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ABORDAGEM DIAGNÓSTICA NAS 
DHM 
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APRESENTAÇÕES DAS DHM 

• Doenças do metabolismo intermediário  
• Doenças de intoxicação (Ex: aminoacidopatias) 

• Défice energético (Ex: oxidação ác. gordos, mitocondriais) 

 

 

• Doenças de moléculas complexas 
• Ex: Lisossoma, síntese colesterol, glicosilação 

Aguda (+) 
Recorrente (+) 
Crónica 

Crónica e progressiva 
(++) 



• Mais de 90% dos casos de DHM diagnosticados atualmente partem da suspeita clínica; 

• Manifestações com início antenatal ou neonatal; 

• Apresentação mais tardia com episódios agudos e recorrentes de coma, ataxia, vómitos, 
acidose, intolerância ao exercício, insuficiência cardíaca, renal, hepática ou outra; 

• Sintomas gerais crónicos e progressivos, maioritariamente neurológicos (atraso de 
desenvolvimento psicomotor/ défice intelectual, epilepsia, deterioração neurológica) ou 
psiquiátricos; 

• Sintomas específicos e permanentes de envolvimento crónico de órgãos, tais como 
cardiomiopatia, hepatopatia/hepatomegalia, cataratas ou luxação do cristalino. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
SUGESTIVAS 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
SUGESTIVAS 

Clínica Doença 

Fácies grosseiro Doenças lisossomais 

Catarata Galactosémia, Síndrome Zellweger  

Retinite pigmentosa Doenças mitocondriais 

“Cherry red spot” Lipidose 

Hepatomegalia Doenças do armazenamento, doenças do ciclo da ureia 

Eczema/alopécia Défice de biotinidase 

Hipopigmentação Fenilcetonúria 

• Achados clínicos sugestivos de DHM específicas: 



MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO NAS 
DHM 



MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DAS 
DHM 

• Avaliação da acumulação ou défice de compostos; 

• Determinação de atividade enzimática deficitária; 

• Identificação de alterações na conformação de compostos com 
doseamento normal; 

• Estudo molecular. 
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ABORDAGEM AGUDA 

• Perante a suspeita de DHM no SU: 

• 1ª linha: Glicemia por meio de teste rápido, preenchimento de um cartão de Guthrie e 
prescrição de colheita de amostra de urina. 

• Hemograma, ionograma, cálcio e magnésio, função renal e hepática (transaminases, 
bilirrubina, albumina e provas coagulação), LDH, CK; 

• Gasometria com lactatos; 

• Amoníaco; 

• Urina: cor, odor, glicose, corpos cetónicos, proteínas, substâncias redutoras, Sulfitest. 

• Prescrição de colheita de produtos biológicos para reserva (congelados a -20ºC):  

• Plasma e soro (2-5 ml); 

• Urina (10-20 ml). 

• Estudo de outras causas mais frequentes. 
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ABORDAGEM AGUDA 

• Conservar em gelo até processamento; 

• O sangue deve chegar ao laboratório  no prazo de 2 horas; 

• Caso tal não seja possível, o plasma deve ser  separado e congelado até ser efectuado o 
estudo; 

• Falsos positivos: colheita com garrote, atraso no processamento (> 2h), amostra 
hemolisada; 

• Excluir causas de hiperamoniémia secundária (doença hepática, renal ou cardíaca, 
síndrome Reye). 

 

Amoníaco 

 

 



ABORDAGEM AGUDA 

 

 

Dried blood spot (cartão de Guthrie) 

 

 

• Permite dosear substâncias, 
extracção de DNA e alguns estudos 
de atividade enzimática; 

• Gota única, devendo ser preenchido 
completamente; 

• Evitar contaminação e compressão; 

• Não utilizar fontes directas de calor 
para secagem. 

• Risco de falsos negativos: 

Gota de sangue 
não atravessa o 

cartão 

Múltiplas pequenas 
gotas 

Quantidade insuficiente 

• Risco de falsos positivos: 

Duas gotas sobrepostas/gotas na frente e no verso 
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• Exames geralmente indisponíveis no SU. Baseados na clínica e resultados de exames de 
rotina. 

