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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo investigar o ensino de Erros Inatos do Metabolismo (EIM) na 

formação do pediatra geral, no contexto das Residências Médicas de Pediatria (RMP) no 

município de São Paulo, sob a perspectiva de supervisores dos Programas de RMP (PRMP). 

Trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, em que supervisores de 

PRMP do município de São Paulo foram abordados individualmente para a coleta de dados por  

entrevista semiestruturada e estruturada, a fim de caracterizar como se dá o ensino de EIM na 

RMP; descrever as competências que têm sido desenvolvidas durante esta Residência; discutir os 

desafios para o ensino de EIM na RMP e levantar as sugestões para o aprimoramento da 

formação inicial do pediatra geral na RMP no tocante aos EIM. Os dados obtidos foram 

analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, modalidade temática. Todos os 

participantes reconheceram a relevância do ensino de EIM e descreveram situações pontuais de 

ensino teórico e prático de EIM nas RMP, na maioria, não previsto no programa teórico. 

Questionados sobre o preparo dos residentes para diagnosticar e fazer uma abordagem inicial, a 

maioria dos entrevistados afirmaram que os residentes do seu PRMP estariam preparados para 

suspeitar e encaminhar os casos de EIM. Os supervisores trouxeram seis desafios para o ensino 

de EIM: 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 e dificuldade de acesso aos exames 

diagnósticos ou à terapêutica específica. Quanto às sugestões, foram propostos: a inserção ou 

ênfase do ensino teórico de EIM; a facilitação da comunicação com os centros de referência; a 

promoção de estágio em EIM; a formação de especialistas ou a inserção de especialistas nos 

serviços; a promoção do ensino teórico de EIM aos pediatras e preceptores; a maior duração da 

RMP; e, a avaliação dos residentes em EIM. Os resultados obtidos possibilitaram delinear as 

dificuldades encontradas no ensino de EIM, a fim de aprimorar esse aspecto na formação do 

pediatra geral. 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Internato e Residência; Erros Inatos do Metabolismo; 

Pediatria. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to investigate the Inborn Errors of Metabolism (IEM) education in 

pediatrician training, during residency, in the city of São Paulo, from the perspective of the 

supervisors. As a qualitative research, with a descriptive and exploratory approach, the 

supervisors were questioned individually through semi structured and structured interviews 

intended to characterize IEM teaching in residency; to describe the competencies developed 

during residency; and to discuss challenges and suggestions to improve IEM teaching in Pediatric 

residency. The data produced was submitted to content and thematic analysis, thematic modality. 

All the supervisors recognized the relevance of IEM teaching and described specific situations in 

theoretical and practical teaching during residency, however, in most cases IEM was not included 

in the program. The supervisors were questioned about the resident’s capability to diagnose and 

initially approach patients with metabolic diseases, and most of them asserted that the residents 

could suspect and refer IEM cases. The interviewees raised six challenges for IEM teaching: 

unprepared preceptors; two-years is not enough time to teach IEM in residency; the resident's 

lack of fundamental knowledge; difficulty in experiencing IEM cases; difficulty in accessing 

specialized staff; and difficulty in accessing diagnostic tests and specific therapies. And the 

suggestions proposed were: insertion or emphasis of IEM theoretical teaching in the program; 

increasing the accessibility to Metabolic centers; promoting internship in IEM; training 

specialists or adding of specialized teams in the service; promoting IEM theoretical teaching to 

pediatricians and residency preceptors; a longer duration of residency; and evaluation of 

resident’s knowledge in IEM. From the results, we were able to determine IEM teaching 

difficulties to improve these aspects of education in Pediatrician training. 

Keywords: Health Education; Internship and Medical Residency; Inborn Errors of Metabolism; 

Pediatrics. 
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APRESENTAÇÃO 

Desde a graduação em Medicina, me incomodava o abismo entre a teoria e a prática. 

Embora houvessem tentativas de inserção da prática desde o primeiro ano, essas vertentes pouco 

se comunicavam, quiçá o componente atitudinal da formação, que aparecia apenas nos primeiros 

anos quando pouco era o contato com o paciente. Mergulhados em um novo e imenso oceano de 

informações e vivências, ao longo do curso, nos perdemos nesse universo, até que finalmente 

emergimos, com o título de médicos, para nos aventurarmos em uma prática clínica pouco crítica 

baseada na memorização de protocolos. Nos últimos anos, a imersão na prática exige a aplicação 

dos conhecimentos prévios que já deveriam estar consolidados na memória, mas que, com 

frequência, se perdem no decorrer do percurso. Alguns docentes marcam pelas suas tentativas de 

fazer diferente, no entanto fazem uma pequena contribuição que se perde na falta de coesão dos 

demais docentes e da própria instituição.  

Insatisfeita com o ensino na graduação, a seguir busquei a Residência de Pediatria. 

Durante o processo seletivo, tive que escolher entre instituições aprovadas pelo Ministério da 

Educação que deveriam formar pediatras aptos para contribuir com a promoção da saúde da 

população infantil independente da instituição da qual saíram. No entanto, os hospitais são 

extremamente heterogêneos. A Residência que escolhi era alheia ao meio acadêmico, e, portanto, 

precisávamos contar com a boa vontade dos médicos assistentes despreparados para a docência e, 

provavelmente, com a mesma formação deficiente, e com a demanda de pacientes que surgisse 

para contribuir com nosso aprendizado. Devido à baixa complexidade do seu setor pediátrico, 

considerei que a Residência tinha deficiências, as quais busquei compensar através de estágios 

em outras instituições. Encontrei profissionais mais preparados para a docência, considerados de 

excelência na sua área, porém, apesar de muito contribuírem para a minha aprendizagem, me 

perguntava: o ensino era baseado nos casos com os quais me deparava na prática e como garantir 

que, ao terminar minha formação, adquiriria todas as competências necessárias para a boa prática 

da Pediatria?  

Busquei a Residência de Nutrologia Pediátrica para complementar a defasagem da 

minha formação, já com a convicção de que a minha formação não garantia uma boa prática, e 

com mais uma questão em mente, afinal, o que eu deveria saber como pediatra que eu 
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desconhecia? Ao estagiar no ambulatório de triagem e acompanhamento de Erros Inatos do 

Metabolismo (EIM), descobri mais uma lacuna no meu aprendizado, já que os EIM constituem 

um grupo de doenças raras, porém em crescimento, cujo contato depende do acaso ou de estágio 

em instituições de referência e, o mais importante, cujo diagnóstico precoce pode modificar 

drasticamente o prognóstico dos indivíduos afetados. A partir de então, meu interesse pelo 

assunto se estendeu pelo Trabalho de Conclusão de Curso e, enfim, ao Mestrado.  

Para mim, os EIM surgiram como um grupo de patologias que exemplifica bem, o 

que, eu acredito ser, a possível deficiência do “ensino dependente do acaso” das Residências 

Médicas, em que, aparentemente, a complexidade da instituição seria determinante para 

estabelecer até onde irá o conhecimento em EIM do egresso da Residência. Portanto, devido à 

peculiaridade e à relevância dos EIM, esse trabalho buscou investigar o ensino de EIM na 

formação do pediatra geral no contexto da Residência, a fim de encontrar lacunas a serem 

preenchidas e evitadas para que prevaleça a boa prática nos cuidados à faixa etária pediátrica no 

tocante aos EIM, podendo ser extrapolado para outras temáticas menos recorrentes, mas de 

semelhante importância.  
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1 INTRODUÇÃO 

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 numerosos – já são descritos mais de 1.000 

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

varia de 1 em 780 a 1 em 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 dos distúrbios metabólicos 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 

aspectos fundamentais para os cuidados emergenciais e estabilização das crianças afetadas 

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

O preparo do pediatra deve ser garantido durante sua formação, quando desenvolve as 

competências necessárias para atuar da melhor forma possível no campo assistencial. No Brasil, o 

pediatra pode ser formado a partir da Residência Médica de Pediatria (RMP), através do curso de 

Pós-Graduação em Pediatria ou da atuação em Pediatria por 4 anos, sendo que nos dois últimos é 

necessária a realização do Título de Especialista em Pediatria (TEP) para se nomear pediatra. 

Atualmente, a RMP constitui o principal meio de formação do pediatra. 



 

 

2 INTRODUÇÃO  

A RMP teve seus requisitos mínimos dispostos na Resolução n° 02, determinada pela 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) de 2006. O texto discorre sobre carga horária 

mínima nas áreas de atuação do pediatra, define conteúdos obrigatórios (apenas o tema), impõe 

instalações e equipamentos necessários, e propõe alguns estágios opcionais, sintetizados em 30 

linhas. A Resolução não cita as competências necessárias para a formação do pediatra e, portanto, 

não define o perfil do egresso da Residência de Pediatria. Devido a essa característica 

extremamente geral da Resolução, as especificidades da formação desses especialistas ficam 

relegadas a cada instituição, o que resulta na formação de pediatras com perfis heterogêneos. 

Como tentativa para suprir as deficiências na formação dos profissionais, a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) aliada ao Global Pediatrics Education Consortium (GPEC) 

conseguiu, em 2013, junto à CNRM, a aprovação de um novo PRMP, em 3 anos, baseado no 

Currículo Pediátrico Global elaborado pelo GPEC, um currículo mais detalhado inspirado no 

conceito de competências, que, a princípio, deveria ser implementado em todas as Residências 

Pediátricas nacionais até 2019, data que já está sendo revisada. Os residentes que já participam 

desse novo PRMP, também participam do TEP Seriado, que é constituído por três provas 

realizadas ao final de cada ano da Residência, cuja aprovação permite a obtenção do título ao 

final dos 3 anos, e, além disso, permite a detecção de dificuldades para aprimoramento nos anos 

subsequentes (SBP, 2016).  

Baseado no Currículo Global, e considerando a importância do desenvolvimento das 

competências em EIM na formação do pediatra geral, algumas questões foram levantadas:  

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

• 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? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar o ensino de EIM na formação do pediatra geral, no contexto das 

Residências Médicas de Pediatria do município de São Paulo, na perspectiva dos supervisores 

dos Programas. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar como se dá o ensino de EIM na Residência Médica de Pediatria; 

• Descrever as competências que têm sido desenvolvidas durante esta Residência;  

• Discutir os desafios para o ensino de EIM na RMP;  

• Levantar as sugestões para o aprimoramento da formação inicial do pediatra geral 

na RMP no tocante aos EIM. 

