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EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS 
HEREDITÁRIAS DO METABOLISMO (DHM)  

 

A Epidemiologia é a disciplina que estuda os determinantes da 

doença bem como os fatores envolvidos no seu desenvolvimento, 

distribuição e disseminação numa população. Por conseguinte, uma 

parte importante da epidemiologia de uma doença é aquela que 

estabelece as suas causas, desenvolvimento e transmissão e 

designa-se epidemiologia analítica. 

Possivelmente mais conhecida do público, a epidemiologia descritiva 

é a área da epidemiologia que engloba as metodologias para detetar 

e identificar os casos, as medidas de frequência e sua distribuição 

numa dada população. 

A abordagem das DHM por uma perspetiva epidemiológica tem um 

impacto muito positivo para o seu conhecimento, proporcionando ferramentas para identificar necessidades emergentes, 

melhorar a prática assistencial e a tomada de decisões em saúde pública. 

Permite, nomeadamente, a planificação de ações de prevenção, controlo e promoção da saúde a fim de melhorar o 

prognóstico e a qualidade de vida dos doentes, reduzindo a mortalidade e outras complicações devastadoras. 

QUAL A CAUSA DAS DHM, QUE FATORES INFLUENCIAM O SEU DESENVOLVIMENTO E 

COMO SE TRANSMITEM? (EPIDEMIOLOGIA ANALÍTICA) 

 
1. Qual a causa das DHM? 

 

As DHM são causadas por variações, designadas 

mutações, em algum dos genes do DNA do núcleo 

celular. Algumas doenças (poucas) são originadas por 

alterações no DNA das mitocôndrias. 

Os genes contêm informação para produzir proteínas. 

As mutações presentes na sequência de DNA de um 

gene originam alterações na proteína correspondente, 

o que pode afetar de forma negativa a sua função. Esta 

situação produz desequilíbrios químicos no organismo 

que levam ao aparecimento das manifestações clínicas. 
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2. Que fatores influenciam o desenvolvimento de uma doença? 

Nem todos os doentes com a mesma doença hereditária do metabolismo são iguais e isso é ainda mais intrigante em 

algumas situações, até mesmo irmãos que partilham uma mesma mutação podem ter uma apresentação dos sintomas e 

evolução clínica diferentes. 

O desenvolvimento de uma doença é influenciado por fatores internos e externos. 

• Entre os fatores internos encontra-se a heterogeneidade genética. Num determinado gene podem existir mutações 

muito distintas que provocam efeitos diferentes ao nível da proteína, também mutações em genes distintos podem 

originar a mesma condição clínica.  

Existem variações no DNA, em 

princípio neutras, designadas 

polimorfismos e não mutações, 

porque isoladamente não causam 

doença, mas quando se localizar no 

mesmo gene ou em outros genes 

podem também influenciar o quadro 

clínico. 

Outras causas de variabilidade clínica 

são as variações no número de cópias 

dos genes ou outras sequências, os 

elementos móveis do genoma e os 

fatores relacionados com a expressão 

de um determinado gene (que pode 

estar mais “on” ou mais “off” e levar 

à produção de mais ou menos 

proteína).  

Estes fatores são designados epigenéticos por estarem fora do gene em causa. 

• Por último, o quadro clínico pode ser influenciado por fatores externos ou ambientais. As mutações graves que 

alteram de forma importante a função da proteína que é codificada por aquele gene, são causa suficiente para a 

doença, mas há muitas mutações que permitem uma função residual da proteína.  

Neste último caso, o curso clínico pode ser modificado por fatores ambientais, como a febre, o stresse metabólico, 

medicamentos, entre outros. Por exemplo, a ingestão de determinados medicamentos ou drogas induz importantes 

crises hemolíticas em indivíduos com a deficiência na enzima glucose 6-fosfato desidrogenase.  

