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 Fisiologia  

• Ácidos Gordos suprimem: 

• 80%VET (1os dias de vida, jejum, exercício físico 

prolongado, infecções, febre, exposição ao frio)  

• Energia directa para músculo cardíaco (60 a 

70% VET) e esquelético (exercício prolongado) 

• No fígado, fornecem substrato (acetil-CoA) para 

gliconeogénese, ureagénese e síntese CC 

• fonte de energia para outros órgãos  

         (ex. cérebro) 
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Grupo representativo de doenças hereditárias do metabolismo  

•  Défice Energético 

• Transmissão Autossómica Recessiva 

• 1º caso descrito na década de 70: 

• fraqueza muscular/rabdomiólise induzida 

         pelo exercício 

• Deficiência Enzimática/Proteínas de Transporte 

• Espectro clínico e prognóstico variáveis 
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• Atualmente, 16 patologias documentadas 

• 4 Processos: 

• Entrada de AG na mitocôndria 

• ß-oxidação  

• Transferência de electrões – Cadeia Respiratória 

• Síntese de Corpo Cetónicos 

• Defeitos mais frequentes: 

• Défice acil-CoA DHG de cadeia média (MCAD)  

• Défice 3-hidroxiacil-CoA DHG de cadeia longa (LCHAD) 
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• Incidência Subestimada: 

• Doentes assintomáticos entre episódios: 

• Acumulação de intermediários AG 

• Conjugados no plasma (acilcarnitinas)  

         e urina (acilglicinas) 

- Se colheitas após administração de glicose/fase de 

recuperação: 

• Compostos característicos eliminados 

•  marcadores bioquímicos identificáveis 
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• Patologia associada a elevada taxa de 

mortalidade e morbilidade 

 

• Diagnóstico Precoce permitiu: 

• Diminuir a frequência e a gravidade da 

descompensação metabólica 

• Melhorar o prognóstico 
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• Abordagem Diagnóstica 

• Suspeita clínica … 

• Descompensação metabólica em catabolismo 

• Manifestações clínicas mais frequentes incluem:  

• Hipotonia, fraqueza muscular, miopatia e rabdomiólise 

• Cardiomiopatia (hipertrófica ou dilatada) e arritmias 

• Hepatomegalia  

• Morte Súbita (5% casos) 
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• Mecanismos Bioquímicos 

• Processo complexo, inclui diversas etapas: 

•  (i) captação e ativação dos AG  

•  (ii) ciclo da carnitina  

•  (iii) degradação em espiral dos AG 

 

• 2 vias alternativas: 

• β-OX Peroxissomal: 

• 20% da oxidação de AG, jejum prolongado 

• ω-OX Microssomal, CitP450 mediada: 

• Cataliza ω-hidroxilação AG 
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• Abordagem Diagnóstica 

       Particularidades clínicas do tipo de anomalia bioquímica: 

• DEFEITOS DO CICLO DA CARNITINA 

1. Défice do transportador da carnitina  

2. Défice de CPT I  

3. Défice de carnitina translocase 

• Envolvimento simultâneo dos órgãos-alvo,  

           sobretudo no 1º ano de vida 

4. Défice de CPT II 
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 AGCM e AGCC entram livremente na mitocôndria;  

 AGCL são ativados no citoplasma a esteres de acil-CoA (enzima–acil-CoA sintetase). 

 Ciclo da carnitina: permite a entrada dos esteres de acil-CoA na matriz mitocondrial: 

 Entrada da carnitina na célula : proteína transportadora de carnitina; 

 Carnitina palmitoil transferase I, existente na membrana mitocondrial externa, que ligando-se à 
carnitina converte os esteres de acil-CoA nas respectivas acilcarnitinas; 

 Transporte das acilcarnitinas através da membrana mitocondrial interna, carnitina/acilcarnitina 
translocase (CT) 

 Transformação das acilcarnitinas nos seus correspondentes esteres de acil-CoA,  CPT – II 



• DEFEITOS DO CICLO DA CARNITINA 
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• Abordagem Diagnóstica 

       Particularidades clínicas do tipo de anomalia bioquímica: 

• Défice de transportador da carnitina: 

• Fibroelastose do endocárdio 

• R: tx com levocarnitina 

• Défice de CPT I: 

• Coma, convulsões 

• Hepatomegalia  

• Défice de carnitina translocase 

• Arritmias ventriculares 
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 AGCM e AGCC entram livremente na mitocôndria;  

 AGCL são activados no citoplasma a esteres de acil-CoA (enzima–acil-CoA sintetase). 

