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     Aminoácidos  

Moléculas orgânicas que contem  

 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) 

 Proteínas  - 20% do peso corporal 

   



     Metabolismo dos aminoácidos  

Pool de aminoácidos  

  # Constante renovação com degradação e síntese simultânea     

 

Pool de aminoácidos 

Proteínas 

Tecidos 

Dieta 

Metabolismo intermediário 
Ciclo de Krebs 

Glicolíse 

Produtos  específicos 
(creatina, neurotransmissores …) 

Amónia 

Ureia 
Urina 

Proteínas aa 

cetoácidos 

NH3 

glicose 

Corpos cetónicos 

CO2 e H2O 

Ureia 

75% 

25% 

Reciclagem   
1-2% proteínas 



     Doenças  do metabolismo dos aminoácidos  

# Defeitos na síntese  

  - Défice da síntese da serina 

# Defeitos no catabolismo 

  - Doenças do Ciclo da ureia  

  - Aminoácidopatias /Acidúrias orgânicas 

# Defeitos no transporte 

  - Cistinúria/Intolerância Proteínas Lisinúria/Dça Hartnup   

 

     

 



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

 Grupo amina – grupos de azoto incorporados na ureia e excretados na urina 

  Doenças do Ciclo da Ureia 

 

Esqueleto carbonado -  intermediários do ciclo de Krebs ou da glicolíse/cc 

  Amonoacidopatias e acidúrias orgânicas 

 

  



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

 Aminoacidopatias 
PKU - Fenilcetonúria 
Hiperfenilalaninemias 
Tirosinemia Tipo I 
Tirosinemia Tipo II/III 

 MSUD - Leucinose 

 Déf. MAT - Hipermetioninemia 
Citrulinemia 
Aciduria Arginino-succínica 
Hiperargininemia 
Homocistinuria Clássica 
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Acidúrias Orgânicas 

PA - Acidúria Propiónica 

 MMA - Acidúria Metilmalónica   

 IVA - Aciduria Isovalérica 

 3-HMG - Acidúria 3-Hidroxi-3-Metilglutárica 

 GA I - Acidúria Glutárica Tipo I 

 Déf 3-MCC - 3-Metilcrotonilglicinúria 
Ac. Malónica 

DHM - Rastreio neonatal em Portugal 



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

Transmissão Mendeliana 

 
 Autossómica dominante 

 

 Autossómica recessiva 

 
 Transmissão ligada ao X 

  

  



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

 Tipo intoxicação  
 

 

  

  Intoxicação aguda e progressiva 

devida à acumulação de 

metabolitos tóxicos a montante 

do bloqueio metabólico 

 Doenças do Ciclo da Ureia  

 Ac. Orgânicas/Aminoacidopatias 

 ……… 

 

 
 

Produto Substrato Enzima X 

Fisiopatologia                                        



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

Diagnóstico                                        

Substrato   

Produto  

Produtos alternativos  

Actividade Enzimática  

Estudo mutacional + 

Produto Substrato 
Enzima X 

Produtos alternativos 

 
 cromatografia AA, cromatografia Aos, acilcarnitinas,  Amónia. 
 
 ……… 



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

  Pré-natal 

# Abortamento / #Malformações 

 

Pós-natal 

# Manifestações agudas …. recorrentes  

# Manifestações  crónicas  ….  com agudizações 

  

# Manifestações  crónicas  progressivas 

   

  

Clínica                                        

  Sintomas precipitados por: 
# Stress metabólico 
/catabolismo proteico   
 (febre, vómitos, jejum …) 

 

#  Ingestão proteica  elevada  

 



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

   

Neonatal       Idade adulta 

 

75%  no primeiro ano de vida 

#  Período neonatal 

#  Diversificação alimentar  

# Desacelaração ponderal no final 1º ano  

 

25% após o 1º ano 

# Adolescência (factores psicológicos/velocidade crescimento) 

# Parto  

  

Clínica  - inicio                                        



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

Clínica  -  RN                                       

… sintomas inespecíficos! 
   SDR, recusa alimentar, prostração 
   vómitos, diarreia, desidratação 
   letargia, convulsões 
       SÉPSIS ? 

