
Acidúria 

Metilmalónica

Onde posso 

encontrar mais 

informações?

•Programa Nacional dePrograma Nacional dePrograma Nacional dePrograma Nacional de

Diagnóstico Precoce Diagnóstico Precoce Diagnóstico Precoce Diagnóstico Precoce 

(www.diagnosticoprecoce.org)

•Associação Portuguesa de Associação Portuguesa de Associação Portuguesa de Associação Portuguesa de 

Fenilcetonúria e outras doenças Fenilcetonúria e outras doenças Fenilcetonúria e outras doenças Fenilcetonúria e outras doenças 

metabólicas metabólicas metabólicas metabólicas 

(www.apofen.org.pt)

•Organic Acidemia Association Organic Acidemia Association Organic Acidemia Association Organic Acidemia Association 

(www.oaanews.org)

Deverá ser evitado o jejum prolongado, de

forma a prevenir crises metabólicas.

Em situações de febre, vómitos ou diarreia,

deverá contactar a Unidade de Doenças

Metabólicas para efectuar os ajustes

necessários ao tratamento, visto existir o risco

da criança desenvolver uma crise metabólica.

Em algumas crianças poderá haver vantagens

na administração de vitamina B12.

Qual o tratamento da 

Acidúria 

Metilmalónica?

(continuação)

Unidade de Doenças MetabólicasUnidade de Doenças MetabólicasUnidade de Doenças MetabólicasUnidade de Doenças Metabólicas

Hospital Pediátrico IntegradoHospital Pediátrico IntegradoHospital Pediátrico IntegradoHospital Pediátrico Integrado

Centro Hospitalar São JoãoCentro Hospitalar São JoãoCentro Hospitalar São JoãoCentro Hospitalar São João

(www.oaanews.org)

Suplementação

A alimentação hipoproteica é pobre em ferroferroferroferro e

cálciocálciocálciocálcio, pelo que deverá haver suplementação

destes dois minerais, de forma a evitar a sua

carência. Poderá também ser necessária a

suplementação em tiaminatiaminatiaminatiamina, para evitar

situações de acidose láctica.

A administração de LLLL----carnitinacarnitinacarnitinacarnitina também é

importante, pois facilita a excreção urinária de

metabolitos tóxicos.



O que é?

A acidúriaacidúriaacidúriaacidúria metilmalónicametilmalónicametilmalónicametilmalónica é uma doença

hereditária do metabolismo dos aminoácidos

de cadeia ramificada resultante do déficedéficedéficedéfice dadadada

enzimaenzimaenzimaenzima mutasemutasemutasemutase dodododo metilmalonilmetilmalonilmetilmalonilmetilmalonil----CoACoACoACoA, uma

enzima dependente da vitamina B12. O défice

desta enzima ou da vitamina B12 leva à

acumulaçãoacumulaçãoacumulaçãoacumulação dededede metilmalonilmetilmalonilmetilmalonilmetilmalonil----CoACoACoACoA eeee dededede ácidoácidoácidoácido

metilmalónicometilmalónicometilmalónicometilmalónico nononono plasmaplasmaplasmaplasma eeee nananana urinaurinaurinaurina, dando

origem aos sintomas desta doença.

Qual é a causa?

A acidúriaacidúriaacidúriaacidúria metilmalónicametilmalónicametilmalónicametilmalónica é causada por

mutaçõesmutaçõesmutaçõesmutações nononono genegenegenegene dadadada mutasemutasemutasemutase dodododo

metilmalonilmetilmalonilmetilmalonilmetilmalonil----CoACoACoACoA, localizado no cromossomacromossomacromossomacromossoma 6666.

Estão descritas mais de 80 mutações deste

gene, que podem levar à produção de enzima

Sintomas da Acidúria 

Metilmalónica

Os primeiros sintomas podem aparecer logo

após o nascimento, na adolescência ou

apenas na vida adulta.

Poucos dias após o nascimento poderá ocorrer

recusarecusarecusarecusa alimentaralimentaralimentaralimentar, vómitosvómitosvómitosvómitos e perdaperdaperdaperda dededede pesopesopesopeso

progressivaprogressivaprogressivaprogressiva, acompanhadosacompanhadosacompanhadosacompanhados porporporpor hipotoniahipotoniahipotoniahipotonia e

letargialetargialetargialetargia, tendo uma evolução para comacomacomacoma com

posturaposturaposturapostura eeee movimentosmovimentosmovimentosmovimentos anormaisanormaisanormaisanormais.

Em adolescentes ou adultos, poderão verificar-

se crises recorrentes de ataxiaataxiaataxiaataxia comcomcomcom letargialetargialetargialetargia ou

comacomacomacoma. As crises podem surgir no seguimento

de infecções, vómitos ou de uma ingestão

calórica reduzida.