 Ciclo da carnitina: permite a entrada dos esteres de acil-CoA na matriz mitocondrial: 

 Entrada da carnitina na célula : proteína transportadora de carnitina; 

 Carnitina palmitoil transferase I, existente na membrana mitocondrial externa, que ligando-se à 
carnitina converte os esteres de acil-CoA nas respectivas acilcarnitinas; 

 Transporte das acilcarnitinas através da membrana mitocondrial interna, carnitina/acilcarnitina 
translocase (CT) 

 Transformação das acilcarnitinas nos seus correspondentes esteres de acil-CoA,  CPT – II 



• Abordagem Diagnóstica 

       Particularidades clínicas do tipo de anomalia bioquímica: 

• Défice de CPT II: 

• Hipoglicemia e envolvimento  

         cardíaco são raros 

• Sintomatologia característica: 

• Rabdomiólise aguda após exercício 

          intenso ou jejum prolongado 
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 AGCM e AGCC entram livremente na mitocôndria;  

 AGCL são activados no citoplasma a esteres de acil-CoA (enzima–acil-CoA sintetase). 

 Ciclo da carnitina: permite a entrada dos esteres de acil-CoA na matriz mitocondrial: 

 Entrada da carnitina na célula : proteína transportadora de carnitina; 

 Carnitina palmitoil transferase I, existente na membrana mitocondrial externa, que 
ligando-se à carnitina converte os esteres de acil-CoA nas respectivas acilcarnitinas; 

 Transporte das acilcarnitinas através da membrana mitocondrial interna, 
carnitina/acilcarnitina translocase (CT) 

 Transformação das acilcarnitinas nos seus correspondentes esteres de acil-CoA,  CPT – II 



Deficiência em 

… 

Diagnóstico Gene 

Transportador 

da carnitina 

• Forma precoce ou hepática infantil (3m-2anos): hipoglicemia hipocetótica, 

hiperamoniémia, hepatomegalia, disfunção hepática, eventual encefalopatia hepática; 

compromisso muscular >1º ano de vida; descritos casos de morte súbita neonatal. 

 

• Forma miopática (cardíaca) da infância (1-7 anos): cardiomiopatia dilatada 

progressiva, hipotonia, fraqueza muscular, rabdomiólise 

 

• Forma adulta: fadigabilidade, diminuição da resistência, arritmia, cardiomiopatia 

dilatada, anemia 

SLC22A5 

(5q31.1) 

> 100 

mutações 

CPT I 
• 8-18m: Intolerância ao jejum, hepatomegalia, hipoglicemia hipocetótica, disfunção 

hepática, aumento CK, acidose tubular renal, convulsões 

CPT1A  

(11q13) 

>20 

mutações 
CPT1B 

(22q13.3) 

CPT1C 

(19q13) 

Carnitina- 

-acilcarnitina 

translocase 

• Neonatal: intolerância ao jejum, coma hipoglicémico,vómitos, cardiomiopatia, arritmia, 

letargia, rabdomiólise, disfunção hepática, hiperamoniémia, morte 

 

• Forma ligeira: hipoglicemia recorrente sem envolvimento cardíaco 

SLC25A20 

(3p21.31) 

CPT II 

• Infantil ou hepatocardiomuscular: Coma, hipotonia, letargia, hipoglicémia hipocetótica, 

hepatomegalia, disfunção hepática, cardiomiopatia com arritmia ou falência 

multiorgânica. Descritos casos de pancreatite recorrente e miopatia neonatal fatal. 

 

• Tardia (15-30anos): intolerância ao exercício, dores musculares, rabdomiólise com 

mioglobinúria. Assintomáticos com CK N em intercrise. 

CPTII  

(1p32) 
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• Abordagem Diagnóstica 

       Particularidades clínicas do tipo de anomalia bioquímica: 

• Defeitos da Espiral da β-OX: 

• Maioria dos doentes… 

• 1ª manifestação no 1º ano de vida  

• 50% no período neonatal 

• Envolvimento cardíaco… 

• + comum nos defeitos de cadeia longa 

• Ésteres Acil-CoA de cadeia longa: alteram   

 funcionamento células musculares cardíacas. 
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Plasma membrane CUD 

Carnitine 

Long-chain fatty acid + CoA 

AcylCoA 

CPT I Acilcarnitine + 

CoA 

CACT 

AcylCoA 

Acylcarnitine + CoA 

CoA 

CPT II 

LCAT 

VLCAD 

LCEM 

LCHAD 

AcetylCoA 

M/SCAD 

AcylCoA 

EnoylCoA 

3OHAcylCoA 

SCHAD 

3KetoacylCoA 

MCKAT 

crotonase 

NADH 

FADH2 

ETF 



• Abordagem Diagnóstica 

       Particularidades clínicas do tipo de anomalia bioquímica: 

