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Doenças
raras
metabólicas

• As Doenças Hereditárias do Metabolismo têm na sua origem
deficiências enzimáticas específicas, que afetam uma determinada via 
metabólica, levando à acumulação de substratos - muitas vezes
tóxicos - e à produção diminuída ou nula de um produto
biologicamente importante. O défice enzimático é a consequência da 
existência de mutações num ou vários genes codificantes para o 
passo metabólico respetivo. 

• Resumindo, quando existe um erro metabólico, algumas das reações
a nível enzimático não se produzem com a devida eficácia: os
compostos anteriores à reação acumulam-se e os posteriores não se 
sintetizam corretamente. 

• As Doenças Metabólicas cobertas pela Biodendrum são diagnosticadas
através do teste do pezinho. 



Doenças
metabólicas

Aminoacidopatias:
• Fenilcetonúria (PKU)

• Leucinose ou Doença da urina do xarope 
de ácer (MSUD)

• Homocistinúria (HCU)

• Tirosinemia (TYR)



Doenças
metabólicas

Acidúrias Orgânicas:
• Acidúria propiónica (AP) e metilmalónica (AMM)
• Acidúria Isovalérica (AIV)
• Acidúria Glutárica Tipo I (AGI)

Doenças do Ciclo da Ureia (DCU)

Distúrbios na Síntese de Ácidos Biliares Primários



Aminoacidopatias
(distúrbios do metabolismo de 
aminoácidos)

• Aminoacidopatias (e acidúrias orgânicas) incluem doenças hereditárias do metabolismo dos 
aminoácidos em passos metabólicos distintos. São patologias que se caracterizam por sinais
e sintomas de intoxicação aguda e progressiva por acumulação de metabolitos tóxicos a 
montante do bloqueio enzimático. O tratamento a longo prazo consiste essencialmente na
remoção do produto tóxico da dieta, o que na prática se traduz numa alimentação restrita
em proteínas (dieta hipoproteica).

• Porque é que as fórmulas de aminoácidos sem um dado aminoácido específico (ou grupos
de aminoácidos) são necessárias nestas patologias? Pois garantem uma apropriada
formação de proteínas que são indispensáveis ao crescimento, e que de outra forma não
seriam obtidas naturalmente, devido à toxicidade associada à patologia respetiva.



Fenilcetonúria 
(PKU) 

Descrição breve: A Fenilcetonúria (PKU) é uma doença hereditária do
metabolismo dos aminoácidos, em particular, caracteriza-se pelo défice na
atividade da enzima que metaboliza o aminoácido essencial fenilalanina (Phe).
Este défice conduz à acumulação de fenilalanina no sangue em concentrações
elevadas que se tornam tóxicas para o organismo, ocorrendo danos cerebrais
graves, com possibilidade de atraso psicomotor, caso o tratamento não seja
efetuado antecipadamente. Este inclui uma dieta hipoproteica restrita em
fenilalanina, suplementada nos restantes aminoácidos.



Fenilcetonúria (PKU) 
• A Fenilcetonúria (PKU) é uma doença hereditária autossómica recessiva e o erro inato do metabolismo dos aminoácidos mais frequente na

Europa. A PKU é caracterizada por uma deficiência da enzima hepática fenilalanina hidroxilase que, em estado saudável, faz a conversão do
aminoácido essencial fenilalanina (Phe) em tirosina (Tyr). Este défice enzimático conduz a que a concentração de fenilalanina em todos os
fluidos corporais e tecidos aumente e que metabolitos anormais sejam excretados na urina. Se não tratada, o aumento da passagem de
fenilalanina através da barreira hematoencefálica causa danos cerebrais, que se expressam em atraso motor e mental severo, microcefalia e
convulsões.

• Desta forma, a ingestão normal de proteínas, em pacientes com PKU, produz uma quantidade elevada de toxinas que pode conduzir a lesões
neurológicas. O tratamento assenta assim fundamentalmente numa dieta hipoproteica (vegetais, frutas e alimentos dietéticos de baixo teor
proteico), restrita em fenilalanina (fórmulas líquidas, em pó ou em tabletes, sem fenilalanina, e suplementadas nos restantes aminoácidos, com
hidratos de carbono, gorduras e enriquecidas em micronutrientes, vitaminas e minerais). Este tipo de dieta hipoproteica restrita em
fenilalanina, e suplementada com os restantes aminoácidos, garante um bom desenvolvimento cognitivo, a par de um bom crescimento.

