Triagem Neonatal
Deficiência da Biotinidase (DB)
A deficiência da biotinidase (DBT) é um erro inato do metabolismo que
causa um defeito no metabolismo da vitamina biotina. O organismo não
consegue reciclar ou usar a biotina da dieta. As pessoas não tratadas e
com deficiência grave, por volta da sétima semana de vida, desenvolvem
alterações neurológicas, como crises epilépticas de difícil controle,
hipotonia, microcefalia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e
alterações cutâneas: dermatite eczematóide, candidíase e alopecia.
Crianças e adolescentes com deficiência grave diagnosticados tardiamente
apresentam fraqueza dos membros, paresia espástica, diminuição da
acuidade visual, perda auditiva e atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor. Os indivíduos com deficiência parcial podem ter
hipotonia, rash cutâneo e perda de cabelos, principalmente durante
períodos de estresse.
Prevalência
Varia conforme população estudada. Mundialmente é em torno de
1: 60.000 nascidos vivos, nas formas grave e parcial, juntas. No Brasil
temos um estudo de 1998 realizado em Curitiba (PINTO et cols.) que
encontrou 2 pacientes em pesquisa com 125.000 amostras, valor próximo

a 1:60.000. Outro estudo em 2004 (NETO et cols.) com 225.136 amostras
encontrou 2 pacientes com a forma grave e 1 com a forma parcial, dando
uma prevalência conjunta de 1: 41.000 nascidos vivos. Na verdade, a
prevalência brasileira será estabelecida após a implantação do teste da
atividade da biotinidase na Triagem Neonatal em todo território nacional.

Genética
A DB é uma doença genética e hereditária, de herança autossômica
recessiva, ou seja, os pais obrigatoriamente têm pelo menos uma cópia de
um gene alterado e se o casal é heterozigoto (Aa), a cada gestação correse o risco de terem um filho afetado ou filha afetada, uma chance em
quatro, ou seja, 25% a cada gestação. O gene alterado carrega a
informação para produzir a enzima biotinidase errada e por isso a enzima
não funciona direito. Os pais que têm pelo menos um gene (A) com a
informação correta não apresentam nenhum problema, porque produzem
cerca de 50% de uma enzima normal, que vai fazer a sua função de
prover biotina para um metabolismo normal. Deve ser realizado o
aconselhamento genético aos pais e os irmãos, que também devem ser
testados quanto a DB.

Diagnóstico
É laboratorial. Considera-se deficiência grave quando a atividade da
enzima biotinidase no plasma é menor do que 10%, e parcial quando a
atividade é de 10% a 30%. O diagnóstico da forma grave e parcial já pode
ser feito na triagem neonatal, garantindo diagnóstico e tratamento
precoce e prevenindo as manifestações clínicas graves da doença. Todas
as crianças com teste da triagem neonatal positivo devem realizar a
dosagem plasmática da biotinidase para a confirmação do diagnóstico.

Tratamento
É simples e de baixo custo. Limita-se à suplementação de biotina por via
oral na dose de 20 mg/dia, independentemente do peso, durante toda a
vida do doente. Aquelas pessoas que já possuem os sintomas da doença
têm melhora com o uso da biotina, com regressão parcial do quadro
clínico. Mas muitas vezes eles necessitam de tratamento das alterações
visuais, auditivas e do desenvolvimento. Os bebês tratados precocemente
devem permanecer assintomáticos, com desenvolvimento neurológico
normal, desde que mantenham o tratamento com biotina oral por toda a
vida.

Acompanhamento
Todas as crianças detectadas com DB devem fazer exame oftalmológico e
teste de audição uma vez ao ano, ter atendimento regular com o médico
da Unidade Básica de Saúde e avaliação anual em Centro de Referência.
As crianças ou adolescentes com sintomas devem ser avaliados em Centro
de Referência, com dosagem de ácidos orgânicos na urina se houver
retorno de sintomas após terapia com a biotina (em geral por falta de
adesão). A dosagem de biotina em sangue ou urina pode ser útil para
determinar a adesão ao tratamento.

LABORATÓRIO DA TRIAGEM NEONATAL PARA DEFICIÊNCIA DA
BIOTINIDASE
Recomendações gerais para a coleta do teste do pezinho na Fase
IV – PNTN
Amostra: O período ideal de coleta da amostra é após 48 horas do
nascimento, idealmente entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido, em
papel filtro (S & S 903).

