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IX CURSO BIX CURSO BÁÁSICO DESICO DE
DOENDOENÇÇAS HEREDITAS HEREDITÁÁRIASRIAS
DO METABOLISMODO METABOLISMO

21 a 23 Março 2011

(carga horária de 20 horas)

Unidade de Doenças Metabólicas



+ Doenças do Metabolismo 
Energético

� Erros inatos do metabolismo que comprometem a 
produção ou utilização de energia

1. Défice de Piruvato Desidrogenase e défices do Ciclo 

de Krebs

2. Défices da β-Oxidação dos Ácidos Gordos (BOAG),

3. Défices da síntese ou degradação dos Corpos 

Cetónicos

4. Glicogenoses



+vias metabólicas de produção de energia



+

DoenDoençças do Metabolismo as do Metabolismo 
EnergEnergéético tico 

DDééfices da fices da ββββββββ--OxidaOxidaççãoão
dos dos ÁÁcidos Gordos cidos Gordos 
(BOAG)(BOAG)



+Doenças do Metabolismo Energético
DDééfices da fices da bb--OAGOAG

�O metabolismo dos lípidos é

essencialmente feito pela via 

da β-oxidação mitocondrial:

� ciclo da carnitina

� ciclo da ββββ-oxidação

� via de transferência de electrões

para a cadeia respiratória 

mitocondrial

� síntese de corpos cetónicos
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�No jejum prolongado os 
ácidos gordos livres (AGL) 
são mobilizados das reservas 
de TG do tecido adiposo e 
metabolizados no fígado para 
produção de corpos 
cetónicos e no músculo para 
produção de ATP � diminui a 
necessidade de uso da G, 
serve de “fuel” para o 
cérebro e evita o uso de 
proteínas na neoglicogénese

Doenças do Metabolismo Energético
DDééfices da fices da bb--OAGOAG

ATP

CC



ββ--OAGOAG
fisiopatologia

CTD
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ββ--OAGOAG
fisiopatologia



+



β-OAG
fisiopatologia



β-OAG
fisiopatologia
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�Apresentação clínica uniforme:

� hipoglicémia hipocetótica do jejum longo/stress metabólico

� hepatite e/ou cardio/miopatia

� alteração do estado de consciência

� É essencial estar alerta para este tipo de patologias no 

sentido de efectuar colheitas em crise e actuar 

vigorosamente. Desta actuação resulta o bom prognóstico 

da maioria dos défices enzimáticos

�Diagnostico pré sintomático no rastreio neonatal

� Transmissão AR

Doenças do Metabolismo Energético
DDééfices da fices da bb--OAGOAG



+ β-OAG
clínica e lab

SituaSituaçções de ões de StressStress metabmetab

e/ou jejum prolongado:e/ou jejum prolongado:

Envolvimento hepEnvolvimento hepááticotico

��HipoglHipogl hipocethipocetóóticatica

��HepatomegHepatomegáálialia

��S. de S. de ReyeReye

HiperamoniHiperamoniéémiamia

HepatiteHepatite

hipoglichipoglicéémiamia

12
0

8
0

4
0

mM/L   mg/dl



+ ββ--OAGOAG
clínica e lab

� Situações de Stress metabólico e/ou jejum prolongado:

� Envolvimento cardíaco (AG são a principal fonte energética do 

miocárdio)

� miocardiopatia hipertrófica/dilatada

� disfunção, disritmia ou enfarte

� Envolvimento músculo esquelético

� Miopatia (fraqueza, atrofia, caimbras)

� Rabdomiólise (mioglobinúria)

�Deterioração neurológica

(défice energético (G,CC), toxicidade dos derivados acil dos AG)

COLHEITAS EM CRISE!COLHEITAS EM CRISE!



+ ββ--AGAG clínica

C4-C6

C12-C16

C6-C12

OCTN2



+ β-OAG diagnóstico

Se AGL/CC Se AGL/CC plpl >> 2,6 em JJ >12h 2,6 em JJ >12h ((hipocetosehipocetose))

Se Glicemia < 3 Se Glicemia < 3 mMmM e CC < 0,8e CC < 0,8 ((hipocetosehipocetose) ) 

ÁÁcidos orgânicos na urina de crise/JJ cidos orgânicos na urina de crise/JJ 

(acid(acidúúria ria dicarboxdicarboxíílicalica da da ωω--oxidaoxidaççãoão/<<CC)/<<CC)

CarnitinaCarnitina plpl/u,   acilcarnitinas de cadeia /u,   acilcarnitinas de cadeia 

longa longa plpl (cartão de (cartão de GuthrieGuthrie)) e e acilglicinasacilglicinas u u 