• Defeitos da Espiral da β-OX: 

• Todos podem ter envolvimento hepático na  

         apresentação da doença 

• LCHAD (tipo I – MTP; tipo II – PPD): 

• Disfunção hepática persistente com colestase 

• Rabdomiólise com mioglobinúria 

• Cardiomiopatia 

• Neuropatia progressiva 

• Retinopatia pigmentar 

• LCHAD tipo II 
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• Abordagem Diagnóstica 

       Particularidades clínicas do tipo de anomalia bioquímica: 

• Defeitos da Espiral da β-OX: 

• Défice de MCAD ampla variedade fenotípica: 

• Reportado ADPM / MPP, alterações  

         comportamentais e convulsões 
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*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



• Abordagem Diagnóstica 

       Particularidades clínicas do tipo de anomalia bioquímica: 

• Défice Múltiplo Acil-CoA Desidrogenases  

• 2 Tipos de apresentação:  

• Forma Neonatal: 

• Precoce = Malformações e sintomatologia grave 

• PPD = Prematuridade, hipotonia, hepatomegalia,  

           hipoglicemia grave, acidose metabólica e odor peculiar 

• Forma Tardia: 

• Infantil vs Adulta 

• Variável: vómitos recorrentes, hipoglicemia, acidose metabólica 
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*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Deficiência em … Clínica Gene 

SCAD  
(desidrogenase dos acil-CoA de cadeia curta) 

Hipotonia, vómitos cíclicos, recusa alimentar, 

ADPM, oftalmoplegia externa e miopatia  

ACADS  

(12q22) 

MCAD  
(desidrogenase dos acil-CoA de cadeia média) 

Coma hipoglicémico, letargia, disfunção 

hepática, vómitos cíclicos, hipotonia, 

perturbação do comportamento adaptativo, 

morte súbita 

ACADM  

(1p31) 

SCHAD  
(desidrogenase dos 3-hidroxiacil-CoA de 

cadeia curta e média) 

Coma, vómitos recorrentes, letargia, 

hipotonia, disfunção hepática, colestase, 

cirrose, encefalopatia e cardiomiopatia 

hipertrófica 

HADHSC  

(4q22q26) 

LCHAD  
(desidrogenase dos 3-hidroxiacil-CoA de 

cadeia longa) 

Coma, letargia, hipotonia, cardiomiopatia, 

hepatomegalia, disfunção hepática com 

colestase e cirrose, espasticidade, 

neuropatia periférica, retinopatia pigmentar 

HADHA  

(2p23) 

VLCAD  
(desidrogenase dos acil-CoA de cadeia muito 

longa) 

Coma, letargia, cardiomiopatia, disfunção 

hepática, rabdomiólise, dor muscular 

ACADVL 

(17p12-p11.1) 

MADD  
(deficiência múltipla de acil-CoA 

desidrogenases ou Acidúria Glutárica tipo II) 

Coma, letargia, hipotonia, cardiomiopatia, 

disfunção hepática, intolerância ao exercício, 

ataxia, quistos renais 

Fatal no período neonatal 

15q23q25 

19q13.3 

4q32qter 
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• Abordagem Diagnóstica Complementar 

       Colheitas durante as fases de descompensação: 

1. Sangue:  

• glicose, gasometria, piruvato, lactato, amónia,  

         TGO, TGP, CPK, ionograma, carnitina e acilcarnitinas 

2. Urina: 

• Ácidos orgânicos, acilglicinas e corpos cetónicos 
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• Abordagem Diagnóstica Complementar 

       Neste tipo de doenças é característica: 

• Acidose Metabólica 

• Hipoglicemia hipocetótica  

• Exceção: defeitos de cadeia curta e por vezes média 

• Hiperuricemia 

• Hiperamonemia (amónia de 100-200 umol/L) 

• Aumento CPK 

• Aumento 3-5x transamínases (diagnóstico ≠ S.Reye) 
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Défice em … Acilcarnitinas no plasma AO s urina 

Transportador da 

carnitina 
↓↓  Carnitina sérica (<10uM) Normal 

CPT I 

N/↑ Carnitina total e livre   

 

↑↑   Acilcarnitinas de cadeia curta e livres  

 

↓↓   Acilcarnitinas de cadeia longa 

 

 

Carnitina-

acilcarnitina 

translocase 

 

↓↓   Carnitina sérica (<5uM) 

 

↑↑   Acilcarnitinas (C16:0 a C18:0) 

 

 

 

CPT II 

 

↓↓   Carnitina sérica (<5uM) 

 

↑↑   Acilcarnitinas (C16:0 a C18:0) 
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Défice em… Acilcarnitinas no plasma AO s urina 