Palavras-chave: Excesso de fenilalanina; Défice na enzima fenilalanina hidroxilase; Atraso psicomotor;
Dieta hipoproteica restrita em fenilalanina



Hiperfenilalaninemia
(HPA) 

• Também existe a Hiperfenilalaninemia (HPA) moderada ou benigna - caracterizada
por défices parciais na enzima fenilalanina hidroxilase que conduzem, igualmente,
a níveis plasmáticos aumentados do aminoácido fenilalanina, mas em menor grau
que na forma clássica de PKU. A Hiperfenilalaninemia pode manifestar-se através
de défice de atenção e alterações do sono. O tratamento, quando necessário, é
sobreponível ao da PKU.

Palavras-chave: Excesso de fenilalanina; Défice parcial na enzima
fenilalanina hidroxilase; Défice de atenção; Dieta hipoproteica
restrita em fenilalanina quando indicado



Fonte

• 1. Sociedade Portuguesa de Pediatria. Consenso para o
tratamento nutricional de fenilcetonúria. Acta Pediátrica
Portuguesa, vol. 38, 1, p. 44-54. 2007.

• 2. Francjan J van Spronsen, Annemiek MJ van Wegberg et al.
Key European guidelines for the diagnosis and management of
patients with phenylketonuria. The Lancet Diabetes and
Endocrinology, vol. 5, 9, p. 743-756. 2017.
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Leucinose ou Doença da 
urina do xarope de ácer 
(MSUD) 

Descrição breve: A Leucinose (MSUD) é uma doença causada pela
dificuldade em metabolizar os aminoácidos de cadeia ramificada leucina (Leu),
isoleucina (I) e valina (Val), devido ao défice na atividade do complexo enzimático
que metaboliza estes 3 aminoácidos. A consequência é a elevação da concentração
destes aminoácidos e dos respetivos ácidos α-cetónicos para valores tóxicos para
o organismo, que provocam falta de apetite, convulsões e deterioração neurológica
severa, por vezes fatal, na ausência de tratamento. O tratamento nutricional passa
por aplicar uma dieta hipoproteica ao paciente, restrita nos aminoácidos de cadeia
ramificada, e suplementada nos restantes aminoácidos.



Leucinose (MSUD) 
• A Leucinose (MSUD) é uma doença causada pela dificuldade em metabolizar os aminoácidos de cadeia ramificada leucina (Leu), isoleucina (I) e valina (Val), devido ao

défice na atividade do complexo enzimático de descarboxilação oxidativa destes 3 aminoácidos. Consequentemente, ocorre elevação das concentrações sanguíneas e
urinárias dos aminoácidos de cadeia ramificada e dos respetivos ácidos α-cetónicos, resultando acumulação dos mesmos em quantidades tóxicas. O nome da doença
tem origem no cheiro adocicado da urina dos doentes com MSUD que faz lembrar o xarope de ácer. Depois da PKU, a MSUD é a doença hereditária do metabolismo dos
aminoácidos mais comum.

• A sintomatologia inclui consequências neurológicas, falta de apetite e convulsões. Caso o tratamento para esta patologia não seja iniciado de imediato, pode advir severo
comprometimento neurológico, por vezes fatal (morte ou coma), para o paciente com MSUD. Note-se que a leucina é considerada um dos aminoácidos de cadeia
ramificada mais neurotóxicos, e está habitualmente presente nos alimentos em concentrações mais elevadas que a isoleucina e a valina. O tratamento nutricional para
esta doença passa assim por estabelecer uma dieta restrita nos aminoácidos de cadeia ramificada, suplementada com uma mistura dos restantes aminoácidos, através de
fórmulas líquidas, em pó ou tabletes, de modo a poder satisfazer as necessidades em azoto, permitir um normal crescimento, e prevenir as descompensações durante
situações de stress metabólico.

Palavras-chave: Excesso de valina, leucina e isoleucina (3 aminoácidos de cadeia ramificada); Défice na enzima 2-
cetoácido-desidrogenase; Deterioração neurológica; Dieta hipoproteica restrita nos aminoácidos de cadeia ramificada



Fonte

• 1. Sociedade Portuguesa de Pediatria. Consenso
para o tratamento nutricional da leucinose. Acta
Pediátrica Portuguesa, vol. 38, 3, p.120-128.
2007.
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Homocistinúria
(HCU)

Descrição breve: A Homocistinúria (HCU) é uma doença hereditária do
metabolismo da metionina (Met), que ocorre devido ao défice da enzima envolvida
no ciclo de sulfuração deste aminoácido. Este défice enzimático resulta na
acumulação de homocisteína e de metionina em valores tóxicos para os pacientes
com HCU, provocando lesões em órgãos como os olhos, cérebro, ossos e vasos
sanguíneos. O tratamento dietético consiste na implementação de uma dieta
hipoproteica restrita em homocisteína e metionina, e enriquecida em cistina, com
suplementação nos restantes aminoácidos.



