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Doença Hereditária do Metabolismo 
 

A clínica pode ser inespecífica 

Elevado índice de suspeição clínica 

Importância do diagnóstico etiológico 

• Manipulação dietética, suplementação, terapêutica quelante, transplante hepático 

• Evitar deterioração / complicações 

• Aconselhamento genético 

Introdução 

•< 2 A 
• RCIU 
•Vómitos/diarreia 

recorrentes 
• Recusa/dific alimentar 
•MPP/atraso crescimento 
•ADPM 
• Letargia, irritabilidade 
• Envolv multiorgânico 
• Recorrência catabolismo 
• Relação c/ alimentação 
•Dismorfismos 
• Icterícia, hepatomegalia 

• Cataratas, oftalmoplegia 
• Odor estranho 
• Hipotonia, miopatia 
• Consanguinidade 
• Abortos recorrentes 
• Morte NN 
• HF de DHM 
• Hipoglicemia 
• Hiperamoniémia 
• Hipofosfatémia 
• Hiperlactacidémia 
• Acidose metabólica 
• ↑ α-fetoproteína 



Doenças Hereditárias do Metabolismo… Etiopatogenia  

1 I Défice energético (mitocondrial, citoplasmático) 

D. cadeia respiratória mitocondrial, Def ß-oxidação AG, Doenças da glicólise, 
gliconeogénese, metabolismo do glicogénio 

 

2 I Envolvimento de organelos celulares 

Doenças lisossomais, dos peroxissomas e da glicosilação das proteínas 

 

3 I Defeito no metabolismo intermediário  acumulação de metabolito tóxico 

Tirosinémia, D. ciclo da ureia, Galactosémia, Intolerância Hereditária à Frutose  

 

Introdução 



Galactosémia Clássica 



1908 1935 1956 1970 

Descrita pela 1ª vez 
(Von Ruess) “Sugar 
excretion in infancy” 

1ª publicação científica 
(Mason and Turner) 

Descoberto defeito 
genético 

Prémio Nobel Química 
(Leloir) – Via metabólica 
da galactose 

• Prevalência 

Dependente do método de rastreio utilizado… 

USA 1:48 000 RN; Europa 1:23 000 - 44 000 RN; Irlanda 1:16 000 RN 

Em Portugal?....  Rastreio não faz parte do Diagnóstico Precoce 

Galactosémia História e Epidemiologia 

Luis Federico Leloir 



• Galactose = monossacárido 
• Galactose + Glicose = Lactose 

Galactosémia Fisiopatologia 

(1) Via Leloir 
(2) Fosforilase 
(3) Produção galactilol (aldose redutase) 
(4) Produção de galactonato 

Excreção 
na urina 

GV 
Outros tecidos 

Plasma 
Urina 
Cristalino 

↑ substratos 
↓produtos 

Ativação de via 
metabólica 

alternativa  
produção de produto 

aN e/ou em 
quantidade tóxica 



• Transmissão AR 

•  > 250 mutações conhecidas - cromossoma 9 

•  Existe correlação genótipo-fenótipo: 

Mutação p.Q188R no gene GALT ~ 70% (+++caucasianos, Europa do Norte) 

p.Lys285Asn 

p.Ser135Leu (+++ afro-americanos) 

Variante Duarte (D1 e D2) 

Compostos heterozigotos 

 

Galactosémia Genética 

Melhor 
prognóstico 

Pior 
prognóstico 



Galactosémia Manifestações clínicas 

Intolerância alimentar (76%) Vómitos, “RGE”, dific/recusa 
alimentar, diarreia, MPP/perda ponderal  (peso pode ser <PN) 

Lesão hepatocelular (89%) Icterícia, hepatoesplenomegalia, 
coagulopatia, ascite…. Insuficiência hepática  

Sépsis (10%) Gram neg (Escherichia coli) 

Lesão renal Tubulopatia proximal, Sínd Fanconi (AA, Glu, alb, P)  

Letargia, hipotonia 

Pseudotumor cerebri (abaulamento da fontanela) 

Catarata 

Apresentação neonatal 
… Life threatning 
Após início dieta com lactose 
Primeiras semanas vida (3º,4º d) 

Atraso de desenvolvimento (45%) ADPM, défice cognitivo, 
dificuldades de aprendizagem, alterações da linguagem, PHDA  

Alterações neurológicas Ataxia, disartria, distonia, tremor, 
manif extra-piramidais 

Atraso de crescimento 

Osteopenia 

Disfunção gonadal Atraso pubertário, disfunção ovárica 

Complicações tardias 

Exposição pré-natal 
Produção endógena de galactose 
? 



