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+ DiagnDiagnóóstico Precocestico Precoce
estestóóriaria

O O Programa Nacional de DiagnPrograma Nacional de Diagnóóstico stico 

Precoce iniciouPrecoce iniciou--se em se em 19791979, por , por 

iniciativa do Instituto de Geniniciativa do Instituto de Genéética tica 

MMéédica dica DrDr Jacinto de Magalhães.Jacinto de Magalhães.

IcluiuIcluiu inicialmente apenas o rastreio da inicialmente apenas o rastreio da 

FenilcetonFenilcetonúúriaria (PKU).(PKU).



+
Os primeiros meses foram destinados ao Os primeiros meses foram destinados ao 
estudo da receptividade das mães para esta estudo da receptividade das mães para esta 
nova tecnologia, escolha do tipo de nova tecnologia, escolha do tipo de 
organizaorganizaçção mais aconselhão mais aconselháável para o nosso vel para o nosso 
papaíís, ans, anáálise das vlise das váárias metodologias de rias metodologias de 
trabalho, etc.trabalho, etc.

ProcedeuProcedeu--se ainda se ainda àà divulgadivulgaçção dos objectivos ão dos objectivos 
do rastreio e do rastreio e àà discussão do modelo discussão do modelo 
organizativo proposto, tendo sido os distritos organizativo proposto, tendo sido os distritos 
de Porto, Braga e Funchal os primeiros a de Porto, Braga e Funchal os primeiros a 
apresentar taxas de cobertura significativas.apresentar taxas de cobertura significativas.



+

Em Em 19811981 iniciouiniciou--se o rastreio do se o rastreio do 

Hipotiroidismo CongHipotiroidismo Congéénitonito (HC), e foi criado (HC), e foi criado 

em Lisboa o 2em Lisboa o 2ºº Centro Regional de Rastreios, Centro Regional de Rastreios, 

no sentido de alargar a no sentido de alargar a áárea de influência do rea de influência do 

rastreio a todo o sul do Parastreio a todo o sul do Paíís.s.

Em fins de 1983 esse Centro foi encerrado, Em fins de 1983 esse Centro foi encerrado, 

passando todas as fichas a ser enviadas para passando todas as fichas a ser enviadas para 

o Centro de Rastreios do IGM, e comeo Centro de Rastreios do IGM, e começçando ando 

assim a organizaassim a organizaçção a estruturarão a estruturar--se em se em 

moldes semelhantes aos actuais.moldes semelhantes aos actuais.



+

A taxa de cobertura a A taxa de cobertura a 

nníível nacional era vel nacional era 

então de cerca de então de cerca de 

70%, atingindo os 85% 70%, atingindo os 85% 

em 1986 e mais em 1986 e mais 

recentemente mais de recentemente mais de 

90%. 90%. 



+

Entre Entre 1986 e 19871986 e 1987 iniciouiniciou--se o rastreio se o rastreio 

experimental da experimental da HiperplasiaHiperplasia CongCongéénita das nita das 

SuprarenaisSuprarenais (H.C.S.) em 100.000 rec(H.C.S.) em 100.000 recéémm--

nascidos.nascidos.

Detectados 7 casos de HCS (incidência 1/14.300), Detectados 7 casos de HCS (incidência 1/14.300), 

somente em 2 casos o rastreio antecipou o somente em 2 casos o rastreio antecipou o 

diagndiagnóóstico clstico clííniconico

O tempo mO tempo méédio de indio de iníício de tratamento era então cio de tratamento era então 

de 20de 20--25 dias, o que levou a concluir que o 25 dias, o que levou a concluir que o 

rastreio não deveria continuar enquanto não rastreio não deveria continuar enquanto não 

fosse possfosse possíível baixar esse tempo para 10vel baixar esse tempo para 10--12 dias.12 dias.

Outros rastreiosOutros rastreios……



+

Em Em 19871987, a Faculdade de , a Faculdade de 

FarmFarmáácia de Lisboa comecia de Lisboa começçou o ou o 

estudo das estudo das BiopterinasBiopterinas na na 

urina e doseamento deurina e doseamento de DHPR DHPR 

em cartão.em cartão.