• Avaliação da acumulação ou défice de compostos: 

• Homocisteína, Lactato/piruvato, Aminoácidos, Ácidos orgânicos, Galactosémia, Carnitina, 
Creatina, Colestanol, Glucosaminoglicanos, Ácido siálico, Esteróis, Neurotransmissores, 
Ácidos gordos de cadeia muito longa, Ácido fitânico; 

• Urina 24h (GAGs, oligossacáridos, oxalato, ác. vanilmandélico); 

• Testes funcionais. 

• Estudo da atividade enzimática: 

• Doenças dos lisossomas, Cadeia respiratória mitocondrial. 

• Estudo genético. 

 

 



ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

• Lactato/piruvato (L/P): 

• Cuidados com a colheita iguais a amoníaco (gelo, evitar compressão, processamento rápido); 

• Valores de lactato em sangue arterial e LCR geralmente mais precisos; 

• O piruvato é altamente instável, levando por vezes a dificuldades no doseamento plasmático e na 
interpretação dos resultados; 

• O ratio L/P plasmático deve ser interpretado com precaução, principalmente se valores de lactato 
normais; 

• Informação sobre a colheita (crise/após a crise). 



ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

• Análise quantitativa e qualitativa de Aminoácidos (AA): 

• Plasma/soro, urina, LCR, líquido amniótico, humor vítreo; 

• 1-2 ml sangue em tubo com EDTA/heparina; 

• Concentração afetada por diversos fatores (soro > plasma,idade, variações fisiológicas, estado 
nutricional, infecção, medicamentos, intoxicações). Informação sobre a colheita (crise/após a crise); 

• Conteúdo na urina de 24h em adultos é constante e independente da dieta; 

• Concentração no LCR é 5-15% da do plasma (evitar contaminação); 

• Alteração quantitativa em 1 ou mais AA ≠ Defeito metabolismo AA. 



ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

• Doseamento de ácidos orgânicos: 

• Especificar de forma detalhada condições da colheita (durante ou após crise, dieta, terapêuticas, 
primeira urina da manhã); 

• Artefactos: dietéticos, medicamentosos (paracetamol, VPA, AAS, fenitoína), contaminação 
bacteriana. 

• Estudo da carnitina: 

• Soro: carnitina livre. 1-2 ml de sangue, tubo com EDTA em gelo, armazenar a -20ºC; 

• Urina: carnitina livre e total; 

• Cartão de Guthrie: perfil de acilcarnitinas; 

• Informação sobre a colheita (crise/após a crise); 

• Indicar sempre terapêuticas/suplementação com carnitina. 

 



ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

• Doenças de moléculas complexas 



ABORDAGEM COMPLEMENTAR 
• Doenças do lisossoma: 

• Apresentação clínica semelhante -» estudo laboratorial essencial; 

• Doseamento de metabolitos, estudo de atividade enzimática, 
genética molecular; 

• Existência de tratamentos para algumas DL -» importância de 
diagnóstico precoce. 

Bioquímico Genético 

Gaucher Glucocerebrosidase Mutações frequentes;  Sequenciação gene 

Fabry Alfa-galactosidase A Sequenciação gene 

MPS I (Hurler-Scheie) Alfa-iduronidase; Gags Mutações frequentes;  Sequenciação gene 

MPS II (Hunter) Sulfo-iduronato-sulfatase;  Gags Sequenciação gene 

MPS VI (Maroteaux-Lamy) Arilsulfatase B;  Gags Sequenciação gene 

GSD type II (Pompe) Alfa-glucosidase;  
Oligossacaridos 

Sequenciação gene 

Niemann-Pick type C Complexos colesterol-filipina Mutações frequentes;  Sequenciação gene 



ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

• Défices congénitos da  glicosilação (CDG): 

• Grupo complexo de doenças afectando a glicosilação a nível do retículo endoplasmático; 

• Clínica muito heterogénea; 

• Colheita de 3 ml sangue para tubo sem anticoagulante; 

• Transporte refrigerado a 4ºC; 

• Determinação da transferrina deficiente em carboidratos  (N-glicosilação). 

 



ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

• Testes funcionais: 

• Estudo de situações mal esclarecidas (++ défices energéticos/intoxicações); 

• Protocolo bem definido, em meio hospitalar. 