Poderá também verificar-se osteoporoseosteoporoseosteoporoseosteoporose e

atrasoatrasoatrasoatraso dededede desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento psicomotorpsicomotorpsicomotorpsicomotor, bem

Qual o tratamento da 

Acidúria 

Metilmalónica?
Apesar da acidúria metilmalónica não ter cura,

é possível evitar as complicações associadas a

esta doença. O tratamento da acidúria

metilmalónica consiste na restriçãorestriçãorestriçãorestrição dosdosdosdos

aminoácidosaminoácidosaminoácidosaminoácidos tóxicostóxicostóxicostóxicos (valina,valina,valina,valina, isoleucina,isoleucina,isoleucina,isoleucina,

metioninametioninametioninametionina eeee treoninatreoninatreoninatreonina), o que só é conseguido

através da diminuiçãodiminuiçãodiminuiçãodiminuição dadadada ingestãoingestãoingestãoingestão dededede

proteínasproteínasproteínasproteínas.

Actualmente, é possível encontrar no mercado

vários produtos, substitutos de alimentos do

quotidiano, tais como farinhas, massas e arroz,

com quantidades baixas de proteína e

especialmente criados para pessoas com

acidúrias orgânicas.

A alimentação deverá garantirgarantirgarantirgarantir oooo cumprimentocumprimentocumprimentocumprimento

dasdasdasdas necessidadesnecessidadesnecessidadesnecessidades energéticasenergéticasenergéticasenergéticas eeee nutricionaisnutricionaisnutricionaisnutricionais,

de forma a prevenirprevenirprevenirprevenir oooo catabolismocatabolismocatabolismocatabolismo eeee aaaa garantirgarantirgarantirgarantir

Qual a probabilidade  

de ter Acidúria 

Metilmalónica?

A acidúria metilmalónica é uma doençadoençadoençadoença

autossómicaautossómicaautossómicaautossómica recessivarecessivarecessivarecessiva. Assim, ambos os

progenitores terão de ser portadores desta

mutação e a probabilidade de nascer uma

criança com esta doença, nesta família, será

de 25%.

A incidência desta doença é de cerca de

1111::::50000500005000050000, sendo considerada uma doençadoençadoençadoença

rararararararara.

Estão descritas mais de 80 mutações deste

gene, que podem levar à produção de enzima

com actividade nula ou reduzida.

Como é feito o 

diagnóstico da Acidúria 

Metilmalónica?

atrasoatrasoatrasoatraso dededede desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento psicomotorpsicomotorpsicomotorpsicomotor, bem

como recusarecusarecusarecusa alimentaralimentaralimentaralimentar paraparaparapara alimentosalimentosalimentosalimentos ricosricosricosricos

emememem proteínaproteínaproteínaproteína.

O RastreioRastreioRastreioRastreio NeonatalNeonatalNeonatalNeonatal (teste do pezinho) permite a

detecção da acidúria metilmalónica, sendo que o

metabolito identificado é o propionilcarnitina.

A confirmação do diagnóstico é realizada a partir

de estudosestudosestudosestudos enzimáticosenzimáticosenzimáticosenzimáticos eeee molecularesmolecularesmolecularesmoleculares.

Já é possível também realizar um testetestetesteteste prénatalprénatalprénatalprénatal

desta acidúria orgânica por volta da 12ª e a 14ª

semana de gestação.

de forma a prevenirprevenirprevenirprevenir oooo catabolismocatabolismocatabolismocatabolismo eeee aaaa garantirgarantirgarantirgarantir

oooo desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento físicofísicofísicofísico eeee mentalmentalmentalmental adequadoadequadoadequadoadequado.

A ingestão proteica e energética abaixo do

recomendado poderá potenciar o atraso de

desenvolvimento estaturo-ponderal e mental,

sendo por isso de extrema importância que as

necessidades sejam alcançadas.

Para evitar carências nutricionais, poderá ser

utilizada uma misturamisturamisturamistura dededede aminoácidosaminoácidosaminoácidosaminoácidos isentaisentaisentaisenta

dededede valina,valina,valina,valina, isoleucina,isoleucina,isoleucina,isoleucina, metioninametioninametioninametionina eeee treoninatreoninatreoninatreonina.

A dieta deverá de ser reajustada

frequentemente, em função dos valores de

aminoácidos no sangue e na urina.

O objectivoobjectivoobjectivoobjectivo dodododo tratamentotratamentotratamentotratamento aaaa longolongolongolongo prazoprazoprazoprazo é a

prevençãoprevençãoprevençãoprevenção e/e/e/e/ ouououou reduçãoreduçãoreduçãoredução dadadada formaçãoformaçãoformaçãoformação dosdosdosdos

metabolitosmetabolitosmetabolitosmetabolitos tóxicostóxicostóxicostóxicos.


