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TRIAGEM NEONATAL PARA ERROS 
INATOS DO METABOLISMO: 
ATUALIZAÇÕES

Cláudia Bezerra de Almeida Ana Maria Martins

Objetivos: descrever a trajetória da tria-
gem neonatal no Brasil e no mundo. Rever 
o conhecimento atual sobre erros inatos 
do metabolismo identificados na triagem 
neonatal com enfoque no que o pediatra 
precisa saber.

Fontes de dados: artigos científicos se-
lecionados nos repositórios PubMed, Co-
chrane, Capes e Google Scholar usan-
do os descritores neonatal screening ou 
newborn screening ou triagem neonatal; 
livros médicos sobre genética e erros ina-
tos do metabolismo; leis, portarias e site do 
Ministério da Saúde.

Síntese dos dados: seguindo a tendên-
cia mundial, foi aprovada lei que amplia 
a triagem neonatal no Brasil, que entrará 
em vigor em 2022. A implementação prevê 
cinco etapas de inclusão progressiva das 
doenças, com adequação em paralelo do 
sistema para garantir diagnóstico, acom-
panhamento e tratamento dos pacientes 
com teste do pezinho alterado. Devido à 
complexidade e heterogeneidade dos er-
ros inatos do metabolismo, a ampliação da 
triagem neonatal, inclusive quanto às do-
enças metabólicas, implica em maior co-
nhecimento específico pelo pediatra.

Conclusões: a ampliação da triagem neo-
natal no Brasil representa um avanço para 
prevenir a morbimortalidade, o diagnósti-

RESUMO

co tardio e o subdiagnóstico das doenças raras 
tratáveis, em especial das doenças metabólicas. 
O aumento do número de diagnósticos ajudará 
a estimar a prevalência das doenças metabó-
licas no Brasil, implicando em desafios para a 
implantação do sistema de triagem neonatal e, 
principalmente, para a atuação do pediatra.

Palavras-chave: erros inatos do metabolismo, 
triagem neonatal, doença metabólica, doenças 
raras

ABSTRACT 

Objective: describe the trajectory of neonatal 
screening in Brazil and worldwide. Review cur-
rent knowledge about inborn errors of meta-
bolism focusing on what pediatricians should 
know.

Data source: scientific articles selected from 
Pubmed, Cochrane, Capes and Google Scho-
lar using the terms “neonatal screening” or 
“newborn screening” in Portuguese and En-
glish; medical books on genetics and inborn er-
rors of metabolism; laws and ordinances of the 
Ministry of Health of Brazil.

Data synthesis: following the global trend, the 
law, which expands neonatal screening, was 
approved in Brazil. It will enter into force in 2022. 
The implementation foresees five stages of 
progressive inclusion of diseases, with parallel 
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adaptation of the system to ensure diagno-
sis, monitoring and treatment of patients 
with altered screening. Due to the com-
plexity and heterogeneity of inborn errors 
of metabolism, the expansion of neonatal 
screening implies greater specific knowle-
dge by pediatricians.

Conclusions: the expansion of neonatal 
screening in Brazil represents an advan-
ce to prevent morbidity and mortality, late 
diagnosis and underdiagnosis of inborn 
errors of metabolism. The increase in the 
number of diagnoses will help to estima-
te the prevalence of metabolic diseases in 
Brazil, implying challenges for the imple-
mentation of the neonatal screening sys-
tem and, especially, for the pediatrician’s 
performance.

Keywords: inborn errors of metabolism, 
neonatal screening, metabolic diseases, 
rare diseases.

INTRODUÇÃO

 A triagem neonatal, do francês tria-
ge, significa seleção e tem por objetivo 
identificar, dentre os nascidos vivos as-
sintomáticos, aqueles em risco de desen-
volver alguma doença e que possam se 
beneficiar de algum tipo de intervenção. 
Segundo o Programa Nacional de Triagem 
Neonatal (PNTN): “a triagem deve ser ca-
paz de alterar a história natural da doença 
em uma parcela significativa da população 
elegível”. Por definição, o rastreio ocorre 
nas crianças de até 28 dias de vida, sen-
do investigadas alterações auditivas (teste 
da orelhinha), oculares (teste do olhinho), 
cardíacas (teste do coraçãozinho) e bioló-
gicas (teste do pezinho). Por meio do teste 
do pezinho, é possível identificar doenças 
genéticas, endocrinológicas, imunológicas, 
metabólicas, hemoglobinopatias, infec-

