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1 INTRODUÇÃO 

Para contribuir com a formação do pediatra e, mais especificamente, com o ensino de 

erros inatos do metabolismo nesse período, este relatório técnico destaca aspectos fundamentais 

da pesquisa “Ensino de Erros Inatos do Metabolismo na Formação do Pediatra Geral”, realizada 

como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre Profissional pelo Programa de Pós-

Graduação Ensino em Ciências da Saúde, oferecido pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS) da UNIFESP. 

O estudo investigou o ensino de Erros Inatos do Metabolismo nos Programas de 

Residência Médica de Pediatria (PRMP) da cidade de São Paulo, sob a ótica de supervisores.  

As doenças metabólicas hereditárias ou erros inatos do metabolismo (EIM) 

constituem o maior grupo de doenças dentre as doenças raras. Com o advento das novas 

descobertas no âmbito da Medicina, esse grupo tem crescido ainda mais. Embora 

individualmente raros, os EIM são coletivamente comuns – já são descritos mais de 1.000 EIM 

(SAUDUBRAY; BAUMGARTNER; WALTER, 2016) com uma incidência cumulativa que 

varia de 1:780 a 1:2.758 nascidos vivos dependendo do programa de triagem neonatal da região 

(APPLEGARTH et al., 2000; CAMPEAU; SCRIVER; MITCHELL, 2008; DIONISI-VICI et al., 

2002; SANDERSON et al., 2006).  

As manifestações do EIM podem ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum na 

faixa etária pediátrica, em que o diagnóstico precoce previne a incidência de sequelas e óbitos, 

por isso a importância do conhecimento metabólico e das desordens metabólicas para o pediatra 

geral (CISMONDI et al., 2015; MAK et al., 2013). 

Além do grande número, as doenças metabólicas hereditárias apresentam 

manifestações clínicas variáveis e inespecíficas, o que resulta em atraso diagnóstico pelos 

pediatras (BURTON; BURTON, 2011; JARDIM et al., 1995). A fim de promover o diagnóstico 

precoce, evitar sequelas neurológicas permanentes e prevenir o óbito, além da ampliação da 

triagem neonatal para o diagnóstico precoce, o pediatra deve estar familiarizado com os 

principais sinais e sintomas de EIM, assim como com a triagem laboratorial básica e com os 
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aspectos fundamentais para os cuidados emergenciais e estabilização das crianças afetadas 

(BURTON; BURTON, 2011; GIUGLIANI, 2010). 

A fim de aprimorar a formação dos pediatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP), inspirado no Currículo Global de Pediatria, em 2013, apresentou uma proposta para a 

RMP, com duração de três anos, em plenária da Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM), sendo aprovada por unanimidade (SBP, 2013). O Currículo Global de Pediatria, 

elaborado pelo Global Pediatrics Education Consortium (GPEC), baseado em competências, 

discorre sobre os conhecimentos necessários ao pediatra geral, e traz as “Doenças do 

Metabolismo” como nono eixo temático de “Temas baseados em órgãos e sistemas”, reservando 

nove páginas sobre os objetivos a serem atingidos (GPEC, 2016).  

Para investigar o ensino de EIM na formação do pediatra geral, levantaram-se as 

seguintes questões de pesquisa: 

• Como se dá o ensino de EIM na Residência Médica de Pediatria (RMP)? 

• Que competências, na visão dos preceptores, têm sido desenvolvidas durante essa 

residência?  

• Quais são os desafios para este ensino? 

• Que sugestões os supervisores apontam para o aprimoramento da formação do 

pediatra geral na RMP no tocante aos EIM? 

Nesse estudo, realizou-se uma pesquisa exploratória, descritiva, do tipo corte 

transversal, com uma abordagem qualitativa. Foi realizada com 15 dos 17 supervisores dos 

programas de residência médica em pediatria existentes na cidade de São Paulo. Os dados foram 

obtidos por entrevistas em duas partes: inicialmente semiestruturada e, a seguir, estruturada. A 

entrevista semiestruturada foi realizada a partir dos seguintes núcleos direcionadores:  

• Opinião geral sobre a formação do pediatra em EIM; 

• Preparo dos residentes para o diagnóstico e abordagem inicial dos EIM, ao 

final do PRMP 

• Propostas para a abordagem dos EIM na residência de pediatria 

•  Como ocorre o ensino teórico de EIM 

• Cenários de prática para o ensino de EIM 
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• Desafios e Sugestões para o ensino de EIM 

 Os dados obtidos foram analisados por meio da técnica de análise do conteúdo, 

modalidade temática. 

A entrevista estruturada foi realizada para pontuar objetivamente a opinião dos 

supervisores quanto ao conhecimento em EIM sobre as patologias cujo diagnóstico precoce seria 

essencial por meio de uma escala tipo Likert de quatro pontos. Os dados foram tabulados e 

apresentados em percentuais. 

