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DHM com manifestações agudas severas
Insuficiência hepática
galactosémia
frutosémia
tirosinémia

No RN e lactente

Hipoglicémia
glicogenoses hep.
déf.β
β-oxidação AG
(hiperinsulinismo)

Quadro neurológico
 Coma
acidúrias ramificadas
das do ciclo da ureia

 Convulsões intratáveis

Insuficiência cardíaca
déf.β
β-oxidação AG

cvs responsíveis à B6/ piridoxal-P
cvs responsíveis ao ác. folínico
défce de biotinidase

DHM com manifestações agudas severas
Episódios recorrentes de

Na criança

vómitos com letargia
desidratação
dor abdominal
mialgias e rabdomiólise

Ataxia e/ou alt. psiquiátricas
Coma de qualquer tipo
Acidose metabólica
Hipoglicémia e/ou
Hiperamoniémia
Cetoacidose c/ hiperglicémia
Sem alt. análises de rotina
Sem ou com S.N.focais (cvs)
HTic severa

Insuficiência hepática
•Reye-like
déf.β
β-oxidação AG
déf. ciclo ureia
•Com hiperlactacidémia
défice CRM
•Crónica (cirrose)
dª Wilson

Actuação nas hipoglicemias
Consultas de Metabólicas e Endocrinologia
Palidez,Sudorese, Palpitações,Nauseas
Cefaleia,Confusão,Tremores,convulsões,Coma

H
I
P
O
G
L
I
C
É
M
I
A

Importante
-idade
-horário
-tóxicos-medicam hepatomegalia
-peso/estatura

Hipoglicémia
DX
Confirmar laboratorialmente !! < ou =2.8 mmol/L(50md/dl)

Investigar

Tratamento de Urgência

Sangue
Urina
Gasometria
Hiato aniónico

Lactato
Piruvato
+
Insulina
Cortisol
GH
Glucagón

Corpos cetónicos

Conforme o estado de consciência
Açucares de absorção rápida
Glicose e.v.10%.bolus de 2ml/kgseguido e
perfusão a 5-10%,conforme as
necesidades.
Glucagon 1 mg im ou sc

Não

Sim
Açucares Reductores ?

Insulina?
"Adequadamente baixa"

Elevada

Sim
Galactosemia
Fructosemia

Hiperinsulinismo
Alt.oxidação ácidos gordos
Não
Investigar:
-Ac.gordos livres
-Carnitina
-Ac.organicos e carnitina urinarios

- Acilcarnitinas cartão

Hipoglicemia
Cetósica idiopática

Acidúrias orgânicas

Alt.Glucogenolise

Défice cortisol
Alt.Gluconeogene
Défice GH
Investigar:
-Corpos cetónicos(sangue)
-Acidos aminados(Sangue e urina)
NOTA: Investigar sempre que hipoglicémia sintomática e/ou mais do um episódio.

DHM com manifestações agudas severas
Classificação fisiopatológica e terapêutica
I- Intoxicação
II- Redução da tolerância ao jejum
III- Alt. do metabolismo energético mitocondrial

(excepto oxidação dos ácidos gordos)

IV- Neurotransmissores
V- Sem TT de emergência específico

J Inherit. Metab. Dis. 25 (2002) 531- 46

Tratamento de emergência das DHM
Princípios gerais
Gerais

Terapêuticas específicas

• Apoio ventilatório e circulatório

Cofactores enzimáticos
Carnitina
Depuração farmacológica

• Rehidratação e correcção hidroelectrol.
• Prevenção e tratamento da infecção

Nutricionais
• Normal
• Restritiva em HC
• Hipoproteica
• Rica em glicose c/ou s/ restrição lípidos
Prevenção de défices (ex: AA essenciais)

(ex: benzoato, fenilbutirato, glicina…)

Depuração mecânica
Intoxicação; Período NN (+++)
• Exsanguíneo-transfusão
• Diálise peritoneal
• Hemofiltração
• Hemodiálise

+

Tratamento de emergência das DHM
INFECÇÃO
A demonstração de
infecção não exclui em
princípio a existência de
DHM subjacente

DHM
A infecção > catabolismo 
descompensação de muitas
DHM

muitas DHM > predisposição à infecção
Interferência com os mecanismos de defesa
(< nº e/ou alt função leucocitária e f. imunitária)

Tratamento de emergência das DHM
Hidratação e equilíbrio ácido-base
Crises
metabólicas
Ingesta pobre
> débito urinário
Polipneia

Correcção da desidratação e acidose
hiperhidratação
(edema cerebral)

Cetoacidose
Desidratação

ic

ec
Hipovolémia
Insuf. renal

Rehidratação em 48h:
< 3L/m2/d <175% necessidades
70- 85mM Na+ (1/2 fisiológico) e
30- 40mM K + glicose < 12%