 

 

 

 



 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO  

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Os Erros Inatos do Metabolismo 

No início do século XX, Archibald Garrod foi o pioneiro em reconhecer as doenças 

metabólicas e a base genética das suas alterações enzimáticas. Em 1902, descreveu a alcaptonúria 

como uma doença congênita caracterizada por uma alteração química, e, em 1909, descreveu 

outros distúrbios como albinismo, cistinúria, porfiria e pentosúria como "erros inatos do 

metabolismo" (DRONAMRAJU, 1992).  

Cerca de 60 anos após as publicações de Garrod, os EIM foram redescobertos, e em 

1960, era publicada a primeira edição do livro The Metabolic Basis of Inherited Disesase (As 

Bases Metabólicas das Doenças Hereditárias), de Stanbury e colaboradores. Com o progresso dos 

EIM, em 2001, já eram descritas cerca de mil defeitos do metabolismo (SCRIVER; BEAUDET; 

VALLE, 2001), e entre 2011 a 2016, foram descobertas mais 300 novos defeitos 

(SAUDUBRAY; BAUMGARTNER; WALTER, 2016).   

Apesar do aumento do número de EIM e das novas técnicas de identificação, não 

houve um aumento em paralelo da incidência dos EIM, provavelmente devido ao subdiagnóstico. 

Alguns fatores contribuem para o subdiagnóstico como: a investigação diagnóstica dos EIM 

apenas após a exclusão de outras patologias; momento específico de coleta das amostras de 

sangue e urina para a investigação dos EIM; e as alterações intermitentes de muitas doenças 

metabólicas (MARTINS, 1999). 

Embora individualmente raros, os EIM são coletivamente numerosos, constituindo 

hoje o maior grupo de doenças raras (MAK et al., 2013). As doenças raras são caracterizadas pela 

sua baixa prevalência, que pode variar de 6 casos/100.000 pessoas (1:20.000 a 1:1.315), sendo 

mais frequente o uso da variação de 40 a 50 casos/100.000 casos (1:2.500 a 1:2.000) no mundo 

todo (RICHTER et al., 2015). No Brasil, “considera-se doença rara aquela que afeta até 65 

pessoas em cada 100.000 indivíduos” (1,3:2.000), conforme o artigo 3º, no Capítulo I, da Portaria 

Nº 199 de 2014, que estabelece a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Raras. São conhecidas aproximadamente 7.000 doenças raras, das quais 80% são de etiologia 



 

 

5 REFERENCIAL TEÓRICO  

genética, e afetam 80 milhões de pessoas, o que corresponde a 6-8% da população mundial 

(MARTINS et al., 2013; PULCIANI; NUTILE; TARUSCIO, 2018). 

A incidência cumulativa dos EIM, por sua vez, pode variar de 1 em 784 a 1 em 2.758 

de acordo com as etnias, com o coeficiente de consanguinidade e com a ampliação da 

investigação, decorrente do aumento da triagem neonatal, do maior preparo dos médicos e do 

aumento dos métodos diagnósticos (APPLEGARTH et al., 2000; CAMPEAU; SCRIVER; 

MITCHELL, 2008; DIONISI-VICI et al., 2002; SANDERSON et al., 2006).  

Além de numerosos coletivamente, os EIM podem afetar qualquer órgão, em 

qualquer idade, desde a concepção até o envelhecimento, e, portanto, os médicos de todas as 

especialidades podem se deparar com um EIM em algum momento da sua prática (MARTINS, 

1999; SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018). 

Os EIM constituem doenças metabólicas hereditárias, de caráter autossômico 

recessivo, em sua maioria, o que implica em um risco de ocorrência de 25% em cada gestação de 

pais heterozigotos, e de 50% para que a mutação seja carreada à próxima geração. As doenças 

mitocondriais, por sua vez, são determinadas por mutação no DNA da mitocôndria, e têm um 

risco teórico de 100% de ocorrência em crianças de ambos os sexos (MARTINS, 1999).  

A maioria dos EIM é decorrente de alterações nas atividades enzimáticas (ausência 

ou diminuição) ou de defeitos no transporte de proteínas. Como resultado, ocorre o acúmulo de 

substratos, a deficiência de metabólitos intermediários e de produtos finais específicos, assim 

como um excesso de produtos nocivos das vias metabólicas alternativas. De acordo com as 

manifestações clínicas, os EIM podem ser divididos em duas grandes categorias (MARTINS, 

1999).  

Na primeira categoria, os distúrbios envolvem um sistema ou um órgão, afetando, por 

exemplo, o sistema endócrino, o sistema imune, os fatores de coagulação, o intestino, os túbulos 

renais, os eritrócitos, o tecido conjuntivo, etc. Nessa categoria, as manifestações clínicas têm 

características decorrentes do sistema/órgão afetado, como nos defeitos dos fatores de coagulação 

em que ocorre a tendência ao sangramento, tornando mais frequente a busca pelo diagnóstico 

(SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018). 
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Na segunda categoria, a alteração bioquímica afeta uma via metabólica comum a 

várias células ou órgãos, como nas doenças mitocondriais, em que ocorre deficiência energética; 

ou, embora o erro inato seja restrito a um órgão, pode levar a consequências sistêmicas, por 

exemplo, a hiperamonemia, nos defeitos do ciclo da ureia e a hipoglicemia, nas glicogenoses 

hepáticas. Devido à grande diversidade de apresentação de sintomas, essas doenças metabólicas 

podem ser divididas em três grupos, para auxiliar no raciocínio clínico e diagnóstico: (1) 

Distúrbios que levam à intoxicação; (2) Distúrbios que envolvem o metabolismo energético; (3) 

Distúrbios que envolvem moléculas complexas (MARTINS, 1999; SAUDUBRAY; CAZORLA-

GARCIA, 2018; SAUDUBRAY; SEDEL; WALTER, 2006). 

O Grupo 1 inclui os erros inatos do metabolismo intermediário que levam à 

intoxicação aguda (acidose metabólica, vômitos, letargia, desidratação, falência hepática, 

complicações tromboembólicas) ou progressiva (déficit de crescimento, atraso do 

desenvolvimento, subluxação do cristalino ou cardiomiopatia) devido ao acúmulo de substratos 

tóxicos proximais ao bloqueio da via metabólica (MARTINS, 1999; SAUDUBRAY; SEDEL; 

WALTER, 2006).  

O metabolismo intermediário, por sua vez, pode ser definido como uma imensa rede 

de reações bioquímicas de degradação (catabolismo), síntese (anabolismo), e reciclagem que 

permite um ciclo contínuo de trocas entre as células e os nutrientes trazidos pela alimentação 

(carboidratos, lipídios, proteínas) e pela respiração (oxigênio). Envolve milhares de proteínas, 

principalmente enzimas e transportadores, cuja deficiência leva aos EIM (SAUDUBRAY; 

CAZORLA-GARCIA, 2018).  

Nesse grupo estão os defeitos do catabolismo de aminoácidos (fenilcetonúria, doença 

da urina do xarope de bordo, homocistinúria, tirosinemia, etc.), as acidúrias orgânicas 

(metilmalônica, propiônica, isovalérica etc.), os defeitos do ciclo da ureia, as intolerâncias aos 

açúcares (galactosemia, intolerância hereditária à frutose), as intoxicações por metais (doença de 

Wilson, doença de Menkes, hemocromatose), e a porfiria (MARTINS, 1999; SAUDUBRAY; 

CAZORLA-GARCIA, 2018; SAUDUBRAY; SEDEL; WALTER, 2006).  

A principal característica desse grupo é a existência de períodos sem sintomas e a 

relação com a ingestão alimentar. Em geral, não interferem no desenvolvimento fetal. 
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Frequentemente, as manifestações clínicas são de início tardio, intermitente ou relacionada à 

introdução do substrato nocivo. A descompensação metabólica aguda pode ser provocada por 

jejum, catabolismo e ingestão alimentar. O diagnóstico geralmente é feito a partir de 

cromatografia de aminoácidos, ácidos orgânicos e acilcarnitinas no plasma e na urina. Na 

maioria, são tratáveis e requerem a remoção da toxina por dietas especiais, procedimentos 

extracorpóreos, vitaminas ou fármacos (MARTINS, 1999; SAUDUBRAY; CAZORLA-

GARCIA, 2018; SAUDUBRAY; SEDEL; WALTER, 2006).   

Apesar de ter uma fisiopatologia diferente, os erros inatos de síntese, catabolismo e 

transporte de neurotransmissores (monoaminas, GABA e glicina) e os erros inatos da síntese de 

aminoácidos (serina, glutamina, asparagina, prolina e ornitina) também podem ser incluídos 

nesse grupo. Diferem do restante do grupo pelo início mais precoce, pela possibilidade de 

interferir no desenvolvimento fetal, por não apresentarem descompensação metabólica aguda e 

pela possibilidade de caráter progressivo (MARTINS, 1999; SAUDUBRAY; CAZORLA-

GARCIA, 2018; SAUDUBRAY; SEDEL; WALTER, 2006). 

O Grupo 2 é constituído pelas doenças cujos sintomas são decorrentes da produção 

deficiente de energia ou da utilização deficiente de energia no fígado, no miocárdio, no músculo, 

no cérebro, ou em outros tecidos (SAUDUBRAY; SEDEL; WALTER, 2006). Quando ocorrem 

deficiências de isoenzimas específicas de carreadores de membranas das moléculas de energia 

(glicose, ácidos graxos, corpos cetônicos, e ácidos monocarboxílicos) como do transportador de 

glicose 1 (transportador cerebral de glicose) e do transportador de glicose 2 (transportador 

hepatointestinal), essas deficiências ocasionam em sinais neurológicos ou hepáticos, 

respectivamente (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018).  

