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STRESS OXIDATIVO NOS ERROS 
HEREDITÁRIOS DO METABOLISMO (EHM) 

O oxigénio é indispensável à vida de muitos organismos, 

entre os quais o ser humano. No entanto, se a sua 

presença é excessiva pode chegar a ser tóxico, uma vez 

que tende a produzir radicais livres. Os seres vivos 

desenvolveram mecanismos para se protegerem do 

efeito tóxico do oxigénio, contudo se a produção de 

radicais livres é muito grande e os mecanismos de 

defesa são insuficientes para proteger o organismo 

desse efeito produz-se stress oxidativo. 

O QUE SÃO RADICAIS LIVRES? 
O corpo humano é formado por células e estas, por sua 

vez, são formadas por átomos e moléculas que contêm 

eletrões (cargas elétricas negativas) distribuídos por 

pares (emparelhados) na sua orbital externa.  

Quando num átomo um eletrão não tem par (ou seja está 

desemparelhado), o átomo tem uma grande tendência para 

captar um eletrão de outro composto ou a perder o seu 

eletrão desemparelhado para ganhar estabilidade, e deste 

modo, converter-se numa espécie muito reativa, um radical 

livre. 

O segundo composto ao qual  foi “roubado” um eletrão fica 

consequentemente instável, convertendo-se por sua vez 

também num radical livre, tendendo de seguida a reagir com 

um terceiro composto para se estabilizar.  

Ocorre assim uma reação em cadeia que pode afetar os 

componentes das membranas celulares e levar mesmo à destruição das células, causando a morte celular. 

OS RADICAIS LIVRES TÊM SEMPRE UMA AÇÃO PREJUDICIAL? 
Nem sempre, já que também podem atuar sobre bactérias e vírus, atacando as suas membranas e defendendo assim o 

nosso organismo de agentes infeciosos.  

QUAIS SÃO AS FONTES DE RADICAIS LIVRES? 
Existem fontes endógenas (quando os radicais livres são gerados por reações que ocorrem no nosso organismo) e fontes 

exógenas (quando os radicais livres são produzidos por agentes externos). Entre as fontes endógenas a mais importante é 

a cadeia transportadora de eletrões existente na mitocôndria (ver Doenças mitocondriais), cujo mau funcionamento 

conduz à formação de radicais livres de oxigénio. 
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Existem também enzimas oxidantes (xantina oxidase) e células 

sanguíneas com atividade de defesa (macrófagos, etc...). 

Entre os agentes exógenos destacam-se as radiações ionizantes 

e a luz solar, o fumo do tabaco, o choque térmico, a oxidação de 

alguns fármacos e outras substâncias oxido-redutoras. 

COMO ATUA O NOSSO CORPO PERANTE A 

PRODUÇÃO EM EXCESSO DE RADICAIS LIVRES? 
O nosso corpo atua tentando parar a ação dos radicais livres 

mediante mecanismos de prevenção (alimentos antioxidantes), 

defesas antioxidantes (enzimas antioxidantes e antioxidantes 

não enzimáticos) e mecanismos de reparação (ativação de 

genes que sintetizam de novas proteínas danificadas pelos 

radicais livres). 

O QUE SÃO ENZIMAS ANTIOXIDANTES? 
São um conjunto de proteínas com função enzimática que 

atuam em cadeia para eliminar os radicais livres.  

 

O sistema mais importante é formado por quatro enzimas: 

superóxido dismutase, glutationa peroxidase, glutationa 

redutase e catalase, cuja função global consiste em 

decompor o radical superóxido (uma das principais espécies 

reativas de oxigénio) em água e oxigénio. 

O QUE SÃO SUBSTÂNCIAS ANTIOXIDANTES? 
São substâncias capazes de ceder facilmente eletrões aos 

radicais livres. Muitas destas substâncias são vitaminas, como 

as vitaminas C, E e A, presentes em muitos alimentos, que 

têm função antioxidante preventiva e de eliminação de 

radicais livres. 