O jejum prolongado em crianças com distúrbios da beta-oxidação dos ácidos gordos pode ser fatal. 
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3. Como se transmitem as doenças hereditárias do metabolismo? 

Dado que são causadas por mutações num único gene, a sua transmissão à descendência ocorre sob a forma de uma 

padrão de hereditariedade designado monogénico ou mendeliano, porque segue as chamadas leis de Mendel 

A maioria apresenta modo de transmissão recessivo, porque só quando ambos os progenitores apresentam uma mutação 

ou mutações no mesmo gene e as transmitem em simultâneo têm um filho afetado. 

As DHM seguem um modo de transmissão designado de dominante quando é suficiente que só um dos progenitores 

transmita a mutação para que o filho seja afetado. 

No modo de transmissão ligado ao sexo, as mutações encontram-se em genes do cromossoma X e apenas os filhos do 

sexo masculino podem ser afetados, por apresentarem a mutação no seu único cromossoma X, as filhas, como têm dois 

cromossomas X, e geralmente um deles não tem a mutação, só em ocasiões específicas apresentam sintomatologia 

clínica. 

Por último, a hereditariedade mitocondrial, é a que seguem as mutações presentes no pequeno genoma mitocondrial, e é 

de natureza materna uma vez que este genoma é herdado por via materna. 

COMO SE DETETAM OS CASOS DE UMA DETERMINADA DOENÇA, COMO SE ESTIMA A SUA 

FREQUÊNCIA NUMA POPULAÇÃO E QUE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO SE 

PODEM ADOTAR? (EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA) 

1. Como se podem distinguir ou detetar os casos de doença hereditária do metabolismo? 

Geralmente através do diagnóstico dos doentes 

sintomáticos, mediante uma suspeita clínica e seu 

diagnóstico diferencial, utilizando tecnologias de 

suporte, como estudos de imagem (radiografias, 

ressonância magnética e outras) e investigações 

anatomopatológicas.  

No entanto, como são doenças genéticas, a confirmação 

laboratorial é essencial para um diagnóstico inequívoco 

e definitivo (testes de bioquímica genética e genética 

molecular). 

Os ensaios laboratoriais são também imprescindíveis 

para o diagnóstico dos portadores heterozigóticos, para 

o diagnóstico pré-natal e para o diagnóstico genético 

pré-implantatório. 

Também se podem identificar casos através da realização de rastreios populacionais e testes confirmatórios posteriores. 

Um rastreio populacional é uma intervenção de saúde pública dirigida a encontrar entre a população que não apresenta 

sintomas de uma doença concreta, nem solicitou apoio médico, os indivíduos que apresentam maior risco de ter essa 

doença com o objetivo de lhes oferecer testes de diagnóstico e opções terapêuticas ou de prevenção. 
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O rastreio populacional mais universal relativamente às 

doenças hereditárias do metabolismo é o rastreio 

neonatal, no entanto, do ponto de vista epidemiológico 

há que ter em consideração que existem cerca de 700 

DHM. 

As que reúnem as características adequadas para 

serem incluídas no rastreio neonatal são cerca de 25 e 

não existe um critério de inclusão universalmente 

aceite para todas elas. 

O rastreio neonatal é direcionado para as doenças 

graves e tratáveis, mas para algumas doenças graves 

não tratáveis e com incidência elevada em 

determinados grupos populacionais existem programas 

de rastreio dos heterozigóticos no período prévio à conceção, ou pré-natal. 

2. Como se estima a frequência de uma doença numa população? 

A frequência de uma doença é o número de indivíduos que apresenta essa doença. Este número não é útil se não fizer 

referência ao tamanho da população de onde provêm os casos e ao intervalo de tempo considerado. 

Por isso, são importantes os seguintes conceitos: 

• Prevalência: Número de casos de uma doença numa 

população num determinado momento. Por exemplo, 

número de casos de PKU que existente em Portugal no 

momento em que se faz o registo dos doentes. 