No ano seguinte conseguiuNo ano seguinte conseguiu--se a se a 

comparticipacomparticipaçção do Ministão do Ministéério rio 

da Sada Saúúde para o prede para o preçço dos o dos 

produtos produtos hipoproteicoshipoproteicos..



+
Em Em 1990/19921990/1992 procedeuprocedeu--se ao rastreio piloto se ao rastreio piloto 

da deficiência em da deficiência em BiotinidaseBiotinidase. . 

Esse Esse estudo processouestudo processou--se em 100.000 recse em 100.000 recéémm--

nascidos, tendo sido detectados 2 casos de nascidos, tendo sido detectados 2 casos de 

homozigotia com deficiência profunda homozigotia com deficiência profunda 

(incidência 1/50.000) e 2 casos de (incidência 1/50.000) e 2 casos de 

heterozigotia.heterozigotia.

Dada Dada a baixa incidência desta afeca baixa incidência desta afecçção, a ão, a 

opopçção foi abandonar o rastreio sistemão foi abandonar o rastreio sistemáático, tico, 

continuando porcontinuando poréém com o rastreio selectivo m com o rastreio selectivo 

baseado nos sinais clbaseado nos sinais clíínicos da doennicos da doençça. a. 



+
Em Em 19921992 foi atingido o 1foi atingido o 1ºº

milhão de crianmilhão de criançças as 

rastreadas.rastreadas.

DeramDeram--se os primeiros se os primeiros 

passos para a criapassos para a criaçção da ão da 

AssociaAssociaçção Portuguesa ão Portuguesa 

de Fenilcetonde Fenilcetonúúriaria

((APOFENAPOFEN))



+

Entre Entre 1992 e 19951992 e 1995 deudeu--se inicio ao rastreio se inicio ao rastreio 

experimental da experimental da Fibrose Fibrose QuQuíísticastica, nos Distritos , nos Distritos 

do Porto e de Coimbra, em colaborado Porto e de Coimbra, em colaboraçção com os ão com os 

Hospitais MHospitais Mªª Pia e PediPia e Pediáátrico. Esse rastreio não trico. Esse rastreio não 

teve continuidade:teve continuidade:

Falta Falta de tratamento eficaz, falta de especificidade de tratamento eficaz, falta de especificidade 
do marcador (IRT) com cerca de 1% de falsos do marcador (IRT) com cerca de 1% de falsos 
positivos, baixa frequência da mutapositivos, baixa frequência da mutaçção ão ΔΔF508 F508 

na populana populaçção portuguesa e uma incidência ão portuguesa e uma incidência 
menor do que a inicialmente esperada. menor do que a inicialmente esperada. 



+

A firme implantaA firme implantaçção do ão do 

rastreio a nrastreio a níível nacional bem vel nacional bem 

como a existência de uma como a existência de uma 

organizaorganizaçção segura e ão segura e 

estabilizada permitiu voltar estabilizada permitiu voltar 

mais a atenmais a atençção para a ão para a 

melhoria dos aspectos melhoria dos aspectos 

ttéécnicos e assistenciais do cnicos e assistenciais do 

programa. programa. 



+
Assim, nos anos seguintes, foram diminuAssim, nos anos seguintes, foram diminuíídos os dos os 

valores de chamada inicialmente valores de chamada inicialmente 

estabelecidos, encurtado o tempo mestabelecidos, encurtado o tempo méédio de dio de 

ininíício de tratamentocio de tratamento ((66--10 dias10 dias).).

Melhorada a Melhorada a taxa de coberturataxa de cobertura ((>90%>90%).).

Estendida a acEstendida a acçção da ão da APOFEN a outras APOFEN a outras 

doendoençças metabas metabóólicaslicas que tambque tambéém m 

necessitam de dieta necessitam de dieta hipoproteicahipoproteica e alargada a e alargada a 

gama de produtos dietgama de produtos dietééticos disponticos disponííveis. veis. 



+
Em meados de Em meados de 20022002 foram adquiridos dois foram adquiridos dois 

espectrespectróómetros de massa (metros de massa (TandemTandem--MassMass), ), 

na sequência de uma candidatura na sequência de uma candidatura 

aprovada no projecto "Saaprovada no projecto "Saúúde XXI".de XXI".