Homocistinúria (HCU)
• A Homocistinúria (HCU) é uma doença hereditária do metabolismo do aminoácido metionina (Met), que ocorre por deficiência da enzima cistationina β-sintetase,

responsável pela conversão do aminoácido homocisteína em cistationina, e posteriormente em cisteína, na via de trans-sulfuração do ciclo da metionina. Na ausência da
sua atividade, verifica-se a acumulação de homocisteína e, consequentemente, de metionina, e à redução dos níveis de cisteína e cistina, para valores tóxicos para o
organismo.

• A HCU traduz-se em anomalias clínicas e patológicas, essencialmente, em quatro órgãos/sistemas: olhos (luxação do cristalino e miopia), esqueleto (deformações na
estrutura esquelética e osteoporose), sistema nervoso central (atraso cognitivo ligeiro) e sistema vascular (formação de coágulos sanguíneos nas artérias e veias).

• O tratamento desta doença pretende baixar o teor de homocisteína total e inclui a utilização de medicamentos, dieta adequada, ou a combinação de ambos. O
tratamento dietético tem por base uma restrição de metionina e homocisteína, e enriquecimento em cistina, para toda a vida. Em determinados casos, esta dieta
necessita de ser suplementada com piridoxina (vitamina essencial ao funcionamento da enzima lesada), ácido fólico, vitamina B12 ou betaína (estes 3 últimos para
estimular a transformação da homocisteína em metionina, cuja acumulação é menos nociva).

Palavras-chave: Excesso de homocisteína e metionina; Diminuição de cisteína e cistina; Défice na enzima cistationina β-
sintetase; Lesões em vários órgãos como olhos, cérebro, ossos e vasos sanguíneos; Dieta hipoproteica restrita em
metionina e homocisteína (e suplementos de L-cistina)



Fonte

• 1. Hospital de São João, E.P.E., Unidade de
Doenças do Metabolismo. Homocistinúria Clássica.
Panfleto informativo. 2011.

• 2. Andrew A. M. Morris, Viktor Kožich et al.
Guidelines for the diagnosis and management of
cystathionine beta-synthase deficiency. J Inherit
Metab Dis, vol. 40, p. 49–74. 2017.
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Tirosinemia 
(TYR)

Descrição breve: A Tirosinemia (TYR) é uma doença causada pelo
mau funcionamento das enzimas responsáveis pela degradação do
aminoácido tirosina (Tyr), o que origina elevação dos níveis de tirosina e
formação de metabolitos tóxicos. O efeito destas substâncias nocivas, a longo
prazo, provoca lesão hepática e renal, com risco de carcinoma hepatocelular.
O tratamento acarreta uma dieta hipoproteica restrita em tirosina e
fenilalanina (precursor da tirosina), com suplementação nos restantes
aminoácidos.



Tirosinemia (TYR)
• As Tirosinemias (TYR) tipo I, II e III são doenças hereditárias do metabolismo causadas pela deficiência de enzimas responsáveis pela degradação do

aminoácido tirosina (Tyr). No caso da Tirosinemia I, a mais grave dos 3 tipos, ocorre defeito na enzima final da via de degradação da tirosina - a enzima
fumarilacetoacetase. Como resultado do bloqueio metabólico, ocorre elevação dos níveis de tirosina, e formam-se metabolitos tóxicos, como o
maleilacetoacetato, o fumarilacetoacetato, o succinilacetoacetato e a succinilacetona, que se vão acumulando nos hepatócitos e células dos túbulos contornados
proximais, resultando em lesão hepática e renal, com risco de carcinoma hepatocelular. De facto, os principais órgãos afetados por esta patologia são o fígado,
rins e nervos periféricos.

• Os sintomas clínicos da Tirosinemia tipo II (défice em tirosina aminotransferase) registam-se essencialmente em termos de alterações da pele e do olho,
enquanto as anomalias neurológicas estão relacionadas com a Tirosinemia tipo III (défice em 4-hidroxi-fenilpiruvato desidrogenase).

