
 

 

 

 

A Homocistinúria clássica é uma doença rara em 

que há acumulação excessiva do aminoácido 

homocisteína, no organismo. Esta doença deriva da 

alteração de uma enzima do metabolismo desse 

aminoácido: Cistationina β-Síntase.  

É uma doença hereditária (mutação do gene CBS) 

em que é necessária a conjugação de dois genes 

doentes: um transmitido pela mãe e outro pelo pai. 

A presença de um só gene alterado não causa 

doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A homocisteína 

outro aminoácido, a metionina

provém d

 

 

 

 

A alteração no metabolismo da homocisteína 

condiciona:

 

�

�

 

 

 

 

Durante a gravidez e a

evidentes 

Com o início da ingestão das proteínas do leite, a 

homocisteína começa a acumular

forma lenta

olho, cérebro, osso e vasos sanguíneos.

O que é a Homocistinúria clássica? 

Como se transmite? 

 

 

A homocisteína tem origem no metabolismo de um 

outro aminoácido, a metionina, que, por seu lado, 

provém da degradação das proteínas da dieta. 

 

 

 

 

A alteração no metabolismo da homocisteína 

condiciona: 

 

� Excesso de homocisteína e metionina 

� Défice de cisteína e seus derivados (glutatião e 

taurina) 

 

 

 

 

Durante a gravidez e ao nascimento não são 

evidentes manifestações clínicas.  

Com o início da ingestão das proteínas do leite, a 

homocisteína começa a acumular-se e pode, de 

forma lenta, provocar lesões em vários órgãos: 

olho, cérebro, osso e vasos sanguíneos. 

 

 

 

 

 

� Olho

� Cérebro

aprendizagem, sintomas psiquiátricos

� Vasos sanguíneos

prematuras.

� Osso

 

 

 

 

O diagnóstico é feito com base nas manifestações 

clínicas e no doseamento dos aminoácidos no 

sangue e na urina. O estudo da enzima deficiente e 

a análise das mutações 

diagnóstico e podem auxiliar 

genético.

Actualm

(teste do pezinho) ajuda a 

identificar a doença antes do 

aparecimento dos sintomas.

 

De onde provém a homocisteína? 

Proteína Metionina Homocisteína 

Como se manifesta? 

Olho: Luxação do cristalino e miopia. 

Cérebro: Atraso mental, dificuldade de 

aprendizagem, sintomas psiquiátricos. 

Vasos sanguíneos: Trombose e aterosclerose 

prematuras. 

Osso: Osteoporose e deformidades. 

O diagnóstico é feito com base nas manifestações 

clínicas e no doseamento dos aminoácidos no 

sangue e na urina. O estudo da enzima deficiente e 

a análise das mutações do gene CBS confirmam o 

diagnóstico e podem auxiliar ao aconselhamento 

genético. 

Actualmente, o diagnóstico precoce 

(teste do pezinho) ajuda a 

identificar a doença antes do 

aparecimento dos sintomas. 

Homocistinúria 

Como se diagnostica? 



 

 

A Homocistinúria clássica é uma doença hereditária 

crónica, que se não tratada pode ocasionar graves 

consequências. No entanto, com tratamento 

adequado, instituído precocemente, é possível 

garantir uma boa qualidade de vida e um adequado 

crescimento e desenvolvimento. 

O tratamento tem como objectivo assegurar níveis 

adequados de homocisteína, metionina e cisteína. 

 

� Dieta restrita em metionina, já que é este 

aminoácido que vai dar origem à homocisteína 

do organismo. Para eliminar a 

metionina da dieta, é necessário 

restringir o consumo de proteínas 

naturais. 

 

� Fórmula de aminoácidos (sem metionina) para 

garantir uma apropriada formação de proteínas 

que são indispensáveis ao crescimento. 

 

 

� Vitamina B6 (piridoxina), que é uma vitamina 

essencial ao funcionamento da enzima lesada. 

Em alguns doentes, esta terapêutica é 

suficiente. 
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Nos períodos de doença, 

muitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se trata? 

 

� Vitamina B12 e ácido fólico para estimular a 

transformação de homocisteína em metionina, 

cuja acumulação é menos nociva.  

 

 

� Betaína para estimular a transformação da 

homocisteína em metionina. 

 

 

 

Nos períodos de doença, é necessário ingerir 

muitos líquidos e evitar a imobilização prolongada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situações especiais 

Hospital de São João, E.P.E. 

Unidade de Doenças do Metabolismo 

 

Alameda Prof. Hernâni Monteiro 

4200 – 319 Porto 

Telef: 225 512 100 
www.hsjoao.min-saude.pt 
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