Este estudo obedeceu aos preceitos éticos da pesquisa e foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UNIFESP por meio do Parecer 2.132.376. 

Pretende-se com esse relatório desencadear a discussão sobre o ensino de EIM no 

âmbito dos serviços, com vista à operacionalização de ações nas residências e consequente 

transformação da prática do pediatra. 
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2 O QUE A PESQUISA APONTA 

Os supervisores consideram relevante o ensino de EIM devido aos seguintes fatores: 

• Possibilidade de suspeita e encaminhamento das crianças com EIM pelo 

pediatra geral 

• Existência, mesmo que rara, dos EIM na população 

• Prevenção contra morbidades e mortalidade associadas aos EIM 

• Prevenção contra o atraso diagnóstico dos EIM 

• Necessidade do acompanhamento dos avanços da Medicina. 

O ensino teórico sobre EIM nos PRMP da cidade de São Paulo tem ocorrido como: 

• Inserção pontual na programação teórica 

• Inserção teórica em subespecialidades 

• Inserção ocasional na dependência de ocorrência de EIM no atendimento 

(ambulatório ou internação) 

• Inserção ocasional frente à disponibilidade de palestrante externo 

• Ausência de inserção específica de EIM no programa teórico oficial da 

Residência 

O ensino prático nestes programas ocorre da seguinte forma: 

• Em atividades vinculadas a subespecialidades pediátricas 

• Decorrente da suspeita/comprovação de EIM no atendimento 

• Em ambulatório específico de EIM (em apenas uma instituição vinculada a 

centro de referência). 

Portanto, em geral, o ensino prático ocorre na oportunidade de atendimento de caso 

suspeito. 

Em relação à formação ou ao desenvolvimento das competências em EIM, mais 

especificamente, dos conhecimentos relacionados, os supervisores foram questionados sobre 
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algumas situações relativas a diagnóstico e conduta, se os residentes estariam capacitados ou não, 

ou se precisariam de alguma ou de muita formação, e encontramos: 

• Sobre o diagnóstico diferencial de hepatomegalia e disfunção hepática, 40% 

dos supervisores consideram que os residentes precisariam de muita formação 

no assunto, apenas 23% acreditam que os residentes já estariam capacitados. 

• Sobre o diagnóstico diferencial do atraso e regressão do desenvolvimento 

neurológico, 36% dos supervisores consideram que os residentes precisariam 

de alguma formação no assunto, e 22% consideram que eles já estariam 

capacitados. 

• Sobre as manifestações clínicas das acidemias orgânicas e dos defeitos do 

ciclo da ureia, 53% dos supervisores consideram que os residentes seriam 

capazes de reconhecê-las. 

• Sobre as manifestações clínicas da frutosemia e da galactosemia, 50% dos 

supervisores acreditam que os residentes seriam capazes de reconhecê-las. 

• Sobre diagnóstico diferencial da morte súbita por hipoglicemia ou por 

disritmias cardíacas, da hipoglicemia hipocetótica e da rabdomiólise/ 

mioglobinúria recorrente, 33% dos supervisores consideram que os residentes 

necessitariam de alguma formação, e 31% acreditam que eles não estariam 

capacitados a reconhecer os EIM. 

• Sobre as manifestações clínicas das doenças com armazenamento lisossômico, 

67% dos supervisores acreditam que os residentes estariam capacitados. 

• Sobre a atuação frente às manifestações agudas dos EIM, 87% dos 

supervisores consideram que os residentes estariam capacitados a lidar com 

hipoglicemia e acidose metabólica e 44%, com hiperamonemia e 

rabdomiólise. 

• Sobre reconhecer os EIM que requerem restrição dietética, 93% dos 

supervisores acreditam que os residentes estariam capacitados. 

Os supervisores apontam alguns desafios para a formação dos residentes em pediatria 

em EIM: 
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• Despreparo dos preceptores 

• Tempo insuficiente para o ensino de EIM na RMP de dois anos 

• Deficiência de conhecimentos básicos dos residentes 

• Dificuldade em vivenciar os casos de EIM 

• Dificuldade de acesso da equipe especializada em EIM no serviço 

• Dificuldade de acesso aos exames diagnósticos e/ou terapêutica específica 

Foram apontadas as seguintes sugestões:  

• Inserção/Ênfase do ensino teórico de EIM na RMP 

• Melhoria da comunicação com os centros de referência 

• Promoção de estágio em EIM na RMP 

• Formação de especialistas em EIM e/ou inserção dos especialistas em EIM nos 

serviços com RMP 

• Promoção do ensino teórico de EIM aos pediatras/preceptores   

• Maior duração da RMP 

• Avaliação dos residentes em EIM 
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3 RECOMENDAÇÕES AOS PRMP E ÀS SOCIEDADES DE 

PEDIATRIA 

A partir dos resultados obtidos propomos a formação baseada em competências para 

evitar discrepâncias entre os perfis profissionais. As competências sobre o conhecimento das 

doenças metabólicas estão bem discriminadas no Currículo Global de Educação Pediátrica 

formulado pelo GPEC (GPEC, 2016).  

