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ERROS INATOS DO METABOLISMO 

•  Conceito: 
 

Distúrbios de natureza genética devido a falta da atividade 
de uma ou mais enzimas especificas ou defeitos nos 
transportes das proteínas acarretando a interrupção de 
uma via metabólica. 



ERROS INATOS DO METABOLISMO 

• 10% de todas as doenças genéticas 

• 500 distúrbios 

• Raros – individualmente 

• Freqüentes: em conjunto 

• Incidência: 1/1.000 RN 

• Grupos de alto risco: 10 a 20 x 

 





Classificação Saudubray e Charpentie 



Manifestações Clínicas 
Características Inespecíficas sugestivas de EIM 

 
1. RN apresentando: coma, hipotonia, irritabilidade, 

convulsões, acidose metabólica persistente, distúrbio 
hidroeletrolítico, hipoglicemia, sepse, icterícia, vômitos, 
diarréia crônica 

2. Retardo do crescimento neuropsicomotor 
3. Regressão neurológica com perda de habilidades  
4. Hepato e/ou esplenomegalia, icterícia colestática 
5. Deficiência de crescimento e/ou alterações osteoarticulares 
6. Episódios recorrentes de hipoglicemia, acidose metabólica, 

desequilíbrio hidroeletrolítico 
7. Relato de irmão falecido precocemente sem diagnóstico 

definido 
8. País consanguíneos 

Adaptado de Giugliani, 1988 



Fenilcetonúria (PKU) 

• Herança autossômica recessiva (cromossomo 12) 

• Deficiência da fenilalanina hidroxilase  

• Fenilalanina acumulada no sangue e nos tecidos 

• Diminuição dos níveis de tirosina disponível 

• 1:10.000 a 1:20.000 



Fenilcetonúria 



Fenilcetonúria 

Quadro Clínico: 

 
• Sinal inicial: Odor típico na urina de ácido fenilacético 

                            Crise convulsiva  

 

•  Crianças maiores: Atraso do crescimento 

    (Não tratadas)        Hiperativas 

                                       Agressivas 

                                        











Fenilcetonúria 

   Diagnóstico 

• Triagem Neonatal ( ≥ 0,20 mg/dL e ≤ 4,0 mg/dL) 

 

 Tratamento 

• Dieta especial com restrição de fenilalanina 

 



 



Doença de Gaucher 

• Herdada em caráter autossômico recessivo: Gene GBA (1q21) 

• Defeito na produção de glicorebrosidase (Gcase) 

• Glicorebrosídeos acumulados nos lisossomos     
                           Células inchadas 

• 1 em 60.000 

 

 

              



Doença de Gaucher 

 Diagnóstico  

• Análise da atividade enzimática da glicocerebrosidase 
em sangue periférico (30% abaixo) 

 

  Tratamento 

• Reposição enzimática (TRE) 

• Terapia de Redução de Substrato (TRS) 



 

 
 

Sindrome de Gaucher 

Reposição Enzimática 





        Mucopolissacaridoses (MPSs)  

• Doenças de depósito lisossômico (DDLs): sete subtipos  

• Diminuição ou falta das enzimas que digerem os 
glicosaminoglicanos (GAG) 

•  1,9 a 4,5 casos em 100.000 nascimentos 

• Diagnóstico:  Dosagem das enzimas 

• Tratamento: Reposição enzimática (I, II, IV e VI) 



          Mucopolissacaridoses 

• Diferentes padrões de herança 

MPS I, III, IV, VI e VII MPS II 



MPS I ( Síndrome de Hurler) 

• Defeito no gene da enzima chamada alfa-L-iduronidase 

• Autossômica recessiva. 

 

     



Doença de Fabry 
• Ligada ao cromossomo X 

• Deficiência alfagalactosidase  A 

• Acúmulo: Globotriaosilceramida (endotélio vascular e 
tecidos viscerais, sendo a pele, o coração, os rins e o 
sistema nervoso central os mais afetados). 

• TRE : algasidase-a  

Sintomas gastrointestinais como dor após alimentação, náuseas e 

diarreia também são comuns. Na idade adulta o paciente começa a 

sofrer as consequências da obstrução de vasos em órgãos nobres 

como rins, cérebro e coração. 50% dos pacientes com doença de 

Fabry apresentam acometimento renal. 



Doença de Fabry 

   Forma Clássica ( Homozigotos) 

• Sintoma precoce: Dor (77%) 

• Angioqueratomas 

• Manifestações  neurológicas e gastrointestinais   

 

  Heterozigotas 

• Apresentação clínica variável 

• Inativação aleatória do cromossomo X 

 

 



ESTEROIDOGÊNESE NORMAL 
COLESTEROL 

PREGNENOLONA 
17    OH 

PREGNENOLONA DHEA 

PROGESTERONA 

17    OH 
PROGESTERONA 

ANDROS 
TENEDIONA 

  DOC 

B 

18 OH B 

 ALDOSTERONA 

S 

CORTISOL 

TESTOSTERONA 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMOLASE 

3  HSD 

21 OH 21 OH 

11   OH 
11   OH 

18 OH DIHIDRO 

3  HSD 3  HSD 

17  HSD 

17 a  OH 

17 a  OH 





 



Mutações já descritas em 17-b-HSD3 

Mutação NOVA 



TRIAGEM NEONATAL 

• Modificar a história natural de doenças 
progressivamente  devastantes e potencialmente 
tratáveis , mas cujo sucesso depende da sua introdução  
em fase pré-clínica. 



Distúrbios metabólicos incluídos em 

Programas de Triagem Neonatal 

•  Fenilcetonúria; 

•  Hipotireodismo Congênito 

•  Hiperplasia da Adrenal Congênita 

•  Galactosemia 

•  Aminoacidopatias 

•  Deficiência de Biotinidase 

•  Deficiência de MCAD 

 

 



Outras doenças detectadas em 

Programas de Triagem Neonatal  

• Fibrose Cística 

• Hemoglobinopatias 

• Deficiência de G6PD 

 



Perspectivas Triagem Neonatal  

• Deficiência auditiva 

• Doenças de depósito  

• Doenças do metabolismo intermediário 



OBRIGADA! 