SCAD Butirilcarnitina (C4:0) 
Etilmalónico, 

2-metilsuccínico 

MCAD 
Acilcarnitinas C6:0; C8:0; C8:1; C10; C10:1 

C8/C10 >5; C8/C2>0,1 

Aumento C6–C12 ácidos 

dicarboxílicos 

suberilglicina e hexanoilglicina 

SCHAD 3-OH-C4 acilcarnitinas 
C6-C14 acidúria dicarboxílica 

acidúria 3- hidroxidicarboxílica  

LCHAD 
Acilcarnitinas de cadeia longa (OH-C16:0; 

OH-C18:2; OH-C18:1) 

OHC6-OHC14 

Acidúria dicarboxílica e 

3-hidroxidicarboxílicos de 

cadeia longa 

VLCAD 

Acilcarnitinas de cadeia muito longa 

(C14:1; C14:0; C16:0; C16:1; C16:2; 

C18:0; C18:1; C18:2) 

Aumento C6–C14 acidúria 

dicarboxílica 

25 



• Tratamento 

1. Prevenir o jejum: 
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Idade Intervalo Jejum máximo 

≤ 1 ano 3-4 horas 8 horas 

1-2 anos 

4-6 horas 

10 horas 

≥ 2 anos 12 horas 



• Tratamento 

1. Prevenir o jejum: 

• Diurno – polifraccionar refeições 3/3h 

• Nocturno - refeição suplementar ou amido cru > 8 meses  

        – 1,0 a 1,5 gr/kg até 1,75 a 2 g/Kg aos 2 anos 

• Se disfunção grave (ex. miopatia) – Nutrição entérica a débito 

contínuo SNG/PEG nocturna 

2. Aporte adequado HC vs Gorduras: 

• Sobretudo períodos de sobrecarga metabólica 

3. Nível adequado AG Essenciais (linolénico e linoleico) e 

Vitaminas Lipossolúveis. 
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• Tratamento 

4. Na descompensação … 

• Se intolerância oral - perfusão Dextrose 10% 

• Ritmo 7 a 12 mg/kg/min 

• Monitorizar Glicemia até estabilizar a 110-120mg/dl c/ 

hidratação adequada 

• Se necessárias doses elevadas de Dextrose, + Insulina  

        (0,05 a 0,1 U/Kg/h) 

5. Evitar determinados fármacos: 

1. Valproato e Salicilatos (inibem a cadeia respiratória) 

2. Paracetamol (metabolização hepática) 

3. Adrenalina (efeito lipolítico) 
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• Tratamento 

6.  Hiperamonémia marcada (> 200 umol/l) 

• 2 Carbamilglutamato - 250mg/Kg/dia 

7. Defeitos primários de captação da carnitina: 

• Levocarnitina e.v. 150 mg/Kg/dia. 

8.  MCT-Oil na LCHAD e VLCAD, 10 a 20% VET 

• Contraindicado SCAD/SCHAD/MCAD/Acidúria Glutárica II 

• 2-3gr/kg/dia, <1ano; 1-1,25gr/kg/dia ≥ 1ano 

9. DHA: 

• Se défice visual ou neuropatia periférica – 65 a 130 mg/dia 

10. Riboflavina (cofactor) 

• Acidúria Glutárica II, 50 a 200 mg/dia 
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• Tratamento_Resumo … 
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Cadeia longa Cadeia media e curta 

Evitar jejum = 

Amido de milho cru, hidratos de carbono a 

meio da noite, nutrição entérica nocturna 
= 

Restrição de LCT 10% energia total Dietas modulares sem MCT 

Suplementar com MCT 10-20% VET 

MCT está contra-indicado: SCAD, SHAD, 

MCAD, MADD, HMG-CoA liase,  

HMG-CoA sintetase 

MCT + LCT 20-30% VET 
Não ingerir AG de cadeia média na dieta 

habitual 

Óleo de soja (precursor de AG essenciais) = 

Níveis plasmáticos AG essenciais e 

vitamina lipossolúveis 
= 



• Prognóstico 

• Rastreio Neonatal Alargado  

• ↓ morbilidade e mortalidade 

• casos assintomáticos  

• Mas… 

• mortes neonatais precoces persistem 

• Bom prognóstico para CUD, CPT I,  MADD respondedora à Riboflavina 

• Não há tratamento eficaz rabdomiólise recorrente (CPT II, VLCAD) 

• Pior prognóstico para VLCAD: 

• (1/3 † 1ª manifestação vs. retinopatia irreversível e neuropatia periférica) 
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 Casos Clínicos 

1. Caso Clínico I 

2. Caso Clínico II 

3. Caso Clínico III 



Casos Clínicos Sintomáticos I  

Angela, leucodérmica 
 

• AF: 1º filho de pais não consanguíneos 

 Pai de 23 anos, saudável 

 Mãe de 19 anos, saudável 

 Nega doenças de caracter heredofamiliar 

 

• AP:  Gestação de 40 semanas, vigiada, sem complicações.  