••Rastreio neonatalRastreio neonatal

••ClClíínica e bioqunica e bioquíímica sugestivas:mica sugestivas:

LCHAD
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+ β-OAG
diagnóstico

••AP fAP fíígado, mgado, múúsculo e miocsculo e miocáárdiordio

micro e macro esteatosemicro e macro esteatose

••Doseamento enzimDoseamento enzimááticotico

fibroblastos e fibroblastos e linfoblastoslinfoblastos

••Estudos molecularesEstudos moleculares

MCAD (A985G) LCHAD (G1528C)MCAD (A985G) LCHAD (G1528C)

LCHAD



+ ββ--OAGOAG terapêutica 

�Evicção do JJ longo (tolerância ao JJ > com idade) 

�Dieta com restrição de lípidos (~20% VCT)

� (suplemento com AG essenciais e TCM nos défices de 
carnitina e cadeias longas)

�Suplemento de carnitina (50-100 mg/Kg/d) e 
polímeros de glicose

PREVENÇÃO!
LCHAD



+ β-OAG evolução

••Boa evoluBoa evoluçção ão 

((translocasetranslocase, CPT2, , CPT2, 
SCAD)SCAD)

••Risco:Risco:
DescompensaDescompensaçção (TT CRISE)ão (TT CRISE)

RetinopatiaRetinopatia

IR por IR por rabdomioliserabdomiolise

ADPMADPM

morte smorte súúbitabita LCHAD

LCHAD



+ MCAD
terapêutica nutricional

� Em condições normais: 

dieta com ligeira restrição de lípidos

Importante Evitar jejum prolongado

• Snack nocturno

• Não esquecer pequeno-almoço

• Não saltar refeições

• Refeições ricas em amido (pão, arroz, massa, batata, …)

• Evitar produtos / alimentos com MCT

• Suplemento HC SOS (maltodextrina, amido de milho)



Refeição (Horas) Alimentos

Pequeno-almoço (7-8:00)
Um pão com doce / fiambre de perú / marmelada 

Uma chávena de leite M ou MG com ou sem açúcar

Meio da Manhã 

(10-11:00)

Meio pão com doce / fiambre de perú / marmelada ou bolachas 

Um sumo / uma peça de fruta / um iogurte 

Almoço (13:00)

Sopa de legumes

Carne ou peixe magros (retirar a gordura visível)

- cozido, assado ou estufado com pouca gordura

Batata ou arroz ou massa cozidos

Legumes ou saladas

Uma peça de fruta

Um sumo ou água

Lanche (16:30)
Um pão com doce / fiambre de perú / marmelada 

Um sumo / uma peça de fruta / um iogurte / um copo de leite M ou MG

Jantar (20:00) Semelhante ao almoço

Ceia (23:00)
Pão com doce / fiambre de perú / marmelada ou bolachas 

Um copo de leite / um iogurte

MCAD 
terapêutica nutricional
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� Evitar jejum prolongado (amido)

� Dieta com restrição de gorduras de cadeia longa (suplementação 
2 ml /kg/dia MCT oil)

� Suplementação com DHA – ácidos gordos essenciais

• 10 – 15 % de Proteínas

• 70 – 75 % de HC

• Até 20 % de ácidos gordos

• 1,2 – 2% ácidos gordos essenciais

LCHAD
terapêutica nutricional



Refeição (Horas) Alimentos

Peq. Almoço (7:00)

300 ml de Leite MAGRO / iogurte líquido MAGRO

2 Pães com doce ou marmelada

5 ml de MCT oil

Meio da Manhã 
(10:00)

Semelhante ao pequeno-almoço

Almoço (13:00)

Sopa de legumes (com batata e legumes variados) 

Carne MAGRA ou peixe MAGRO (coelho, frango, perú; abrótea, bacalhau, 
cação, corvina, garoupa, imperador, linguado, maruca, pargo, pescada, raia, 
solha e tamboril)

Arroz ou massa ou batatas cozidos apenas em água e sal 

Legumes ou saladas

Fruta variada

30 ml de MCT oil

1º Lanche (15:30)

Uma peça de fruta

1 Pão com doce ou marmelada

5 ml de MCT oil

2º Lanche (18:00) 300 ml de Leite MAGRO ou iogurte líquido MAGRO

1 Pão com doce ou marmelada

Jantar (21:00)
Semelhante ao almoço

30 ml de MCT oil

Ceia (24:00) Semelhante ao pequeno-almoço

LCHAD - terapêutica nutricional
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DDééfices dafices da
CetogCetogéénesenese e da e da CetoliseCetolise