Tratamento de emergência das DHM
Hidratação e equilíbrio ácido-base
Acidose metabólica
Se pH <7,1 HCO-3<10mEq/l 
corrigir parcialmente, se não melhorar com
as primeiras medidas de remoção dos tóxicos
Compensar o consumo de HCO-3 
substituir ¼ a ½ do NaCl no fluido de
rehidratação por NaHCO-3 nas 1as 6-12h

edema cerebral
hipernatrémia
hemorragia cerebral

Na hiperamoniémia (DCU):
acidose protege contra a dissociação
da NH+4 e sua toxicidade

Vigilância
Peso à entrada e a intervalos regulares
Ureia/creatinina urina (excepto DCU)
Cetonúria
Glicémia/glicosúria

Tratamento de emergência das DHM
mg/d

Cofactores

Biotina

10-20

Ac propiónica
Déf. múltiplo das carboxilases
Hiperlactacidémia (piruv. carbox.)
Defice biotinidase

Carnitina

50-100
po
400 iv

Acidúrias org ramificadas
Acidúrias dicarboxílicas
Hiperamoniémia 1ª
Hiperlactacidémia

Cobalamina B12

1-2

Acidémia metil-malónica

Ácido fólico

10- 40

Cvs folato-sensíveis

Piridoxina B6

50-100

Cvs piridoxina sensíveis

Riboflavina B2

20- 40

Acidúria glutárica
Défices da oxidação ác. gordos

Tiamina B1

10-50

Leucinose
Hiperlactacidémia

enzimáticos
Tratar eventual
défice de acção da
coenzima
Reforçar acção
da enzima residual

Inherited Metabolic Diseases
Saudubray 2001

Indicações

Princípios gerais do tratamento
de emergência das DHM
Doenças por
Intoxicação

Doenças por intoxicação
 Défices do ciclo da ureia e
outras doenças do catabolismo dos AA
 Défices da β-oxidação dos ácidos gordos (LCHAD, …)
 Galactosémia / Frutosémia

Princípios terapêuticos
- Suspender a ingestão dos precursores tóxicos
- Reverter o catabolismo nas dças da degradação proteínas / lípidos
- Medidas de desintoxicação específicas (quando existam)

Doenças por intoxicação
Patogenia
Dieta
Proteínas / Lípidos
Galactose / Frutose

e/ou

Amónia
Aminoácidos
Ác. Org. tóxicos

Catabolismo
degradação
Proteínas / Lípidos

Acilcarnitinas
Acil-CoA cadeia longa

Tóxicos derivados
galactose/ frutose

Intoxicação

Clínica

Nutrição no tt de emergência das DHM
Fonte de calorias
 anabolismo

Origem de
metabolitos tóxicos

Dieta

Hipercalórica (130-150 cal/Kg/d - RN)
Isenta de precursores tóxicos
± suplem. de AA não tóxicos/ deficitários
Tgs cadeia média (MCToil)
± insulina (0,2-0,3 U/Kg/h)

Entérica

Nutrição

Parentérica

Nutrição no tt de emergência das DHM
Entérica

Oral /SGN em bólus pequenos e
frequentes
SNG débito intermitente/ contínuo
Ritmo progressivo
Se vómitos  ondansetron iv
0,15mg/Kg/dose até 4 id
Att osmolaridade (≤ 1Kcal/ml)

Nutrição

Parentérica

Catéter central
Intolerância digestiva
Técnicas invasivas de remoção de tóxicos
Ex: sem proteínas /hipoproteica
(0,5-1g/Kg/d, de acordo com a tolerância)
glucose 15-20% + lipídos (2-3g/Kg/d)

Micronutrientes

Dieta sem proteínas ≤ 2dias
Risco de malnutrição proteíca aguda

PFD1 / Energivit

PFD1 / Energivit

Doenças por intoxicação
Terapêuticas específicas
Depuradores farmacológicos
(NH+4)

(Ácido isovalérico)

Benzoato de Na + glicina  urina
Fenilbutirato de Na + Glutamina  urina

Ác. isovalérico + glicina  urina

250-500mg/Kg/dose
NB:1g benzoato = 160mgNa+

Glicina- 250-600 mg/Kg/d

Cloridrato de arginina - 300mg/Kg/d

Carnitina -100mg/Kg/d
Indicada nas dças do catabolismo de AA
Nos défices 1ºs ou 2ºs de carnitina

Risco arritmias déf β-oxidação AG ? (acilcarnitinas arritmogénicas?)