   Parto eutócico, IA 10/10,  

 Peso 3260g (P50), Comp 49cm (P25), PC 35 cm (P25) 

 LM 11 dias -> LM + LA 3m -> LA, diversificação sequencial sem intolerâncias 

 CEP P25 

 DPM adequado 

 PNV atualizado 

 

 

 
*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Casos Clínicos Sintomáticos I  

Angela, leucodérmica 

 

• HDA: 6m, em contexto de Gastrenterite aguda, 18h jejum…  

• Vómito, convulsão e coma 

• EO sem outras alterações 

• Analiticamente:  

• Glicémia 0 mg/dL 

• Cetonúria 0 

• Amónia 384,5 umol/L 

• pH 6,9; PCO2 25 mmHg; HCO3 11 mmol/L  

• Lactatos 20 mg/L 

 

 

 

*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 





Casos Clínicos Sintomáticos I  

Angela, leucodérmica 

 

• Analiticamente:  

• Cromatografia Ácidos Orgânicos: Excreção elevada de ácidos dicarboxílicos 

saturados e insaturados, sem cetonúria, suberilglicina e hexanoilglicina - perfil 

sugestivo de MCAD 

• EEG: Paroxismos difusos de pontas, polipontas com caracter pseudoperiódico 

• RMN – CE: Sem alterações 

• Estudo mutacional: 1045C-T/250C-T <> MCAD 

 

 

 
*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Casos Clínicos Sintomáticos II  

Carlos, leucodérmico 
 

• AF: 1º filho de pais não consanguíneos 

 Pai de 30 anos, saudável 

 Mãe de 28 anos, saudável 

  

• AP: Gestação de 39 semanas, vigiada, sem complicações.  

   Parto distócico (CST), IA 10/10,  

 Peso 3840g (P75), Comp 52cm (P50), PC 37 cm (P50) 

  

 48h de vida – Episódio de prostração, hipotonia e tremor dos  

 membros – hipoglicémia 31mg/dL – reversão com LA 

 

 SS II/VI todo precórdio – Ecocardiograma <> Insuf. Tricuspide e Mitral 

 Alta D4 – LM + LA 

  

 
*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Casos Clínicos Sintomáticos II  

Carlos, leucodérmico 

 

•  RNN D5 

•  D14 – EO, ligeira hipertonia dos membros inferiores 

 

• Referenciado 1m por RNN sugestivo de Défice CPT1 

 

• Internamento UCERN – Confirmação diagnóstica 

• Alta com aleitamento misto polifraccionado 

• MCT- Oil 

 

*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Casos Clínicos Sintomáticos II  

Carlos, leucodérmico 

 

• 23 meses – 2ª opinião no estrangeiro – aloliberalização plano terapêutico 

 

• 2 Anos – GEA 

• EO – Prostrado, desidratação ligeira com abdómen globalmente doloroso, 

bordo hepático 13cm abaixo RCDto 

 

• Analiticamente – Hb 10,1gr/dL; Glicemia 66mg/dL; AST 1012UI/L;  

     ALT 536UI/L; Amónia 171umol/L; Serologias Echovirus + 

 



Casos Clínicos Sintomáticos II  

Carlos, leucodérmico 

 

• Ecografia abdominal – hepatomegalia hiperecogénica heterogénea; rins 

hiperecogénicos difusamente com ectasia piélica esquerda 

 

• Internamento – Hidratação ev + Compensação metabólica com NET SNG 

(TGCM 11%+TGCL 9%+Proteinas 15%+HC65%) 

 

 

 

 

 
  

 



Casos Clínicos Sintomáticos III 

Dinis, leucodérmico 

 

• AF: 2º filho de pais não consanguíneos 

 Pai de 32  anos, β-talassémia 

 Mãe de 24 anos, espinha bífida e fibromialgia 

 Irmão de 4 anos, doença celíaca 

 

• AP:  Gestação de 38 semanas, vigiada, sem complicações.  

   MF < que o irmão.  

   Parto eutócico, IA 10/10,  

  Peso 2690g (P5), Comp 48,7cm (P10), PC 35 cm (P25) 

 

 

 

*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Casos Clínicos Sintomáticos III  

Dinis, 1ª hora de vida 

 

• Taquipneia, gemido, hipotonia  UCIN 

• EO:  

• Reactivo à dor. Palidez cutânea.  