DoenDoençças do as do 
Metabolismo Metabolismo 
EnergEnergééticotico



+ DoenDoençças do Metabolismo Energas do Metabolismo Energééticotico
DDééfices da fices da CetogCetogéénesenese e da e da CetoliseCetolise

�O corpos cetónicos (CC) resultam da metabolização

dos AG no fígado e são uma importante fonte de 

energia para muitos orgãos nomeadamente: cérebro 

e músculo (cardíaco e esquelético)

� Principais CC:

� 3-hidroxibutirato

� acetoacetato

HMG liase



+ DoenDoençças do Metabolismo Energas do Metabolismo Energééticotico
DDééfices da fices da CetogCetogéénesenese e da e da CetoliseCetolise

�Os distúrbios da cetogénese são clínica e 

bioquimicamente semelhantes aos defeitos da β-OAG

�Os defeitos na via da cetolise são dominados pela 

cetoacidose por acumulação dos produtos a montante 

do défice

�AR



+ CetogCetogéénesenese e e CetoliseCetolise
fisiopatologiafisiopatologia

HMG-CoA liase

HMG-CoA sintetase

Succinil-CoA oxoacidotransferase
(SCOT)

Metilacetoacetil-CoA tiolase
(MAT)



+ CetogeneseCetogenese e e CetoliseCetolise
clinicaclinica e e lablab

DDééfices cetogfices cetogéénese ~ nese ~ ββ--OAGOAG

DDééfices fices cetolisecetolise
EpisEpisóódios recorrentes (JJ ou Stress)dios recorrentes (JJ ou Stress)

CetonCetonéémia/mia/cetoncetonúúriaria
Acidose metabAcidose metabóólicalica
TaquipneiaTaquipneia
HipotoniaHipotonia
ComaComa

Glicose, lactato e amGlicose, lactato e amóónia Nnia N
HMG liase



+ CetogeneseCetogenese e e CetoliseCetolise
diagndiagnóósticostico

DDééfices da fices da cetogenesecetogenese ~ ~ ββ--OAGOAG

DDééfices da fices da cetolisecetolise

••Quadro clQuadro clíínico e bioqunico e bioquíímicomico

••AcidAcidúúriaria orgânica sugestivaorgânica sugestiva

AO (MAT)AO (MAT)

CetonCetonúúriaria persistente (SCOT)persistente (SCOT)

••Doseamentos enzimDoseamentos enzimááticosticos

fibroblastos ou fibroblastos ou hepathepatóócitoscitos

••Estudos molecularesEstudos moleculares

HMG liase



+ CetogCetogéénesenese e e CetoliseCetolise
terapêutica e evoluterapêutica e evoluççãoão

EvicEvicçção do JJ longoão do JJ longo

Prevenir descompensaPrevenir descompensaçções ões 

do stress metabdo stress metabóólico lico 

(doen(doençças, cirurgias)as, cirurgias)

Reverter catabolismo Reverter catabolismo 

(Glicose IV)(Glicose IV)

TT acidose TT acidose –– bicarbonatobicarbonato

TT desidrataTT desidrataççãoão

HMG liase



+ CetogCetogéénesenese e e CetoliseCetolise
terapêutica e evoluterapêutica e evoluççãoão

�Dieta 
� ~ β-OAG nos défices da cetogénese (restrição 
proteica moderada na HMG liase, MAT e SCOT)

�N nos défices da cetolise

�Boa evolução:
� Evicção das crises

� TT agressivo das descompensações



+ DoenDoençças do as do 
Metabolismo EnergMetabolismo Energéético tico 

conclusõesconclusões

ClClíínica, exame fnica, exame fíísico e laboratsico e laboratóório são rio são 

importantesimportantes

Conhecimento da existência destas Conhecimento da existência destas 

patologias + alto grau de suspeipatologias + alto grau de suspeiçção ão 

levam a procedimentos correctos: levam a procedimentos correctos: 

colheitas de fluidos em etapas chave colheitas de fluidos em etapas chave 

(crise) e primeiros cuidados eficazes(crise) e primeiros cuidados eficazes



+ DoenDoençças do as do 
Metabolismo EnergMetabolismo Energéético tico 

conclusõesconclusões

Medidas terapêuticas de 1Medidas terapêuticas de 1ªª linha linha 
são simples (Glicose em dose são simples (Glicose em dose 
adequada) adequada) 

Bom prognBom prognóóstico se detectadas e stico se detectadas e 
orientadas correctamenteorientadas correctamente

Crescimento e desenvolvimento NCrescimento e desenvolvimento N


