8 E 9 DE NOVEMBRO

Erros Inatos do Metabolismo no
Programa de Triagem Neonatal –
Importância de Exames
Confirmatórios e Tratamento pelo SUS
Dra. Caroline Magnabosco
carolinemagnabosco@gmail.com

INTRODUÇÃO
• As doenças chamadas Erros Inatos do
Metabolismo (EIM) são individualmente
raras, no entanto coletivamente
numerosas
• Presentes em todos os grupos étnicos e
distribuídas em todas as idades
• Incidência estimada de 1:800 nascidos
vivos nos EUA
Saudubray. Inborn Metabolic Diseases. 5th ed. 2012
http://emedicine.medscape.com/article/804757
Mak CM, et al. Crit Rev Clin Lab Sci. 2013

INTRODUÇÃO
• São doenças decorrentes de defeitos
enzimáticos que resultam em graves
consequências para o desenvolvimento de
seus portadores
EXISTEM MAIS DE 8000 ERROS INATOS DO
METABOLISMO DESCRITOS, DESTES,
APROXIMADAMENTE 100 SÃO PASSÍVEIS DE
DETECÇÃO ATRAVÉS DO TESTE DO PEZINHO
Saudubray. Inborn Metabolic Diseases. 5th ed. 2012

INTRODUÇÃO
• A apresentação varia de neonatal à vida
adulta
–
–
–
–
–
–
–
–

Retardo de crescimento intrauterino
Falha no crescimento e ganho de peso
Sintomas neurológicos e psiquiátricos
Alterações gastrointestinais
Distúrbios cardíacos
Alterações ósseas e musculares
Alterações endocrinológicas
Alterações do balanço hidroeletrolítico

Saudubray. Inborn Metabolic Diseases. 5th ed. 2012
Mak CM, et al. Crit Rev Clin Lab Sci. 2013

INTRODUÇÃO
• O tratamento após a fase sintomática
destas doenças na maioria das vezes não
é capaz de reverter os danos que já estão
instalados
• A melhor forma de evitar a progressão é o
tratamento instituído em condição présintomática
Saudubray. Inborn Metabolic Diseases. 5th ed. 2012

O SCREENING NEONATAL AO REDOR
DO MUNDO
EUA e Canadá
• Todos os recém-nascidos têm acesso a
alguma forma de screening neonatal
• Número de doenças testadas
– EUA – varia de 29 a 59
– Painel básico recomendado pelo CDC é de 31 condições
primárias e 26 secundárias
– Canadá – varia de 5 a 38
Sparks SE. N C Med J. 2013
Bradford LT, et al. J Inherit Metab Dis. 2007
http://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/states

O SCREENING NEONATAL AO REDOR
DO MUNDO
Europa
• Todos os países possuem programas
nacionais de triagem neonatal
• Número de doenças
– Varia de 2 a 51 doenças

Sparks SE. N C Med J. 2013
Bradford LT, et al. J Inherit Metab Dis. 2007
http://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/states

O SCREENING NEONATAL AO REDOR
DO MUNDO
América Latina
• A doença com maior cobertura é o
hipotireoidismo congênito, presente em
todos os programas existentes

Borrajo GJC. J Inherit Metab Dis. 2007
Therrell BL. Seminars in Perinatology, 2015

O SCREENING NEONATAL NO BRASIL
• Em 1976 iniciou a triagem neonatal,
apenas para a PKU
• A partir de 1980 incorporou-se a detecção
precoce do hipotireoidismo congênito
• Na década de 1980 surgiram as leis
estaduais regulamentando a triagem
neonatal – SP e PR
• Em 1990 o ECA iniciou a regulamentação
federal para o screening neonatal
Ministério da Saúde, 2002
http://www.fepe.org.br

O SCREENING NEONATAL NO BRASIL
• Em 2001 há a ampliação para fibrose cística e
hemoglobinopatias com a criação do Programa
Nacional de Triagem Neonatal

O SCREENING
NEONATAL NO BRASIL
• No Paraná o screening é feito pela
FEPE desde 1987, sendo o
primeiro estado a adotar a triagem
das doenças recomendadas pelo
PNTN

Ministério da Saúde, 2002
http://www.fepe.org.br

O SCREENING NEONATAL NO BRASIL
• O Distrito Federal é a única unidade da
federação que oferece o teste do pezinho
ampliado desde 2010 – 30 doenças
– Além das 6 doenças do PNTN
– Galactosemia
– Deficiência de G6PD
– Toxoplasmose congênita
– Erros inatos do metabolismo – 22
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/PROGRAMA-DETRIAGEM-NEONATAL-DO-DF-1.pdf

AMPLIAÇÃO PELO SUS
• O objetivo de um programa de triagem
neonatal é detectar doenças em estados présintomáticos em recém-nascidos e oferecer
tratamento que possa melhorar
significativamente a qualidade de vida e
modificar a história natural da doença
• Os desfechos para o paciente que recebe a
intervenção precoce devem ser positivos
quando comparados com o daqueles
pacientes tratados mais tardiamente

AMPLIAÇÃO PELO SUS
O esforço para realizar um programa de triagem neonatal deve ser
empreendido quando um distúrbio metabólico preenche os seguintes
requisitos:
1. O distúrbio traz, se não tratado, consequências graves para a
saúde do afetado
2. Existe um tratamento que pode modificar substancialmente a
história natural da doença
3. O tratamento é significativamente mais eficaz quando implantado
na fase pré-clínica da doença
4. Existe um teste de triagem que seja simples, eficiente, aplicável
em larga escala e de baixo custo

Souza C. F. M. et. Al. 2002

CUSTO-EFETIVIDADE
• Filiano et al. – economia anual com o screening
neonatal pode chegar a US$36.600.000
• NBS x diagnóstico clínico
–
–
–
–

Tratamento em média quatro meses antes
Menos tempo de hospitalizações
Crianças assintomáticas no momento do diagnóstico
Menos complicações após o diagnóstico e início do
tratamento
– Maior pontuação nas escalas de inteligência e
desenvolvimento motor
Waisbren SE, et al. JAMA. 2003
Mak CM, et al. Crit Rev Clin Lab Sci. 2013
Schulze A, et al. Pediatrics. 2003 Jun;111

DIAGNÓSTICO CONFIRMATÓRIO
• A importância da triagem neonatal é a
detecção de pacientes, que apresentem
alta probabilidade de desenvolverem
determinada patologia
• Diagnóstico e intervenção precoce
– Modificam o curso natural da doença
– Garantem DNPM adequado
– Evitam agravos, sequelas e a mortalidade
associados à essas doenças

DIAGNÓSTICO CONFIRMATÓRIO
• Os exames confirmatórios são realizados
através de técnicas de genética molecular
ou a determinação de atividade
enzimática
– Fundamental para elucidação dos casos em
que os ensaios laboratoriais não permitem a
confirmação

TRATAMENTO PELO SUS
• Portaria 99/Janeiro de 2014
– O SUS oferece atendimento integral e
gratuito a todas as doenças raras, conforme a
necessidade clínica de cada caso
– Incorporação e uso de tecnologias, incluindo
tratamento medicamentoso e fórmulas
nutricionais quando indicados

http://portalms.saude.gov.br

TRATAMENTO PELO SUS
• Entre os EIM
– Terapia de reposição enzimática para MPS I e
II
– Doença de Gaucher
– Doenças triadas pelo PNTN

http://portalms.saude.gov.br