• O plano alimentar individualizado, o transplante hepato-renal e a nitisinona (ou NTBC) são as principais estratégias terapêuticas utilizadas. A nível dietético o
tratamento comporta uma dieta hipoproteica restrita em tirosina e fenilalanina (precursor da tirosina) para os três tipos de Tirosinemia.

Palavras-chave: Excesso de tirosina; Défice na enzima fumarilacetoacetase; Falência hepática progressiva,
disfunção tubular renal e carcinoma hepatocelular; Dieta hipoproteica restrita em tirosina e fenilalanina



Fonte

• 1. Joana Faleiro Oliveira, Magda Rodrigues et
al. Tirosinemia Tipo 1: O Passado e o Presente
Numa Unidade de Doenças Metabólicas. Acta
Pediátrica Portuguesa, vol. 47, p.325-331. 2016.

• 2. Corinne de Laet, Carlo Dionisi-Vici et al.
Recommendations for the management of
tyrosinaemia type 1. Orphanet Journal of Rare
Diseases, vol. 8, 8. 2013.
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Acidúrias
Orgânicas

• As acidúrias orgânicas caracterizam-se pela acumulação no 
sangue e urina, de compostos derivados do metabolismo 
intermediário, que têm pH marcadamente ácido. Estes ácidos 
sofrem conjugação in vivo com carnitina, seja para 
metabolização posterior, seja para facilitar a sua excreção (por 
via urinária), originando as respetivas acilcarnitinas.



Acidúria propiónica (AP) 
e metilmalónica (AMM)

Descrição breve: As Acidúrias propiónica (AP) e metilmalónica (AMM) são
doenças hereditárias do metabolismo nas quais o organismo não consegue processar
corretamente os aminoácidos de cadeia ramificada metionina (Met), treonina (T),
isoleucina (I) e a valina (Val). O bloqueio enzimático responsável por estas patologias
causa acumulação de ácidos orgânicos - aumento do ácido metilmalónico e
propiónico em concentrações tóxicas para o organismo, no caso da AMM e AP,
respetivamente. Recusa alimentar, vómitos e perda de peso são sintomas destas
acidúrias, que caso não sejam tratadas, evoluem para atraso no desenvolvimento
psicomotor do paciente. O tratamento indicado é a implementação de dieta
hipoproteica restrita em metionina, treonina, isoleucina e valina, suplementada nos
restantes aminoácidos, e em carnitina.



Acidúria propiónica (AP) e 
metilmalónica (AMM)
• As Acidúrias propiónica (AP) e metilmalónica (AMM) são doenças hereditárias do metabolismo nas quais o organismo não consegue

processar corretamente determinados aminoácidos, incluindo a metionina (Met), treonina (T), isoleucina (I) e a valina (Val), bem como
alguns ácidos gordos existentes nos alimentos. Ambas as Acidúrias resultam de um bloqueio enzimático no catabolismo dos aminoácidos
de cadeia ramificada, que ocorre por défice da atividade da mutase do metilmalonil-CoA (enzima dependente da vitamina B12) e da
carboxilase do propionil-CoA (enzima mitocondrial dependente da biotina), no caso da Acidúria metilmalónica e propriónica,
respetivamente.

• Estas Acidúrias orgânicas são detetadas, essencialmente, através da excreção de ácidos orgânicos - aumento do ácido metilmalónico e
propiónico em concentrações tóxicas - através da urina, bem como pelas concentrações séricas elevadas de acilcarnitinas. Os sintomas
como a recusa alimentar, crises convulsivas, fadiga, vómitos, desidratação e perda de peso progressiva aparecem tipicamente na infância.
Se não forem tratadas, estas patologias têm como consequência, a longo prazo, atraso no desenvolvimento psicomotor.



Acidúria propiónica (AP) e 
metilmalónica (AMM)
• O tratamento nutricional passa por uma dieta com baixo teor de proteínas, com administração de uma mistura de aminoácidos

essenciais, restrita nos aminoácidos metionina, treonina, isoleucina e valina, com suplementação de carnitina (ajuda na excreção dos
tóxicos e previne o défice secundário nesta substância). O plano alimentar deverá garantir as necessidades energéticas e nutricionais,
impedindo a instalação de estados catabólicos, e garantindo um desenvolvimento físico e mental adequado. O jejum deve evitar-se.