Este equipamento atravEste equipamento atravéés de uma s de uma 
tecnologia complexa, possibilita o tecnologia complexa, possibilita o 
diagndiagnóóstico numa sstico numa sóó amostra de mamostra de múúltiplos ltiplos 
metabolitos e de diversas Doenmetabolitos e de diversas Doençças as 
HereditHereditáárias do Metabolismo.rias do Metabolismo.



+
Durante o ano de Durante o ano de 20032003

procedeuprocedeu--se se àà
montagem e calibramontagem e calibraçção ão 
do equipamento , do equipamento , àà
formaformaçção do pessoal, ão do pessoal, àà
aplicaaplicaçção do "software" ão do "software" 
de ande anáálise de resultados, lise de resultados, 
àà optimizaoptimizaçção do ão do 
protocolo para obtenprotocolo para obtençção ão 
das melhores condidas melhores condiçções ões 
analanalííticas, etc.ticas, etc.



+
Em Em 2004, 2004, em colaboraem colaboraçção com a ão com a 

Universidade de Aveiro, preparouUniversidade de Aveiro, preparou--se um se um 

novo "software" destinado ao rastreio e novo "software" destinado ao rastreio e 

procedeuprocedeu--se ao rastreio da Fenilcetonse ao rastreio da Fenilcetonúúria ria 

em paralelo pelo mem paralelo pelo méétodo cltodo cláássico e pelo ssico e pelo 

""TandemTandem--MassMass". ". 

No No ano de ano de 20052005 iniciouiniciou--se o rastreio piloto se o rastreio piloto 

nas Regiões Norte e Centro, com nas Regiões Norte e Centro, com 

alargamento posterior alargamento posterior àà Região Sul no Região Sul no 

úúltimo semestre de 2006.ltimo semestre de 2006.



PORTUGUESE PILOT STUDY FOR EXPANDED NEWBORN SCREENINGPORTUGUESE PILOT STUDY FOR EXPANDED NEWBORN SCREENING

Rocha H, Rocha H, MarcãoMarcão A, Sousa C, Fonseca H, A, Sousa C, Fonseca H, BogasBogas M and M and VilarinhoVilarinho L.L.

LaboratLaboratóóriorio NacionalNacional de de RastreiosRastreios, , UnidadeUnidade de de BiologiaBiologia ClClíínicanica do do InstitutoInstituto de Gende Genéética tica MMéédicadica Jacinto Jacinto 

de de MagalhãesMagalhães..

The recent development of The recent development of electrosprayelectrospray tandem mass spectrometry (MS/MS) has made feasible to use a tandem mass spectrometry (MS/MS) has made feasible to use a 

single test to screen a newborn for multiple inherited metabolicsingle test to screen a newborn for multiple inherited metabolic disorders. This approach, based on disorders. This approach, based on amino amino 

acid and acylcarnitine profilesacid and acylcarnitine profiles, is being rapidly adopted by screening laboratories worldwide., is being rapidly adopted by screening laboratories worldwide.

In 2003, with the aim of also in Portugal expand the number of dIn 2003, with the aim of also in Portugal expand the number of diseases for which newborns are screened, iseases for which newborns are screened, 

two MS/MS were installed in Portuguese Newborn Screening Laborattwo MS/MS were installed in Portuguese Newborn Screening Laboratory. The following one and a half ory. The following one and a half 

year was used to set up the conditions to start a pilot study, wyear was used to set up the conditions to start a pilot study, which included technical training, method hich included technical training, method 

implementation, development of a new database and software appliimplementation, development of a new database and software application, definition and distribution of cation, definition and distribution of 

new screening cards and diminishing of sampling day, between othnew screening cards and diminishing of sampling day, between others. ers. 

The main aims of the pilot study are to evaluate the effectiveneThe main aims of the pilot study are to evaluate the effectiveness of the screen for the proposed disorders ss of the screen for the proposed disorders 

by MS/MS, adapt the laboratory to high throughput screening by Mby MS/MS, adapt the laboratory to high throughput screening by MS/MS, test the new database and S/MS, test the new database and 

software, and readjust screening criteria based on false positivsoftware, and readjust screening criteria based on false positive/negative results.e/negative results.