• Fronte alta, proeminência malar.   

• Hipotonia generalizada.  

• Polipneico com tiragem global. Bradicárdico. Normotenso.  

• ACP S1+S2 puros; MV mantido sem ra.  

• Abd hepatomegalia 4cm abaixo RCDto, mole, lisa, romba e indolor. 

 

 

 

 
*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Casos Clínicos Sintomáticos III  

Dinis, 1ª hora de vida 

• CPAPn + Ampicilina e Gentamicina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Parâmetros Valores do Doente 

Hemograma com bastonetes 
Hb 11,3gr/dL /  HC 34% / VGM 103fL / Leu 14500/uL / N 53,6% / 

P56000/uL 

PCR  0,8 mg/dL 

Ureia / Creatinina / Ionograma 50mg/dL / 0,4mg/dL / Na+ 150mEq/L /  K+ 4 mEq/L 

AST / ALT / GGT / Bill Tot.  120 UI/L  / 194UI/L / 56 U/L  / 10,2 mg/dL  

Albumina / TP  3,6g/dL / 49.7’’:11’’  

aPTT / Fibrinogénio >100’’: 27,5’’ / 77mg/dL 

Glicémia 45 mg/dL 

Urina II Sem alterações 

LCR Sem alterações 

Culturas sangue / urina / LCR Negativas 

Amónia 92 umol/L 

Gasometria com lactatos pH 7,2 / pCO238 mmHg/ HCO3 19 mmol/L / 34mg/dL 



Casos Clínicos Sintomáticos III 

Dinis, 1ª hora de vida 

• CE e PFC 

• Hidratação ev + LM por SNG e posteriormente por tetina com boa tolerância. 

• Ecocardiograma normal 

• Ecografia abdominal: fígado ligeiramente aumentado, hiperecogenicidade do 

parênquima por provável esteatose hepática; rins  de dimensões ligeiramente 

aumentadas  com ligeiro aumento difuso da ecogenicidade cortical. 

• Eco TF: Quistos subependimários nos ventrículos laterais 

• RM CE: sem alterações significativas 

 

 

 



Casos Clínicos Sintomáticos III 

Dinis 

• RNN D5 = elevação de várias acilcarnitinas 

• Cromatografia dos aa (sg e urina) sem alt,  

• Cromatografia dos ac. orgânicos na urina 

sugestivo MADD 

• Alta D17  

• Alimentação de 3/3H 

• Levocarnitina + Riboflavina 

 

 

 
*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



46 

-oxidação 

NH3 Ureia 

Ciclo da 

Ureia 

Ácidos gordos 

Corpos cetónicos 

Cadeia Respiratória 

ADP ATP 

Glicose 

Glicose-6-P 

Piruvato Lactato 

Aminoácidos 

Acetil-CoA 

Ciclo de 

Krebs 

Glicogénio 

Mitocondria 

Galactos

e 
Frutose 



 Fisiologia  

       Ácidos Gordos suprimem: 

• 80%VET (1os dias de vida, jejum, exercício físico 

prolongado, infecções, febre, exposição ao frio)  

• Energia directa para músculo cardíaco (60 a 70% 

VET) e esquelético (exercício prolongado) 

• No fígado, fornecem substrato (acetil-CoA) para 

gliconeogénese, ureagénese e síntese CC 

• fonte de energia para outros órgãos (ex. cérebro) 
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• Corpos Cetónicos: 

• resultam do metabolismo hepático dos AG  

• importante fonte de energia no jejum  

• (músculo cardíaco/esquelético e cérebro) 

• precursores da síntese de lípidos e  

        aminoácidos no período neonatal 

• principais corpos cetónicos: 

• 3-hidroxibutirato 

• acetoacetato 

• acetona 



mThiolase: mitocondrial acetoacetyl-CoA-thiolase (MAT) 

SCOT: succinil-CoA 3 oxoacid CoA transferase 
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• Presença de cetose:  

• Ativação do mecanismo de energia lipídica 

• Via de degradação dos lípidos intacta 

• Se excessiva: 

• Defeito na utilização periférica dos corpos cetónicos 
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• Presença de cetose =  

• Fisiológica (<6uM): 

• Jejum prolongado (>12h) 

• Exercício físico prolongado 

• Dieta hiperlipídica 

• Patológica: 

• Diabetes Mellitus 

• Hipoglicemia cetótica infantil 

• Défice de glucocorticoides  

• Défice de hormona de crescimento 

• Intoxicação por álcool ou salicilatos 

• Doenças Hereditárias do Metabolismo 
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• Ausência de cetose + hipoglicémia:  