É importante considerar que ambos, tanto o docente quanto o aluno, são partícipes do 

processo ensino-aprendizagem, portanto, o residente e o preceptor devem estar engajados para 

um resultado satisfatório. 

Nesse sentido, a proposta é dividida em duas fases: capacitação do preceptor e 

formação do residente. 

Considerando que o preceptor já está no mercado de trabalho e tem uma carga horária 

de difícil adequação a novas demandas, a promoção de um curso de ensino à distância parece 

melhor se adequar a esse perfil. Um curso pela internet seria uma alternativa interessante. A 

Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Paulista de Pediatria já oferecem cursos a 

distância, inclusive algumas aulas específicas sobre doenças metabólicas que poderiam ser 

transformadas em um curso mais completo, em associação com especialistas, sobre os 

conhecimentos em EIM necessários ao pediatra, mas que destacasse casos clínicos de situações 

do dia-a-dia do pediatra que deve pensar em EIM, e como agir diante dessa suspeita.  

Durante e ao final do curso, haveriam avaliações para auxiliar na fixação do 

conhecimento e para o aperfeiçoamento futuro do curso. A partir do entendimento dos EIM, o 

acompanhamento pediátrico desses pacientes em conjunto com o especialista seria uma 

consequência natural. Esse curso também estaria disponível no site das Sociedades a todos os 

pediatras que quisessem se atualizar. 

O ensino de EIM durante a formação do residente dependeria de cada programa e 

quanto tempo seria dispensado para tal. Este ensino poderia ser dividido em três etapas: resgate 
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de conhecimentos básicos, já adentrando a fisiopatologia dos EIM; estudo geral dos EIM e de 

seus grupos e, estudo teórico-prático, associando com casos clínicos.  

A primeira etapa, ocorreria no primeiro ano da residência, em módulo nacional de 

ensino online, conduzido pela SBP. Nessa etapa, os conhecimentos básicos seriam retomados 

para auxiliar no entendimento da fisiopatologia dos EIM, e esse módulo ficaria disponível para 

todos os programas/residentes, o que permitiria um conhecimento prévio mais homogêneo para o 

ensino prático durante a residência.  

A partir do segundo ano da residência, se desenvolveriam as segunda e terceira 

etapas. A segunda etapa sobre o ensino geral de EIM, no âmbito dos programas, poderia estar 

associada com a leitura de artigos e a elaboração de resenhas para, então, em seguida, se debruçar 

no estudo de casos clínicos, entrando assim na terceira etapa. 

As últimas etapas poderiam ocorrer simultaneamente, intercalando o ensino das 

doenças dos respectivos grupos, com os casos clínicos, e sempre retomando os assuntos 

previamente ensinados.  

A inserção da temática no dia-a-dia caberia aos preceptores durante os atendimentos e 

discussões dos casos práticos, ao longo da residência. 

Dessa forma, o presente trabalho traz algumas sugestões para estimular o 

aprimoramento dos currículos dos PRMP, mas cada serviço deve encontrar formas próprias de 

atingir os resultados esperados quanto às competências em EIM que melhor se adequem à sua 

realidade. 
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INTRODUÇÃO 

Este informe visa a divulgação do trabalho de pesquisa através do Boletim da 

Sociedade de Pediatria de São Paulo (Informe-se), que constitui meio de comunicação 

de vasta circulação entre os pediatras, ao que garantiria ampla abrangência.  

Através desse produto, o leitor (pediatra) terá um acesso inicial ao trabalho 

realizado, podendo se aprofundar no assunto: tanto na temática do ensino dos erros 

inatos do metabolismo, através da dissertação que estará disponível online após 

aprovação, quanto sobre os erros inatos do metabolismo, já que o informe alerta sobre a 

importância do pediatra para o grupo das doenças metabólicas. 
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COMO ANDA O ENSINO DE ERROS 

INATOS DO METABOLISMO? 
Estudo realizado com supervisores dos programas de residência 

da cidade de São Paulo revela como se encontra o ensino das 

doenças metabólicas no município 

As doenças metabólicas têm surgido como nova 

demanda do pediatra, a medida que os avanços da 

medicina trazem novas técnicas diagnósticas e 

terapêuticas. Os erros inatos do metabolismo 

constituem o maior grupo de doenças raras, e 

aparecem principalmente na faixa etária pediátrica, 

quando o diagnóstico precoce pode prevenir 

sequelas a longo prazo e, inclusive, o óbito. Por isso, 

o pediatra surge como o principal agente de mudança 

para o cenário desse grupo de doenças, desde o 

diagnóstico até o acompanhamento clínico em 

conjunto com o especialista. Para prevenir o 

subdiagnóstico e o diagnóstico tardio, o pediatra deve 

considerar as doenças metabólicas rotineiramente no 

diagnóstico diferencial em paralelo com outras 

patologias, ao invés de, inicialmente, descartar as 

patologias mais comuns.   