•

Realizar a assepsia do calcanhar com algodão ou gaze levemente
umedecida com álcool 70%. Massagear bem o local, ativando a
circulação. Certificar-se de que o calcanhar esteja avermelhado e
aguardar a secagem completa do álcool;

•

Nunca utilizar álcool iodado, merthiolate colorido ou qualquer outra
substância que não tenha sido indicada, para não causar
interferências no resultado do exame;

•

Realizar a punção lateralizada, no quadrante superior com uma
lanceta de ponta fina no calcâneo do recém-nascido, conforme as
instruções de coleta de teste do pezinho. Aplicar um curativo no
local da punção;

Armazenamento: Após o período de secagem de 3 horas na posição
horizontal, embalar as amostras dentro de um papel alumínio e guardar
dentro de um recipiente plástico tampado e armazenar em geladeira a 2º
- 8ºC até o envio para o Laboratório de Triagem Neonatal.
A conservação das amostras em temperatura adequada é essencial para a
realização desses exames.
Transporte: As amostras devem ser encaminhadas dentro de um isopor.
O transporte das amostras deve ser priorizado desde a coleta nas
Unidades de Saúde e/ou Maternidades até o Laboratório de Triagem
Neonatal.
Conservação e agilidade no transporte da amostra são de extrema
importância, especialmente devido a atividade da Biotinidase, que decai
com o tempo e com o calor, podendo ser um fator de risco para o
aumento do número de casos falso-positivos.
Testes de triagem alterados serão classificados como suspeitos até a
confirmação do diagnóstico, podendo ser complementados com estudo
genético-molecular.

DEFICIÊNCIA DA BIOTINIDASE
O diagnóstico da Deficiência da Biotinidase será realizado em papel filtro
quantitativamente e nos casos de resultados alterados será realizado o
exame confirmatório quantitativo no plasma heparinizado (Método Wolf).
Estudo complementar de biologia molecular é necessário para a conclusão
diagnóstica.
Interpretação dos Resultados
Os pacientes com testes de triagem alterados (parcial ou total) serão
classificados como suspeitos até a confirmação do diagnóstico, que será
estabelecido a partir do teste quantitativo da atividade da Biotinidase e,
quando indicado, estudo de biologia molecular.
Triagem Neonatal
Para a triagem neonatal, todos os recém-nascidos com resultado da
atividade da Biotinidase superior a 70,0 U, serão considerados NORMAIS.
Os recém-nascidos com resultados entre 30,0 e 70,0 U da atividade da
Biotinidase necessitam de nova coleta de sangue para o teste
confirmatório em plasma.
Os recém-nascidos com resultados da triagem neonatal inferiores a 30,0
U da atividade da Biotinidase também necessitam de nova coleta para o
teste confirmatório em plasma, além do agendamento de consulta para
início da medicação com acompanhamento pelo Laboratório de Triagem
Neonatal ou Centro Especializado (ANEXO 7).

Teste Confirmatório
O teste confirmatório consiste na dosagem quantitativa da atividade da
Biotinidase no plasma.
Amostra: A coleta da amostra para o teste quantitativo confirmatório
deverá ser realizada no Laboratório de Triagem Neonatal para seu
adequado processamento, armazenamento e realização imediata do teste.
A atividade da Biotinidase degrada com o calor, podendo levar a um
resultado falso- positivo e consequentemente a um diagnóstico
equivocado. Portanto, é imprescindível o comparecimento do recémnascido
no
Laboratório
de
Triagem
Neonatal,
ficando
como
responsabilidade de cada município a organização do transporte e a
garantia da presença do recém-nascido o mais rápido possível para a
realização da coleta.
Se eventualmente, em condições especiais, houver a necessidade da
coleta do teste confirmatório no próprio município, um acordo entre o
SRTN e município deverá ser previamente estabelecido.
Para os casos em que necessário coletar a amostra no local, fora
da esfera do Laboratório de Triagem Neonatal, seguir as etapas
abaixo:
Tempo de jejum: 3 a 4 horas
Tipo de amostra: Plasma heparinizado
Tipo de tubo: heparina sódica (tubo de tampa verde)
Quantidade: 4 ml de sangue total