  
RN - normal/ dismorfia ? 

 Intervalo livre …. Deterioração misteriosa 
 
Odor particular 
  

       Evolução? 

 



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

Clínica  - RN                                        
 
•Neurológicos – Deterioração rápida … coma inexplicado, alterações do tónus, 
  movimentos anomalos, convulsões  
   

 
•Hepáticos: Hepatomegalia e hipoglicemia 
  Insuficiência hepática  
   
 

•Renais 
  

  

 
 



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

Clínica  - Sintomas tardios                                      

   
Sintomas agudos, recorrentes 

 
Intervalo livre (muito variável) / Factores precipitantes 
Evolução rápida de crise / Períodos inter-crise - “bem” 

 
• Coma, vómitos com letargia, AIT  

    

 
 
• Crises de ataxia  

 
• Alt. psiquiátricas 
 
 
• “Morte súbita” 

         
                                                



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

Clínica  - Sintomas crónicos                                      

    
Insidiosos, mal interpretados.... 
 
 
 Digestivos: Recusa alimentar seletiva/anorexia/ vómitos/ má evolução EP/ diarreia/ 
           hepatomegalia/insuficiência hepática/pancreatite 
 
 
 



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

Clínica  - Sintomas crónicos                                      

    
Insidiosos, mal interpretados.... 
 
 
 
 Neurológicos: ADPM/ convulsões/ paraparesia espástica/ distúrbios do movimento/ 
                alt. comportamento/ microcefalia/ regressão 
 
 Renais: Tubulopatia proximal, litíase 

 
 Oftalmológicos: Luxação  do cristalino, ulceras córnea 

 
 Cutâneos: “Dermatites”, alt coloração  e textura  do cabelo 



Doenças do catabolismo dos 

aminoácidos I: Ciclo da ureia 



    Doenças do catabolismo dos aminoácidos  

Grupos α aminados dos AA α – cetoglutarato  

      Glutamato   

Fontes amónia 
Catabolismo de AA  (alanina e glutamina metabolismo muscular) 
Amónia produzida no intestino por bactérias urease  + 

 Glutamatmina               
     

 

 NH4
++   

   
 1    Transaminases 
2      Glutaminase 
3 Glutamina síntetase 

 

 

 NH4
++   

α – cetoglutarato  

 NH4
++   

1
1 

1 

1 
1 

3 

2 



    Doenças hereditárias do ciclo da ureia  

Ac. orótico 

Glutamato 
NAGS 

NAG 

Glutamina 

Alanina 

Glutamato  

Glicina 

1 

5 

2 

2
1 

1 

5
1 

1 

3 

1: N acilglutamato sintetase, 2: carbamilfosfato sintetase, 3: ornitina carbamiltransferase. 4: argininosuccinato sintetase , 5: 
argininosuccinato liase, 6: argininase, 7:  transportador mitocondrial da ornitina e 8 : transportador  mitocondrial ornitina-aspartato 

4 

1 

2 

6 
1 7 8 1 



 PNN                       RN normal -  intervalo livre de horas ou dias 

# Recusa alimentar     vómitos    letargia / irritabilidade   taquipneia 

 # Convulsões    coma    falência respiratória/instabilidade hemodinamica 

 

Criança /Adulto              Sintomas crónicos ou agudos intermitentes  

# Manifestações gastrointestinais /hepáticas 

-  Anorexia, má evol  EP, vómitos cíclicos, hepatomegalia/falência hepática 

# Manifestações neurológicas   

- ADPM/AM, alterações do comportamento/  … convulsões, ataxia e letargia recorrente 

  

Clínica                                        

    Doenças hereditárias do ciclo da ureia  

Incidência  global 1/8.000 
 Def. OTC  1/14000  



Encefalopatia hiperamoniémica -  fisiopatologia 

  

       Amónia  - edema dos astrocitos/ perda de função neuronal  

 

       Glutamina – edema cerebral por osmolaídade 

 

       Arginina – diminuição do oxido nítrico e creatina 

 