The The pilot study began in Mars 2005pilot study began in Mars 2005,, it covers all newborns from North and it covers all newborns from North and CenterCenter Portugal, and includes Portugal, and includes 

the screen for the screen for fourteen metabolic disordersfourteen metabolic disorders ((phenylketonuriaphenylketonuria, maple syrup urine disease, , maple syrup urine disease, citrullinemiacitrullinemia, , 

argininosuccinicargininosuccinic aciduria, aciduria, propionicpropionic acidemiaacidemia, methylmalonic , methylmalonic acidemiaacidemia, , isovalericisovaleric acidemiaacidemia, glutaric , glutaric 

acidemiaacidemia type I, 3type I, 3--hydroxyhydroxy--33--methylglutarylmethylglutaryl--CoA CoA lyaselyase deficiency, mediumdeficiency, medium--chain chain acylacyl--CoACoA

dehydrogenase deficiency, very longdehydrogenase deficiency, very long--chain chain acylacyl--CoACoA dehydrogenase deficiency, longdehydrogenase deficiency, long--chain chain hydroxyacylhydroxyacyl--

CoACoA dehydrogenase deficiency, carnitine dehydrogenase deficiency, carnitine palmitoilpalmitoil transferasetransferase deficiency type I and type II). deficiency type I and type II). Until Until 

October, approximately 42000 newborns were screened and among thOctober, approximately 42000 newborns were screened and among these, 11 babies were detected as ese, 11 babies were detected as 

being affected by one of the screened disorders, corresponding tbeing affected by one of the screened disorders, corresponding to an overall frequency of 1:3818.o an overall frequency of 1:3818.

The authors will present the preliminary results of this pilot sThe authors will present the preliminary results of this pilot study in our country.tudy in our country.

3º Simposio Internacional da SPDM, Luso Nov 05
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Existem 6 Existem 6 Centros de Tratamento Centros de Tratamento (Porto 3, (Porto 3, 
Coimbra 1, Lisboa 2) onde os doentes podem Coimbra 1, Lisboa 2) onde os doentes podem 
ser acompanhados por uma equipa ser acompanhados por uma equipa 
especializada e multidisciplinar.especializada e multidisciplinar.

Estes centros dispõem de mEstes centros dispõem de méédicos especialistas, dicos especialistas, 
nutricionistas, psicnutricionistas, psicóólogos e têm o apoio de logos e têm o apoio de 
laboratlaboratóórios especializados.rios especializados.

Os centros de Ponta Delgada, Angra do HeroOs centros de Ponta Delgada, Angra do Heroíísmo smo 
e Funchal, são apoiados laboratorialmente pelos e Funchal, são apoiados laboratorialmente pelos 
centros de Lisboa e Porto.centros de Lisboa e Porto.



+
Região centro:Região centro:

FenilcetonuriaFenilcetonuria
(1/8000)(1/8000)�� 2 novos 2 novos 
casos por anocasos por ano

Hipotiroidismo Hipotiroidismo 
(1/4500)(1/4500)�� 4 novos 4 novos 
casos por anocasos por ano



+Novas tecnologias Novas tecnologias 
(MS/MS)(MS/MS)

Detectam > 30 Detectam > 30 
patologiaspatologias……

Rastreio: Rastreio: 

FrequênciaFrequência
CustosCustos

Sensibilidade/especificSensibilidade/especific
idadeidade
……trattratáávelvel



+ Novos desafiosNovos desafios

> n> nºº diagndiagnóósticossticos

Detectar doenDetectar doençças sujeitas a as sujeitas a 
descompensadescompensaçção agudaão aguda

Antecipar/prevenir a Antecipar/prevenir a 
descompensadescompensaççãoão

Melhorar prognMelhorar prognóósticostico



+ ““problemasproblemas””

DetecDetecçção em fase prão em fase préé--sintomsintomááticatica

< sensibilidade dos pais para a < sensibilidade dos pais para a 
gravidade potencial da doengravidade potencial da doenççaa

NegaNegaçção da doenão da doenççaa

Tratamento de casos eventualmente Tratamento de casos eventualmente 
nunca sintomnunca sintomááticosticos