Preparação da Amostra:
Realizar a punção venosa de 4mL de sangue total em tubo com heparina
sódica (tubo de tampa verde), homogeneizar delicadamente por inversão
por 5 a 8 vezes.
Centrifugar a amostra, separar o sobrenadante (plasma) com o auxílio de
uma pipeta e transferir para um tubo seco.
Acondicionar a amostra em saquinho plástico vedado. Reserve.
A amostra deverá ser congelada imediatamente após a transferência.
O tubo deverá estar devidamente identificado
informações do primeiro teste do pezinho.
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Preparo da amostra para congelamento imediato com o gelo seco:
Preparo da amostra com gelo seco: colocar de 2 a 3 cubos de gelo seco
com o auxílio de uma pinça dentro de um copo descartável. Reserve.
Colocar o material (tubo contendo plasma embalado no saquinho) dentro
do copo descartável contendo gelo seco.
Acrescentar álcool 70% suficiente para cobrir o tubo e ocorrer o
congelamento da amostra. Esse processo ocorrerá em minutos.
Preparação do isopor com gelo seco:
Colocar o gelo seco dentro de um saco plástico vedado e transferir para
dentro do isopor. Reserve. Este procedimento auxiliará na proteção da
amostra.
Armazenamento:
Após o congelamento da amostra, descartar o copo contendo gelo seco.
Transferir o material (tubo contendo plasma embalado no saquinho) para
dentro da caixa de isopor contendo gelo seco.
Levar a caixa de isopor destampada para o congelador da geladeira
(temperatura entre - 4°C a -10°C) de amostras biológicas até o envio
para o Laboratório de Triagem Neonatal.

Transporte:
No momento do envio para o laboratório, retirar o isopor do congelador,
tampar e lacrar a caixa de isopor com uma fita crepe.
Enviar preferencialmente a amostra ao Laboratório de Triagem Neonatal
no mesmo dia da coleta, o mais rápido possível, devido à enzima perder a
atividade gradativamente. O material deverá ser enviado somente de
segunda-feira à quarta-feira.
Conduta para diagnóstico tardio para a Deficiência da Biotinidase
Tardio: casos de crianças acima de 28 dias que ainda não realizaram o
teste do pezinho são considerados como “tardio”. Neste caso, se faz
necessária a coleta de plasma heparinizado para a pesquisa da Deficiência
da Biotinidase.
Interpretação do Resultado do Exame Confirmatório
Para o diagnóstico da Deficiência de Biotinidase, todos os recém-nascidos
que apresentarem resultados da atividade de Biotinidase superior a 30%
da atividade enzimática serão considerados NORMAIS.
Os recém-nascidos com resultados entre 10% a 30% da atividade
enzimática podem ser heterozigotos ou com Deficiência Parcial da
Biotinidase .
Os recém-nascidos com resultados inferiores a 10% da atividade
enzimática apresentam a Deficiência Total da Biotinidase.

Biologia Molecular
A pesquisa para Biologia Molecular será efetuada para casos em que
houver:
1- Deficiência Parcial da Biotinidase
Caso o resultado identificar a alteração em heterozigose (identificado
apenas uma cópia de mutação no gene da BTD – Biotinidase) a medicação
será suspensa e a criança receberá alta com carta/resumo da alta ao
pediatra.
Caso o resultado identificar a alteração em homozigose ou dupla
heterozigose, a criança será encaminhada ao Centro Especializado em
Deficiência de Biotinidase.
2- Deficiência Total da Biotinidase
Espera-se encontrar alteração em homozigose ou dupla heterozigose no
gene BTD - Biotinidase. Caso isso não ocorra e seja encontrada só uma
cópia de mutação, indica-se aprofundar a análise genética com a técnica
de Multiplex- ligation dependent probe amplification (MLPA) para tentar
identificar a segunda cópia da alteração do gene com alterações de
rearranjos no mesmo. Todos os casos serão acompanhados no Centro
Especializado em Erros Inatos de Metabolismo e a medicação não será
suspensa em hipótese alguma, mesmo se a segunda mutação não for
encontrada.

Fatores responsáveis por resultados falso-positivos e falso-negativos
na Triagem Neonatal da Deficiência da Biotinidase
Os testes utilizados para triagem neonatal em sangue seco e dosagem
sérica da atividade da Biotinidase podem sofrer a interferência de alguns
fatores:
Falso-positivos:
✔

Prematuridade;

✔

Doença Hepática;

✔

Icterícia;

✔

Fatores ambientais e técnicos (coleta, conservação, tempo de
processamento, transporte, etc)

Falso-negativos:
✔
✔

Uso de sulfonamidas;
Transfusões podem predispor a resultados falso-negativos, nesta
situação a coleta deve ser realizada antes da transfusão ou uma nova
coleta após 5 dias da data da transfusão.