ções congênitas etc. O presente estudo enfoca 
especificamente a triagem neonatal para as do-
enças metabólicas ou os erros inatos do meta-
bolismo (EIM).
 Com a redução da mortalidade infantil 
por causas básicas, se destacam outros fatores 
de morbimortalidade como as doenças raras 
e, particularmente, os erros inatos do metabo-
lismo. As doenças metabólicas hereditárias ou 
EIM constituem o maior grupo de doenças den-
tre as doenças raras e, com o advento das novas 
descobertas no âmbito da Medicina, esse grupo 
tem crescido ainda mais1. 
 Além do grande número, as doenças 
metabólicas hereditárias apresentam manifes-
tações clínicas variáveis e inespecíficas, o que 
dificulta seu diagnóstico. E, embora ocorram 
em qualquer idade, são mais comuns na faixa 
etária pediátrica, constituindo importante área 
de atuação para o pediatra2–5.  
 Os EIM podem ter sérios efeitos e o atraso 
no diagnóstico pode resultar em danos irrever-
síveis6. A ampliação da triagem neonatal é uma 
estratégia essencial para promover o diagnósti-
co precoce dos EIM, e o pediatra deve estar fa-
miliarizado com os aspectos fundamentais des-
se grupo de doenças para saber como proceder 
frente a um teste do pezinho alterado ou a uma 
descompensação metabólica precoce5,7. Devido 
à importância da triagem neonatal e do papel 
do pediatra diante das crianças com EIM, este 
estudo busca traçar o caminho percorrido pela 
triagem neonatal no Brasil e no mundo, e rever 
o conhecimento atual sobre erros inatos do me-
tabolismo com enfoque no que o pediatra pre-
cisa saber.

TRIAGEM NEONATAL 
METABÓLICA

 A triagem neonatal surgiu há mais de 60 
anos com a triagem para fenilcetonúria elabo-
rada por Guthrie e Susi. Usava-se um meio de 
cultura de bactérias com crescimento inibido 
até o contato com a fenilalanina, que estimula-
va novamente o seu crescimento, detectando, 
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assim, a doença8. Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos possibilitaram aumentar o núme-
ro de doenças investigadas, assim como rastrear mais doenças com amostra menor de sangue. 
Atualmente, com o advento da espectrometria de massa em tandem (MS/MS), é possível triar 
mais de 30 doenças metabólicas em uma única amostra de sangue seco em papel de filtro9, o 
que permitiu a ampliação da triagem neonatal em todo o mundo.
 O objetivo dos testes de triagem metabólica nos primeiros dias de vida é identificar do-
enças potencialmente graves antes do início dos sintomas, a fim de prevenir danos em longo 
prazo e até mesmo o óbito. Nem sempre é possível prevenir todas as complicações, mas pode-
-se limitar a morbimortalidade decorrente da doença, minimizar a gravidade das complicações, 
prevenir incapacidades e melhorar a qualidade de vida, o que também impacta direta ou indire-
tamente na redução de custos médicos e não médicos10. Estima-se a economia de mais de duas 
vezes em relação ao custo da implantação da triagem neonatal2. 
 Os 10 princípios de Wilson e Jungner (1968)11 são amplamente utilizados como critério 
para seleção das doenças triadas no teste do pezinho. 

TABELA 1. PRINCÍPIOS PARA A DETECÇÃO PRECOCE 
DE DOENÇAS, DE WILSON E JUNGNER (1968) 11

1. A condição deve ser um importante problema de saúde. 

5. Deve existir um exame adequado. 

3. Disponibilidade de facilidades para o diagnóstico e tratamento.

7. A história natural da doença, incluindo desenvolvimento da latência até   
 a doença declarada, deve ser entendida adequadamente.

9. O custo da detecção do caso (incluindo diagnóstico e tratamento do
            paciente diagnosticado) deve ser economicamente equilibrado em 
            relação aos possíveis gastos com cuidados médicos como um todo.

2. Deve existir um tratamento aceitável.  

6. O exame deve ser aceitável para a população.

4. Deve existir um estágio reconhecível de sintomas latentes ou precoces.

8. Deve haver uma política acordada de quem tratar.

10. O caso diagnosticado deve ser um processo contínuo e não um projeto                    
            de “uma vez e para todos”.
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No entanto, discute-se que esses princípios 
foram elaborados para detecção de câncer e 
hepatite em adultos, devendo ser adaptados 
para cada contexto12. 
 No Brasil, a triagem neonatal teve iní-
cio com a pesquisa da PKU, em 1976, no La-
boratório Apae de São Paulo. Outros estados 
só iniciaram a triagem nos anos 1980. E, em 
1990, foi mencionada na Lei nº. 8069/1990, 
que instituiu o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). No artigo 10º, era definida a 
obrigatoriedade de “exames visando ao diag-
nóstico e à terapêutica de anormalidades no 
metabolismo do recém-nascido” aos hospi-
tais e estabelecimentos de atenção à saúde 
(ECA).
 Apenas em junho de 2001 foi criado 
o Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN), com a instituição da Portaria n°. 822, 
do Ministério da Saúde, que estabelece as 
ações de triagem neonatal em todos os nasci-
dos vivos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
O PNTN prevê busca ativa dos pacientes tria-
dos, confirmação diagnóstica, acompanha-
mento e tratamento dos pacientes identifi-