• Hiperinsulinismo 

• Defeito do metabolismo energético lipídico 

• ß-oxidação  

• Cetogénese 

 



Papel dos Corpos Cetónicos na Homeostase Energética 

• Glucopenia e catecolaminas estimulam a cetogénese 

• Proteínas contêm: 

• Aminoácidos cetogénicos  

• Produzem acetoacetato 

• Aminoácidos glucogénicos 

• Produzem glicose e inibem a cetogénese  

• Metabolismo cerebral dos CC regulado por: 

• CC no plasma 

• permeabilidade BHE 

• expressão e atividade dos transportadores de ácidos  

    monocarboxílicos aumenta no jejum e lactância 

• atividade cerebral das diferentes enzimas implicadas 
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Cetogénese 

• Nas mitocôndrias dos hepatocitos 

• Conteúdo energético 4,5Kcal/gr CC 

• Pode suprir 50% VET 

• 3 enzimas: mHMGS; HMGL; HBD 

Cetólise 

• Nos tecidos extra-hepáticos 

• 7 enzimas: SCOT; MAT/T2; 5 β-cetotiolases 

 



• Abordagem Diagnóstica 

• Suspeita clínica … 

• Descompensação metabólica em catabolismo 

• Manifestações clínicas mais frequentes incluem:  

• Taquipneia 

• Vómitos 

• Desidratação 

• Hepatomegalia 

• Alteração do estado de consciência  
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Deficiência em 

… 

Diagnóstico Gene 

HMCL 

• Período neonatal / lactente: hipoglicémia hipocetótica, alteração do estado de 

consciência, vómitos, episódios Reye-like (hiperamoniemia, disfunção hepática, 

febre, hepatomegalia, alteração do estado de consciência e convulsões), hipotonia, 

dispneia, pancreatite, alteração da mielinização, atraso mental, epilepsia 

1pter-p33 

> 20 mutações 

mHMGS 
• Hipoglicemia hipocetótica, esteatose hepática, episódios Reye-like (hiperamoniemia, 

disfunção hepática, febre, hepatomegalia, alteração do estado de consciência e 

convulsões), estupor 

HMGCS2 

1p13-p12 

SCOT 
• Cetoacidose - episódios de taquipneia, alteração do estado de consciência, 

hipotonia, cardiomegalia 

OXCT1 

5q12-p13 

MAT • Cetoacidose, alteração do estado de consciência 

ACAT1 

11q22.3-q23.1 

> 17 mutações 

Def. 

Oxotiolases 
• Miopatia, miocardiopatia, cirrose hepática 
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• Abordagem Diagnóstica Complementar 
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Parâmetro Defeito da cetogénese Defeito da cetólise 

Cetonémia/Cetonúria ↓ ↑↑ 

Acidose Metabólica   

Glicémia ↓ N 

Lactato N/↑ N 

Transaminases ↑ N/↑ 

Amónia N/↑ N 



• Abordagem Diagnóstica Complementar 

       Colheitas durante as fases de descompensação: 

1. Sangue:  

• corpos cetónicos, ácidos gordos livres, glicose, lactato, 

         piruvato, gasometria, aminoácidos, carnitinas e acilcarnitinas,  

         hormonas (ACTH, GH, TSH, Insulina) 

2. Urina: 

• corpos cetónicos, ácidos orgânicos, dicarboxílicos 
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Défice em … Acilcarnitinas no plasma AO s urina 

HMGL 

↓↓  Carnitina sérica (<10uM) 

↑    C5OH e C6DC  

↑↑   3metilglutarilcarnitina 

HMG, 

3metilglutacónico, 

3metilglutárico, 

3metilcrotonilglicina, 

3OHisovalérico 

mHMGS ↑↑  C2 4hidroxi6metilpirone 

SCOT Inespecífico, por vezes ↓ Carnitina total e livre 
Inespecífico 

 

MAT 
N    Carnitina sérica 

↑      C5:1 e C5OH  

3metilacetoacetato, 

3metilhidroxibutirato, 

tiglilglicina 
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• Tratamento 

1. Prevenir o jejum: 
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Idade Intervalo Jejum máximo 

≤ 1 ano 3-4 horas 8 horas 

1-2 anos 

4-6 horas 

10 horas 

≥ 2 anos 12 horas 



• Tratamento 

1. Prevenir o jejum: 

• Diurno – polifraccionar refeições 2-4h 

• Noturno e antes do exercício: 

• Polímeros de glucose ou dextrinomaltose 

2. Aporte adequado HC: 

• Sobretudo períodos de sobrecarga metabólica 

3. Evitar consumo excessivo de Gorduras (>50%VET) 

4. Moderada restrição Proteica (1,5-2gr/kg/dia) 

• Déf. HMGL; SCOT; MAT 

5. Acidose pH <7,1 

• Bicarbonato de sódio 
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• Prognóstico 

• Habitualmente favorável se adequada(o)… 

• prevenção das descompensações 

• tratamento das crises 
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 Casos Clínicos 

1. Caso Clínico IV 



Casos Clínicos Sintomáticos IV 

Lourenço, leucodérmico 

 

• AF: 1º filho de pais não consanguíneos 

 Pai de 35  anos, saudável 

 Mãe de 34 anos, saudável 

  

• AP:  Gestação de 38 semanas, vigiada, sem complicações.  

