Fenitoína 
Furosemido 
Hidroclorotiazida 
Salicilatos 



Pré-natal:  

Malformações, abortos 

Neonatal e 1º ano de vida: 

SDR, recusa alimentar, prostração 

GI: vómitos, diarreia, anorexia, má evolução EP 

Neurológicos: letargia, convulsões, movimentos anómalos, alterações do 
tónus, coma inexplicado, ADPM/regressão, alt comportamento, microcefalia 

Hepáticos: hepatomegalia, hipoglicemia, insuficiência hepática  

Tardias: 

Letargia, convulsões, coreia, ataxia, encefalopatia,  coma 

Vómitos de repetição 

Alterações psiquiátricas, alterações de comportamento 

Luxação  do cristalino, úlceras da córnea, perda de visão cortical 

“Dermatites”, alteração da coloração  e textura  do cabelo 



Particularidades 
 
Défice de ASS (Citrulinemia tipo1) 
Pode causar lesão hepática e FHA 
 
 
Défice de ASL (Acidúria argininosuccínica) 
Apresentação neonatal – hepatomegalia e DHC progressiva  

Trichorrhexis nodosa 

 
 
Défice de arginase 1 (Argininémia) 
Raramente se apresenta no período neonatal 

Causa paraplegia espástica e atraso de desenvolvimento 

Descompensação metabólica é mais rara que nas outras DCU 



Particularidades 
 
Défice de OTC 

DCU mais prevalente 

Mutações no gene OTC, localizado no cromossoma X > hereditariedade ligada X 

Filhas saudáveis / portadoras 
Filhos saudáveis / doentes 

Filhos saudáveis 
Filhas portadoras 



Particularidades 
 
Défice de OTC 
Rapaz - 1 só cromossoma X (herdado  da mãe) 
Se mutação no único gene ( se mãe portadora) 

 >> Forma neonatal grave da doença 
 
Rapariga - 2 cromossomas X 
Se um deles está mutado > 50% de atividade enzimática residual de OTC 
Sintomas de acordo com a % de células com o cromossoma X com mutação ativa 

 >> Assintomática 
>> Sintomatologia variável (infância, adolescência ou idade adulta) 
>> Apresentação tardia crónica - sintomatologia neurológica (atraso cognitivo, 

ataxia, irritabilidade, agressividade, confusão, alucinações), digestiva 
(anorexia, intolerância às proteínas) e hepática 

>> Forma aguda grave neonatal se expressão da enzima mutada for massiva 



RN 

Quase sempre, se apresenta durante o período neonatal 

Deterioração neurológica rapidamente progressiva que começa após um 
período de 1-2 dias de normalidade aparente 

Amônia ↑↑↑ > recusa alimentar, anorexia, alterações do 
comportamento, irritabilidade, vómitos, letargia, ataxia, convulsões, coma  

Em qualquer idade (mesmo em adultos) 

Formas menos severas  

Sintomas intermitentes de hiperamoniémia, alterações do comportamento, 
disfunção neurológica ou psiquiátrica 



Diagnóstico 



História clínica 

Consanguinidade 

Morte neonatal inexplicada,  morte súbita 

Doenças neurológicas ou psiquiátricas na família 

Possíveis desencadeantes (eventos catabólicos, excesso proteico, fármacos) 

Dieta espontaneamente pobre em proteínas (anorexia selectiva para alimentos 
ricos em proteínas) 

 
Exame objectivo 

Hepatomegalia 

Alterações cutâneas / dermatites / exantemas 

Trichorrhexis nodosa, cabelo esparso, queda 

Exame neurológico 

Avaliação do desenvolvimento psicomotor 



Avaliação laboratorial 

1. Determinação dos níveis de amónia 

2. Aminoácidos plasmáticos e ácidos orgânicos urinários 

3. Estudo enzimático 

 4. Estudo genético 



1. Determinação da amónia plasmática 

Hiperamoniémia Principal  sinal laboratorial da maioria das DCU 

Valores normais: 10 e 55 µmol/L 

Valor > 100 µmol/L tem sempre significado patológico 

(excepto nos RN prematuros - hiperamoniémia transitória por imaturidade enzimática) 



Ténica de colheita de sangue: 