Os defeitos mitocondriais são mais graves e geralmente intratáveis, e abrangem as 

acidemias lácticas congênitas (distúrbios do transporte do piruvato, da piruvato-carboxilase, do 

complexo piruvato-desidrogenase e do ciclo de Krebs), as doenças mitocondriais da cadeia 

respiratória e os defeitos da oxidação dos ácidos graxos e dos corpos cetônicos (SAUDUBRAY; 

SEDEL; WALTER, 2006). Os defeitos citoplasmáticos de energia são geralmente menos graves, 

e incluem os distúrbios de glicólise, do metabolismo do glicogênio e da gliconeogênese, o 

hiperinsulinismo, os defeitos do transporte de glicose (todos tratáveis); os distúrbios do 
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metabolismo da creatina (parcialmente tratável) e os erros inatos das vias da pentose-fosfato 

(ainda sem tratamento) (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018).  

Podemos destacar como sinais e sintomas comuns: a hipoglicemia, a hiperlactatemia, 

a acidose, a hipercetonemia, a hipocetonemia, a hepatomegalia, a hipotonia grave generalizada, a 

miopatia, cardiomiopatia, o déficit de crescimento, a falência cardíaca, o colapso circulatório, a 

morte súbita na infância, e o envolvimento de olhos (atrofia ótica) e cerebral. Nesse grupo, 

ocorrem crises recorrentes desencadeadas por intercorrências, devido ao catabolismo 

(SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018).  

Algumas das doenças mitocondriais e da via da pentose-fosfato podem interferir no 

desenvolvimento fetal, podendo levar ao dismorfismo, à displasia e às malformações, indicando 

processos anormais nas vias de energia fetal, como observado na deficiência do complexo 

piruvato-desidrogenase (MARTINS, 1999; SAUDUBRAY; SEDEL; WALTER, 2006). O 

diagnóstico é difícil e depende de testes funcionais de moléculas energéticas (glicose, lactato, 

cetonas, etc.) em estado catabólico e anabólico (jejum e pós-refeição), análises enzimáticas que 

requerem biópsias ou cultura celular, e análises moleculares. Poucos distúrbios desse grupo são 

tratáveis, dentre as quais podemos destacar os defeitos da oxidação de ácidos graxos, as 

glicogenoses hepáticas, e o defeito da síntese de coenzima Q10 (SAUDUBRAY; CAZORLA-

GARCIA, 2018). 

O Grupo 3 abrange as doenças que afetam a síntese, o processamento, o controle de 

qualidade e o catabolismo das moléculas complexas, que acontecem em organelas 

citoplasmáticas (mitocôndria, lisossomos, peroxissomos, retículo endoplasmático e complexo de 

Golgi). Nesse grupo, os sintomas são permanentes, progressivos, independentes de eventos 

acidentais, sem relação com a ingestão alimentar, e a maioria não apresenta descompensações 

metabólicas agudas (MARTINS, 1999; SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018).  

Fazem parte desse grupo as doenças de depósito lisossômico, os distúrbios 

peroxissomais, os defeitos congênitos de glicosilação (CDG), os erros inatos da purina e da 

pirimidina, os erros inatos da síntese de colesterol e de ácido biliar, os erros inatos da síntese e da 

remodelação dos triglicerídeos intracelulares, dos fosfolipídeos e dos glicoesfingolipídeos, e 

muitos outros defeitos que afetam sistemas envolvidos no tráfico de vesículas intracelulares, 
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processamento de moléculas complexas e no processo de controle de qualidade (SAUDUBRAY; 

CAZORLA-GARCIA, 2018).  

As doenças de depósito lisossômico (a maioria com defeito no catabolismo de 

esfingolipídeos, mucopolissacarídeos e oligossacarídeos) são responsáveis pelo acúmulo de 

material insolúvel ou pouco solúvel, geralmente polímeros, nas células reticuloendoteliais, onde 

podem ser vistos através da microscopia óptica ou eletrônica. Os tecidos afetados são aqueles em 

que a substância é normalmente catabolizada em grandes quantidades: linfócitos circulantes, 

fibroblastos, fígado, baço, conjuntiva, medula óssea e mucosa intestinal. São manifestações das 

doenças de depósito: hepatomegalia ou hepatoesplenomegalia; características dismórficas 

(fáscies grosseiras) que estão presentes ao nascimento (gangliosidose GM1) ou que se 

desenvolvem no primeiro ano de vida (mucopolissacaridose); envolvimento oftalmológico, ósseo, 

de articulações e de sistema nervoso central (MARTINS, 1999).  

Além desses defeitos catabólicos bem conhecidos com depósito visível de material, 

um número de novos distúrbios afetando a síntese e a reciclagem de esfingolipídeos, 

mucopolissarídeos e oligossacarídeos têm sido descritas recentemente (SAUDUBRAY; 

CAZORLA-GARCIA, 2018). Nas doenças da biogênese peroxissomal, ocorre o envolvimento 

das funções anabólicas e inclui a biossíntese de plasmalogênio, que é um dos maiores 

componentes da mielina, do colesterol e dos ácidos biliares. A deficiência generalizada da beta-

oxidação dos peroxissomos pode resultar em vários distúrbios devido à sobreposição das funções 

dos peroxissomos e outras organelas como a mitocôndria e o retículo endoplasmático 

(MARTINS, 1999). 

 Essas alterações bioquímicas resultam em defeitos específicos da migração neuronal 

com malformações, disfunção neurológica grave, hipotonia, retardo mental e regressão do 

desenvolvimento. Ao contrário das doenças de depósito, não ocorre acúmulo de polímeros. Um 

marcador útil para o seu diagnóstico é o acúmulo de ácidos graxos de cadeia longa no plasma, 

como a adrenoleucodistrofia ligada ao X (doença do óleo de Lorenzo). Esse grupo também inclui 

os defeitos no transporte intracelular e no processamento de proteínas, por exemplo, a deficiência 

de alfa-1- antitripsina e a síndrome da glicoproteína deficiente em carboidrato (CDG) 

(MARTINS, 1999). 
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Diversos fatores dificultam o diagnóstico dos EIM, pois se trata de um grupo 

complexo e heterogêneo de patologias com manifestações clínicas extremamente variáveis 

(MAK et al., 2013) e que podem aparecer a qualquer momento da vida do indivíduo, desde a 

concepção até o envelhecimento (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018).  

Em sua maioria, os EIM se manifestam clinicamente na faixa etária pediátrica o que 

torna o pediatra, o principal ator na suspeita e no manejo dessas patologias. Durante a sua prática, 

o pediatra pode se deparar com as seguintes situações: alteração laboratorial indicativa de EIM, 

inclusive triagem neonatal (teste do pezinho); primeira manifestação clínica de desordem 

metabólica; e na descompensação metabólica dos casos de EIM já diagnosticados.  

O teste do pezinho é realizado através da espectrometria de massa em Tandem, que 

permite a investigação a um baixo custo de mais de 30 doenças do metabolismo em um único 

círculo do papel filtro preenchido com sangue (estima-se um custo em torno de 10 dólares 

americanos por amostra), permitindo que alguns países tenham adotado a triagem neonatal 

expandida, o que aumentou o número de casos diagnosticados antes do aparecimento dos 

sintomas, assim como, a incidência dos EIM (MAK et al., 2013; SAUDUBRAY; CAZORLA-

GARCIA, 2018).  

No Brasil, a triagem neonatal obrigatória é realizada na maternidade ou em unidade 

de saúde referenciada, de forma gratuita, e visa investigar as seguintes patologias: 

hipotireoidismo, hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, fenilcetonúria 

e deficiência de biotinidase. Como essa triagem ainda é reduzida, há uma escassez de dados 

epidemiológicos que contribuem para o subdiagnóstico das doenças metabólicas (JARDIM; 

ASHTON-PROLLA, 1996). A triagem neonatal ampliada ou expandida, disponível no setor 

privado, depende da iniciativa parental ou da suspeita clínica do pediatra, em caso de histórico 

familiar compatível (história de óbitos inexplicados durante o período neonatal em uma mesma 

família) ou manifestação clínica precoce, o que explica, em parte, porque a literatura é farta de 

propostas de expansão da triagem neonatal (FEFERBAUM et al., 1994; GIUGLIANI, 2010). A 

expansão da triagem neonatal é responsável pela ampliação dos conhecimentos em EIM no 

mundo, assim como a principal responsável pela redução da mortalidade e da morbidade dos 

pacientes com EIM, além disso, diversos estudos já comprovaram o seu custo-benefício (uma 

economia de mais de duas vezes o custo da sua implantação) (MAK et al., 2013). 
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Para que o pediatra não deixe passar uma desordem metabólica tratável, é importante 

que se baseie nos seguintes princípios, segundo Saudubray e Carzola-Garcia, 2018:  

• os EIM devem ser considerados em paralelo com outras condições comuns;  

• os EIM devem entrar no diagnóstico diferencial em sintomas persistentes e 

inexplicados em vigência de tratamento, em que já foram descartadas patologias 

mais comuns;  

• não confundir sintoma ou síndrome com etiologia, pois a causa subjacente pode 

ser um EIM que deve ser investigado;  

• embora sejam doenças hereditárias, os EIM com frequência são de transmissão 

recessiva, o que torna a maioria dos casos esporádicos no histórico familiar (dos 

pais da criança);  

• sempre considerar os EIM que têm tratamento primeiro (principalmente os que 

causam intoxicação);  

• nas situações emergenciais, estabilizar o quadro, oferecer os cuidados necessários 

ao paciente e, então, à família, através do aconselhamento genético.  

Cabe ao pediatra estar familiarizado com os principais sinais e sintomas de EIM para 

que faça a suspeita inicial, e saiba conduzir o caso para estabilização clínica e triagem 

laboratorial inicial, o que é facilitado pela classificação dos grupos clínicos apresentada 

anteriormente. (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018). 