+DiagnDiagnóóstico precoce stico precoce -- Rastreio alargadoRastreio alargado

FenilcetonFenilcetonúúria/ ria/ HiperHiper phephe

LeucinoseLeucinose

TirosinTirosinéémiamia tipo 1 e 2tipo 1 e 2

HipermetioninHipermetioninéémiamia (MAT)(MAT)

HomocistinuriaHomocistinuria

1. Metabolismo dos amino1. Metabolismo dos aminoáácidoscidos

A A -- CatabolismoCatabolismo esqueleto carbonadoesqueleto carbonado



+DiagnDiagnóóstico precoce stico precoce -- Rastreio alargadoRastreio alargado

1. Metabolismo dos amino1. Metabolismo dos aminoáácidoscidos

3 3 metilcrotonilmetilcrotonil glicinglicinúúriaria (3 MCC)(3 MCC)

AcidAcidúúriaria propipropióónicanica (PA)(PA)

AcidAcidúúriaria metilmetil malmalóónicanica (MMA)(MMA)

AcidAcidúúriaria malmalóónicanica (MA)(MA)

AcidAcidúúriaria isovalisovalééricarica (IVA)(IVA)

AcidAcidúúriaria glutglutááricarica tipo I (GA1)tipo I (GA1)

AcidAcidúúriaria 33--hidroxihidroxi--33--metilmetil--glutglutááricarica

A A -- CatabolismoCatabolismo esqueleto carbonadoesqueleto carbonado



Leucinose

Ac Isovalerica

Ac 3Mcrotonil

3OH-3Mglutarica

Ac propiónica Ac Mmalónica



+

CitrulinCitrulinéémiamia

AcidAcidúúriaria argininoarginino--succsuccíínicanica

HiperHiper argininargininéémiamia

1. Metabolismo dos amino1. Metabolismo dos aminoáácidoscidos

B B -- Ciclo da ureiaCiclo da ureia

NH3

Carbamoil-P

citrulina

arginina

ornitinaÁc orótico

Succinato

arginina

ureia

fumarato

11-- carbamoilcarbamoil--PP--sintetasesintetase (CPS)(CPS)

22-- ornitinatranscarbamilaseornitinatranscarbamilase (OTC)(OTC)

33--argininasuccinato argininasuccinato sintetasesintetase ((citrulinemiacitrulinemia))

44-- argininasuccinatoargininasuccinato liaseliase (ASL)(ASL)

55-- arginasearginase ((hiperhiper argininemiaargininemia))

66-- NN--AcglutamatoAcglutamato sintetasesintetase (NAGS)(NAGS)

1

2

3

4

5

DiagnDiagnóóstico precoce stico precoce -- Rastreio alargadoRastreio alargado



+IntoxicaIntoxicaçção aguda e/ou ão aguda e/ou 
progressivaprogressiva

Intervalo livre variIntervalo livre variáávelvel

InIníício agudo de vcio agudo de vóómitos, letargia, coma, mitos, letargia, coma, 
insuficiência hepinsuficiência hepááticatica

EvoluEvoluçção insidiosa de ADPM e atingimento ão insidiosa de ADPM e atingimento 
de de óórgãos alvo (olhos, corargãos alvo (olhos, coraçção, fão, fíígado, gado, 
SNC)SNC)

AminoacidopatiasAminoacidopatias

AcidAcidúúriasrias orgânicasorgânicas

DoenDoençças do ciclo da ureiaas do ciclo da ureia



+
PRODUTOS DIETPRODUTOS DIETÉÉTICOS HIPOPROTEICOSTICOS HIPOPROTEICOS

Pobres em Pobres em fenilalaninafenilalanina, são fundamentais para a , são fundamentais para a 
dieta a que os doentes com Fenilcetondieta a que os doentes com Fenilcetonúúria ou ria ou 
outras Doenoutras Doençças Metabas Metabóólicas são sujeitos durante licas são sujeitos durante 
toda a vida.toda a vida.

O IGM importa estes produtos e procede ao seu O IGM importa estes produtos e procede ao seu 
armazenamento e distribuiarmazenamento e distribuiçção para todo o paão para todo o paíís.s.

Com o despacho Com o despacho nnºº 25822/200525822/2005, passaram a ser , passaram a ser 
comparticipados a 100%.comparticipados a 100%.

