
Como se tratam as DCU? 

Nestas situações o tratamento deve ser instituído 

o mais rapidamente possível! 

O tratamento baseia-se na instituição de medidas 

que evitem a produção de amónia e 

simultaneamente que promovam sua eliminação.  

Para evitar a produção da amónia é fundamental 

fazer uma dieta controlada, isto é, as crianças com 

DCU devem limitar a ingestão de proteínas e ser 

orientadas para escolherem os alimentos e a sua 

quantidade. Estas quantidades são ajustadas segundo 

as necessidades de crescimento da criança.  

Para promover a excreção da amónia é feito 

tratamento médico com medicamentos, 

nomeadamente o benzoato de sódio, fenilbutirato, 

suplementos de Citrulina (na CPS e OCT) ou Arginina 

(em todas as DCU excepto na ARG’ase), dependendo 

dos casos. 

Evolução das DCU 

Desde que pela vida fora cumpram correctamente 

a dieta e as indicações médicas e nutricionais, estas 

crianças podem ter uma vida normal.  

    

 

 

 

Contudo, os pais devem estar alerta e saber como 

actuar em caso de crise. Assim, em situações de 

doença, vómitos persistentes e imunizações 

(vacinação) devem fazer refeições com intervalos 

mais curtos (evitar o jejum) e com alimentos 

habitualmente bem tolerados pela criança.  

Se persistência das alterações devem recorrer ao 

Serviço de Urgência e informar o médico da doença 

do filho, para que possa actuar da melhor forma.  

  Vigilância das DCU 

As crianças com este tipo de doença têm de ser 

acompanhadas num Centro de Referência para o 

tratamento Doenças Metabólicas. Periodicamente 

são avaliados com análises específicas para ajustar a 

sua dieta às necessidades de crescimento. 

 

Mais informação: 

www.eimaep.org 

www.apofen.org.pt 

www.nucdf.org 

 

 

Unidade de Doenças Metabólicas, Hospital de São João 

Alameda Prof. Hernâni Monteiro, 4200 – 319 Porto  

Telefone: 225 512 100 
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http://www.eimaep.org/
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O que são as Doenças do Ciclo da Ureia? 

As Doenças do Ciclo da Ureia (DCU) são um 

conjunto de doenças hereditárias do metabolismo 

que interferem com o processo de degradação das 

proteínas e dos aminoácidos. 

     Proteínas 

    

                                          Aminoácido 

São causadas pela deficiência hereditária em uma 

das seis enzimas normalmente envolvidas no ciclo da 

ureia.  

 

 

 

 

 

 

Elas são, por ordem: 

NAGS - Síntase do N-acetilglutamato; 

CPS - Sintetase do carbamoilfosfato; 

OTC - Transcarbamilase da ornitina; 

AS - Citrulinemia; 

AL - Acidúria Argininosuccínica; 

ARG’ase - Hiperargininemia. 

Como se transmitem as DCU? 

 

 

 

 

 

 

Uma excepção é a deficiência de OTC, cuja 

transmissão é ligada ao X, sendo a mãe heterozigota 

para a doença. 

 

 

 

 

Quais os efeitos das DCU? 

1 - As DCU resultam na acumulação exagerada de 

amónia no sangue (hiperamoniémia), cujos níveis 

elevados são tóxicos, principalmente a nível cerebral, 

e originam problemas ao nível do desenvolvimento, 

atraso mental, alterações neurológicas, coma ou 

mesmo a morte.  

2 - Com a alteração do funcionamento normal do 

Ciclo da Ureia não ocorre a síntese da arginina, que é 

um aminoácido essencial para a formação das 

proteínas. 

Como se manifestam as DCU? 

Tipicamente o bebé nasce sem problemas, já que 

até ao momento do parto é a sua mãe que 

metaboliza as proteínas e elimina a amónia.  

Quando o bebé começa a alimentar-se, a amónia 

vai-se acumulando até atingir níveis tóxicos. Logo, 

após um período em que está bem, o bebé começa a 

manifestar recusa alimentar, irritabilidade, vómitos, 

prostração e até coma. Simultaneamente, não se 

forma arginina em quantidade suficiente para que o 

bebé cresça normalmente.  

 

 

Como é feito o diagnóstico das DCU? 

Algumas DCU podem ser detectadas através 

do Rastreio Neonatal (“Teste do Pezinho”).  

Outras são detectadas através de testes 

especiais no sangue e/ou urina (a considerar no 

bebé com clínica sugestiva e hiperamoniémia).  

Posteriormente é possível efectuar um teste 

genético, que demonstra a presença de 

mutações no gene responsável pela enzima 

afectada, assim como estudar outros elementos 

da família. 

As DCU são 

doenças hereditárias, 

transmitidas pelos 

pais (portadores da 

doença), na maioria 

dos de forma 

recessiva.  