O diagnóstico dos EIM depende de laboratórios especializados, e, idealmente, deve 

ser rápido (AMÂNCIO; SCALCO; COELHO, 2007). Para direcionar a suspeita, é realizada uma 

triagem laboratorial primária obrigatória, antes de iniciada a sequência de exames bioquímicos 

sofisticados,  através de exames de urina, assim como análises séricas (hemograma, gasometria 

venosa, lactato, eletrólitos, glicemia, amônia, transaminases hepáticas, perfil lipídico, função 

renal e ácido úrico), e, através de cromatografias, em que é possível identificar os metabólitos 

acumulados (AMÂNCIO; SCALCO; COELHO, 2007; EL HUSNY; CALDATO, 2006). 

Devido à crescente complexidade bioquímica e molecular dos exames específicos e à 

dificuldade dos médicos de se manterem atualizados nesse tema, os exames correm o risco de 

serem usados sem critério e sem controle, além disso, demandam tempo, são de alto custo e 
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podem trazer dificuldades técnicas (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018). Nesse ínterim, 

um centro de referência em EIM deve ser contatado precocemente para que ocorra o melhor 

direcionamento da investigação complementar, se necessário, e para que a terapia apropriada seja 

instituída o mais precocemente possível, a fim de amenizar ou até mesmo reverter o quadro 

clínico, e, portanto, melhorar o desfecho dessas crianças (BURTON; BURTON, 2011; 

KAMBOJ, 2008; RAGHUVEER; GARG; GRAF, 2006; ROMÃO et al., 2017).  

Os Centros de Referências em EIM atuam na triagem, diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento multidisciplinar de pessoas com EIM, além de fomentar pesquisas e 

desenvolver o ensino especializado. No Brasil, temos alguns serviços que se reconhecem centros 

de referência em EIM extraoficialmente, conforme APÊNDICE A. Os Centros de Referência, ou 

Serviços de Referência em Doenças Raras, quando reconhecidos oficialmente, conforme a 

Portaria Nº199, de 2014, recebem incentivo financeiro. Cabe ressaltar que o acompanhamento 

clínico não é exclusivo do Centro de Referência, portanto, a criança diagnosticada com EIM deve 

manter o acompanhamento em conjunto com o pediatra (“CREIM”, [s.d.]). 

O tratamento visa a correção do desequilíbrio metabólico, através de diversas 

estratégias conforme a patologia e sua eficácia comprovada: restrição dietética, ingesta de 

substratos que competem com o substrato tóxico, remoção do metabólito tóxico, reposição de 

produto deficiente, bloqueio na formação do metabólito tóxico, estímulo da atividade enzimática 

residual, reposição enzimática e transplante de órgãos (SOUZA et al., 2001). Nos últimos anos, 

tem havido uma melhora significante da resposta ao tratamento dos EIM, com menos condições 

em que não há resposta ao tratamento e mais condições que respondem completamente ou 

parcialmente ao tratamento. Mais recentemente, surgiram as terapias de pequenas moléculas, as 

terapias de reposição enzimática e os inibidores da síntese de substrato; assim como, a evolução 

do transplante de órgãos com resposta satisfatória (CAMPEAU; SCRIVER; MITCHELL, 2008). 

No Brasil, em 2014, foi publicada a Portaria Nº 199, que “institui a Política Nacional 

de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras e aprova as Diretrizes para Atenção Integral 

às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do SUS”. A partir dessa portaria é garantido o acesso 

aos exames diagnósticos e aos tratamentos, incluindo medicamentos e fórmulas nutricionais, 

reconhecidos pela Comissão Nacional de Tecnologias no SUS (CONITEC) – responsável pela 

incorporação de tecnologias- e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) – que 
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estabelecem as recomendações de cuidado para o tratamento das doenças raras. Nessa portaria, as 

doenças raras foram divididas em dois eixos: (1) Doenças raras de Origem Genética e (2) 

Doenças Raras de Origem não Genéticas, e dentro do primeiro eixo estão: Anomalias Congênitas 

ou de Manifestação Tardia, Deficiência Intelectual e Erros Inatos do Metabolismo.  

As PCDTs estabelecidas pelo Ministério da Saúde, determinam os medicamentos de 

alto custo e as dietas terapêuticas que podem ser solicitadas através de formulário próprio (Laudo 

de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica – LME e Formulário de Avaliação para Solicitação de Nutrição 

Enteral, no Estado de São Paulo). A solicitação dos exames diagnósticos das doenças raras, 

previstos em anexo na Portaria, só é permitida aos estabelecimentos habilitados. Já existem 

PCDTs para Deficiência de Biotinidase, Doença de Wilson, Doença de Gaucher, 

Mucopolissacaridose I e II e Fenilcetonúria, e estão previstos PCDTs para englobar as 

aminoacidopatias, os EIM com manifestação aguda (incluindo: intolerância a açúcares, defeitos 

de beta-oxidação dos ácidos graxos, distúrbios do ciclo da ureia, glicogenoses e acidúrias 

orgânicas), Adrenoleucodistrofia ligada ao Cromossomo X, Doenças Peroxissomais e Distúrbios 

do metabolismo dos metais e porfirias.  

É fundamental que o pediatra conheça os aspectos fundamentais para os cuidados 

emergenciais e para a estabilização das crianças com EIM (BURTON; BURTON, 2011). Essas 

crianças, frequentemente, apresentam alterações metabólicas inespecíficas como hipoglicemia, 

acidose metabólica, hiperamonemia e rabdomiólise, que devem ser tratadas prontamente, mesmo 

que a desordem metabólica de base não seja conhecida (RAGHUVEER; GARG; GRAF, 2006). 

A importância do pediatra no tocante aos EIM se deve à oportunidade de diagnóstico 

precoce e de instituição do tratamento adequado, capazes de prevenir a sequela neurológica 

permanente, assim como o óbito, de alguns pacientes com EIM em que a terapia é efetiva 

(BURTON; BURTON, 2011; LEONARD; MORRIS, 2006). Atuar na formação do pediatra 

constitui importante estratégia para garantir que os casos de EIM na infância sejam detectados e 

tratados precocemente (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018). 
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3.2 A Formação do Pediatra na Atenção aos EIM 

O contato inicial dos médicos com os EIM deve acontecer, de forma progressiva, 

ainda na graduação, desde os tópicos de bioquímica e biologia celular, que constituem a base para 

o entendimento da fisiopatologia dos EIM e problematizados, inclusive, no internato. Após a 

graduação, na especialização, principalmente na de Pediatria, os EIM devem ser novamente 

abordados para o desenvolvimento do raciocínio clínico e para a inclusão nos diagnósticos 

diferenciais pertinentes.  

Para a especialização, o título de especialista em Pediatria (TEP), no Brasil, pode ser 

conseguido através da Residência Médica de Pediatria ou por meio de exame para o TEP, 

realizado após a finalização de Pós-Graduação em Pediatria ou após quatro anos de atuação em 

Pediatria. Atualmente, a Residência Médica é considerada a melhor forma de treinamento das 

especialidades médicas em geral, e constitui o principal meio de formação em Pediatria (KOCH; 

DORIA FILHO; BOLLELA, 2011; SCHEFFER et al., 2018).  

Na prática, a Residência é um treinamento em serviço em que o aprendizado ocorre, 

simultaneamente, com a prestação de serviço, em forma de prática supervisionada (VILLAR; 

CARDOSO, 2002). 

Como característica da Residência, o ensino é centrado na prática profissional, a 

partir da qual se obtém os dados para serem reportados ao conhecimento teórico acumulado, e, 

então, voltar ao indivíduo conforme suas particularidades. Dessa forma, na Residência, o 

conhecimento teórico é aprofundado, a partir da prática, que ainda promove o treinamento 

específico para, então, formar o especialista. A forma como o conhecimento teórico é 

aprofundado pode variar de acordo com o programa. Um exemplo seria o estudo de caso teórico, 

a partir do qual é possível abrir um leque de hipóteses diagnósticas, e, com a ajuda do preceptor, 

encontrar o caminho, a partir dos dados semiológicos e dos exames complementares, para 

descartar as hipóteses (VILLAR; CARDOSO, 2002), trabalhando e desenvolvendo, 

consequentemente, o raciocínio clínico, que corresponde à competência fundamental para que o 

médico percorra o caminho  necessário à solução dos problemas clínicos (AQUINO; 

WUILLAUME; CARDOSO, 2012). 



 

 

15 REFERENCIAL TEÓRICO  

A história da Residência Médica, no continente americano, remonta do final do 

século XIX, quando, em 1889, em Baltimore, nos Estados Unidos, na Universidade John’s 

Hopkins, ela surgiu como demanda devido ao despreparo dos médicos recém-formados. William 

Halsted, recém nomeado chefe do Departamento de Cirurgia, percebeu que os médicos mais 

novos tinham uma maior taxa de óbito em suas cirurgias e, então, selecionou quatro desses 

médicos para um regime de treinamento, enquanto estes moravam no próprio hospital. Os 

residentes começavam com pequenas responsabilidades como os cuidados pré e pós-operatórios, 

até realizar o procedimento cirúrgico ao longo do processo (BOTTI, 2009; HORII, 2013).  

Nesse mesmo período, William Osler, responsável pelo Departamento de Clínica 

Médica, revolucionou a educação médica americana com o ensino à beira do leito, adaptado do 

sistema inglês, nos moldes que conhecemos hoje, e também introduziu o sistema de treinamento 

alemão de pós-graduação, em que as responsabilidades clínicas aumentavam progressivamente 

(BECKER, 2014; MCCALL, 1993).  Conhecido hoje como o “pai da Medicina Moderna”, Osler 

acreditava que os estudantes aprendiam melhor através da prática e que a instrução clínica 

deveria iniciar e terminar com o paciente, sendo os livros e os artigos apenas um auxílio para esse 

fim (BECKER, 2014; MCCALL, 1993). 

No Brasil, a Residência teve seu marco em 1944, no Departamento de Ortopedia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, seguida pelo 

Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, em 1948 (BOTTI, 2009; HORII, 2013; 

KOCH; DORIA FILHO; BOLLELA, 2011). Mais de dez anos após a primeira Residência no 

Brasil, quando esta passava a se estabelecer como essencial para o aprimoramento profissional, 

em 1957, se iniciava a Residência Médica na Universidade Federal de São Paulo (BOTTI, 2009; 

SAMPAIO, 2015). 

