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DOENDOENÇÇAS DO CATABOLISMO AS DO CATABOLISMO 
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DDasas do catabolismo do do catabolismo do 
esqueleto carbonado dos AAesqueleto carbonado dos AA
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DDasas do catabolismo do esq.carbonado dos AAdo catabolismo do esq.carbonado dos AA

Acumulação de AA(s) e ácido(s) orgânico(s) a montante do défice
Déf. de enzimas mitocondriais ���� alt. secundárias:  

hiperamoniémia, hiperlactacidémia e/ ou hipoglicémia

Hiperfenilalaninémias 

Alt do catabolismo da Tyr
Acidúrias orgânicas ramificadas 
Acidúrias glutáricas cerebrais 
Homocistinúria
…

Remoção do excesso de N2 � Doenças do Ciclo da Ureia
Catabolismo do esqueleto carbonado ���� AApatias e Acidúrias Orgânicas



HiperfenilalalinHiperfenilalalinéémias mias -- FenilcetonFenilcetonúúriaria
Fenilcetonúria (PKU) 1934

Incidência: 1/4.000 - 1/40.000 
1/10.000 - Portugal

Hiperfenilalaninémia 
Plasma: > Phe (N=0,6-1,7mg/dl; 35-100µµµµM),

Phe /Tyr ≥3 (N= 0,6-1,5)

Urina: > Phe, ác fenilpirúvico, 
fenilacético e fenilláctico

BH4

Fenilalanina

Tirosina

PHA

Fumarato

Acetoacetato

fenilpirúvico

fenilpirúvico

fenilacético

98% - défice Phe hidroxilase (PHA); 
2% - défice cofactor (tetrahidrobiopterina): BH4



Apresentação clínica

RN normal – rastreio NN (>95% dos RN)

Tardia – clínica de intoxicação crónica
ADPM, Espasmos infantis, Epilepsia grande mal
Microcefalia, S. piramidal e extrapiramidal
Alt. do comportamento (hiperactividade, impulsividade, agressividade, tr.autistas)

Pele e olhos claros, Eczema
Cheiro a urina de rato   

HiperfenilalalinHiperfenilalalinéémias mias -- FenilcetonFenilcetonúúriaria

PKU - formas mais graves
Espectro de gravidade clínica /bioquímica

Estabilização após 1ª infância / 
regressão intelectual e deterioração neurológica no adulto (desmielinização)



HiperfenilalalinHiperfenilalalinéémias mias -- FenilcetonFenilcetonúúriaria

Filhos de Mãe PKU (não controladas)

ACIU, atraso de crescimento e 
desenvolvimento, dismorfismo facial, 
malformações (cardíacas)

>90% dos RN se Phe >1200µµµµM

Phe   fetal = 2 x materna

Fisiopatologia
Inibição competitiva do transporte de AA                

(aromáticos e outros AA neutros e dibásicos)
através das mbs (barreira HE e plexo coróide)

Phe  cerebral ���� inibição da síntese 
proteica 
serotonina, dopamina e noradrenalina 



“Cheira a rato, é o defeito que tem. 
No mais até é bem parecido e não 

assusta ninguém…”
Agustina Bessa Luís in “O Mosteiro”

Hiperfenilalaninémias benignas (?)
(<10mg/dl /600µµµµM)

HiperfenilalalinHiperfenilalalinéémiasmias -- FenilcetonFenilcetonúúriaria

Hiperfenilalaninémias
precocemente tratadas

> 1989



Terapêutica
Phe >6mg/dl (360µµµµM) ���� Tº; 3-6���� vigilância

Eficaz (previne o ADPM e as alterações neurológicas)

Protótipo das doenças metabólicas tratáveis com dieta específica

HiperfenilalalinHiperfenilalalinéémiasmias -- FenilcetonFenilcetonúúriaria

Ensaios terapêuticos com o cofactor da enzima (BH4)
nos casos responsíveis permite aligeirar a dieta