  

 

   

  

  

    Doenças heriditárias do ciclo da ureia  

Toxicidade relacionada com duração e valor máximo de amónia 
 

 RN – amónia  > 250 μmol/L               Sequelas neurológicas  
Criança - amónia  > 500 μmol/L  
   

Vómitos, cefaleia, letargia,  
Irritabilidade, confusão 
….. Coma 
Cegueira cortical/hemiparésia 



Argininemia  -                     

 inicio entre os 2-4 anos -   

quadro de paraparésia espástica progressiva e atraso mental 

Fisiopatologia: elevação arginina e compostos guanidinicos 

 

Acidúria argininosuccinica  -                     

  

  

 

   

Clínica  - particularidades                                       

    Doenças heriditárias do ciclo da ureia  

Trichorrhexis nodosa 50%  

Incidência  1/180.000  



Amónia  S  

 

 

   

( ….. dosear em jejum e 1 a 2 h após refeição   /prova de sobrecarga?) 

Cromatografia de aminoácidos  S      ↑ alanina, glutamina, AA marcadores da doença  

Cromatografia de ácidos orgânicos U    ac argininosuccínico, ↑ secundárias amónia 

Ácido orótico U 

 

EAB, glicose, ionograma, transaminases, albumina , coagulação  ….. 

   

Diagnóstico                                       

    Doenças heriditárias do ciclo da ureia  

 RN   normal  ≤ 150 μmol/L   

             
Após PNN      normal  ≤ 80 μmol/L  
   

 NH4   μmol/L = μg/dL x 0.59   
   



1 - Remover  rapidamente a amónia 

a) Depuração farmacológica 

 

 

 

 

  

b) Depuração mecânica 

    Hemofiltração e/ou hemodialise  

    

 

Tratamento                                       

    Doenças heriditárias do ciclo da ureia  

 RN   amónia >  350 μmol/L   

             
Após PNN  amónia >  500 μmol/L  
   

Glutamina 

 

Glicina 

 

Alanina 

Glutamato  

Fenilbutirato 

Benzoato 
Fenilacetilglutamina 

Fenilacetato 

Ureia 

Benzoil-CoA Hipurato 

Ciclo  
da  
Ureia 

Urina 



2 – Inibir a produção de amónia 

Suspender aporte proteico (24/48h)  

Aumentar o aporte calórico/ suplementar com arginina/citrulina 

 

3- Terapêutica de suporte  

Correção dos desequilibrios  hidro-eletrolitícos /suporte inotrópico 

Ondastron 

Tratar intercorrências (antibióticos, anticonvulsivantes     …   valproato de sódio) 

 

Carbamil-glutamato    Transplante hepático/ hepatócitos 

   

Tratamento                                       

    Doenças heriditárias do ciclo da ureia  



  

 Variável com: 

-Gravidade do défice enzimático   

- Valores de amónia no 1º episódio de descompensação  

- Precocidade de diagnóstico 

- Gravidade e rapidez de actuação nos episódios de descompensação 

-  Controlo  metabólico a longo prazo   

 

 

 

  

Prognóstico:                                      

    Doenças heriditarias do ciclo da ureia  



    Doenças heriditárias do ciclo da ureia  

Maria, 12 meses   
 
Observada por vómitos e letargia 
 
2º filha, pais não consanguíneos 
Gestação, parto e PNN normais 
  
 DPM normal 
Crescimento: peso P5, Comp P 25 
 

2 internamentos  por vómitos/letargia: 10 e 11 meses 
 
 
 
   

  Caso clínico 

       
 



    Doenças heriditárias do ciclo da ureia  

 
 

Exames complementares: 

 - glicose: 82 mg/dl 

 - EAB: PH 7.48, bicarbonatos 21, CO2 25 

 - Tira teste: CC +  

 - Hemograma N 

     - Bioquímica: função renal e ionograma N, ↑ transaminases 

 
 
       Amónia: 282 µg/dl (N  80) 
 
 
  

 

  Caso clínico 

       
 



    Doenças heriditárias do ciclo da ureia  

  Caso clínico 

       
 