Palavras-chave: Excesso dos ácidos metilmalónico e propiónico; Défice nas enzimas mutase do
metilmalonil-CoA e da carboxilase do propionil-CoA; Recusa alimentar, vómitos e perda de peso; Dieta
hipoproteica restrita em metionina, treonina, isoleucina e valina



• 1. Sociedade Portuguesa de Pediatria. Consenso
para o tratamento nutricional das acidúrias
isovalérica, propiónica e metilmalónica. Acta
Pediátrica Portuguesa, vol. 39, 1, p.30-40. 2008.

Fonte
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Acidúria 
Isovalérica (AIV)

Descrição breve: A Acidúria Isovalérica (AIV) é causada
pelo défice na atividade de uma enzima responsável pela degradação
do aminoácido leucina (Leu), resultando em acumulação de derivados
tóxicos, como os ácidos isovalérico e 3-hidroxi-isovalérico, no sangue.
Os sintomas desta patologia são semelhantes aos das acidúrias
propiónica e metilmalónica. O tratamento nutricional passa por
cumprir uma dieta hipoproteica, restrita em leucina, suplementada
nos restantes aminoácidos, bem como em carnitina e glicina.



Acidúria Isovalérica (AIV)
• A Acidúria Isovalérica (AIV) é causada pelo défice na atividade da enzima desidrogenase do isovaleril-CoA, uma flavoproteína

mitocondrial responsável pelo transporte de eletrões na cadeia respiratória e que catalisa o terceiro passo do catabolismo do aminoácido
leucina (Leu). Este défice enzimático na cascata de degradação da leucina leva à acumulação dos derivados do isovaleril-CoA, incluindo o
ácido isovalérico livre, que apresenta elevada toxicidade. Esta patologia também é conhecida como Síndrome dos pés suados, uma vez
que a acumulação do ácido isovalérico causa a emissão de um odor semelhante ao suor/chulé.

• Os sintomas da Acidúria Isovalérica são semelhantes aos apresentados para as Acidúrias propiónica e metilmalónica. O tratamento desta
patologia passa pela manutenção da inexistência dos ácidos isovalérico e 3-hidroxi-isovalérico, bem como de isovalerilglicina, no sangue
e na urina. Para tal, é necessário cumprir uma dieta hipoproteica, restrita em leucina, e suplementada em carnitina e glicina.

Palavras-chave: Excesso do ácido isovalérico; Défice na enzima desidrogenase do isovaleril-CoA;
Recusa alimentar, vómitos e perda de peso; Dieta hipoproteica restrita em leucina



• 1. Sociedade Portuguesa de Pediatria. Consenso
para o tratamento nutricional das acidúrias
isovalérica, propiónica e metilmalónica. Acta
Pediátrica Portuguesa, vol. 39, 1, p.30-40. 2008.

Fonte



Os nossos ProdutosAIV



Acidúria Glutárica
Tipo I (AGI)

Descrição breve: A Acidúria glutárica tipo I (AGI) é uma doença
hereditária do metabolismo dos aminoácidos lisina (Lys), hidroxilisina e
triptofano. O défice da atividade da enzima envolvida nesta atividade
provoca acumulação de metabolitos tóxicos como o ácido glutárico e o
ácido 3-hidroxiglutárico, cuja toxicidade é, possivelmente, responsável pelas
alterações neurodegenerativas verificadas em pacientes com AGI. O
tratamento nutricional comporta uma dieta hipoproteica restrita em lisina
e reduzida em triptofano, com suplementação nos restantes aminoácidos,
bem como em carnitina.



Acidúria Glutárica Tipo I (AGI)

• A Acidúria glutárica tipo I (AGI) é uma doença hereditária do metabolismo dos aminoácidos lisina (Lys), hidroxilisina e
triptofano, causada pelo défice de desidrogenase do glutaril-CoA (enzima mitocondrial). O défice enzimático resulta na
acumulação de ácido glutárico, ácido 3-hidroxiglutárico e acido glutacónico nos fluidos corporais, com excreção através da
urina. O mecanismo desta patologia ainda é pouco conhecido, no entanto o ácido glutárico e, em especial, o ácido 3-
hidroxiglutárico, aparentam ser os responsáveis pela toxicidade que está por detrás das alterações neurodegenerativas
verificadas em pacientes com AGI. Secundariamente, ocorre diminuição das concentrações de carnitina, com excreção urinária
de glutarilcarnitina, como se verifica também nas Acidúrias propiónica, metilmalónica e isovalérica. Este défice secundário de
carnitina parece constituir a causa principal da maioria das crises metabólicas, caracterizadas por hipoglicemia severa e acidose
metabólica.