 

Outras substâncias são oligoelementos, como o selénio 

(atua como cofactor da glutationa peroxidase e de outras 

enzimas), cobre, zinco ou o manganês (cofactores da 

superóxido dismutase), e outras substâncias como a 

glutationa, ubiquinona ou a coenzima Q10 e certas 

proteínas transportadoras de metais, como a 

ceruloplasmina, transferrina, ferritina e o ácido úrico.  
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COMO SE PODE MEDIR A PRODUÇÃO DE RADICAIS LIVRES? 
Os radicais livres são difíceis de quantificar pois são muito reativos e instáveis. Assim, é usual avaliar a variação das 

atividades das enzimas antioxidantes, a diminuição das concentrações das substâncias antioxidantes, a capacidade 

antioxidante de líquidos biológicos e tecidos, ou, alternativamente o dano produzido pelos radicais livres sobre lípidos ou 

proteínas mediante marcadores bioquímicos. 

OS ERROS HEREDITÁRIOS DO METABOLISMO (EHM) SÃO CAUSA DE STRESS OXIDATIVO? 
Os EHM são doenças crónicas, pois afetam o metabolismo do doente de uma forma continuada ao longo da vida. Muitos 

deles, em particular aqueles associados com alterações do  metabolismo intermediário, afetam as reações de catabolismo 

ou síntese de pequenas moléculas (aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares simples e ácidos gordos), bem como as 

reações mitocondriais de produção de energia. 

Nalguns destes EHM as descompensações recorrentes implicam uma acumulação de metabolitos tóxicos, um decréscimo 

na síntese de biomoléculas essenciais (moléculas biológicas essenciais para a vida) e um defeito na produção de energia. 

Como a principal fonte intracelular de radicais livres é a cadeia transportadora de eletrões, a sua disfunção primária 

(doenças mitocondriais) ou secundária (outros EHM que afetem a sua correta função) pode gerar um excesso de radicais 

livres. 

OS EHM SÃO, PORTANTO, UMA FONTE DE RADICAIS LIVRES? 
Os EHM podem constituir uma fonte de radicais livres por 

diversos mecanismos: alguns metabolitos tóxicos gerados 

são muito reativos e atuam como radicais livres 

(homocisteína na homocistinúria, fumarilacetoacetato e 

maleilacetoacetato na tirosinémia tipo I); outros reagem 

com radicais livres; outros inibem a atividade dos complexos 

da cadeia transportadora de eletrões ou cadeia respiratória 

(metabolitos das acidúrias propiónica e metilmalónica) ou 

das enzimas antioxidantes (o N-acetilaspartato inibe a 

glutationa peroxidase e a catalase na doença de Canavan, 

etc…); outros inibem a síntese de compostos antioxidantes 

(metabolismo da glutationa na cistinose e na tirosinémia, 

coenzima Q10 na aciduúria mevalónica), etc… 

Em alguns casos são as dietas especiais que parecem estar implicadas nos baixos níveis de alguns oligoelementos (selénio 

na PKU e outras doenças tratadas com dietas restritas em proteínas). São muitos os estudos realizados durante a última 

década para avaliar o stress oxidativo como possível mecanismo de patogenia em muitas doenças metabólicas. 

Na tabela 1 é apresentado um resumo de alguns dos resultados obtidos nestes estudos. 

Dado que os EHM são doenças minoritárias, é difícil confirmar, por ausência de um número elevado de doentes, que 

associadas a estas patologias estão atividades enzimáticas alteradas das enzimas antioxidantes ou concentrações 

anómalas de antioxidantes. 

Muitas vezes usam-se, para tal demonstração de correlação, modelos animais experimentais. No entanto, os resultados 

obtidos nestes estudos são dados indiretos, muito complexos e frequentemente de difícil interpretação. 
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QUE AÇÕES SE PODEM REALIZAR PARA PREVENIR O STRESS OXIDATIVO NOS DOENTES 

COM EHM?  
Em alguns EHM em que foi demonstrada a existência de uma 

clara interferência com a síntese de compostos antioxidantes, 

o tratamento inclui a administração de suplementos (por 

exemplo vitamina E e coenzima Q10 na acidúria mevalónica). 

No entanto, devido à complexidade dos mecanismos 

patogénicos (causadores das manifestações clínicas e 

bioquímicas) destas doenças, qualquer medida terapêutica 

deve ser muito bem supervisionada pelo médico responsável 

pelo doente que conhece a doença e as suas possibilidades de 

tratamento. 

Não obstante, como muitas substâncias antioxidantes se 

encontram nos alimentos (vitaminas, oligoelementos), recomenda-se uma alimentação o mais variada possível, rica em 

frutas e verduras, sempre que esta não interfira com o tratamento específico do EHM (por exemplo, na intolerância 

hereditária à frutose, em que estão proibidas) e sempre aconselhados pelos nutricionistas responsáveis pelo doente. 

