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INTRODUÇÃO:
Erros inatos do metabolismo são
doenças raras individualmente, mas
em conjunto têm incidência de
1:2.500 nascidos vivos. O diagnóstico
é difícil pela variabilidade de
apresentação e baixa incidência e
demanda intervenção precoce para
melhor sobrevida. Descrevemos um
caso grave de acidemia propiônica
(AP), doença
que cursa com
deficiência ou ausência da enzima
propionil-CoA carboxilase, levando ao
acúmulo de ácido propiônico com
manifestações agudas de intoxicação
ou
crônicas
de
atraso
no
desenvolvimento
e
alterações
neurológicas.

Evoluiu
com
rash
cutâneo
secundário
a
deficiência
de
isoleucina, com melhora após
suplementação.
Foi
iniciado
levetiracetam, com bom controle
das crises.

DISCUSSÃO:

A rápida suspeição de crise
metabólica secundária a uma
acidemia orgânica ainda sem
diagnóstico definitivo, identificada
pela
acidose
metabólica,
pancitopenia
e
manifestações
neurológicas, propiciou manejo
adequado desta complicação, de
forma a interromper estado
hipercatabólico
e
reduzir
DESCRIÇÃO DO CASO:
metabólitos tóxicos. O atraso na
Lactente do sexo masculino iniciou no suspeição incorre na instituição de
segundo mês de vida com vômitos, terapêutica ineficaz, com possível
sonolência, pancitopenia grave e evolução para óbito.
acidose metabólica. Evoluiu com
CONCLUSÃO:
crises convulsivas tônico-clônico
generalizadas e rebaixamento do O pediatra deve manter sempre alto
sensório, com necessidade de grau de suspeição para fazer o
intubação e internação em CTI. diagnóstico de um EIM e instituir
o
tratamento
Diante ao quadro inespecífico de precocemente
acometimento
multissistêmico, apropriado, garantindo melhor
de vida, prevenindo crises
suspeitado de erro inato do qualidade
metabólicas e promovendo melhor
metabolismo
(EIM)
em
crise desenvolvimento.
metabólica. Mantido dieta com
restrição de aminoácidos e hidratação
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