cados. O teste do pezinho foi implementado 
de forma gradual em 3 fases com a inclusão 
progressiva das doenças fenilcetonúria, hipo-
tireoidismo congênito, doença falciforme e 
outras hemoglobinopatias e fibrose cística. A 
quarta fase foi expandida em 2012, com a in-
clusão da hiperplasia adrenal congênita e da 
deficiência de biotinidase.
 Em 26 de maio de 2021, vinte anos 
após a criação do PNTN, foi sancionada a Lei 
nº. 14.154 que altera o ECA. Com a previsão de 
entrar em vigor um ano após sua publicação, 
a lei estabelece o rol mínimo de doenças a 
serem rastreadas pelo teste do pezinho. De 
acordo com o segundo parágrafo, os critérios 
de escolha para selecionar as doenças que 
fazem parte desse rol foram elaborados de 
acordo com os benefícios do tratamento, do 
diagnóstico e do tratamento precoces, sendo 
priorizadas as de maior prevalência no Brasil, 
com protocolo de tratamento aprovado e in-
corporado ao SUS. Está prevista a implemen-
tação da ampliação do teste do pezinho de 
forma gradual, em etapas, conforme o Qua-
dro 1. 

QUADRO 1. IMPLEMENTAÇÃO GRADUAL DO TESTE 
DO PEZINHO AMPLIADO NO SUS DE ACORDO COM 
A LEI N°. 14.154, DE 26 DE MAIO DE 2021.

Etapa 1:

 fenilcetonúria e outras hiperfenilalaninemias;
 hipotireoidismo congênito;
 doença falciforme e outras hemoglobinopatias;
 fibrose cística;
 hiperplasia adrenal congênita;
 deficiência de biotinidase; 
 toxoplasmose congênita.
 

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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com manifestações leves, quais se benefi-
ciam do diagnóstico precoce13. Para os que 
se beneficiam, as vantagens se sobrepõem. 
Quando comparados pacientes diagnostica-
dos clinicamente e os pela triagem neona-
tal, os primeiros apresentam maior incidên-
cia de deficiência intelectual14. Aos seis anos, 
observou-se que as crianças diagnosticadas 
pela triagem apresentavam menos óbitos e 
deficiências clínicas15. Em estudo semelhante 
realizado em Boston Children’s Hospital, ape-
nas 2% das crianças diagnosticadas por tria-
gem neonatal apresentam desfechos graves, 
comparadas aos 42% das diagnosticadas cli-
nicamente6.
 Atualmente, a triagem neonatal obri-
gatória é realizada em unidade de saúde 
referenciada ou na maternidade, de forma 
gratuita, e investiga hipotireoidismo, hemo-
globinopatias, fibrose cística, hiperplasia 
adrenal congênita, fenilcetonúria e deficiên-
cia de biotinidase. Como essa triagem ainda 
é reduzida, há escassez de dados epidemio-

Etapa 2:

 galactosemias;
 aminoacidopatias;
 distúrbios do ciclo da ureia;
 distúrbios da betaoxidação dos ácidos graxos.
 deficiência de biotinidase;
 toxoplasmose congênita.

Etapa 3: doenças lisossômicas.

Etapa 5: atrofia muscular espinhal.

Etapa 4: imunodeficiências primárias.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

 Cabe ressaltar que algumas doenças 
que têm tratamento e poderiam se benefi-
ciar da triagem neonatal não foram contem-
pladas, como as acidúrias orgânicas, que po-
dem ser englobadas nas aminoacidopatias, 
na segunda etapa, e outras doenças neuro-
musculares, como a distrofia muscular de 
Duchenne, a serem incluídas na terceira eta-
pa. No entanto, é prevista a revisão periódi-
ca das doenças conforme novas evidências 
científicas. Outra ressalva é que o tempo para 
implementação de cada etapa não foi deter-
minado. As sociedades médicas e civis de-
vem se mobilizar para acelerar esse processo 
e garantir a implantação no menor tempo 
possível (sendo razoável um ano para cada 
etapa).
 Com a ampliação da triagem neona-
tal, surgiram questões como a dificuldade 
em se estabelecer um diagnóstico conclu-
sivo e o desconhecimento sobre a história 
natural de algumas doenças, constituindo 
um desafio determinar, dentre as variações 
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lógicos que contribuam para o subdiagnós-
tico das doenças metabólicas16. A triagem 
neonatal ampliada ou expandida no setor 
privado depende da iniciativa parental ou da 
suspeita clínica do pediatra, em caso de his-
tórico familiar compatível (história de óbitos 
inexplicados durante o período neonatal em 
uma mesma família) ou manifestação clínica 
precoce, o que justifica a importância da po-
lítica de expansão da triagem neonatal7,17. 
 No Brasil, em 2014, foi publicada a Por-
taria nº. 199, que “institui a Política Nacional 
de Atenção Integral às Pessoas com Doen-
ças Raras e aprova as Diretrizes para Atenção 
Integral às Pessoas com Doenças Raras no 
âmbito do SUS”. A partir dessa portaria é ga-
rantido o acesso aos exames diagnósticos e 
aos tratamentos, incluindo medicamentos e 
fórmulas nutricionais, reconhecidos pela Co-
missão Nacional de Tecnologias no SUS (Co-
nitec) – responsável pela incorporação de tec-
nologias e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) que estabelecem as re-
comendações de cuidado para o tratamento 
das doenças raras. No entanto, a Conitec in-
corporou poucos tratamentos (por exemplo, 
das mucopolissacaridoses I, II, IVA, VI e VII), o 
que implica em judicializações frequentes a 
fim de garantir os tratamentos pelo SUS.
 Já existem PCDTs para deficiência 
de biotinidase, doença de Wilson, doença 
de Gaucher, mucopolissacaridose I e II e fe-
nilcetonúria, e estão previstos PCDTs para 
englobar as aminoacidopatias, os EIM com 
manifestação aguda – incluindo intolerân-
cia a açúcares, defeitos de beta-oxidação dos 
ácidos graxos, distúrbios do ciclo da ureia, 
glicogenoses e acidúrias orgânicas –, adreno-
leucodistrofia ligada ao X, doenças peroxis-
somais e distúrbios do metabolismo dos me-
tais e porfirias. O PCDT para doença de Fabry 
está em fase de elaboração.
 Diante da suspeita diagnóstica, um 
centro de referência em doenças raras deve 
ser contatado precocemente para a realiza-