A fim de avaliar como se encontra o ensino de erros 

inatos do metabolismo na formação dos pediatras, foi 

realizado estudo pela pesquisadora Cláudia Bezerra 

de Almeida, sob orientação do Prof. Dr. Nildo Alves 

Batista, apresentado como dissertação de mestrado 

profissional no Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo, em que 15 dos 17 supervisores dos programas 

de residência médica da cidade de São Paulo foram 

entrevistados.  

Segundo o estudo, apesar dos supervisores 

reconhecerem a importância do tema na residência, o 

ensino das doenças metabólicas ainda não está bem 

estabelecido nos programas. Algumas residências têm 

os erros inatos em sua programação teórica, 

pontualmente, enquanto outros ensinam de forma 

oportunística, conforme o aparecimento de casos ou 

de palestrantes. O ensino prático, por sua vez, 

apareceu mais associado às subespecialidades de 

gastroenterologia, neurologia e genética; e também, 

ao aparecimento dos casos. Apenas um dos 

programas citou ambulatório específico. 

Dos 15 supervisores, 13 consideraram que os 

residentes saem da residência preparados para 

suspeitar e encaminhar os casos de erros inatos do 

metabolismo. Alguns afirmaram que eles não estariam 

aptos a diagnosticar e fazer uma abordagem inicial, 

mas apenas encaminhar. 

A partir de oito situações, baseadas no Currículo 

Global de Educação Pediátrica, do Global Pediatrics 

Education Consortium, os supervisores tiveram que 

avaliar o conhecimento dos residentes sobre os 

grupos de erros inatos, com enfoque no diagnóstico 

diferencial e nas condutas emergenciais frente às 

descompensações.  

Os melhores resultados foram encontrados sobre as 

manifestações neonatais das acidemias orgânicas e 

dos distúrbios do ciclo da ureia; e sobre a 

sintomatologia da galactosemia, da frutosemia e das 

desordens de armazenamento lisossômico. Além 

disso, segundo os supervisores, os residentes seriam 

capazes de atuar frente à hipoglicemia e à acidose 

metabólica, e de reconhecer as patologias que 

requerem restrição dietética. 

Resultados menos satisfatórios 

apareceram em relação às 

manifestações do grupo mais 

frequente de doenças 

metabólicas, o de deficiência na 

produção ou utilização de 

energia; e sobre o manejo de 

rabdomiólise e hiperamonemia.    

Continua na página 4.  

  



Residência Médica 
 

INFORME-SE | 4  
 

Cláudia B. de Almeida 

Mestrado Profissional em 

Educação em Saúde pelo 

CEDESS (UNIFESP) 

claudiabdealmeida@outlook.com 

COMO ANDA O ENSINO DE ERROS INATOS 

DO METABOLISMO? 
Continuação página 3. 

Como desafios a serem superados, os supervisores 

levantaram: o despreparo dos preceptores, a maior 

duração da residência (que já passou para três anos 

em 2019), deficiência dos conhecimentos básicos 

adquiridos na graduação pelos residentes, dificuldade 

em vivenciar os casos de erros inatos do metabolismo 

em centros pouco especializados, e, da mesma forma, 

dificuldade de acesso a equipe especializada nesses 

serviços, assim como, aos exames diagnósticos e ao 

tratamento específico. 

Para melhorar o ensino de erros inatos, surgiram 

sugestões de: ênfase no ensino teórico na residência, 

assim como, para pediatras e preceptores; estágio 

específico em doenças metabólicas durante a 

residência; comunicação facilitada com os centros de 

referência em erros inatos do metabolismo; formação 

de especialistas na área ou presença desses no quadro 

dos serviços com residência; avaliação dos residentes 

para melhor diagnóstico desse ensino; e o aumento 

da duração da residência (na época, ainda de dois 

anos). 

Com o terceiro ano de residência em pediatria, é 

importante que novas estratégias pedagógicas sejam 

elaboradas para englobar todas as temáticas 

necessárias para a boa formação do pediatra, inclusive 

os erros inatos do metabolismo. O seu ensino aparece 

como desafio a ser superado e implementado 

sistematicamente em todos os serviços. 

 

 

 

 

Esse estudo pode ser encontrado 

na íntegra no site:  

http://www2.unifesp.br/centros/cedess/producao/m

est_prod_tesesp.htm 
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