Acidúria Glutárica Tipo I (AGI)

• A forma de apresentação da doença caracteriza-se por uma crise encefalopática aguda, acompanhada de febre e desidratação. Segue-se a
instalação de um quadro neurológico dominado pela distonia e hipotonia axial, com perda imediata de aquisições e faculdades. Após a
ocorrência de sequelas neurológicas, o tratamento nutricional revela-se pouco eficaz na sua reversão, pelo que este deverá ser implementado
o mais cedo possível através de dieta hipoproteica e restrita em lisina, suplementada com carnitina. A suplementação nos restantes
aminoácidos é feita através de fórmulas líquidas, em pó ou em tabletes, que devem satisfazer as necessidades em energia, em aminoácidos e
em micronutrientes, e que são utilizadas em todas as doenças até aqui cobertas pela Biodendrum. O objetivo principal deste tratamento passa
por reduzir a produção de ácidos orgânicos tóxicos, restringindo o aporte de lisina e triptofano. Durante os episódios passíveis de
descompensação aguda deve intensificar-se o tratamento, aumentando o aporte em hidratos de carbono, restringindo as proteínas naturais e
duplicando a dose de carnitina.

Palavras-chave: Excesso de ácido glutárico; Défice na enzima desidrogenase do glutaril-CoA; Crise
encefalopática aguda; Dieta hipoproteica restrita em lisina e reduzida em triptofano



• 1. Sociedade Portuguesa de Pediatria. Consenso para o
tratamento nutricional da acidúria glutárica tipo I. Acta
Pediátrica Portuguesa, vol. 38, 5, p. 215-222. 2007.

• 2. Nikolas Boy, Chris Mühlhausen et al. Proposed
recommendations for diagnosing and managing individuals
with glutaric aciduria type I: second revision. Journal of
Inherited Metabolic Disease, vol. 40, p. 75–101. 2017.

• 3. Stefan Kölker, Ernst Christensen et al. Diagnosis and
management of glutaric aciduria type I--revised
recommendations. Journal of Inherited Metabolic Disease, vol.
34, 3, p. 677-694. 2011.

Fonte
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Doenças do Ciclo da 
Ureia (DCU)

Descrição breve: As Doenças do Ciclo da Ureia (DCU) são causadas pelo
défice enzimático de uma das seis enzimas normalmente envolvidas no ciclo
metabólico de excreção do azoto das proteínas, o que resulta na elevação da
concentração de amónia no sangue (hiperamoniemia) – composto tóxico,
sobretudo, a nível neurológico. Caso o tratamento não seja efetuado a tempo e a
longo prazo, os pacientes com DCU poderão sofrer de encefalopatia variável
(incluindo manifestações psiquiátricas) e disfunção hepática. O tratamento
dietético passa por implementar uma dieta hipoproteica, suplementada com
mistura de aminoácidos essenciais, bem como com arginina.



Doenças do Ciclo da Ureia (DCU)

• O Ciclo da Ureia permite ao organismo transformar o excesso de azoto em ureia e sintetizar arginina (aminoácido que integra todas as
proteínas). Desta forma, uma série de reações enzimáticas cíclicas convertem a amónia em ureia que é facilmente eliminada na urina.
Note-se que a ureia é hidrossolúvel, constituindo uma forma pouco tóxica de eliminar o azoto, contrariamente aos seus precursores,
como a amónia, cuja toxicidade é elevada.

• As doenças do Ciclo da Ureia (DCU) são causadas pelo défice enzimático de uma das seis enzimas normalmente envolvidas neste ciclo.
Este défice resulta na elevação da concentração de amónia no sangue - estado designado por hiperamoniemia. Estes níveis elevados são
tóxicos sobretudo a nível neurológico. Por outro lado, a arginina não se formará em quantidade suficiente para permitir a síntese
proteica necessária para o crescimento.

• As sintomatologias das doenças do Ciclo da Ureia incluem recusa alimentar, irritabilidade, convulsões, vómitos, prostração, encefalopatia,
má evolução estaturo-ponderal, atraso no desenvolvimento psicomotor, disfunção hepática e até coma.