Doenças por intoxicação
Diálise
peritoneal

Depuração mecânica
Indicações:
• Dças por intoxicação
++ RN
Intolerância digestiva
Ausência de melhoria neurológica
Hiperamoniémia - NH+4 > 400µ
µM
Leucinose - leu > 1000-1300µ
µM ou 500µ
µM/d

Escolha da técnica:
Eficácia reconhecida em cada dça
Experiência de cada Serviço

hemodiálise

Clearance da
amónia/ leu
ml/min/m2

Dificuldade
técnica

Acessibilidade

Hemodiálise

80-100/ 60

+++

+

Hemofiltração

8-20 / 8-50

++

++

Diálise
peritoneal

6-12 / 6-12

+

+++

Hemodiálise – O sangue é exposto à solução de diálise através do dialisador
(membrana semi-permeável), permitindo as trocas de substâncias e depois
devolvido ao paciente. Remoção rápida e eficaz de pequenos solutos. Menos
facilmente disponível Maior dificuldade técnica. Ciclos de 2- 4h.

Hemofiltração – o sangue passa num hemofiltro permeável à água e a pequenos
solutos. O ultrafiltrado do plasma é substituído por uma solução de APT e
electrólitos. Remoção das toxinas em 8-10h; duração 18- 48h.

Hemodiafiltração
Diálise peritoneal - Ciclos com 40-50ml/Kg de 1 h (15’ entrada; 30’ diálise; 15’ saída)
24-36h. Menos eficaz. Vantagem: simplicidade (Cl renal do AMM= dobro)

Exsanguineo-transfusão (RN) associada a outras técnicas ou ET múltiplas 1,5-4
volumes 4-6x /d. Pouco eficaz.

Princípios gerais do tratamento
de emergência das DHM
Doenças com redução
da tolerância ao jejum

II - Das com redução da tolerância ao jejum
alterações da homeostase da glicose
- glicogenoses
- doenças da neoglicogénese

défices da utilização dos lípidos
- defeitos da oxidação dos ácidos gordos
- doenças da cetogénese e da cetólise

Patogenia
Sintomáticas durante episódios de jejum ± prolongado
Sintoma major  hipoglicémia
Def. da oxidação Ac.G. - também intoxicação
(os de cadeia longa  grupo I = terapêutica)

II - Das com redução da tolerância ao jejum
Glicose C6

Alanina C3

Glicogénio

Piruvato C3

Citosol

Lactato C3

Mitocôndria

Ác.gordos C16,18…

PDH

Acetil-CoA C2
C.cetónicos C4
Oxaloacetato
C.Krebs

Ác.cítrico
NADH
FADH2

2CO2

CRM

ATP

O2

H2O

II - Das com redução da tolerância ao jejum
Princípios terapêuticos
Glicose ao ritmo da normal produção hepática:
7 - 9 mg/Kg/min até 12M
5 - 8 mg/Kg/min na criança
3 - 4 mg/Kg/min no adulto
É, em princípio, suficiente para manutenção

Não há intoxicação devido ao catabolismo
 não é necessário forçar o anabolismo
excepto nos défices da oxid. AGCL e 3OH-3CH3 glutárica

II - Das com redução da tolerância ao jejum
ex: Glicogenose I
20M 10Kg
(6-8mg/Kg/min)

Glicose 10% 40ml/h
(7mg/Kg/min)

AL110®-150g (6mg/Kg/min)
Maltodextrinas-30g (1,9mg/Kg/min)
(86 cal/Kg/d (55% HC; 42% lípidos 3%
proteínas)

Água até 1000ml
DC SNG 50ml/h

DHM actuação na emergência
Qualquer
- sintoma
- orgão /sistema
- idade (++ pediátrica)
- tipo de hereditariedade (… esporádica)

…Qualquer médico

• Suspeita do diagnóstico
• Orientação inicial (fase aguda)
• Colheitas para diagnóstico
• Início da terapêutica – glicose iv…

DHM – actuação na emergência
DHM - frequentes no seu
conjunto,
mas …
individualmente raras

Patologias de

H.Central

H. Distrital

Hospital Central
Médico As./ C.Saúde

DHM – actuação na emergência
Doentes com DHM conhecida, sujeita a descompensações
agudas, devem ser portadores de:
• informação clínica relevante
(medalha identificadora ex: hipoglicémia)

• instruções de actuação na urgência
• produtos terapêutico-dietéticos específicos
(inexistentes no Hospital)

Nos SU:
Protocolos de actuação
(diagnóstica) terapêutica
das situações mais comuns

DHM- actuação na emergência
Suspeita
de DHM

Descompensação
de DHM conhecida

Iniciar tratamento
precocemente

Da rapidez e eficácia da actuação
dependem a sobrevida e a
qualidade de vida do doente