Galactosémia Exame objetivo 

• “Ar doente”  

• Letargia, prostração  

• Desnutrição, MPP (curso arrastado)  

• Icterícia  

• Hepatoesplenomegália 

• Distensão abdominal (ascite, organomegalias) 

• Sinais cutâneos de coagulopatia  

• Cataratas (raramente presentes ao nascimento)  Av Oftalmologia  



Galactosémia Diagnóstico 

1. Avaliação laboratorial 

Doença hepática (↑ Brb, ↑transaminases, coagulopatia, hipoglicemia, hipofosfatémia) 

Doença tubular renal (U: Galac, Glic, P, AA, Alb; acidose metabólica, hifosfatémia) 

Alterações hematológicas (anemia hemolítica) 

 

2. Açucares redutores + urina (Clinitest®)  rastreio (NÃO confirma nem exclui o Dx) 

Falsos positivos: 

•  Outras substâncias redutoras (ex. glicose) 

especificar qual o açúcar; fazer juntamente com Combur® 

• Doença hepática grave (FHA) 

Falsos negativos:  

•  Jejum >24-48h (fluidos endovenosos; recusa alimentar, vómitos repetidos) 

http://www.google.pt/url?url=http://pt.depositphotos.com/7512975/stock-photo-exclamation-mark.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwihw-fb74_UAhUBAxoKHcGoDxc4yAEQwW4IHTAE&usg=AFQjCNH5prbZ_SHnQTEMEC209EzarxnjOQ


Galactosémia Diagnóstico 

3. Determinação de açúcares (galactose) e álcoois (galactitol) na urina (cromatografia) 

 (Galactitol é sempre detetado, mesmo após restrição da galactose da dieta ou de TGV) 

 

4. Atividade enzimática da galactose 1-fosfato uridiltransferase nos GV  gold standard  

 (Interferência com TGV!) 

 

5. Diagnóstico molecular Mutações do gene GALT 



Galactosémia Terapêutica 

• Remoção (IMEDIATA!) da galactose da dieta 

Life saving 
Reverte complicações hepáticas e renais 
Não evita complicações tardias 

Fórmulas livres de lactose 
Lista de alimentos permitidos 
Verificar rótulos de alimentos e medicamentos  

 

• Terapêutica adicional: sépsis, doença hepática, … 

• Suplementação com vitaminas (D e K) e minerais (cálcio)  

• Terapia da fala, apoio educativo, …  

• Terapêutica hormonal substitutiva  

X 



Galactosémia Monitorização 

• Monitorização da terapêutica (resposta e “compliance”)  

Níveis plasmáticos de Galactose-1-Fosfato (ideal < 5 mg/dl) 

Níveis urinários de Galactitol (ideal < 78 mmol/mol creatinina)  

 
 
• Vigilância de complicações  

Densitometria óssea e doseamento de 25-hidroxivitamina D  

Estadio pubertário e doseamentos hormonais (estradiol, FSH, LH)  

Av. Oftalmológica  

Av. Desenvolvimento  

Av. Neurológica e/ou RMN CE 



Galactosémia Aconselhamento genético 

Probabilidade de doença  25% gravidez subsequente  

• Diagnóstico pré-natal: 

Atividade da GALT em cultura células amnióticas/vilosidades coriónicas  

Estudo genético em biópsia de vilosidades coriónicas (mutação conhecida)  

Doseamento de galactitol no líquido amniótico  

• Diagnóstico pós-natal: 

Atividade enzimática GALT nos eritrócitos (cartão Guthrie)  

Estudo genético pós natal  

http://www.google.pt/url?url=http://www.estudantes.com.br/simulado/sim_21_7.asp?mat=BIOLOGIA&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwingqDk9I_UAhUCHxoKHUyhCmQQwW4IOzAT&usg=AFQjCNGDZ9du40Hh7TH3ETYkD0YllNE9NQ


Intolerância Hereditária à Frutose 



1956 1963 

Descrita pela 1ª vez 
(Chambers e Pratt ) 
“Idiosyncrasy to 
fructose” Nomenclatura: 

Frutosémia  

• Prevalência 

Maior prevalência Europa (1:20 000 RN) 

Intolerância Hereditária à Frutose História e Epidemiologia 

1978 

Descrita a “forma 
adulta” (Lameire et al)  



Intolerância Hereditária á Frutose Fisiopatologia 



Intolerância Hereditária á Frutose Genética 

• Transmissão AR 

• Cromossoma 9 (9q22.3)  

• Mutações no gene ALDOB ; conhecidas > 40 mutações 

• Não existe correlação fenótipo-genótipo 

• Existem 3 mutações mais frequentes nos europeus (> 90%)  

p.A150P (> 50%) 
p.A175D 
p.N335K  



Intolerância Hereditária á Frutose Manifestações clínicas 

Intolerância alimentar 
Vómitos, anorexia / recusa alimentar, distensão abdominal, MPP  
Aversão seletiva para fruta e doces  