    Parto eutócico, IA 10/10,  

  Peso 3290g (P50), Comp 52 cm (P50), PC 35 cm (P25) 

 

 

 

 
  *Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Casos Clínicos Sintomáticos IV  

Lourenço, 1º dia de vida 

 

• Taquipneia, gemido, hipotonia  UCIN 

• EO:  

• Reactivo à dor. Palidez cutânea.   

• Hipotonia generalizada.  

• Turgor diminuído. 

• Polipneico com tiragem global. Bradicárdico. Normotenso.  

• ACP S1+S2 puros; MV mantido sem ra.  

• Abd sem organomegalias 

 

 

 

 
*Fotos apresentadas após consentimento informado pelo prestador de cuidados 



Casos Clínicos Sintomáticos IV 

Lourenço, 1º dia de vida 

• CPAPn + Ampicilina e Gentamicina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Parâmetros Valores do Doente 

Hemograma com bastonetes 
Hb 11,3gr/dL /  HC 42% / VGM 103fL / Leu 14500/uL / N 53,6% / 

P156000/uL 

PCR  0,8 mg/dL 

Ureia / Creatinina / Ionograma 51mg/dL / 0,4mg/dL / Na+ 157mEq/L /  K+ 3,1 mEq/L 

AST / ALT / GGT / Bill Tot.  25 UI/L  / 19UI/L / 22 U/L  / 10,2 mg/dL  

Glicémia 60 mg/dL 

Urina II Cetonúria ++++ 

LCR Sem alterações 

Culturas sangue / urina / LCR Negativas 

Amónia 50 umol/L 

Gasometria com lactatos pH 6,88 / pCO2 24 mmHg/ HCO3 4 mmol/L / AG 38 / 15mg/dL 



Casos Clínicos Sintomáticos IV 

Lourenço, 1º dia de vida 

• Hidratação ev + LM por SNG e posteriormente por tetina com boa tolerância. 

• Ecocardiograma normal 

• Ecografia abdominal: normal 

• Eco TF: normal 

 

Alta em LM exclusivo 

CEP e DPM adequados 

 

 

 

 

 



Casos Clínicos Sintomáticos IV 

Lourenço, 1º dia de vida 

• 1º ano de vida: 4 internamentos por intercorrências infecciosas com cetoacidose 

• Cromatografias de aminoácidos: discreta elevação de glicina, glutamina, valina, 

leucina, tirosina, ornitina e lisina. 

• Cromatografias de ácidos orgânicos: aumento ligeiro e irregular de 2 hidroxi e 3 

hidroxibutirato, acetoacetato e lactato. 

• Manteve cetonúria persistente intercrise, inclusive no período pós-prandial. 

• Carnitina total e livre no plasma ligeiramente diminuídas. 

 

 

 



Casos Clínicos Sintomáticos IV 

Lourenço, 1º dia de vida 

• Suspeita de Défice da Cetólise: 

• Atividade enzimática SCOT e MAT em fibroblastos = Défice SCOT 

• Estudo molecular: 5q12-p13 / 5q12-p13 

 

• Iniciou Bicarbonato de Sódio per os; dieta rica HC, restrita em Proteínas 

• Mantém CEP e DPM adequados 

 

 

 

 





Em resumo… 



• Objectivos Terapêuticos: 

Evitar jejum prolongado 

Assegurar as necessidades nutricionais 

Prevenir o catabolismo e estimular o anabolismo 

Prevenir episódios de descompensação aguda 

Manter adequado CEP e DPM 

Defeitos da -oxidação dos ácidos gordos e da 
cetogénese/cetólise 



Em Resumo… 

• Os avanços tecnológicos no diagnóstico e tratamento dos Erros Inatos 

do Metabolismo melhoraram substancialmente o prognóstico de 

muitos destes doentes; 

• É essencial que o Pediatra esteja familiarizado com a apresentação 

clínica destas doenças: 

▫ A SUSPEITA CLÍNICA NASCE DO CONHECIMENTO. 