De preferência sem garrote, para um tubo heparinizado ou com EDTA, mantido 
em gelo 
Amostra deve ser transportado em mãos para o laboratório 
Plasma  deve ser prontamente centrifugado (máx até 30 min após colheita) 

Amónia ↑↑ 
Garrote 
Choro 
Colheita difícil 
Convulsões 
Demora no transporte / processamento do plasma 

1. Determinação da amónia plasmática 



Condições que causam hiperamoniémia: 
(↑produção de amónia/ ↓destoxificação da amónia) 

 
                                                      Hiperamoniémia neonatal 

DHM que causam secundariamente elevação da amónia 
Sépsis neonatal 
Falência hepática aguda 
Hiperamoniémia transitória – comum nos RN prematuros 

 
              Hiperamoniémia de estabelecimento mais tardio 

DHM que causam secundariamente elevação da amónia 
Falência hepática aguda 
Doença hepática crónica 
Trauma 
Hemorragia GI 
Excesso de aporte proteico (ex. NPT) 
Fármacos (ex. valproato, corticóides) 
Intoxicações exógenas (ex. amanita phaloides) 
Shunt porto-cava 
Sínd. de Reye 
Condições de sobrecrescimnto bacteriano, infecções 



2. Determinação dos AA plasmáticos e AO urinários 
 
Se confirmada hiperamoniémia > Investigação metabólica 

•  AA plasmáticos 

•  AO urinários e ácido orótico 

•  Avaliação laboratorial de base 

(glicose, ionograma, transaminases, albumina , coagulação) 

Num contexto de urgência/ emergência, amostras 
de sangue e urina devem ser reservadas 

Em doentes que morreram recomenda-se guardar 
amostras para extracção de DNA e reserva de 
amostras de sangue, urina e LCR. 



2. Determinação dos AA plasmáticos e AO urinários 

Citrulina 
plasmática 

Glutamina 
plasmática 

Ácido 
arginino-succínico 

Arginina 
plasmática 

Ácido orótico 
urinário 

Défice de CPS1 ↓ou 
indetectáveis  

Défice de OTC ↓ ou 
indetectáveis 

↑ 

Défice de ASS 
(Citrulinemia tipo1) 

↑↑↑ ↑ ↑ 

Défice de ASL 
(Acidúria argininosuccínica) ↑↑ ↑ 

Défice de Arginase 1 
(Argininémia) 

↑ 
(pode ser 

ligeiro) 
↑ 

Substrato Enzima X Produto 



3. Estudos enzimáticos  

Podem ser  realizados em material de biópsia hepática, 
mucosa intestinal, eritrócitos, fibroblastos 

Nos doentes que faleceram amostra de fígado ou fibroblastos devem ser 
congelados para estudo posterior 

4. Estudo  molecular 

Estudo genético é o método de eleição para confirmar o diagnóstico 

É feito a partir do sangue (extracção de DNA) ou cultura de 
fibroblastos (RNA) 

Mutações genéticas estão identificadas em todas as DCU 

Detecção da mutação permite: identificar portadores assintomáticos, 
fazer diagnóstico pré-natal e aconselhamento genético 



Tratamento 



• Elevado índice de suspeição, diagnóstico e tratamento precoce  

são cruciais para um melhor prognóstico 

• O diagnóstico e o início do tratamento deve ser simultâneo 

• O tratamento não deve ser protelado 



1. Terapêutica de emergência / da crise 

 

Hospitais devem ter disponíveis protocolo de actuação e os fármacos necessários 
ao tratamento de 1ª linha 

Doentes com hiperamoiémia devem ser transferidos para o hospital terciário após 
medidas para reverter o catabolismo + medidas de remoção da amónia: 

1. Suspensão de ingestão proteica 

2. Glucose 10% ev 

3. Iniciar fármacos de 1ª linha (depuração da amónia) 

4. Colheita de plasma e urina para fins de diagnóstico  



1. Terapêutica de emergência / da crise 
 
a) Medidas dietéticas na crise 
 
Objectivo:  

1. Evitar o catabolismo proteico endógeno > reduzir temporariamente a ingestão 
proteica (azoto) 

2. Garantir aporte energético > Glicose 
 
Se doente consciente:  
     > administração oral de dieta sem proteínas, baseada em polímeros de glicose 
Se doente inconsciente/vómitos: 
     > perfusão de glicose (+ insulina) ; + lípidos 