ção do diagnóstico e a instituição precoce da 
terapia apropriada a fim de melhorar o des-
fecho dessas crianças5,18–20. Os centros de re-
ferências atuam na triagem, no diagnóstico, 
no tratamento e no acompanhamento mul-
tidisciplinar de pessoas com doenças raras, 
além de fomentar pesquisas e desenvolver 
o ensino especializado. No entanto, acom-
panhamento clínico não é exclusivo do cen-
tro de referência e a criança deve manter o 
acompanhamento com o pediatra.

OS ERROS INATOS 
DO METABOLISMO

 Os EIM constituem doenças meta-
bólicas hereditárias, de caráter autossômico 
recessivo em sua maioria, o que implica em 
risco de ocorrência de 25% em cada gesta-
ção de pais heterozigotos e de 50% para que 
a mutação seja carreada à próxima geração. 
Quando as doenças mitocondriais são deter-
minadas por mutação no DNA da mitocôn-
dria, têm risco teórico de 100% de ocorrência 
em crianças de ambos os sexos, o que tem 
frequência de 20% no total das doenças mi-
tocondriais que são de herança autossômica 
recessiva21. 
 A maioria dos EIM é decorrente de al-
terações nas atividades enzimáticas (ausên-
cia ou diminuição) ou de defeitos no trans-
porte de proteínas. Como resultado, ocorre 
o acúmulo ou a deficiência de substâncias, 
que podem ser substratos, metabólitos inter-
mediários, produtos finais ou produtos noci-
vos das vias metabólicas alternativas21. 
 A base genética das alterações enzi-
máticas das doenças metabólicas foi relata-
da pela primeira vez no início do século 20. 
Em 1902, Archibald Garrod descreveu a al-
captonúria e, em 1909, descreveu outros dis-
túrbios como albinismo, cistinúria, porfiria e 
pentosúria, os quais denominou “erros inatos 
do metabolismo”22. Após 60 anos, foi publi-
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terogêneo de patologias que podem afetar 
qualquer órgão, com manifestações clínicas 
extremamente variáveis, e em qualquer ida-
de, desde a concepção até o envelhecimen-
to2,21,31. Em sua maioria, os EIM se manifestam 
clinicamente na faixa etária pediátrica, o que 
torna o pediatra o principal ator na suspeita e 
no manejo dessas patologias. 
 O diagnóstico dos EIM depende de 
laboratórios especializados e, idealmente, 
deve ser rápido 32. Para direcionar a suspeita, 
é realizada uma triagem laboratorial primá-
ria obrigatória, antes de iniciada a sequên-
cia de exames bioquímicos sofisticados, por 
meio de exames de urina, de análises séricas 
(hemograma, gasometria venosa, lactato, 
eletrólitos, glicemia, amônia, transaminases 
hepáticas, perfil lipídico, função renal e ácido 
úrico) e de cromatografias, em que é possível 
identificar os metabólitos acumulados32,33.
 O teste do pezinho constitui importan-
te recurso de triagem pelo baixo custo e pela 
celeridade na suspeita do diagnóstico. Um 
dos métodos utilizados – a espectrometria de 
massa em Tandem – possibilita a investiga-
ção de mais de 30 doenças do metabolismo 
em um único círculo do papel filtro preen-
chido com sangue seco (estima-se custo em 
torno de 10 dólares americanos por amostra), 
permitindo que alguns países tenham adota-
do a triagem neonatal expandida, o que au-
mentou o número de casos diagnosticados 
antes do aparecimento dos sintomas, assim 
como a incidência dos EIM2,31. 
 Os exames específicos apresentam 
crescente complexidade bioquímica e mo-
lecular, sendo frequentemente usados sem 
critério e sem controle. Os resultados deman-
dam tempo, são de alto custo e podem trazer 
dificuldades técnicas31. 
 Diversas estratégias com eficácia com-
provada são utilizadas para corrigir o dese-
quilíbrio metabólico causado pelos EIM: res-
trição dietética, ingestão de substratos que 
competem com o substrato tóxico, remoção 