• Incidência: Número de casos novos de uma doença 

durante um período de tempo. Por exemplo, número de 

novos casos de PKU que aparecem durante um ano. 

• No caso dos defeitos congénitos e dos distúrbios 

genéticos, como é o caso das doenças hereditárias do metabolismo, só se utiliza como medida de frequência a 

Prevalência ao Nascimento, que significa, o número de casos observados numa população de recém-nascidos o mais 

ampla possível. 

COMO SE CALCULA A FREQUÊNCIA DE UMA DHM? 
Se considerarmos as DHM no seu conjunto, a sua frequência será o número de doentes diagnosticados com estas 

patologias. Há mais de 700 DHM descritas, todas elas com uma incidência muito baixa, por isso são designadas Doenças 

Raras ou Minoritárias (segundo a União Europeia aquelas cuja incidência é inferior a 5 casos por 10.000 indivíduos). 

Inclusivamente cerca de 80% destas doenças estão classificadas como Doenças Extra-raras ou muito raras (inferior a 

0.0001). 

A prevalência conjunta das DHM estima-se que seja, segundo estudos recentes, 1 em cada 800 nados-vivos. 

Em geral não é útil considerá-las no seu conjunto, mas individualmente. 
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É difícil estimar a frequência de uma DHM devido à sua heterogeneidade clínica (diferente apresentação clínica para uma 

mesma doença) e à extrema gravidade de alguns casos, em que os doentes podem morrer antes do diagnóstico. 

Um só diagnóstico perdido faz variar muito a frequência no caso de doenças muito raras. 

São muitos úteis os dados obtidos a partir dos programas de rastreio neonatal e do rastreio de portadores, quando se 

dispõe destes. 

Há que destacar que a prevalência ao nascimento obtida a partir dos programas referidos não é um dado totalmente 

exato, uma vez que não inclui os casos que morrem antes do rastreio nem os falsos negativos, que são os casos não 

detetados no rastreio. 

Por isso alguns autores utilizam a designação “taxa de deteção”, que significa, o número de recém-nascidos que têm de 

realizar o rastreio para se encontrar um caso de doença. 

Na tabela Frequência das DHM que são alvo de rastreio neonatal comparam-se as frequências ao nascimento de algumas 

DHM que são alvo de rastreio neonatal nos países que atualmente apresentam maior número de recém-nascidos, 

(Alemanha) (período 2005-2008) e EUA (período 2001-2006). 

Pode observar-se que não estão incluídas as mesmas doenças nos dois programas, a frequência de algumas doenças é 

diferente entre os dois países e as prevalências de algumas doenças são extremamente baixas. 

Os registos de doentes são também úteis para calcular a frequências das DHM. 

DE QUE DEPENDE A FREQUÊNCIA DE UMA DHM NUMA POPULAÇÃO? 
Depende da taxa de mutação de um gene, do modo de transmissão da doença e das desvantagens conferidas pela 

mutação.  

Têm também influência fenómenos modificadores naturais e socais, como por exemplo o padrão de migrações, a 

consanguinidade dos acasalamentos, a endogamia entre indivíduos que pertencem a grupos étnicos ou sociais restritos 

ou a aplicação sistemática de recursos na prevenção e controlo de certas DHM. 

O QUE SIGNIFICA TAXA DE MUTAÇÃO DE UM GENE? 
A taxa de mutação de um gene é a probabilidade de ocorrência de uma mutação num determinado gene em cada 

geração e é variável nas diferentes regiões do genoma.   

Na ausência de fatores modificadores, a frequência de uma mutação mantêm-se constante ao longo das gerações. 

O estudo “The 1000 Genomes Project” (estudo em que se analisaram cerca de 1.000 genomas humanos) reportou que, a 

taxa de mutação, por alteração de “novo" na linha germinal, é aproximadamente 10-8 por par de bases por geração. 