TABELA 1. EXEMPLOS DO MECANISMO MOLECULAR SUBJACENTE AO STRESS OXIDATIVO 

EM ALGUNS EHM  
Defeito Enzimas AO SAO Outros 

Acidúrias orgânicas 

Propiónica   ↓CoQ10 Inibe o CK e CR 

Metilmalónica     Inibe o CK e CR 

CblC     ↑RL evitado por B12 

Glutárica     ↑astrócitos e disfunção mitocondrial, alteração do 

metabolismo energético do cérebro (rato) 

SSADH disfunção alteração   

Mevalónica  ↓GPX ↓CoQ10   

D. Canavan ↑NAA inibe 

GPX e catalase 

↓selénio, ↓CoQ10, 

↓ceruloplasmina  

↑Phe→dano DNA, ↑Phe na mPKU→↑SO no 

cérebro e fígado de rato 

Alcaptonúria     ↑HGA e derivados oxidados polimerizados no 

tecido conjuntivo  

Aminoacidopatias 

NKH   ↓glutaMona   

PKU ↓catalase, 

↓GPX 

↓selénio,↓CoQ10, 

↓ceruloplasmina 

↑Phe→dano DNA, ↑Phe na mPKU→↑SO no 

cérebro e fígado de rato 

Ciclo da ureia     ↑amónia→↓energia, ↑citrulina  amónia 

→↓capacidade oxidaMva (ratinho)  

Tirosinémia I   ↓glutaMona  Oxidação de succinilacetona  

HHH     ↑Orn e HCtr inibem o CK e CR  

Homocistinéria ↑SOD    Citotoxicidade, astrócitos vulneráveis, inflamação 

vascular e das células gliais da retina, mediada por 

superóxido  

Cistinose   ↓glutaMona Oxidação de succinilacetona  
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Defeito Enzimas AO SAO Outros 

MSUD     SO nas descompensações  

Defeitos dos hidratos de carbono 

Galactosémia     ↓Capacidade anMoxidante e ↑marcadores de 

danos no DNA  

Glucogenose Ia  ↓SOD e 

catalase  

  Superóxido implicado na nefropatia  

Doenças 

mitocondriais 

    Afetam CR 

MELAS, MERRF      Mutações mDNA→↓CR 

Def. β-oxidação 

SCAD      Morte celular exacerbada por hipertermia, 

↓disfunção mitocondrial  

MCAD     ↑ác. cis-decenóico → SO cérebro de rato  

VLCAD     ↑Gorduras →↑SO  

D. lisossomais 

MPS III      SO no cérebro e cerebelo de ratinhos implicado na 

neurodegeneração  

MPS II   ↓SAO    

MPS I  disfunção    SO no cerebelo e outros órgãos de ratinho  

NPC      Forma produtos de oxidação de colesterol  

D. Gaucher      Desregulação da resposta ao SO, ↑marcadores SO  

Lipofuscinoses 

Ceroides Neuronais 

↑SOD  ↓glutaMona  SO → aMvação microglias em ratinho 

D. Fabry      ↑globósido → SO  

D. peroxissomais  ↓catalase    Peroxidação lipídica, disfunção mitocondrial  

D. Refsum     ↑fitânico → ↑Superóxido  

X-ALD  ↑SOD    ↑AGCML → alteração das propriedades da 

membrana celular, peroxidação lipídica  

Zellweger  ↑SOD    Disfunção da CR  

Outros EHM 

XCT     SO  

CK: ciclo de Krebs; CR: cadeia respiratória ou cadeia transportadora de eletrões; SO: stress oxidativo; RL: radicais livres; 

SOD: superóxido dismutase; GPX: glutationa peroxidase; SAO: substâncias antioxidantes. 

 

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: Fátima Ventura, Metabolism & Genetics Group Research Institute for Medicines iMed.ULisboa 

Faculdade de Farmácia da ULisboa Av. Prof. Gama Pinto 1649-003 Lisboa. 

 
Passeig Sant Joan de Déu, 2 08950 

Esplugues de Llobregat 

Barcelona, Spain 

Tel: +34 93 203 39 59 

www.hsjdbcn.org  /  
www.guiametabolica.org 

© Hospital Sant Joan de Déu. All rights 

reserved. 

 
 


