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AS VACINAS E OS ERROS CONGÉNITOS DO 

METABOLISMO 
 
A prática da imunização ou vacinação das doenças próprias da 

infância, serve não só para a sua prevenção, mas também para a 

sua total ou quase total erradicação. 

Nas crianças que sofrem de erros congénitos do metabolismo, a 

vacinação para além destes beneficios, tem também a vantagem 

de reduzir o risco de infecções e consequentemente o risco de 

descompensação metabólica. No entanto, é difícil encontrar 

documentação internacional para todas e para cada uma das 

doenças metabólicas. 

Hoje incluimos na nossa página as recomendações sobre vacinação que seguem as normas da Academia Americana de 

Pediatria, referidas no artigo de Kingsley et al., publicado na prestigiada revista Pediatrics e que se pode consultar on-line. 

Na seguinte tabela detalhamos algumas destas recomendações: 

ERROS CONGÉNITOS DO METABOLISMO DOS AMINOÁCIDOS E ÁCIDOS ORGÂNICOS 

Fenilcetonúria Vacinação seguindo o calendário com controlo apertado dos valores de Fen. 

Tirosinemia Vacinação seguindo o calendário, sempre que siga tratamento com NTBC. 

Defeitos do ciclo da ureia Vacinação seguindo o calendário com controlo apertado dos valores de 

amónia/glutamina. 

Acidúria metilmalónica Vacinação seguindo o calendário. 

Acidúria glutárica tipo 1 Vacinação seguindo o calendário, com seguimento apertado. 

Nesta doença as crises de encefalopatía podem surgir após as infecções, e 

possivelmente após as imunizações. 

Deficiência de Holocarboxilase 

e Deficiência de Biotinidase 

Se a doença está controlada do ponto de vista clínico, seguir o calendário de 

vacinação. 

Excepção: doentes com Imunodeficiência combinada severa, nestes a vacinação está 

contraindicada. 

ERROS CONGÉNITOS DO METABOLISMO DOS LÍPIDOS 

Défice de MCAD Vacinação seguindo o calendário, aos 24 meses administrar a vacina polissacarídica 

polivalente para o Pneumococo.  

Doença de Zellweger Vacinação seguindo o calendário. 

Adrenoleucodistrofia ligada ao X Vacinação seguindo o calendário. 

Na maioria dos casos quando é feito o diagnóstico, o calendário de vacinação já está 

cumprido. 

Gangliosidose GM1 Vacinação seguindo o calendário, vacinar especialmente contra agentes que 

provocam infecções do trato superior. Aos 24 meses administrar a vacina 

polissacarídica polivalente para o Pneumococo. 
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Niemann-Pick tipos A e B Vacinação seguindo o calendário, vacinar especialmente contra agentes que 

provocam infecções do trato superior e os agentes oportunistas após esplenectomia. 

Aos 24 meses administrar a vacina polissacarídica polivalente para o Pneumococo e o 

Meningococo. Ponderar a vacinação desta idade em diante. 

Leucodistrofia metacromática Vacinação seguindo o calendário. 

Doença de Krabbe Vacinação seguindo o calendário, especialmente vacinar contra agentes que 

provocam infecções do trato superior. Aos 24 meses administrar a vacina 

polissacarídica polivalente para o Pneumococo. 

ERROS CONGÉNITOS DO METABOLISMO DOS HIDRATOS DE CARBONO 

Galactosemia e glucogenose tipo 

1 

Vacinação seguindo o calendário. 

ERROS CONGÉNITOS DO METABOLISMO DAS PURINAS E PIRIMIDINAS 

Deficiência de ADLS, Deficiência 

de DPD e Deficiência de Cofactor 

do Molibdeno 

Vacinação seguindo o calendário. Aos 24 meses administrar a vacina polissacarídica 

polivalente para o Pneumococo. 

 Sobre a recomendação da vacinação contra a gripe sazonal, não existe nenhuma referência em particular, propõe-se que 

todos os doentes com erros congénitos do metabolismo beneficiem da mesma, prevenindo o aparecimento de uma forma 

mais agressiva de gripe. 

No entanto, está contraindicada nos doentes que possam apresentar algum tipo de imunodeficiência associada, como é o 

caso dos doentes com défice de biotinidase ou lisinúria com intolerância às proteínas. Esta recomendação é feita porque 

esta vacina é de virus vivos atenuados, que tende a deixar de utilizar-se nos calendários de vacinação vigentes na maioria 

dos países desenvolvidos. Era o caso do virus da poliomielite ou a DTP (componente pertussis) no nosso antigo calendário 

de vacinação. 
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