cado o primeiro livro sobre o tema “As Bases 
Metabólicas das Doenças Hereditárias”, de 
Stanbury e colaboradores. Com o progresso 
dos EIM, em 2001 já eram descritos cerca de 
mil defeitos do metabolismo23, e entre 2011 a 
2016 foram descobertos mais 300 novos de-
feitos1.
 Apesar do aumento do número de 
EIM e das novas técnicas de identificação, 
não houve a expansão em paralelo da inci-
dência dos EIM, provavelmente devido ao 
subdiagnóstico. Alguns fatores contribuem 
para o subdiagnóstico como a investigação 
diagnóstica dos EIM apenas após a exclusão 
de outras patologias, dificuldade de coleta 
das amostras de sangue e urina no momen-
to adequado para a investigação dos EIM e as 
alterações intermitentes de muitas doenças 
metabólicas21.
 Embora individualmente raros, os EIM 
são coletivamente numerosos: sua incidên-
cia cumulativa pode variar de 1 em 784 a 1 em 
2.758. Influenciam nessa variação as etnias, a 
consanguinidade e a ampliação da investiga-
ção. Impactam diretamente na ampliação da 
investigação o aumento da triagem neona-
tal, o maior preparo dos médicos e o aperfei-
çoamento dos métodos diagnósticos24–27.
 Os EIM constituem o maior grupo de 
doenças raras2. As doenças raras são carac-
terizadas por apresentarem baixa prevalên-
cia, e sua definição pode variar de 1:20.000 a 
1:1.315, sendo mais frequente a definição de 
40 a 50 casos/100.000 casos (1:2.500 a 1:2.000) 
no mundo todo28. No Brasil, segundo a Polí-
tica Nacional de Atenção Integral às Pessoas 
com Doenças Raras, “considera-se doença 
rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 
100.000 indivíduos” (1,3:2.000). São conheci-
das aproximadamente 7.000 doenças raras, 
das quais 80% são de etiologia genética, afe-
tando 80 milhões de pessoas, o que corres-
ponde a 6-8% da população mundial29,30.
 Além de numerosos coletivamente, 
os EIM constituem grupo complexo e he-
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do metabólito tóxico, reposição de produto 
deficiente, bloqueio na formação do metabó-
lito tóxico, estímulo da atividade enzimática 
residual, reposição enzimática e transplante 
de órgãos34. Nos últimos anos, tem aumenta-
do o número de EIM que apresentam respos-
ta completa ou parcial ao tratamento. Desta-
cam-se alguns avanços como as terapias de 
pequenas moléculas, as terapias de reposi-
ção enzimática e os inibidores da síntese de 
substrato, assim como, a evolução do trans-
plante de órgãos com resposta satisfatória24. 
Além disso, cabe ressaltar que o tratamento 
também envolve equipe multidisciplinar que 
assegure tratamento abrange dos pacientes.

CLASSIFICAÇÃO DOS ERROS 
INATOS DO METABOLISMO

 Para melhor entender o diagnóstico e 
o tratamento dos EIM, são essenciais noções 
básicas quanto à sua fisiopatologia, sendo 
necessária a divisão didática em categorias e 
grupos de acordo com as manifestações clí-
nicas. 
 Os EIM podem ser divididos em duas 
grandes categorias21. Na primeira categoria, 
os distúrbios envolvem um sistema ou um 
órgão, afetando, por exemplo, o sistema en-
dócrino, o sistema imune, os fatores de co-
agulação, o intestino, os túbulos renais, os 
eritrócitos, o tecido conjuntivo etc. Nessa 
categoria, as manifestações clínicas têm ca-
racterísticas decorrentes do sistema/órgão 
afetado, como nos defeitos dos fatores de co-
agulação em que ocorre a tendência ao san-
gramento, tornando mais frequente a busca 
pelo diagnóstico31.
 Na segunda categoria, a alteração bio-
química afeta uma via metabólica comum a 
várias células ou órgãos, como nas doenças 
mitocondriais, em que ocorre a deficiência 
energética, ou, embora o erro inato seja res-
trito a um órgão, pode levar a consequên-