Com o apoio da APOFEN, estCom o apoio da APOFEN, estáá em estudo um novo em estudo um novo 
esquema de distribuiesquema de distribuiçção que prevê a criaão que prevê a criaçção de ão de 
nnúúcleos vocacionados nesse sentido. cleos vocacionados nesse sentido. 



+



+

defdef. desidrogenase dos . desidrogenase dos áácidos gordos de cadeia mcidos gordos de cadeia méédia dia (MCADD)(MCADD)

defdef. desidrogenase dos . desidrogenase dos áácidos gordos de cadeia muito longa cidos gordos de cadeia muito longa 
(VLCADD)(VLCADD)

defdef. desidrogenase de 3. desidrogenase de 3--hidroxihidroxi--acilCoA de cadeia longaacilCoA de cadeia longa

(LCHADD/TFP)(LCHADD/TFP)

def. da Desidrogenase de 3-Hidroxi-Acil-CoA de Cadeia Curta
(SCHAD)

defdef. . carnitinacarnitina--palmitoilpalmitoil transferasestransferases I e II I e II (CPT I e II)/CACT(CPT I e II)/CACT

ddééff. do . do upup taketake da carnitinada carnitina (CUD)(CUD)

ddééff multiplomultiplo da da acilacil desidrogenasesdesidrogenases dos AGdos AG (MADD/ AG2)(MADD/ AG2)

2. 2. ββ-- oxidaoxidaçção mitocondrial dos ão mitocondrial dos áácidos gordoscidos gordos

DiagnDiagnóóstico precoce stico precoce -- Rastreio alargadoRastreio alargado



+
O catabolismo O catabolismo dos ldos líípidos pidos éé essencialmente feito pela essencialmente feito pela 

via da via da ββ--oxidaoxidaççãoão mitocondrial dos mitocondrial dos áácidos gordos (AG) cidos gordos (AG) 

que compreende o ciclo da carnitina, o ciclo da que compreende o ciclo da carnitina, o ciclo da ββ--

oxidaoxidaççãoão, a via de transferência de electrões para a , a via de transferência de electrões para a 

cadeia respiratcadeia respiratóória mitocondrial e a sria mitocondrial e a sííntese de corpos ntese de corpos 

cetcetóónicos.nicos.

O O miocmiocáárdio usa preferencialmente AG como fonte de rdio usa preferencialmente AG como fonte de 

energia.energia.

No No jejum prolongado, os AG são mobilizados das jejum prolongado, os AG são mobilizados das 

reservas de TG do tecido adiposo (AG livres), usados no reservas de TG do tecido adiposo (AG livres), usados no 

mmúúsculo para produsculo para produçção de ATP e transformados no ão de ATP e transformados no 

ffíígado em corpos cetgado em corpos cetóónicos nicos �� diminui a necessidade de diminui a necessidade de 

uso da G, serve de uso da G, serve de ““fuelfuel”” para o cpara o céérebro e evita o rebro e evita o 

consumo de proteconsumo de proteíínas na nas na neoglicogneoglicogéénesenese..



+Nos dNos dééfices da fices da ββ--OAGOAG, de um modo geral, a , de um modo geral, a 

apresentaapresentaçção ão clinicaclinica éé semelhante: semelhante: 

hipoglichipoglicéémia mia hipocethipocetóóticatica do jejum do jejum 

longo/stress metablongo/stress metabóólico, hepatite e/ou lico, hepatite e/ou 

cardiocardio/miopatia./miopatia.

ÉÉ essencial estar alerta para este tipo de essencial estar alerta para este tipo de 

patologias no sentido de efectuar colheitas patologias no sentido de efectuar colheitas 

em crise e actuar vigorosamente. Desta em crise e actuar vigorosamente. Desta 

actuaactuaçção resulta o bom prognão resulta o bom prognóóstico da stico da 

maioria dos dmaioria dos dééfices enzimfices enzimááticosticos

Transmissão ARTransmissão AR



+



+A nossa experiência A nossa experiência (23 Mar 011)(23 Mar 011)

Incidência Portugal 1/4500 � 1/2624 RN

6 anos 6 anos –– 36 36 dtsdts /12 /12 ““bbóónusnus””