Ao longo dos anos, com a proliferação desordenada das Residências, em 1977, surge 

a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), através do Decreto n° 80.281, a fim de 

regulamentar e criar normas para os programas de Residência Médica (BOTTI, 2009; HORII, 

2013). A seguir, em 1981, através da lei n° 6.932, tornou-se obrigatório o processo seletivo para 

ingresso no programa, foi determinada as cargas horárias prática e teórica, e conferido título de 

especialista aos egressos (BOTTI, 2009).  
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Quase trinta anos após o início da CNRM, em 2006, a Resolução n° 02 traz os 

requisitos mínimos relacionados à duração dos programas e à carga horária  (80 a 90% da carga 

horária sob a forma de treinamento em serviço e 10 a 20%, atividades teórico-complementares), 

aos conteúdos mínimos, à estrutura da instituição (instalações e equipamentos), à avaliação dos 

residentes e à supervisão do treinamento (BRASIL, 2006).  

Em relação à Pediatria, a Resolução de 2006 dispõe sobre a duração de dois anos da 

RMP, e determina que o residente deve, no primeiro ano, atender em: unidade de internação 

geral, sendo responsável por 5 a 10 pacientes; em ambulatório geral de atenção primária e de 

especialidades (não especificadas); em urgência e emergência; e em neonatologia (sala de parto, 

alojamento conjunto e berçário). Já no segundo ano, além dos mesmos locais do primeiro ano, 

com discreta variação da carga horária por setor, também deve participar do atendimento na 

neonatologia, em berçário de cuidados intermediários e nas unidades de terapia intensiva 

pediátrica e neonatal (BRASIL, 2006). Sobre os conteúdos a serem explorados, são determinados 

cursos obrigatórios em: atenção perinatal (binômio mãe-feto e reanimação neonatal), treinamento 

em aleitamento materno, controle de infecção hospitalar, controle de doenças imunopreveníveis, 

prevenção de acidentes na infância e na adolescência, crescimento e desenvolvimento e atenção à 

saúde do adolescente. São considerados estágios opcionais: projetos comunitários de atenção à 

saúde, Genética, Dermatologia, Otorrinolaringologia, Cardiologia e Reumatologia (BRASIL, 

2006). 

A Resolução não cita as competências necessárias para a formação do pediatra, 

considerando o conceito simplificado de competências, que emergiu no início da década de 1970, 

como uma interação complexa entre conhecimento, habilidade e atitude capazes de determinar o 

alto desempenho na prática profissional (CARRACCIO et al., 2002; FLEURY; FLEURY, 2001). 

Portanto, a Resolução de 2006 não define o perfil do egresso da Residência de Pediatria. Devido 

a essa característica extremamente geral, as especificidades da formação do pediatra ficam 

relegadas a cada instituição, o que resulta em egressos com perfis heterogêneos e que, não 

necessariamente, estão preparados para a atuação profissional na área pediátrica.  

A fim de preencher essas lacunas, nos últimos anos, a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP) tem buscado a extensão da RMP para três anos, em consonância com o GPEC e 

com os demais países da América. O GPEC é formado por líderes de organizações nacionais e 
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regionais de Pediatria de cerca de 50 países, inclusive a SBP, e objetiva estabelecer padrões de 

treinamento e capacitação prática em Pediatria no mundo. Através de pesquisa sobre os métodos 

de treinamento pediátrico utilizados internacionalmente, observou-se grande variação no 

treinamento de médicos residentes, no currículo utilizado e nas ferramentas de avaliação. 

Evidenciou-se que inúmeros currículos eram inconsistentes para definir os objetivos de 

aprendizagem e que, ao final do treinamento, a avaliação das competências adquiridas era 

realizada em poucos países. Esse contexto levou o GPEC à elaboração de um currículo global, 

baseado em competências, com objetivos de aprendizagem bem definidos, permitindo, inclusive, 

uma melhor avaliação (GPEC, 2016a, 2016b; SBP, 2013).  

No contexto da educação médica, em 1999, a princípio foram definidas seis 

competências gerais, pelo Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), 

como base para a graduação: 1) Cuidado com o paciente; 2) Conhecimento médico; 3) 

Aprendizagem e aperfeiçoamento baseado na prática; 4) Habilidades comunicacionais e 

interpessoal; 5) Profissionalismo e 6) Prática baseada no sistema (CARRACCIO et al., 2002). 

Já em 2009, o ACGME e a American Board of Pediatrics (ABP), através do 

Pediatrics Milestone Project, buscaram a redefinição das seis competências no contexto da 

Pediatria, a identificação dos marcos a serem atingidos ao longo do processo educacional e a 

identificação de ferramentas aceitas pela comunidade pediátrica como medidas de performance 

(HICKS et al., 2010). Ainda no mesmo ano, a ABP junto ao GPEC promoveu um encontro entre 

líderes de 16 organizações nacionais e regionais de educação, treinamento e acreditação 

responsáveis por mais de 50 países, com o objetivo inicial de globalizar os padrões de 

treinamento e avaliação, dando início ao processo de elaboração do Currículo Global de 

Educação em Pediatria (GPEC, 2016b). 

Atualmente, o GPEC disponibiliza online o Currículo Global de Pediatria e Guia para 

Treinamento, Avaliação e Certificação da Residência, e Desenvolvimento Profissional Contínuo, 

em que define 12 áreas de competências para o pediatra: 1) Ética na prática; 2) Colaboração; 3) 

Conhecimentos sobre saúde global; 4) Segurança do paciente e melhora da qualidade; 5) 

Princípios de pesquisas e prática baseada em evidência; 6) Atividade de aprendizagem; 7) Auto 

liderança e gerenciamento de sua prática; 8) Comunicação e habilidades interpessoais; 9) Defesa 

da saúde e dos direitos da criança e do adolescente; 10) Profissionalismo; 11) Avaliação, 
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diagnóstico, habilidades para procedimentos e terapêutica e 12) Conhecimento médico do 

cuidado com o paciente (GPEC, 2016a).  

O Currículo Global é estruturado em sete capítulos, sendo que os três primeiros 

abrangem as 12 áreas de competências a serem aplicadas na elaboração dos currículos. No 

terceiro capítulo, os conhecimentos necessários ao Pediatra geral são detalhados em 430 páginas, 

e delimitados em seis categorias: 1) Temas baseados em órgãos e sistemas; 2) Cuidados agudos, 

críticos e emergenciais; 3) Cuidados paliativos, Cirurgia, Reabilitação, Medicina do Esporte, 

Cuidados Peri e Pós-operatórios; 4) Adolescente e problemas relacionados; 5) Problemas de 

abuso; 6) Questões comunitárias e preventivas. Cada categoria compreende eixos temáticos em 

que são caracterizados os objetivos de aprendizado voltados para as principais atividades da 

prática clínica: anamnese, exame físico, diagnóstico diferencial e conduta.  

Inserido em Temas baseados em órgãos e sistemas, aparece o nono eixo temático, 

que compreende as “Doenças do Metabolismo”, em nove páginas, onde são discriminados, além 

dos objetivos gerais, os objetivos específicos de oito grupos de doenças metabólicas: distúrbios 

do metabolismo dos aminoácidos; distúrbios do metabolismo dos hidratos de carbono; distúrbios 

do metabolismo lipídico e de lipoproteínas; distúrbios do metabolismo de metais; distúrbios do 

metabolismo de ácidos graxos; doenças de armazenamento lisossômico; distúrbios do 

metabolismo da purina e pirimidina; e porfirias (GPEC, 2016a). Considerando o espaço dedicado 

aos EIM no Currículo Global, podemos afirmar que o conhecimento sobre as doenças 

metabólicas hereditárias é considerado relevante durante a formação do pediatra, segundo a 

força-tarefa do GPEC, o que nos remete, novamente, à situação da RMP no Brasil. 

Inspirado no Currículo Global de Pediatria, a SBP, em 2013, apresentou uma 

proposta para a RMP, com duração de três anos, em plenária da CNRM, sendo aprovada por 

unanimidade (SBP, 2013). Esta proposta, a princípio de caráter genérico, apresentava 28 temas 

centrais e objetivos gerais e específicos para cada ano da Residência, sem qualquer menção aos 

EIM (SBP, 2010).  

Em 2015, a SBP divulga uma proposta mais detalhada com requisitos mínimos para a 

RMP, que apresenta um conteúdo programático-teórico mais detalhado para cada ano da 

Residência de três anos, assim como explora mais as competências almejadas ao final de cada 
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ano. Nessa proposta, os EIM são mencionados dentre as competências do segundo ano como se 

segue: “Realizar avaliação genético-clínica de pacientes com doenças metabólicas: [...]; 2) 

conduzir clinicamente as principais malformações isoladas e os principais quadros sindrômicos 

dismórficos e metabólicos [...]” (SBP, 2015).  

Apenas em 2016, a Resolução n° 01, estabelece que, em 2019, todos os programas de 

RMP deverão contemplar os três anos, e caracteriza cada ano da Residência de acordo com os 

itens: 1) Conhecimento e competências; 2) Habilidades e atitudes e 3) Distribuição de carga 

horária. A Resolução contempla o diagnóstico dos EIM, indiretamente, no subitem 6 de 

Conhecimento e competências, no segundo ano do programa: “Compreender a importância da 

Biologia Molecular e da Genética aplicadas à Pediatria, integrando os conhecimentos para a 

determinação de doenças na faixa etária pediátrica” (BRASIL, 2016). 

O ensino de EIM geralmente se torna dependente dos cenários de prática dos 

programas de RMP. Estes cenários variam conforme a complexidade do centro de formação, 

cujos programas podem ser categorizados como vinculados à instituição universitária ou sem 

vínculo universitário, de caráter assistencial, ligado à rede de Sistema Único de Saúde (SUS) ou à 

rede privada (WUILLAUME; BATISTA, 2000). 

A crescente complexidade de algumas instituições, como hospitais terciários, que 

associam tecnologia de ponta a especialidades médicas como Genética e Neurocirurgia, levam à 

alteração do perfil da população atendida, com o predomínio de enfermidades graves e/ou 

crônicas, assim como raras, em oposição a outras instituições com menor complexidade, em que 

o residente se depara com patologias mais frequentes e comuns, e atividades voltadas aos 

cuidados primários em saúde (VILLAR; CARDOSO, 2002).  