Doenças do Ciclo da Ureia (DCU)

• Os grandes objetivos do tratamento são a correção dos parâmetros bioquímicos, nomeadamente manter a amónia e a glutamina o mais
próximo possível do normal, a par de um fornecimento energético, de proteína, aminoácidos essenciais e outros nutrientes, com o
intuito de satisfazer as necessidades nutricionais e permitindo otimizar o desenvolvimento mental, neurológico e físico do paciente.
Desta forma, o tratamento consiste numa alimentação restrita em proteínas, suplementada com mistura de aminoácidos essenciais, e
suplementos de L-arginina, bem como possível utilização de fármacos quelantes da amónia, benzoato e fenilbutirato de sódio, que criam
vias alternativas de excreção do azoto. A implementação de uma dieta hipoproteica justifica-se pelo facto da produção e excreção
fisiológicas de ureia aumentarem linearmente com a ingestão proteica. Como tal, reduzindo o aporte proteico, iremos reduzir também a
acumulação de glutamina, alanina e amónia.

Palavras-chave: Excesso em amónia e défice em arginina; Défice de enzima envolvida no ciclo da ureia;
Encefalopatia variável (incluindo manifestações psiquiátricas) e disfunção hepática; Dieta hipoproteica
suplementada com mistura de aminoácidos essenciais e arginina



Fonte
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São João. Doenças do Ciclo da Ureia. 2011.

• 3. Hospital Sant Joan de Déu. Doenças do Ciclo
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Os nossos ProdutosDCU



Distúrbios na síntese 
de Ácidos Biliares

Descrição breve: Os Distúrbios na síntese de Ácidos Biliares ocorrem
devido a defeito em enzimas envolvidas na transformação do colesterol em
ácidos biliares primários. Os dois tipos principais de distúrbios devem-se à
deficiência da enzima 3β-HSD ou da enzima Δ4-3-oxoR, responsável pela
ausência da síntese de ácidos biliares primários (ácido cólico e ácido
quenodesoxicólico), e consequente acumulação anómala de metabolitos tóxicos
causadores de danos no fígado. Caso a patologia não seja tratada devidamente, o
paciente poderá evoluir para um cenário de insuficiência hepática e doença
neurológica. A terapia recomendada é a terapia oral de ácidos biliares, através de
reposição do ácido cólico.



Distúrbios na síntese de 
Ácidos Biliares

• Os erros congénitos de síntese de ácidos biliares são um grupo de patologias do metabolismo do esterol causadas por deficiências
enzimáticas da síntese de ácidos biliares. São dois os tipos principais de defeitos de síntese de ácidos biliares primários - deficiência na
enzima 3β-Hidroxi-Δ5-C27-esteroide desidrogenase/isomerase (3β-HSD), mais frequente, ou deficiência na enzima Δ4-3-Oxo-
esteróide-5β-redutase (Δ4-3-oxoR).

• Estas enzimas estão envolvidas na transformação do colesterol em ácidos biliares primários nos hepatócitos. As consequências das
anomalias enzimáticas são a ausência da síntese de ácidos biliares primários (ácido cólico e ácido quenodesoxicólico), com consequente
redução do fluxo biliar, acumulação anómala de metabolitos intermediários de ácidos biliares tóxicos que provocam danos no fígado, e
ainda diminuta solubilização intraluminal de gordura e vitaminas lipossolúveis. Mais propriamente, caso a patologia não seja tratada,
ocorre colestase seguida de insuficiência hepática progressiva irreversível, doença neurológica e síndrome de má absorção.



Distúrbios na síntese de 
Ácidos Biliares
• A terapia recomendada (mais segura e eficaz a longo prazo) é a terapia oral de ácidos biliares. No caso da deficiência de 3β-HSD e de
Δ4-3-oxoR, o tratamento passa pela reposição do ácido cólico (através de toma oral de comprimidos), que cria um pool de ácidos
biliares que estimula o fluxo biliar e a absorção correta de gordura e de vitaminas. O uso de ácido cólico tem tido resultados
comprovados neste tratamento, assegurando às crianças afetadas melhor qualidade de vida e permitindo que cheguem à idade adulta
em boa condição física e mental, sem a necessidade de transplante hepático.