cias sistêmicas, como a hiperamonemia, nos 
defeitos do ciclo da ureia, e a hipoglicemia, 
nas glicogenoses hepáticas. Devido à gran-
de diversidade de apresentação de sintomas, 
essas doenças metabólicas podem ser divi-
didas em três grupos, para auxiliar no racio-
cínio clínico e diagnóstico: (1) distúrbios que 
levam à intoxicação; (2) distúrbios que envol-
vem o metabolismo energético; (3) distúrbios 
que envolvem moléculas complexas21,31,35.
 O Grupo 1 inclui os erros inatos do 
metabolismo intermediário que levam à in-
toxicação aguda (acidose metabólica, vômi-
tos, letargia, desidratação, falência hepática, 
complicações tromboembólicas) ou progres-
siva (déficit de crescimento, atraso do de-
senvolvimento, subluxação do cristalino ou 
cardiomiopatia) devido ao acúmulo de subs-
tratos tóxicos proximais ao bloqueio da via 
metabólica21,35. 
 O metabolismo intermediário consti-
tui imensa rede de reações bioquímicas de 
degradação (catabolismo), síntese (anabolis-
mo) e reciclagem, que permite um ciclo con-
tínuo de trocas entre as células e os nutrien-
tes trazidos pela alimentação (carboidratos, 
lipídios, proteínas) e pela respiração (oxigê-
nio). Envolve milhares de proteínas, principal-
mente enzimas e transportadores, cuja defi-
ciência leva aos EIM31. 
 Nesse grupo, estão os defeitos do ca-
tabolismo de aminoácidos (fenilcetonúria, 
doença da urina do xarope de bordo, homo-
cistinúria, tirosinemia etc.), as acidúrias orgâ-
nicas (metilmalônica, propiônica, isovalérica 
etc.), os defeitos do ciclo da ureia, as intole-
râncias aos açúcares (galactosemia, intole-
rância hereditária à frutose), as intoxicações 
por metais (doença de Wilson, doença de 
Menkes, hemocromatose) e a porfiria21,31,35. 
 A principal característica desse grupo 
é a existência de períodos sem sintomas e a 
relação com a ingestão alimentar. Em geral, 
não interferem no desenvolvimento fetal e 
frequentemente as manifestações clínicas 
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são de início tardio, intermitentes ou relacionadas à introdução do substrato nocivo. A descom-
pensação metabólica aguda pode ser provocada por jejum, catabolismo e ingestão alimentar. 
O diagnóstico geralmente é feito a partir de cromatografia de aminoácidos, ácidos orgânicos e 
acilcarnitinas no plasma e na urina. Na maioria, são tratáveis e requerem a remoção da toxina 
por dietas especiais, procedimentos extracorpóreos, vitaminas ou fármacos21,31,35.  
 Apesar de ter uma fisiopatologia diferente, os erros inatos de síntese, catabolismo e trans-
porte de neurotransmissores (monoaminas, GABA e glicina) e os erros inatos da síntese de ami-
noácidos (serina, glutamina, asparagina, prolina e ornitina) também podem ser incluídos nesse 
grupo. Diferem do restante pelo início mais precoce, pela possibilidade de interferir no desenvol-
vimento fetal, por não apresentarem descompensação metabólica aguda e pela possibilidade 
de caráter progressivo21,31,35.

QUADRO 2. DOENÇAS METABÓLICAS DO GRUPO 1 INCLUIDAS 
NA TRIAGEM NEONATAL DE ACORDO COM OS RESPECTIVOS 
PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT).

Fisiopatologia
Ausência ou atividade deficiente da enzima hepática fenilalanina-hidroxilase que con-
verte a fenilalanina, resultando no acúmulo de fenilalanina no sangue e, consequente-
mente, no líquor.
Clínica
Danos neurológicos: deficiência intelectual, microcefalia, retardo da fala, convulsões, 
distúrbios do comportamento, irritabilidade, hipopigmentação cutânea, eczemas e 
odor de rato na urina. Déficits de processamento da informação, de execução e de abs-
tração dependem da adesão ao tratamento.
Diagnóstico laboratorial
Níveis séricos de fenilalanina elevados em pelo menos duas amostras diferentes, na au-
sência de tratamento, e níveis de tirosina normais ou diminuídos, tendo sido excluídas 
hiperfenilalaninemia transitória, deficiências de BH4 e hiperfenilalaninemia por muta-
ções no gene DNAJC12.
Tratamento
Iniciar tratamento mesmo que as outras causas não tenham sido excluídas. 
Dieta restrita em fenilalanina e fórmula metabólica isenta de fenilalanina (quando ní-
veis de fenilalanina > 8mg/dL).
Dicloridrato de sapropterina (para mulheres em período periconcepcional).

Fenilcetonúria
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Fisiopatologia
Redução ou ausência da atividade catalítica da biotinidase, enzima responsável pela 
capacidade de obtenção da vitamina biotina a partir dos alimentos.
Clínica
Sinais clínicos iniciais mais comuns: manifestações neurológicas, como hipotonia, letar-
gia, convulsões e ataxia. 
Anormalidades respiratórias frequentes: estridor, hiperventilação, apneia.
Outros achados: rash cutâneo, alopecia, lesões eritematosas e exsudativas próximas dos 
orifícios, dermatite eczematosa, ceratoconjuntivite e queda de cabelo.
Diagnóstico
Medida da atividade enzimática em plasma por método colorimétrico ou fluorimétrico.
Tratamento
Todos os pacientes com menos de 30% da média da atividade sérica normal da biotini-
dase devem ser suplementados com biotina oral em sua forma livre (não conjugada). O 
uso deve ser diário e contínuo por toda a vida.