Observou-se também que cada pessoa é portadora de 50 a 100 variantes previamente implicadas em doenças 

hereditárias. 
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O QUE ACONTECE A UMA MUTAÇÃO QUE SEJA DESVANTAJOSA? 
Quando uma mutação num determinado gene altera a 

função de uma proteína, e esta situação é desvantajosa 

para o individuo que a possui a versão mutante do gene 

tende a desaparecer da população.  

Não obstante, aparecem novas mutações em cada 

geração, atingindo-se uma situação de equilíbrio entre 

uma mutação que origina uma variante deletéria 

(nociva) do gene e a seleção natural que a elimina da 

população. 

As DHM são muito raras porque apresentam taxas de 

mutação por gene por geração muito pequenas e grandes desvantagens seletivas, o que faz com que o balanço entre 

mutação e seleção seja muito baixo. 

EXISTEM MUTAÇÕES QUE SÃO VANTAJOSAS? 
Se as mutações forem vantajosas não são consideradas 

mutações mas variações de adaptação das espécies ao 

meio ambiente. 

Existem, no entanto, mutações em alguns genes que 

causam doenças autossómicas recessivas, em que o 

individuo portador (heterozigótico, ou seja, com um único 

alelo mutado) apresenta vantagens relativamente aos 

indivíduos homozigóticos para o alelo normal (que 

apresentam dois alelos sem mutação) ou relativamente 

aos indivíduos com a doença (com dois alelos com uma 

mutação deletéria). 

É o caso da anemia falciforme, cujos portadores apresentam maior resistência à malária que os homozigóticos com a 

anemia ou que os indivíduos sem a mutação (normais). Esta característica ou vantagem seletiva originou que em 35 

gerações tenha aumentado a frequência do gene mutado de 0.1% para 45% na África Oriental. 

QUAL INFLUÊNCIA DO PADRÃO DE 

MIGRAÇÕES? 

 O padrão de migrações resulta dos fluxos migratórios entre os 

diferentes países, estes movimentos migratórios podem ter 

diversas causas, por exemplo invasões no decurso de guerras e 

movimentos sociais. 

Este padrão é determinante na dispersão das doenças 

hereditárias para novas áreas geográficas (ver também efeito 

fundador). 
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E A CONSAGUINIDADE? 
Existe consanguinidade quando ocorre o cruzamento de indivíduos pertencentes a uma mesma família. A sua existência 

tem influência sobretudo nas doenças que apresentam modo transmissão autossómico recessivo. Como os pais são 

aparentados, é mais provável haja a partilha de mutações pouco frequentes, o que aumenta a probabilidade de as 

transmitirem à sua descendência. 

E A ENDOGAMIA, O QUE É ? 
Endogamia é a união entre indivíduos com ascendência comum, de uma 

mesma família ou linhagem, habitualmente com o objetivo de garantir a 

unidade da tribo ou clã. 

Aumenta a probabilidade de os cônjuges partilharem a mesma informação 

genética, o que faz com que a frequências das DHM com modo de 

transmissão autossómico recessivo aumente consideravelmente. 

EXISTEM OUTRAS CAUSAS PARA O AUMENTO DE 

FREQUÊNCIA DE UMA DHM NUMA POPULAÇÃO? 
Outra causa é o designado efeito fundador, que ocorre quando uma 

população passa de uma rápida redução de tamanho a uma rápida expansão do mesmo. As mutações presentes na 

população reduzida de origem, mantêm-se enquanto esta se expande e ocorre um aumento da sua frequência. 

É POSSÍVEL REDUZIR A FREQUÊNCIA DAS DHM NUMA POPULAÇÃO? 
É difícil, dado os mecanismos biológicos que as causam, mas podem adotar-se medidas de prevenção e controlo. Para isso 

é imprescindível o conhecimento da história natural da doença, ou seja, a descrição da progressão da doença num 

determinado período de tempo num grupo de doentes suficientemente representativo, desde o diagnóstico ou início da 

doença até à morte, ou seja desde o início biológico, passando pela fase pré-clínica, pela fase clínica até ao desenlace final. 