Duração do tratamento:
até à adolescência / toda a vida 

(alt. comportamento, filho de mãe PKU…)

Dieta restritiva em fenilalanina
controlos regulares (cartão de Guthrie): 

semanal 1ºA de vida <> mensal >12A; bisemanal na gravidez)



HiperfenilalalinHiperfenilalalinéémiasmias -- FenilcetonFenilcetonúúriaria



TirosinTirosinéémiasmias

Tirosina

4-OH-fenil-piruvato

homogentisato

maleil-acetacetato

fumaril-acetacetato

fumarato acetacetato

2

3

4

1

Fígado, rim

Fumarilacetoacetase-Tirosinémia I1

2

3

4

Tyr aminotransferase- Tirosinémia II

OHfenilpir dioxigenase- Tirosinémia III

Homog. dioxigenase- Alcaptonúria



Apresentação hepática
Insuficiência hepática pelos 2-3M, 

frequente/ precedido por má prog. ponderal

TGO/P moderada/ elevadas, com icterícia ligeira; 

>>> αααα-fetoproteína

Coagulopatia major 

(>>> Tp protrombina, trombocitopenia)

TirosinTirosinéémiamia tipo Itipo I

Tirosinémia hepato-renal

Apresentação renal
Tubulopatia proximal ���� raquitismo 

hipofosfatémico



Tirosina

4-OH-fenil-piruvato

homogentisato

4-OH-fenil-lactato

4-OH-fenil-acetato 

maleil-acetacetato

fumaril-acetacetato

fumarato acetacetato

succinil-acetacetato

succinil-acetona

5-ALA porfobilinogénio
1

CO2

Fígado, rim Fumarilacetoacetase -Tirosinémia I1

Diagnóstico
Tyr ( Met)

Succinilacetona

Acidúria orgânica

TirosinTirosinéémiamia tipo Itipo I



Fígado, rimTirosina

4-OH-fenil-piruvato

homogentisato

maleil-acetacetato

fumaril-acetacetato

fumarato acetacetato

succinil-acetacetato

succinil-acetona

5-ALA porfobilinogénio

3

1

CO2

NTBC

Fumarilacetoacetase -Tirosinémia I1

OHfenilpir dioxigenase-Tirosinémia III3

Tratamento
Dieta c/ restrição de Tyr e Phe
���� transplante hepático

≥1992

NTBC - inibidor potente de
+ dieta 

3

TirosinTirosinéémiamia tipo Itipo I



Complicações

Sépsis

Cirrose (macro/micronodular); hepatocarcinoma

Nefrocalcinose, glomerulopatia

TirosinTirosinéémiamia tipo Itipo I

succinil-acetona

5-ALA porfobilinogénio

Crises neurológicas do tipo da porfiria
(dor abdominal, HTA, fraqueza muscular, parésias) 

Neuropatia



AcidAcidúúriasrias orgânicas ramificadasorgânicas ramificadas
Leucina ValinaIsoleucina

ααααcetoisocapróico ααααcetoββββmetilvalérico ααααcetoisovalérico

ααααmetilbutirilCoAisovalerilCoA isobutirilCoA

acetoacetato

metilmalonilCoA

propionilCoAacetilCoA

succinilCoA

1 1 1

3

4

12 défices enzimáticos

ααααcetoácido-ramif.desidrogenase(B1B2lipoato)

propionilCoA carboxilase (biotina)

metilmalonilCoAmutase (B12)

2

Leucinose (1/120.000 - 1/500.000)

Acidúria isovalérica (? > 70 casos)

Acidúria propiónica (< 1/100.000) 

Acidúrica metilmalónica (1/25.000)