• Ver: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orphacol

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orphacol


Distúrbios na síntese de 
Ácidos Biliares

Palavras-chave: Bloqueio da produção de ácidos biliares primários normais; Acumulação de ácidos
biliares inusuais e de metabolitos intermediários tóxicos; Défice de uma de duas enzimas
envolvidas na transformação de colesterol em ácidos biliares primários (3β-HSD ou Δ4-3-
oxoR); Insuficiência hepática e doença neurológica; Terapia com reposição de ácido cólico (ácido
biliar primário que se encontra em défice)



Fonte
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Folhetos 
Informativos

Disponíveis no nosso website:

www.biodendrum.com

Exemplo



XPhe minis

Em comprimidos.  

A partir dos 7 anos.

XPhe enjoy GMP (10 e 20 g EP)

Contém teor residual de Phe. Em pó -

saquetas. A partir dos 3 anos. Sabores

– neutro, baunilha e chocolate.

Em pó. Até aos 12 meses.  

Sabor neutro.

Em pó - saquetas. Do 1 aos 6  

anos. Sabor neutro.

XPhe JUMP (10 e 20 g EP) 

Bolsas com fórmula líquida. A  

partir dos 3 anos. Sabores –

neutro, cola, laranja, tropical,  

baunilha e

frutos

silvestres.

FENILCETONÚRIA (PKU) OU HIPERFENILALANIEMIA (HPA)

ZeroVIL minis 

Em comprimidos.  

A partir dos 3 anos.

ZeroMet minis

Isento de Metionina (Met). Em  

comprimidos. A partir dos 3 anos.
ZeroTP minis

Em comprimidos. A partir  

dos 3 anos.

.

DOENÇAS DO CICLO DA UREIA (DCU) 

ZeroTVMI minis 

Isento de Treonina (T), Valina  

(Val), Metionina (Met) e  

Isoleucina (I). Em comprimidos. A  

partir dos 3 anos.

PLUS8 minis

Contém todos os 8  

aminoácidos essenciais.  

Em comprimidos. A  

partir dos 3 anos.

ACIDÚRIA 

ISOVALÉRICA (AIV) 

ZeroLeu minis 

Isento de Leucina (Leu). Em  

comprimidos. A partir dos 3 anos.

.

ACIDÚRIA  

GLUTÁRICA I (AGI) 

ZeroLys minis

Isento de Lisina (Lys), reduzido  

em Triptofano e enriquecido em  

Arginina. Em comprimidos. A  

partir dos 3 anos.

HOMOCISTINÚRIA (HCU) 

ACIDÚRIAS  

PROPIÓNICA (AP) e  

METILMALÓNICA (AMM) 

Cada doença metabólica tem uma cor  

específica de embalagem associada 

ZeroTP enjoy10 GMP (10 g EP) 

Contém teor residual de TYR e Phe.  

Em pó – saquetas. A partir dos 3 anos.  

Sabor neutro.

ZeroVIL Infant Mix LCP

Em pó. Até aos 12 meses.

Em pó. Dos 4 meses  

aos 6 anos de idade.

ZeroVIL Junior

Em pó. Dos 7 aos  

14 anos.

ZeroVIL Advance

Em pó. A partir dos  

15 anos.

XPhe smart A

Em pó – lata ou saquetas (20 g

EP). A partir dos 15 anos.

Sabores – neutro, limão, frutos

silvestres e baunilha.

Suplementos proteicos isentos de Fenilalanina (Phe)

XPhe Infant Mix LCP XPhe Energy K (Neutral) 

LEUCINOSE (MSUD) 

Suplementos proteicos isentos de Valina  

(Val), Isoleucina (I) e Leucina (Leu).

Sabor neutro

ZeroVIL Kid 

TIROSINEMIA (TYR) 

Suplementos proteicos isentos de Tirosina (Tyr)  

e de Fenilalanina (Phe)

EP – Equivalente Proteico

DISTÚRBIOS NA SÍNTESE DE ÁCIDOS BILIARES  

PRIMÁRIOS (DSABP)

Orphacol (ácido cólico)

Mais info:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orphacol
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A disponibilidade dos produtos apresentados pode variar de acordo com o seu estado de comercialização em cada país

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orphacol


E-mail: info@biodendrum.com

Website: www.biodendrum.com

Rua Joaquim António Aguiar 45, 2º Esq., 
1070-150 Lisboa

T. +351 308 811 171

Calle Cea Bermúdez 14, Ptal. B, 1ºD, 28003 
Madrid

T. +34 932 203 443

Dúvidas
Sugestões
Pedidos de amostras 



Tratamento de Doenças 
Raras Metabólicas

Visite-nos: www.biodendrum.com