Portanto, de acordo com a complexidade do centro de formação, os residentes podem 

ter pouco ou nenhum contato com os EIM, ao que nos remete à necessidade de estratégias de 

ensino que enfatizem o desenvolvimento de um raciocínio clínico baseado na fisiopatologia para 

que o diagnóstico de EIM seja considerado (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018). 

Para que se busquem estratégias para o ensino de EIM, é necessário que se reconheça 

a sua importância corroborada pela inclusão da temática nos currículos. No entanto, apesar do 
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número crescente de EIM que tem surgido com os avanços tecnológicos, ainda é pequena a 

representatividade de seu ensino tanto nos currículos das graduações de Medicina ao redor do 

mundo, quanto nos programas de Residência. Como fatores que contribuem para isso, Saudubray 

e Carzola-Garcia enfatizam a dificuldade de enquadrar os EIM na classificação tradicional das 

doenças baseadas em órgãos e sistemas (Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, etc.), já que os 

EIM podem apresentar muitos sintomas, afetar qualquer órgão, em qualquer faixa etária, e em 

diversos cenários, sendo um grupo de doenças que pode pertencer a todas as especialidades e, ao 

mesmo tempo, pode ser esquecida por todas. Outro fator seria que o conhecimento de biologia 

celular e de bioquímica da graduação, além de pouco assimilado, não é extrapolado para a prática 

clínica rotineira do médico, dificultando o treinamento clínico com esses elementos no internato e 

na Residência Médica, inclusive na de Pediatria (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018). 

Na busca para compreender a inserção do ensino de EIM nos PRMP é que será 

desenvolvido o presente trabalho. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamento da pesquisa 

O presente estudo apresenta uma abordagem qualitativa com caráter exploratório e 

descritivo, em vista da necessidade de investigação mais ampla e caracterização do objeto de 

estudo, considerando as percepções e opiniões dos sujeitos envolvidos.  

O estudo de caráter exploratório visa tornar explícito tema pouco examinado e, em 

conjunto com a pesquisa descritiva, caracterizar o objeto de pesquisa, a fim de proporcionar uma 

visão mais abrangente e aprofundada do fenômeno (GIL, 2008). 

A pesquisa qualitativa permite uma compreensão mais ampla da realidade pelo 

contato direto do pesquisador com o meio ou através da perspectiva dos participantes envolvidos 

na situação de estudo (GODOY, 1995). Seu enfoque eminentemente indutivo de análise de 

dados, no decorrer da pesquisa, resulta em maiores abrangência e aprofundamento para responder 

às questões do estudo (FREITAS; JABBOUR, 2011; GODOY, 1995). Segundo Minayo (2002), a 

abordagem qualitativa “se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado” e 

se aprofunda “no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível 

e não captável em equações, médias e estatísticas.” 

4.2 Contexto da pesquisa 

No município de São Paulo, são 17 instituições que apresentam programa de 

Residência Médica em Pediatria, dos quais: 4 estão vinculados a hospitais universitários e os 

demais, a hospitais da rede pública de saúde estadual ou municipal.  

As Residências Médicas em Pediatria oferecem de 4 a 36 vagas, dependendo da 

instituição, com duração de 2 anos até o início de 2019, exceto o programa de Residência 

vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que já se estende por 3 anos, 

conforme proposta da Sociedade Brasileira de Pediatria. Apenas um dos programas tem menos de 

10 anos de existência, o do Hospital Sírio Libanês, que teve início em 2017, sendo que a RMP da 

Universidade Federal de São Paulo figura entre as mais antigas com início em 1965, quando 

ainda era associada à Residência de Cirurgia. 
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Em decorrência da heterogeneidade dos programas, tanto devido aos diferentes níveis 

de complexidade dos hospitais em que ocorrem, assim como ao tempo de existência dos 

programas de Residência Médica em Pediatria, optou-se por convidar todos os supervisores das 

17 instituições (Tabela 1) a participarem deste estudo.  

Tabela 1 – Instituições que apresentam programa de Residência Médica em Pediatria no 

município de São Paulo 

INSTITUIÇÃO VAGAS/ANO 

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI 5 

COMPLEXO HOSPITALAR EDMUNDO VASCONCELOS 4 

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FRANCISCO MORATO OLIVEIRA 12 

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 6 

HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA 12 

HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS 12 

HOSPITAL MUNICIPAL CÁRMINO CARICCHIO (TATUAPÉ) 10 

HOSPITAL MUNICIPAL DR FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA (CAMPO LIMPO) 8 

HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS 16 

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS 6 

HOSPITAL SANTA MARCELINA 10 

RESIDÊNCIA EM REDE DA SMS/ SP 36 

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN 4 

  

INSTITUIÇÃO VINCULADA A HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 18 

IRMANDADADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO 35 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 4 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 35 
 

 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

Todos os supervisores dos programas de Residência Médica em Pediatria do 

município de São Paulo foram convidados por contato telefônico ou por correio eletrônico para 

participar da pesquisa. Os números telefônicos ou endereços eletrônicos foram compartilhados 

por egressos do programa de Residência, por outros pares ou pela própria Comissão de 

Residência Médica (COREME) da instituição. Dentre os contatados, um recusou-se a participar e 
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outro não respondeu à solicitação mesmo após tentativas recorrentes. Colaboraram com o estudo 

15 supervisores. 

4.4 Coleta de dados 

Optou-se pela coleta dos dados através de entrevista em duas partes: inicialmente 

semiestruturada e, a seguir, estruturada. Segundo Minayo (2002), a entrevista constitui conversa 

com propósitos bem definidos, que permite obter dados objetivos e subjetivos de sujeitos-objeto 

imersos na realidade focalizada pela pesquisa. A fim de preservar a qualidade dessa conversa, a 

entrevista foi realizada individualmente em ambiente calmo, que garantisse a privacidade dos 

dados fornecidos, e foi gravada em áudio, para posterior transcrição. As entrevistas tiveram, em 

média, 20 a 25 minutos de duração. 

A entrevista semiestruturada foi realizada a partir de núcleos direcionadores 

(APÊNDICE B), conforme a Tabela 2, a fim de incentivar os entrevistados a tratar com mais 

profundidade os temas propostos por roteiro previamente estabelecido (PAVÃO, 2001).  

Tabela 2 – Núcleos direcionadores para entrevista semiestruturada 

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 

Desafios e Sugestões para o ensino de EIM 

 

Por sua vez, a entrevista estruturada (APÊNDICE C) foi realizada para pontuar 

objetivamente a opinião dos supervisores quanto ao preparo em EIM dos residentes, tendo como 

base os conhecimentos que influenciam no prognóstico dos pacientes acometidos, sugeridos no 

GPEC (GPEC, 2016a). A partir da seção sobre “Doenças do Metabolismo” do Capítulo 3 do 
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GPEC, foram selecionadas as patologias cujo diagnóstico precoce seria essencial para o melhor 

prognóstico dos afetados, e agrupadas no menor número de questões possível. A fim de 

quantificar as respostas da entrevista estruturada, foi elaborada uma escala tipo Likert de quatro 

pontos baseada em Santos (2017). 

A aplicação da entrevista ocorreu após a realização de dois pré-testes, realizados com 

supervisores que atuam em PRM fora da cidade de São Paulo, para adequação do instrumento. 

4.5 Análise de dados 

Os dados obtidos através das entrevistas foram analisados por meio da técnica de 

análise do conteúdo, modalidade temática (BARDIN, 2011). Por intermédio dessa técnica 

podemos encontrar respostas para as questões formuladas, assim como nos aprofundar além dos 

conteúdos manifestos (MINAYO, 2002).  

Este processo envolveu uma pré-análise, por uma leitura exaustiva dos dados 

coletados para a construção de hipóteses provisórias; a seguir, para cada núcleo direcionador, o 

material foi explorado e codificado, através da identificação das unidades de contexto (UC) (em 

que os temas foram delimitados), seguida pela determinação das unidades de registro (UR) (que é 

um trecho menor do texto e que corresponde ao núcleo direcionador), e, então, pela categorização 

(quando ocorre a classificação, diferenciação e reagrupamento dos elementos textuais); por fim, 

foi realizado o tratamento dos resultados para interpretação. Apenas em um dos núcleos 

direcionadores, sobre o Preparo dos residentes para o diagnóstico e abordagem inicial dos EIM, 

ao final do PRMP, foi analisada a porcentagem das respostas sim e não, como variável 

dicotômica, e apresentadas as falas dos autores para exemplificar. 

Quanto à entrevista estruturada, os dados foram tabulados em uma planilha onde 

foram computadas as frequências absolutas e relativas. Os resultados estão apresentados na forma 

de gráficos de barra, elaborados pelo Microsoft Word para Office 365 (versão 1809). Para 

interpretação dos resultados, triangulou-se os dados quantitativos e qualitativos com a literatura 

sobre o tema.  
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4.6 Aspectos éticos e legais 

Esta pesquisa está de acordo com as Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde que delimita os princípios das pesquisas envolvendo seres humanos e nas 

ciências humanas e sociais. Qualquer informação que possibilite a identificação das pessoas 

entrevistadas foi mantida sob sigilo. 

A pesquisa foi realizada com os supervisores dos programas de Residência Médica 

em Pediatria Geral, sendo preservado o sigilo das instituições a qual pertencem, assim como 

quaisquer informações que pudessem vinculá-los a essas, motivo por que foi desnecessário 

solicitar a autorização das instituições. 

O estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) por meio de parecer número 2.132.376 (ANEXO I).  

A participação dos sujeitos foi oficializada mediante assinatura do TCLE pelos 

supervisores dos programas de Residência Médica em Pediatria para realização da entrevista 

(APÊNDICE C). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos a partir da análise de conteúdo das entrevistas aplicadas junto aos 

supervisores dos programas de Residência foram agrupados em três subcapítulos: 

• O Ensino de EIM na Residência Médica de Pediatria 

• A Formação/Desenvolvimento das competências em EIM na RMP 

• Desafios e Sugestões para o Ensino de EIM na RMP 

 

5.1 O Ensino de Erros Inatos do Metabolismo na Residência Médica de Pediatria 

Geral 

Segundo a análise das entrevistas, o ensino de EIM foi considerado relevante por 

todos os supervisores entrevistados, o que foi observado em 30 UC e 45 UR. 