1. Terapêutica de emergência / da crise 
 
b) Medidas de remoção da amónia 
 
Terapêutica farmacológica: 
Benzoato de sódio, Fenilbutirato de sódio 
L-Arginina  (ou L-citrulina) > promovem a excreção da amónia, AA essencial cuja 
produção está comprometida devendo ser administrado como suplemento 
N-carbamilglutamato > análogo da N-acetilglutamato sintetase, activadora da CPS1 

 
Técnicas dialíticas: 
Hemodialfiltração  (+++) 
Diálise peritoneal   (menos eficaz) 
 
Indicações: 
• Crianças e RN com amónia > 500  μmol/L  ou com níveis mais baixos caso não 

tenha havido resposta a terapêutica médica 
• Nos adultos, diálise geralmente inicia-se para valores > 200  μmol/L 



1. Terapêutica de emergência / da crise 
 
c) Terapêutica de suporte 
 

Ondansetron  > evitar os vómitos 

Correcção de desiquilíbrios HE 

Tratar intercorrências (antibióticos, anticonvulsivantes,…) 



2. Terapêutica de manutenção 
 
Objectivos:  
• Alcançar um desenvolvimento neurocomportamental normal 
• Garantir uma boa qualidade de vida 
• Evitar os efeitos secundários e complicações da doença e terapêutica 

 
Baseada em: 

1. Dieta hipoproteica  
2. Suplementação com AA essenciais 
3. Suplementação com vitaminas e minerais 
4. Fármacos que aumentem a excreção de azoto 
5. Tratamento agudo em situações particulares (ex doenças agudas) 
6. Transplante hepático em casos seleccionados 

 
Doentes devem ter consigo / pais/ escola/cuidadores instruções escritas sobre a 
forma de actuar numa situação de descompensação aguda e quando contactar a 
equipa das Doenças Metabólicas 



2. Terapêutica de manutenção 
 
Transplante hepático 
 
Único tratamento curativo em todas as DCU (excepto na NAGSD e Sínd HHH) 
Permite o regresso a uma dieta normal 
NÃO reverte as sequelas neurológicas 
Timming ideal: antes da ocorrência de sequelas neurológicas irreversíveis 
 
Indicações: 
•Apresentação neonatal grave (excepto NAGSD) 
•Doença hepática progressiva 
•Descompensações metabólicas recorrentes apesar do cumprimento da 
terapêutica 
•Má qualidade de vida: atraso de crescimento,  faltas frequentes à escola, 
problemas psicossociais, problemas de integração social, nternamentos 
frequentes 



Monitorização 



• Consultas de follow-up (intervalos adaptados a cada caso) 
• Cumprimento da dieta 
• Cumprimento da terapêutica médica 
• Necessidade de recorrer à terapêutica de emergência 
• Ecografia abdominal (dimensões e ecoestrutura hepática) 
• Densitometria óssea (maior risco de osteoporose) 
• Análises / estabilidade metabólica (amónia, AA plasmáticos, doseamento de 

vitaminas, ficha lipídica, …) 
• Avaliação da qualidade de vida, níveis de ansiedade, apoio psicológico para o 

doente e família 
 
Exame objectivo: 
• Dados antropométricos, PC – avaliação do crecimento 
• Cabelo (fino, queda) 
• Exantemas 
• Sinais de défices proteicos ou vitamínicos 
• Exame neuológico / avaliação do desenvolvimento 



Prognóstico 



Factores de prognóstico: 

• Gravidade do défice enzimático   

• Valores de amónia no 1º episódio de descompensação  

• Precocidade de diagnóstico 

• Rapidez de actuação nos episódios de descompensação 

• Controlo  metabólico a longo prazo   

 

Factores mais importantes para definir o prognóstico  neurocomporamental:  

• Pico da amónia  

• Duração do estado de coma 



Palavras - chave 

Hiperamoniémia 

Qualquer idade 

Tratamento e diagnóstico precoce 

Doenças ciclo da ureia 

Raras 

AR; ligada ao X (Défice OTC) 

Sintomas inespecíficos:  
GI, neurológicos, psiquiátricos 



Obrigada 

Susana Nobre 

Hospital Pediátrico de Coimbra 

 