• Perfil metabólico das 24h: episódio agudo ou recorrente prévio suspeito de défice 
energético/ intoxicação (hipoglicemia, hiperlactacidemia, hiper/ hipocetose, 
hiperamoniémia). Avaliar glucose, equilíbrio ácido-base, lactato, piruvato, ácidos gordos 
livres, corpos cetónicos, amónia, hormonas (insulina, cortisol, GH), urina 24h; 

• Prova de jejum: esclarecimento de episódio(s) de hipoglicémia (doenças  da 
neoglicogénese, βOAG, cetogénese, cetólise e endocrinopatias). Duração varia com a 
idade; 

• Prova da tetrahidrobiopterina: rastreio défice BH4, cofactor da fenilalanina hidroxilase; 

• Atualmente em desuso (alternativas mais práticas e seguras). 
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• Colheita de LCR: 

• Citoquímico e aminoácidos: 0.5 ml em tubo de plástico; 

• Lactato/piruvato: 1 ml, centrifugado sob refrigeração, armazenar a -20ºC; 

• Neurotransmissores, 5-MTHF, GABA: de acordo com protocolo do laboratório; 

• Comparar com valores no sangue; 

• Evitar contaminação. 

• Biópsias: 

• Pele: anestesia local, técnica “punch”, meio de cultura para fibroblastos ou armazenamento a 4ºC 
em soro fisiológico estéril. 

• Músculo: colaboração com laboratório para rápido processamento; 

• Fígado: preferencialmente por agulha, 1-2 fragmentos em recipiente estéril, processamento rápido.  

 



ABORDAGEM COMPLEMENTAR 

 

 

• Valores de referência podem variar de acordo com: 

• Idade; 

• Método utilizado; 

• Laboratório onde é efetuado o estudo; 

• Tipo de tecido estudado (ex. cadeia respiratória mitocondrial); 

• Variações fisiológicas (ritmo circadiano, prematuridade,  gravidez, 
exercício prolongado); 

• Estado nutricional (jejum/pós-prandial); 

• Patologia associada (infeção, hiperinsulinismo); 

• Medicação (VPA, antibióticos). 

Aminoácidos 



COLHEITAS SOS 



PROTOCOLO PERI-MORTEM 

• As DHM são responsáveis por um número pequeno mas significativo de casos de morte 
súbita ou morte sem etiologia conhecida e a investigação pós-mortem pode proporcionar 
uma oportunidade diagnóstica única; 

• Importância do diagnóstico para aconselhamento genético e diagnóstico prénatal; 

• Realizar sempre que morte súbita e/ou de causa não esclarecida (++ criança), 
atempadamente e de acordo com protocolo; 

• Tem como objetivo colher e armazenar de forma correta os produtos biológicos para os 
estudos bioquímicos, enzimáticos e/ou moleculares que vierem a revelar-se adequados: 

• Células e tecidos para estudos enzimáticos; 

• Células e tecidos para estudos DNA; 

• Fluídos biológicos para investigações bioquímicas; 

• Imagiologia; 

• Autópsia. 
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PROTOCOLO PERI-MORTEM 

• Particularidades: 

• Colheita de pele possível até 6h após a morte, fígado e músculo apenas até 2h após; 

• Humor vítreo também pode ser colhido (1.5 ml, comparável a plasma para estudo de 
aminoácidos e mais estável); 

• Lactato, amónia, carnitina e aminoácidos aumentam rapidamente após a morte por lise 
dos tecidos, dificultando a interpretação; 

• Bílis pode ser útil para estudo de acilcarnitinas; 

• Imagiologia: fotografias (corpo inteiro e detalhes), radiografia do esqueleto, RM se 
autópsia impossível. 
 



CONCLUSÃO 



CONCLUSÃO 

• O diagnóstico precoce das DHM é muito importante, tendo os estudos complementares 
laboratoriais um papel crucial no diagnótico. 

• Perante a suspeita clínica, os protocolos de atuação (abordagem aguda, colheitas SOS) 
devem ser consultados. 

• As colheitas e estudos básicos efetuados na abordagem aguda são fundamentais e devem 
estar acessíveis em todos os hospitais. 

• Uma correcta colheita e processamento das amostras biológicas, bem como o registo das 
condições de colheita, permitem uma maior fiabilidade dos resultados. 

• A interacção e comunicação entre a clínica e o laboratório é indispensável. 
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