1

2

3
Mais frequentes

4

isovalerilCoAdesidrogenase(B2)2

Mitocôndria



Propionil-CoA

Metil-malonil-CoA

Acetil-CoA
Succinyl-CoA

CO2

Ciclo de 

Krebs

PCCA*

MCM **

AcidAcidúúrias propirias propióónica e metilnica e metil--malmalóónicanica

*PCCA - Propionil-CoA Carboxilase
**MCM - MetilmalonilCoA Mutase

AdoCbl

Biotina

Valina

Isoleucina

Ác. gordos cadeia ímpar

Treonina

Metionina

50%

25%

25%

Colesterol

Bactérias
intestinais



AcidAcidúúrias orgânicas ramificadasrias orgânicas ramificadas

Formas de apresentação (2/3 NN, 1º ano de vida)

Neonatal severa
recusa alimentar/ vómitos, coma progressivo
desidratação, cetose/ cetoacidose, hiperamoniémia, 
glicémia N > ou < ; pancitopenia (infecção)

Tardia, crónica/ aguda intermitente
coma ou letargia + ataxia recorrentes
sindrome tipo Reye
infecções frequentes (neutropenia + def. imunitário)

Assintomática (AP, AMM)

Crónica, progressiva
anorexia, vómitos, atraso de crescimentoe osteoporose
hipotonia ADPM atraso de crescimento



AcidAcidúúriasrias orgânicas ramificadasorgânicas ramificadas

Odor caramelo  (leucinose)
”chulé” (ac.isovalérica)

Quadro laboratorial

Cetose, sem/com acidose: 
acidose metabólica; hiato aniónico >; 
cetonúria; DNPH + (ααααcetoácidos-ramificados)  

Glicémia variável; Hiperamoniémia; Lactato N>

Neutropenia/ pancitopenia (+++ nas acidúrias)

>>> AA ramificados (leucinose) Leu (ac. isovalérica)
Acidúria orgânica característica:

acetoácido-ramificados (leucinose)
isovalérico/ propiónico /metilmalónico

Carnitina - N <



Transplante hepático (AMM + transplante renal)

Terapia génica: AMM- def. da mutase (modelos experimentais)

AcidAcidúúriasrias orgânicas ramificadasorgânicas ramificadas

Dieta de restrição dos AA tóxicos

Suplementos nutricionais (AA não tóxicos)

Carnitina/glicina**
Cofactores (B1, B2, biotina, B12)

Tratamento

Na crise: 
Stop catabolismo
Remoção tóxicos 

endógena, farmacológica (**), mecânica



Episódio inaugural - elevada mortalidade

F vitamino- sensíveis (raras): bom

Outras: reservado
problemas nutricionais com atraso de crescimento   
sequelas neurológicas (ADPM, défices neurológicos)
IRC (AMM)

AcidAcidúúriasrias orgânicas ramificadasorgânicas ramificadas

Prognóstico

Osteoporose

+



AcidAcidúúriasrias orgânicas ramificadasorgânicas ramificadas

Infecções (fungos…)

Neurológicas
edema ���� atrofia cerebral, l. gg base e atr. mielinização
síndrome extrapiramidal agudo / progressivo

Renais
AMM - nefrite tubulo-intersticial ���� IRC (>10A)

Cutâneas
descamação cutânea, alopecia e úlcera córnea

(tipo acrodermatite enteropática)

Pancreatite
Cardiomiopatia (AMM)

Complicações



HomocistinHomocistinúúriasrias

THF**- 5,10metileno…

THF*- 5metil…

THF-tetrahidrofolato

1 Metionina sintetase
(metilcobalamina)

metionina

homocisteína

cistationina

SO4

serina

serina
THF

THF** THF*

glicina

Cistationina-ββββ-sintetase

dimetil
glicina

betaína

receptor

receptor–CH3

1

B6

Homocistinúria clássica
déf. cistationina-ββββsintetase

AR 1/50.000-1/300.000
Homocisteína +   metionina

Outras homocistinémias
metionina- N 
défice MTHR (ácido fólico)   

alt. metabolismo cobalaminas (B12)