UR31 [...] (Sobre a formação do pediatra em EIM) Nossa senhora! Extremamente 

importante! Extremamente importante. 

UR39 [...] Acho importante (a formação do pediatra em EIM), pelo menos uma noção das 

principais patologias e de como conduzir os pacientes que apresentam algum tipo de 

sintoma, ou risco para esse tipo de condição clínica, patológica. 

A percepção trazida pelos entrevistados corrobora com a ênfase que o GPEC imprime 

às Doenças Metabólicas no Currículo Global de Educação Pediátrica, e com a proposta da SBP 

para a RMP de três anos.  

As justificativas da relevância do ensino de EIM para o pediatra foram descritas em 

41 UR e agrupadas em 5 categorias (Tabela 3). 
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Tabela 3: Justificativas para a relevância do ensino de EIM na RMP 

CATEGORIAS UR SUPERVISOR 

Possibilidade de Suspeita e Encaminhamento das crianças com 

EIM pelo Pediatra Geral 
17 18 

Existência, mesmo que rara, dos EIM na população 10 6 

Prevenção contra morbidades de mortalidade associadas aos 

EIM 
6 6 

Prevenção contra o atraso diagnóstico dos EIM 5 3 

Acompanhamento dos avanços da Medicina 3 2 

Dos supervisores, oito deles trouxeram a Possibilidade de Suspeita e 

Encaminhamento das crianças com EIM pelo Pediatra Geral para justificar esta relevância, o 

que apareceu em 17 UR. 

UR18 [...] é importante que ele (o pediatra) pelo menos aprenda a fazer uma triagem (...) e 

reconhecer quando ele está à frente de algum sintoma que possa fazer pensar numa 

probabilidade de (...) erro inato do metabolismo. 

UR44 [...] o erro inato se inclui naquele grupo de doenças que, elas não são frequentes, 

mas não se permite muito ao médico desconhecer totalmente, ser totalmente ignorante no 

assunto, porque senão ele corre o risco de realmente deixar passar algum caso desse, ou 

não entender direito isso, ou não referir pra quem possa realmente resolver. 

A suspeita de EIM pressupõe o conhecimento sobre as doenças metabólicas, pois sem 

o conhecimento prévio, não é possível que se faça a suspeita, para, então realizar o 

encaminhamento. Segundo Saudubray e Carzola-Garcia (2018) alguns princípios são necessários 

para suspeitar de uma desordem metabólica: (1) considerá-las em paralelo com outras condições 

comuns; (2) considerá-las quando as patologias comuns já foram descartadas, e os sintomas 

persistem inexplicavelmente em vigência de tratamento; (3) não considerar sintoma ou síndrome 

como etiologia, lembrar que os EIM podem ser uma causa subjacente; (4) e, não esquecer que a 

maioria dos casos não tem histórico familiar, se considerar o histórico dos pais (SAUDUBRAY; 

CAZORLA-GARCIA, 2018). Para seguir tais princípios, sem dúvida é primordial o 

conhecimento das doenças metabólicas, e, portanto, o ensino de EIM na RMP seria um dos 

caminhos. Embora o pediatra seja capaz de diagnosticar os EIM, se devidamente treinado, 
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especialistas podem e devem ser requisitados para auxiliar na investigação, quando necessário; 

para isso, estão disponíveis os centros de referências em EIM (KAMBOJ, 2008; RAGHUVEER; 

GARG; GRAF, 2006; ROMÃO et al., 2017).   

Seis supervisores, em 10 UR, consideraram a relevância do ensino de EIM como 

decorrente da Existência, mesmo que rara, dos EIM na população, em contraponto à 

característica de raridade desse grupo de doenças, já que, apesar de os EIM serem raros, eles 

aparecem. 

UR19 [...] (Sobre os EIM) isso é importante, e isso é uma das coisas que deve ser 

conversada com os residentes, pra ele ficar ciente de que pode ser que ele não veja, 

durante a Residência, algum paciente com essa patologia diagnosticada, mas que existe. 

UR23 [...] parte do conhecimento (em EIM) que acaba sendo um pouco (...) mais 

sofisticada, (...) porque não é o dia-a-dia de ninguém, é um problema que eventualmente 

aparece (...) tem que se ser discutido, porque aparece. 

UR42 [...] sem sombra de dúvidas (...) (o ensino de EIM na formação do pediatra) é um 

tema importante, relevante, relevante. Embora, vamos dizer assim, não seja uma coisa 

muito frequente né, você não vai cruzar com isso no seu dia-a-dia. 

Embora as doenças metabólicas sejam um grupo de doenças raras, apresentando uma 

incidência em média de 1 em 2.000, é passível de ser encontrado por todos os médicos em sua 

prática. Esse número pode variar de acordo com características populacionais e com a amplitude 

de investigação local, que depende, além da triagem neonatal e do acesso aos métodos 

diagnósticos, do preparo dos médicos que, quando capacitados, passarão a investigar com mais 

frequência e com mais efetividade (CAMPEAU; SCRIVER; MITCHELL, 2008; ROMÃO et al., 

2017).  

Outro porquê para a importância do ensino de EIM na RMP foi a Prevenção contra 

morbidades e mortalidade associadas aos EIM, trazida por três supervisores, em 5 UR. 

UR27 [...] com certeza diminuir as ações deletérias que um defeito no metabolismo pode 

trazer na vida do paciente que você diagnosticando na hora certa, você pode evitar, né? 

Então, acho que isso (o ensino de EIM na formação do pediatra) é fundamental, pelos 

danos que ele significa quando ele aparece. 
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UR29 [...] (Sobre o ensino de EIM na formação do pediatra) é importante, porque você 

fazendo diagnóstico, mesmo que seja uma doença que não tenha (...) cura, você pode ter 

um tratamento (...) que possa melhorar a qualidade de vida dessa criança, o estado 

nutricional. 

Para um melhor prognóstico dos pacientes com EIM, é importante que o pediatra 

suspeite da patologia precocemente, e investigue em paralelo com outras mais comuns, para o 

rápido diagnóstico, assim como, estabilize os quadros emergenciais de descompensação da 

doença no pronto-socorro (JARDIM; ASHTON-PROLLA, 1996; ROMÃO et al., 2017; 

SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018). 

Já em 6 UR, trazidas por seis dos supervisores, o ensino de EIM é importante para a 

Prevenção contra o atraso diagnóstico. 

UR12 [...] (Sobre o ensino de EIM na formação do pediatra) muito importante, porque(...) 

esses pacientes (...) vão passando em vários centros, (...) e quando chegam pra gente, 

vindo de outros locais, já com uma história arrastada. 

UR33 [...] eu acho que tem muito subdiagnóstico, muita criança que morre em UTI de 

sepse e não é sepse, (...) falta o diagnóstico, e isso falta o conhecimento mesmo, acho que 

falta o conhecimento. 

A importância de pensar nos EIM como diagnóstico diferencial para prevenir o atraso 

diagnóstico apareceu em 2 UR. 

UR28 [...] não é uma doença muito pensada, (...) as pessoas acabam pensando em coisas 

mais infecciosas, (...) o erro inato não é sempre que ele é... pensado. 

UR34 [...] (Sobre se o ensino de EIM é importante na formação do pediatra) sim, porque 

(...) quando você se depara com casos (...) de difícil resolução, de diagnóstico difícil, o 

erro inato do metabolismo é sempre um diagnóstico diferencial. 

O atraso diagnóstico está associado ao grande número de distúrbios, à diversidade 

dos defeitos envolvidos e à ausência de sinais e sintomas específicos na maioria dos casos, que 

leva o pediatra a cogitar os EIM apenas tardiamente (ROMÃO et al., 2017). Segundo relatos da 

literatura, embora a maioria dos pacientes diagnosticados com EIM apresentem sintomas antes de 

1 ano, a média de idade dos pacientes com EIM confirmado é de aproximadamente 4 anos 

(JARDIM; ASHTON-PROLLA, 1996; ROMÃO et al., 2017).  
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O subdiagnóstico dos EIM, no Brasil, é uma realidade provável, mesmo que faltem 

dados epidemiológicos da população pediátrica, pois, nos últimos anos, a incidência das doenças 

metabólicas não tem acompanhado as descobertas da área (tanto com o aumento do número de 

doenças metabólicas, como com a melhora das técnicas diagnósticas) (JARDIM; ASHTON-

PROLLA, 1996; MARTINS, 1999; ROMÃO et al., 2017). Dentre os fatores que contribuem para 

o subdiagnóstico, além de uma triagem neonatal reduzida, podemos destacar a investigação 

diagnóstica dos EIM apenas após a exclusão de patologias mais comuns, como relatado pelos 

supervisores que se referem a “histórias arrastadas” e casos de “difícil resolução”. 

Para dois supervisores, em 3 UR, o ensino de EIM faz parte do Acompanhamento dos 

avanços da Medicina, por isso é importante. 

UR1 [...] reconhecendo a importância do tema (ensino de EIM) e sabendo que hoje muitas 

das doenças, que antigamente a gente nem sabia o diagnóstico, estão envolvidas nisso, e 

sabendo de que cada dia se descobre uma quantidade imensa de novas patologias ligadas a 

erros inatos do metabolismo. 

UR15 [...] (Sobre o ensino de EIM na formação do pediatra) É vital!!! É vital!! (...) E por 

que é vital? Porque nós mudamos, a Medicina evoluiu, existe um cabedal de 

conhecimento a mais, (...) há mais conhecimento, e nós devemos abarcar esse 

conhecimento. 

Em uma dessas UR, foi trazido o conhecimento em EIM como diferencial para o 

pediatra no mercado de trabalho, o que justificaria a relevância do seu ensino durante a formação 

do pediatra. 