Deficiência de biotinidase

Fisiopatologia
Deficiência de galactose-1-fosfato uridil transferase (GALT) que converte a galactose-
-1-fosfato em glicose-1-fosfato, levando ao acúmulo de galactose e seus metabólitos 
quando há ingestão de lactose.
Clínica
Os neonatos apresentam dificuldades de alimentação e manifestações de intoxica-
ção como vômitos, diarreia, perda de peso, icterícia, hepatomegalia e ascite, podendo 
evoluir para cirrose, insuficiência hepática ou morte por sepse fulminante associada a 
Escherichia coli.
Diagnóstico
Determinação quantitativa ou total de galactose, determinação enzimática da GALT e 
testes genéticos moleculares.
Tratamento
Exclusão do leite materno e fórmulas à base de lactose após o diagnóstico ou suspeita 
clínica.

Galactosemia clássica
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Fisiopatologia
Deficiência de cistationina beta-sintase, cuja atividade é dependente de piridoxina 
(vitamina B6). Acarreta acúmulo de metionina, homocisteína e seus derivados, e em 
deficiência de cistationina e de cisteína.
Clínica
Comprometimento ocular (descolamento de retina, glaucoma etc.), esquelético (es-
coliose, osteoporose etc.), vascular (tromboembolismo, flush malar, livedo reticularis) 
e neurológico (acidentes vasculares cerebrais, manifestações psiquiátricas, deficiência 
intelectual etc.).
Diagnóstico
Dosagem dos metabólitos no sangue ou análise de DNA. Após o diagnóstico, deve-se 
avaliar o grau de responsividade à piridoxina.
Tratamento
Pacientes responsivos à piridoxina: cloridrato de piridoxina com ácido fólico.
Pacientes parcialmente responsivos à piridoxina: cloridrato de piridoxina com ácido fóli-
co + dieta com restrição de metionina e fórmula metabólica isenta de metionina.
Pacientes não responsivos à piridoxina: dieta isenta de proteína de alto valor biológico, 
de origem animal, e restrita em alimentos de origem vegetal com alto teor de metioni-
na + fórmula metabólica isenta de metionina + ácido fólico.

Homocistinúria clássica

 No Quadro 2, destacamos algumas 
doenças do Grupo 1 incluídas na triagem ne-
onatal expandida e que apresentam PCDT.
 O Grupo 2 é constituído pelas doenças 
cujos sintomas são decorrentes da produção 
deficiente de energia ou da utilização defi-
ciente de energia no fígado, no miocárdio, no 
músculo, no cérebro ou em outros tecidos35. 
Quando ocorrem deficiências de isoenzimas 
específicas de carreadores de membranas 
das moléculas de energia (glicose, ácidos 
graxos, corpos cetônicos e ácidos monocar-
boxílicos) como do transportador de glico-
se 1 (transportador cerebral de glicose) e do 
transportador de glicose 2 (transportador he-
patointestinal), essas deficiências ocasionam 
em sinais neurológicos ou hepáticos, respec-
tivamente31. 
 Os defeitos mitocondriais são mais 
graves, geralmente intratáveis e abrangem 

as acidemias lácticas congênitas (distúrbios 
do transporte do piruvato, da piruvato-car-
boxilase, do complexo piruvato-desidroge-
nase e do ciclo de Krebs), as doenças mito-
condriais da cadeia respiratória e os defeitos 
da oxidação dos ácidos graxos e dos corpos 
cetônicos35. Os defeitos citoplasmáticos de 
energia são geralmente menos graves e in-
cluem os distúrbios de glicólise, do metabo-
lismo do glicogênio e da gliconeogênese, o 
hiperinsulinismo, os defeitos do transporte 
de glicose (todos tratáveis), os distúrbios do 
metabolismo da creatina (parcialmente tra-
tável) e os erros inatos das vias da pentose-
-fosfato (ainda sem tratamento) 31. 
 Podemos destacar como sinais e sin-
tomas comuns: a hipoglicemia, a hiperlacta-
temia, a acidose, a hipercetonemia, a hipoce-
tonemia, a hepatomegalia, a hipotonia grave 
generalizada, a miopatia, cardiomiopatia, o 
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afetam sistemas envolvidos no tráfico de ve-
sículas intracelulares, no processamento de 
moléculas complexas e no processo de con-
trole de qualidade 31. 
 As doenças de depósito lisossômico (a 
maioria com defeito no catabolismo de es-
fingolipídeos, mucopolissacarídeos e oligos-
sacarídeos) são responsáveis pelo acúmulo 
de material insolúvel ou pouco solúvel, geral-
mente polímeros, nas células reticuloendote-
liais, onde podem ser vistos pela microscopia 
óptica ou eletrônica. Os tecidos afetados são 
aqueles em que a substância é normalmente 
catabolizada em grandes quantidades: linfó-
citos circulantes, fibroblastos, fígado, baço, 
conjuntiva, medula óssea e mucosa intestinal. 
São manifestações das doenças de depósito: 
hepatomegalia ou hepatoesplenomegalia, 
características dismórficas (fácies grosseiras) 
que estão presentes ao nascimento (gan-
gliosidose GM1) ou que se desenvolvem no 
primeiro ano de vida (mucopolissacaridose), 
envolvimento oftalmológico, ósseo, de arti-
culações e de sistema nervoso central21. 
 Além desses defeitos catabólicos bem 
conhecidos com depósito visível de material, 
número de novos distúrbios afetando a sín-
tese e a reciclagem de esfingolipídeos, mu-
copolissarídeos e oligossacarídeos tem sido 
descrito recentemente31. Nas doenças da bio-
gênese peroxissomal, ocorre o envolvimento 
das funções anabólicas e inclui a biossínte-
se de plasmalogênio, que é um dos maiores 
componentes da mielina, do colesterol e dos 
ácidos biliares. A deficiência generalizada da 
beta-oxidação dos peroxissomos pode re-
sultar em vários distúrbios devido à sobre-
posição das funções dos peroxissomos e de 
outras organelas como a mitocôndria e o re-
tículo endoplasmático21.
 Essas alterações bioquímicas resultam 
em defeitos específicos da migração neuro-
nal com malformações, disfunção neurológi-
ca grave, hipotonia, retardo mental e regres-