Clínica (intoxicação crónica)
Hábito marfanóide
Visual- subluxação do cristalino, miopia, glaucoma
Esquelético- osteoporose, escoliose
Vascular – tromboembolismo art/ven
S.N.C.- ADPM, alt. psiquiátricas, s.focais (AVC)

grande variabilidade

HomocistinHomocistinúúriaria clcláássicassica



HomocistinHomocistinúúriaria clcláássicassica

Tratamento
Piridoxina ≤ 1g/ d (50% responsíveis)
Ácido fólico (5-10mg/d)
Dieta com restrição metionina

e supl. cistina
Betaína (4-6g/d)

Prognóstico
Muito variável
Melhor nas formas piridoxino-sensíveis
Se tº desde o período NN, possível QI-N

metionina

homocisteína

cistationina

SO4

THF

THF** THF*

dimetil
glicina

betaína

B6

cisteína
cistina



AcidAcidúúriasrias orgânicas orgânicas ““cerebraiscerebrais””

Clínica neurológica +++
Hipotonia, macrocefalia
Ataxia cerebelosa
S. extrapiramidal 
ADPM epilepsia 

Poucas manifestações sistémicas
Acidúria modesta/ intermitente
Alt. neuroradiológicas sugestivas

Hidroxilisina LisinaTriptofano

GlutarilCoA

glutarilCoA desidrogenase

AcetoacetilCoA

ács. glutárico
3OHglutárico

Acidúria Glutárica I

Acidúria L-2-hidroxi-glutárica
Acidúria D-2-hidroxi-glutárica



Macrocefalia pré-natal ou logo após nasc. 
(máx. 3- 6M idade)

Hipotonia, irritabilidade
75% crise encefalopática aguda (<14M)

perda de capacidades motoras (nível de 1-2M), 

hipotonia +++
25% “paralisia cerebral” distónica

… progressiva

AcidAcidúúriaria glutglutááricarica II

Clínica (intoxicação crónica c/ agudizações)

AR  Incidência 1:30.000

S. distónico-discinético severo 
com olhar alerta



Imagiologia cerebral
atrofia fronto-parietal, 
derrame sub-dural crónico, 
atraso mielinização

�alt. frequente/pré-sintomáticas

AcidAcidúúriaria glutglutááricarica II

Tratamento

Princípios ~ outras acidúrias orgânicas
Sintomático: baclofeno, diazepan … valproato

Início na fase pré-sintomática ���� diagn.precoce
Ineficaz nas lesões neurológicas 
Previne neurodegeneração em >90%

X



Outras Outras acidacidúúriasrias glutglutááricasricas cerebraiscerebrais

Encefalopatia epiléptica NN

DPM; morte precoce

F. mais ligeiras

Ac.D-2-hidroxi-glutárica

Ac.L-2-hidroxi-glutárica

Início após os 1os A de vida

Ataxia progressiva

Macrocefalia (50%)

Epilepsia 

S. extrapiramidal ligeiro 

Regressão do DPM

Crónica, lenta/ progressiva

Sem terapêutica



Objectivos do tratamento

• Crescimento e desenvolvimento óptimos

• Desenvolvimento intelectual normal

• Prevenir /minimizar crises de descompensação



DHM Aminoácidos

• Restrição de substrato: limitação de um ou mais 

aminoácidos essenciais

• Energia e nutrientes adequados para promover 

crescimento e desenvolvimento normais



Fenilcetonúria

PAH – Fenilalanina hidroxilase

BH4 – tetrahidrobiopterina

BH2 – dihidrobiopterina

DHPR – dihidrobiopterina reductase

Fenilalanina Tirosina

BH4 BH2

PAH

DHPR



Fenilcetonúria

• Limitar a ingestão de fenilalanina (Phe)

Limitar quantitativamente o aporte proteico

• adequar a ingestão calórica 

• aumentar a proporção de proteínas de alto valor biológico

• vigiar os efeitos possíveis de uma ingestão proteica 

permanentemente limitada

• complementar o aporte proteico com misturas de a.a.