 
Lesão hepatocelular  
Icterícia, hepatomegalia, esteatose, ascite, coagulopatia, cirrose 

 
Lesão renal  
Tubulopatia; hiperlactacidémia  

 
Letargia, convulsões, coma (hipoglicémia), se ingestão de grandes quantidades de frutose 
(alteração da gluconeogenese) 
 

Apresentação após diversificação alimentar (introdução da frutose, sacarose, sorbitol) 
Mas… água açucarada, mel, vitaminas 



Intolerância Hereditária à Frutose Manifestações clínicas 

Lactentes 

GI: recusa alimentar/anorexia, vómitos, distensão abdominal, MPP  

Fígado: icterícia, hepatomegália, ascite, coagulopatia, cirrose  

Rim: tubulopatia proximal  

Hipoglicémia: hipersudorese, tremor, irritabilidade > prostração > coma  

Adultos  

Aversão selectiva para fruta e doces = “auto-controlo”  

Ausência de cáries (restrições alimentares) 

Hepatopatia crónica  



Intolerância Hereditária à Frutose Diagnóstico 

1. Avaliação laboratorial 

Doença hepática (↑ Brb, ↑transaminases, coagulopatia, hipoglicemia) 

Doença tubular renal (AA, Glu, alb, fosfatúria, HCO3; hipofosfatémia, hiperuricémia, hiperMg)   

Alterações metabólicas (hipoglicemia, acidose metabólica com HA normal, hiperlactacidémia )  

 

2. Açucares redutores + urina (Clinitest®) 

 

3.  Atividade da aldolase B (biópsia hepática/intestinal) (0 a 6% do N) (esteatose, fibrose) 
 
4. Diagnóstico molecular Mutações gene ALDOB  



Intolerância Hereditária à Frutose Terapêutica 

• Remoção da frutose da dieta (e precursores: sacarose e sorbitol) 

Lista de alimentos permitidos 
Verificar rótulos de alimentos e medicamentos, soros, enemas 

• Tratamento de suporte das manifestações agudas (acidose metabólica, 

convulsões, coma, hipofosfatémia, insuficiência hepática, doença renal)  

•  Multivitamínicos (“sugar-free”) 

Monitorização  

•  Perfil hepático, função renal 

•  Crescimento 

•  Desenvolvimento pubertário 



Probabilidade de doença  25% gravidez subsequente  

• Diagnóstico pré-natal 

Intolerância Hereditária à Frutose Aconselhamento genético 

http://www.google.pt/url?url=http://www.estudantes.com.br/simulado/sim_21_7.asp?mat=BIOLOGIA&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwingqDk9I_UAhUCHxoKHUyhCmQQwW4IOzAT&usg=AFQjCNGDZ9du40Hh7TH3ETYkD0YllNE9NQ


Take home message 



• Recém-nascido 

• Clínica após introdução do leite (primeiras semanas de vida) 

• Intolerância alimentar, MPP 

• Adinamia, prostração 

• Hepatopatia (hepatite colestática, hepatomegalia, FHA) 

• Doença renal 

• Sépsis a E. coli 

Galactosémia Palavras-chave 

Diagnóstico clínico  Bioquímico (doseamento de metabolitos, 
atividade enzimática)  Estudo molecular (gene GALT) 

Restrição de galactose…não impede complicações 



• Lactente (> 4 M) 

• Clínica após diversificação alimentar (frutose, sacarose, sorbitol) 

• Intolerância alimentar (vómitos, distensão abdominal,…) 

• Adinamia, prostração 

• Hepatopatia (icterícia, hepatomegalia, esteatose) 

• Doença renal (tubulopatia) 

• Hipoglicemia 

• Acidose metabólica 

• Hiperlactacidémia 

Intolerância Hereditária à Frutose Palavras-chave 

Diagnóstico clínico  Bioquímico (atividade 
enzimática)  Estudo molecular (gene ALDOB) 

Restrição de frutose, sacarose, sorbitol 

Excelente prognóstico 



Suspeita de DHM… O que fazer em termos práticos? 
 
1. Confirmar resultado do diagnóstico precoce 
 

2. Investigação  de 1ª linha 
• Glicose 
• Fosfato 
• Lactato 
• Amónia 

 
3. Colher e reservar produtos biológicos (sangue, urina, cartão de Guthrie) 

Confirmar condições de colheita  (alimentação, fármacos, transfusões) 
 

4. Suspender alimentação  impedir a acumulação de potenciais tóxicos 

    Glicose a 5-10% + eletrólitos  impedir catabolismo 

• αFP 
• Gasimetria 
• Açúcares redutores urina 
• Corpos cetónicos 

Take home message 



Suspeita da DHM… O que fazer em termos práticos? 
 
 

Contacto / referenciação precoce com Centro de Referência de Doenças 

Hereditárias do Metabolismo 

 

Take home message 
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