déficit de crescimento, a falência cardíaca, o 
colapso circulatório, a morte súbita na infân-
cia e o envolvimento de olhos (atrofia ótica) 
e cerebral. Nesse grupo, ocorrem crises re-
correntes desencadeadas por intercorrências 
devido ao catabolismo31. 
 Algumas das doenças mitocondriais 
e da via da pentose-fosfato podem interferir 
no desenvolvimento fetal, podendo levar ao 
dismorfismo, à displasia e às malformações, 
indicando processos anormais nas vias de 
energia fetal, como observado na deficiên-
cia do complexo piruvato-desidrogenase21,35. 
O diagnóstico é difícil e depende de testes 
funcionais de moléculas energéticas (glicose, 
lactato, cetonas etc.) em estado catabólico e 
anabólico (jejum e pós-refeição), análises en-
zimáticas que requerem biópsias ou cultura 
celular, e análises moleculares. Poucos dis-
túrbios desse grupo são tratáveis, dentre os 
quais podemos destacar os defeitos da oxi-
dação de ácidos graxos (incluídos na segun-
da etapa de implementação da triagem ne-
onatal expandida), as glicogenoses hepáticas 
e o defeito da síntese de coenzima Q1031.
 O Grupo 3 abrange as doenças que 
afetam a síntese, o processamento, o contro-
le de qualidade e o catabolismo das molécu-
las complexas, que acontecem em organelas 
citoplasmáticas (mitocôndria, lisossomos, pe-
roxissomos, retículo endoplasmático e com-
plexo de Golgi). Nesse grupo, os sintomas são 
permanentes, progressivos, independentes 
de eventos acidentais, sem relação com a in-
gestão alimentar, e a maioria não apresenta 
descompensações metabólicas agudas21,31. 
 Fazem parte desse grupo as doenças 
de depósito lisossômico, os distúrbios pero-
xissomais, os defeitos congênitos de glico-
silação (CDG), os erros inatos da purina e da 
pirimidina, os erros inatos da síntese de co-
lesterol e de ácido biliar, os erros inatos da 
síntese e da remodelação dos triglicerídeos 
intracelulares, dos fosfolipídeos e dos glico-
esfingolipídeos, e muitos outros defeitos que 
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são do desenvolvimento. Ao contrário das 
doenças de depósito, não ocorre acúmulo 
de polímeros. Um marcador útil para o seu 
diagnóstico é o acúmulo de ácidos graxos de 
cadeia longa no plasma, como a adrenoleu-
codistrofia ligada ao X (doença do óleo de Lo-
renzo). Esse grupo também inclui os defeitos 
no transporte intracelular e no processamen-
to de proteínas, por exemplo, a deficiência de 
alfa-1 antitripsina e a síndrome da glicoprote-
ína deficiente em carboidrato (CDG) 21.
 Dentre as doenças lisossômicas, al-
guns tipos de mucopolissacaridose (I, II, IVA, 
VI e VII) apresentam PCDT e embora o seu 
tratamento não seja curativo, apresentam 
tratamentos bem estabelecidos com terapia 
de reposição enzimática e, em alguns casos, 
transplante de células tronco hematopoiéti-
cas.

CONCLUSÕES

Devido à redução da mortalidade infantil por 
causas básicas em todo o mundo, os EIM sur-
gem como importante problema de saúde 
pública. A complexidade e a heterogeneida-
de das patologias que fazem parte dos EIM 
dificultam seu diagnóstico, cujo atraso pode 
representar danos permanentes por toda a 
vida da criança, ou até o óbito. A ampliação 
da triagem neonatal no Brasil é um avanço 
contra o diagnóstico tardio e o subdiagnós-
tico, que ajudará a estimar a prevalência dos 
EIM, mas também trará desafios para a im-
plantação e, principalmente, para a atuação 
do pediatra. 
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