Ingestão calórica

• Alimentos com conteúdo proteico 
baixo ou nulo 

• Alimentos manufacturados com 
baixo conteúdo proteico

• Suplementos energéticos (glicose, 
gordura…)

Proteínas como 
fonte energética

Catabolismo

Produção de 
metabolitos 

tóxicos



Produtos hipoproteicos



Fenilcetonúria – terap inicial

Dieta sem proteína (x dias)

Phe (rastreio)

PFD 1, Maltodextrinas, 

óleo ou azeite, PKU 1

x dias

LM LA

PFD 1
Maltodextrinas
Óleo ou azeite
PKU 1

+



Diversificação alimentar na PKU

• 4 – 6 meses de idade

• Mesmos princípios básicos que um lactente N

• A quantidade de Phe na dieta é calculada por um 
Sistema de partes (1 parte = 20 mg de Phe)



Sistema de Partes de Phe

Ajuste regular Níveis seguros 2 – 6 mg/dL



Fenilcetonúria – ex.º terap. inicial

• Id. = 17d, sexo feminino

• Rastreio: 13.2 mg/dl; Confirmação: 40 mg/dl

• Iniciou dieta sem proteína (3 dias): 

80g PFD 1 + 35g PKU 1+ água até 720 ml 

• >3ºdia: 

375 ml LM + 10g PFD 1 + 30g Maltodextrinas + 25g PKU 1 + água até 720 ml 

ou

35g LA + 30g PFD 1 + 25g Maltodextrinas + 35g PKU 1 + água até 720 ml 



Fenilcetonúria – ex.º longo prazo

• Id. = 5a 6m, sexo feminino                P = 20 Kg (P75); E = 111 cm (P50)

• Phe média = 3.5 mg/dL

• Alimentação actual:

Peq. Almoço
100 ml Leite de Vaca + 100 ml Leite hipoproteico + 3 med PKU 2 + 1 colher café de açúcar 
+ papa hipoproteica para engrossar

Meio da 
Manhã

1 peça de fruta + 1 bolacha hipoproteica

Almoço

Sopa de legumes 

Prato: 2-3 colheres de sopa de arroz N ou massa N ou batatas + estufado de legumes ou 
rissóis de legumes

1 peça de fruta ou uma taça de gelatina origem vegetal

1ºLanche 1 pão N com manteiga vegetal + 1 pacote de néctar de fruta

2ºLanche Igual ao PA

Jantar Igual ao Almoço

Ceia 200 ml leite hipoproteico



Acidúrias Orgânicas – terap. nutricional

• Ac. Propiónica

• Ac. Metilmalónica

• Ac. Isovalérica

• 3-metilcrotonil-glicinúria

• Ac. Glutárica tipo I





Folhas de Cálculo



Leucina

3- Metilcrotonil - CoA

3- Metilglutaconil - CoA

3- Metilglutaril - CoA

Ác.gordos

Acetil - CoA

HMG - CoA

Acetoacetato3 - Hidroxibutirato

Acetil - CoA

Acetil - CoA

AcidAcidúúriaria 33--hidroxi 3hidroxi 3--metilglutmetilglutááricarica

Restrição proteica (leucina)

Evitar jejum prolongado



Terapêutica Nutricional das DHM

Dietas restritivas

Avaliação do Estado Nutricional

Prevenir atempadamente qualquer 

perturbação no crescimento e 

desenvolvimento da criança. 



Avaliação do Estado Nutricional

• Bioimpedância (composição corporal)

• Avaliação Laboratorial:

– pré-albumina, albumina, ferritina, hemograma,…

– Ionograma, …

– Ureia e creatinina (urina, plasma)

– AG essenciais
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Avaliação do Estado Nutricional

Bioimpedância

Parâmetros bioquímicos

• Albumina  e ureia baixos

• Vitamina B12, B9 e D baixas

• Selénio baixo

• AG essenciais baixos (após 3 anos)

Ajustes terapêuticos

Av. Nutricional