O conhecimento da história natural da doença é necessário para se poder avaliar os resultados das intervenções 

direcionadas a modificá-la positivamente e os benefícios conseguidos. É também importante para projetar essas 

intervenções, uma vez que, as medidas a tomar diferem significativamente ao longo das fases da história natural da 

doença. 

Assim, é possível distinguir: 

• Prevenção primária: dirigida a reduzir a frequência de uma doença diminuindo o número de novos casos que 

aparecem numa população definida. As opções partem pela oferta de aconselhamento genético aos progenitores, 

processo que inclui diversas opções preventivas a nível familiar, tais como, a deteção de portadores, o diagnóstico 

pré-natal e o recurso às tecnologias de reprodução medicamente assistida.  

 

Esta abordagem visa a família e implica o conhecimento do risco genético quando é efetuado o diagnóstico de um 

doente. Mas existe uma abordagem mais pró-ativa ao nível da população em geral, que se aplica quando a frequência 

de uma doença grave e sem tratamento é elevada numa determinada população. 

 

Trata-se do rastreio populacional dos heterozigóticos em adultos jovens no período pré-concecional ou pré-natal. 

Estes programas reduziram em 90% a frequência da doença de Tay-Sachs em comunidades de judeus Asquenazi e na 

Sardenha reduziram em 90% os casos de Talassemia Major que passaram de 1 em cada 250 nascimentos para 1 em 

cada 4000 nascimentos. 
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•  Prevenção secundária: dirigida a reduzir a prevalência, reduzindo a duração da doença ou as disfunções associadas 

à mesma, mediante a intervenção precoce e tratamento dos indivíduos que tenham manifestado sinais e sintomas. 

 

Para algumas DHM, como a fenilcetonúria, o sucesso do tratamento depende do facto da doença ser detetada antes 

da suspeita clínica com base nos sintomas, sendo esta a origem dos programas de rastreio neonatal. 

 

As DHM são doenças genéticas e portanto crónicas, logo os programas de rasteio de neonatal não vão alterar 

substancialmente a sua prevalência, mas contribuem extraordinariamente para a melhoria da qualidade de vida e 

sobrevida dos doentes pelo que são consideradas valiosas intervenções de saúde pública na forma de prevenção 

secundária. 

 

As intervenções terapêuticas em doentes que tenham manifestado sintomas de DHM, que por diversas razões não 

são alvo de rastreio neonatal (a imensa maioria da DHM) também têm registado importantes progressos, mas faltam, 

dados epidemiológicos rigorosos e comparáveis para conhecer e quantificar a eficácia destas medidas de prevenção 

secundária, em geral. 

 

• Prevenção terciária: dirigida a reduzir a incapacidade e a dependência, e a prevenir as deficiências apesar do carácter 

permanente da situação. Conjuntamente com o tratamento, a prevenção terciária inclui os aspetos psicossociais, 

educativos, familiares e sociais. É fundamental o estabelecimento das necessidades de serviços para as pessoas com 

DHM de forma proporciona-lhes serviços abrangentes e equitativos. 

 

 

 

 

Projeto: As Doenças Metabólicas Raras em Português, um projeto APCDG & Guia Metabólica. 

Apoio económico: "Para ti, sempre: um CD de música, uma vida CDG”, coordenado pela APCDG em 2014 e 
realizado em conjunto com famílias, amigos e profissionais CDG. 

Coordenação da tradução: Vanessa Ferreira (Associação Portuguesa CDG e outras Doenças Metabólicas 
Raras, APCDG, Portugal), Mercedes Serrano e Maria Antónia Vilaseca (Guia Metabólica). 

Traduçao: Sandra Catarina Alves, Investigadora    Auxiliar.  Unidade de Investigação e Desenvolvimento,   
Departamento de Genética Humana. Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo  Jorge, Porto, Portugal. 
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