UR2 [...] (Sobre o ensino de EIM) às vezes, esses temas raros parece que você está 

perdendo tempo, tendo tanta coisa comum pra discutir, mas (...) é no raro que você se 

diferencia né, é naquela coisa que foge do comum que você vai diferenciar um pediatra do 

outro. 

Com os avanços da Medicina, tem aumentado a complexidade dos exames 

específicos para o diagnóstico dos EIM, assim como o número dos mesmos e das doenças 

metabólicas tratáveis, devendo o médico estar atualizado para acompanhar esses avanços, a fim 

de não incorrer no risco de usar exames de alto custo sem critério e sem controle, assim como não 

deixar passar nenhum diagnóstico (ROMÃO et al., 2017; SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 

2018). A formação continuada, as novas capacitações, a adaptabilidade ao novo são as novas 
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exigências profissionais do mercado de trabalho, e o médico deve se manter atualizado para 

garantir a sua inserção (ROCHA; RIBEIRO, 2012). 

Em relação à inserção do ensino de EIM na Residência Médica de Pediatria, a análise 

das falas dos supervisores permitiu a identificação de 79 UC e 107 UR, relativas a dois núcleos 

temáticos: ensino teórico (40 UR) e ensino prático (67 UR). No ensino teórico, emergiram 5 

categorias e no ensino prático, 3 categorias (Tabela 4).  

Tabela 4: Ensino de EIM na RMP 

 
CATEGORIAS 

E
N

S
IN

O
 T

E
Ó

R
IC

O
 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 

E
N

S
IN

O
 

P
R

Á
T

IC
O

 Ensino prático em atividades vinculadas a subespecialidades pediátricas 

Ensino prático decorrente da suspeita/comprovação de EIM no atendimento 

Ensino prático em ambulatório específico de EIM 

A Inserção pontual dos EIM na programação teórica dos Programas aparece em 10 

UR. 

UR 1 [...] é um assunto que a gente ventila aqui, literalmente, uma vez por ano, em temas 

num curso modular. 

UR 80 [...] nós temos um cronograma de aulas e dentro desse cronograma tá previsto uma 

aula de erros inatos. 

Os supervisores também referem a discussão teórica pontual de erro inato do 

metabolismo em sessões de discussões de caso. 

UR 87 [...] todo ano tem uma reunião clínica com discussão de caso de um erro inato. 
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As atividades desenvolvidas pelos residentes ao longo da RMP devem estar 

estruturadas e definidas no currículo, ou projeto pedagógico, do PRMP. O currículo representa 

um instrumento em que são delimitados os objetivos educacionais ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem do curso. Primeiro se define o que se pretende ensinar e o que se deseja que 

seja aprendido para, então, elaborar um programa de ensino que seja capaz de atingir as metas 

previstas, através de uma sequência racional (LIMA-GONÇALVES, 2002).  

Diante do progressivo aumento de conhecimento na área médica, a elaboração do 

currículo tem se tornado cada vez mais difícil, e os conteúdos têm sido otimizados a fim de 

aproveitar ao máximo o tempo disponível para o seu ensino. Nesse contexto surge o conceito de 

“currículo nuclear” em que são nomeados núcleos de conhecimentos indispensáveis àquela 

formação que o corpo docente identifica como “nuclear”. Além disso, influenciam no 

delineamento do currículo, fatores institucionais, sociais, culturais e conjunturais (LIMA-

GONÇALVES, 2002). Portanto, o currículo de um programa de Residência Médica é carregado 

de intencionalidade e a inserção do ensino de EIM na programação teórica, pressupõe o 

reconhecimento da importância do tema.  

Cabe ressaltar que a carga horária utilizada não é proporcional à importância do tema, 

já que, segundo Lima-Gonçalves (2002): “a transmissão de conhecimentos por meio de aulas 

teóricas não está relacionada diretamente com aprendizado global, visto que menos de 20% dos 

conhecimentos passivamente ministrados é retido pelo aluno, pelo mecanismo de memória 

extrínseca, contra mais de 80% de conhecimentos que são retidos pela experiência prática, a 

partir de memória intrínseca”. No entanto, a inserção teórica de caráter pontual como única 

estratégia de ensino pode representar uma dificuldade em priorizar o assunto dentre outros temas, 

devido ao tempo insuficiente, ou ao não reconhecimento da complexidade do assunto, sendo 

considerada estratégia suficiente. 

Outra categoria que emerge do campo é a Inserção teórica em subespecialidades. 

UR 102 [...] a gente tem assuntos teóricos de cada estágio, cada estágio tem os seus 

seminários, (...) suas aulas, erro inato faz parte disso.   

A Neonatologia, a Gastroenterologia e a Nutrologia foram algumas das 

subespecialidades citadas como associadas ao ensino de EIM. 
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UR 70 [...] Existem blocos teóricos que enfocam patologias desse tipo, então, por 

exemplo, quando a gente fala na Neonatologia, de problemas congênitos, isso é discutido, 

isso é discutido quando a gente fala por exemplo de colestase neonatal, tem uma série de 

patologias que pode ser a causa da colestase, que são de origem metabólica, a gente 

conversa sobre isso. [...] dentro da Nutrição também, tem a mesma abordagem, isso é mais 

feito com o residente de segundo ano, mas tem blocos teóricos. 

A Neurologia também foi citada, por um dos supervisores, como possibilidade de 

abordagem teórica. 

UR 41 [...] na NeuroPediatria, não sei se ela vai fazer aula de erros inatos, não tenho essa 

certeza (...) ou se ela discute em algum momento, (...) em questões (...) de atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor (...). Em casos de convulsões a esclarecer, (...) de 

alguma maneira talvez seja abordado parcialmente. 

Outra subespecialidade que aparece como promotora de ensino de EIM é a 

Endocrinologia.  

UR 62 [...] essa parte de doença rara que acaba entrando essas doenças de erro inato, elas 

são (...) teoricamente passada em forma de aula, de atividade teórica (...) pela 

Endocrinologia. 

A Genética só aparece em 1 UR, em forma de aula ou sessões, e o supervisor trouxe à 

discussão a efetividade das aulas teóricas. 

UR 65 [...] nós temos algumas sessões com a Genética, nós temos aulas em vários 

momentos, mas isso a gente sabe que não funciona.  

A associação do ensino de EIM às especialidades nos remete à colocação de 

Saudubray e Carzola-Garcia (2018) sobre os EIM constituírem um grupo de doenças que, pelas 

suas características de afetar quaisquer órgãos e qualquer faixa etária, pode pertencer a todas as 

especialidades, correndo o risco de ser esquecido por todas ou algumas delas; por isso que “as 

doenças metabólicas devem ser consideradas como hipóteses diagnósticas em todas as 

especialidades médicas” (ROMÃO et al., 2017).  

A Inserção ocasional na dependência de ocorrência de EIM no atendimento 

(ambulatório ou internação) foi uma categoria trazida por três supervisores. Em apenas um dos 

programas, apareceu como forma de ensino complementar à inserção pontual no programa. 
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UR 7 [...] além desse módulo, a gente teve duas aulas, (...) que envolve erro inato do 

metabolismo (...) então (...) quando tem alguma coisa de interesse específico, a gente 

também aborda esses assuntos. 

Nos demais programas, a inserção teórica no programa surgiu como dependente da 

ocorrência de casos de EIM no atendimento. 

UR 21 [...] Dentro da grade (teórica) (...), dependendo da possibilidade, a gente convida 

alguém pra falar sobre algum assunto mais específico (...), quando tem um caso que chame 

realmente a atenção. 

UR 88 [...] a gente até coloca módulo sobre erro inato, mas isso quando a gente pensa em 

algum caso. 

O ensino teórico vinculado à ocorrência na prática dos casos de EIM nos remete ao 

Método do Arco de Carlos Meguerez, estratégia importante de enfoque problematizador, em que, 

a partir da observação da realidade, se delimita o problema e são identificados pontos-chaves, a 

serem pesquisados e teorizados, a fim de encontrar hipóteses de solução a serem aplicadas à 

realidade (BATISTA; BATISTA, 2008). No entanto, como os EIM constituem um grupo de 

doenças raras, outras estratégias devem ser estabelecidas para garantir o seu ensino.  

Associar o ensino teórico à ocorrência do aparecimento de casos na prática constitui 

estratégia de ensino importante, porém não deve ser a única, devido ao risco de que algumas 

temáticas não sejam abordadas; daí a importância de um programa teórico abrangente e bem 

planejado para que envolva todos os assuntos necessários para a boa formação do pediatra. 

Considerando que os EIM constituem grupo de doenças raras, sua ocorrência é imprevisível e o 

seu aparecimento fica dependente do grau de complexidade do serviço (VILLAR; CARDOSO, 

2002).  

Outra categoria que emergiu da entrevista foi a Inserção ocasional frente à 

disponibilidade de palestrante externo, na qual este ensino seria ministrado por convidados 

externos em aulas ou palestras.  

UR 50 [...] ano passado eu consegui, a (nome da especialista) esteve lá e deu uma aula, 

quando pensar em erro inato do metabolismo, e falou um pouquinho sobre 

mucopolissacaridose, mas esse ano eu não consegui. 
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UR 31 [...] Nós já tivemos épocas (...) que teve (...) algumas palestras (...) sobre doenças 

genéticas, (...) doenças de depósito, mucopolissacaridose, mas são palestras eventuais. 

O ensino de EIM através de palestrante externo é uma alternativa para os serviços em 

que falta um profissional que se sinta apto para palestrar sobre o tema, ao que nos remete ao 

papel do preceptor. O preceptor é um médico, que não necessariamente tem título de professor, 

mas atua em atividades docentes capacitando os residentes a exercerem atividades práticas e, 

frequentemente, também participam de atividades teóricas (ROCHA; RIBEIRO, 2012). A origem 

do preceptor varia desde o indivíduo que almejou a carreira acadêmica e se inseriu no corpo 

docente de forma premeditada até o membro do corpo clínico que se viu envolvido no processo 

educativo durante a assistência em hospital de ensino. Independente da origem, o preceptor, em 

geral, não foi preparado em sua formação para o exercício da docência propriamente dita (LIMA-

GONÇALVES, 2002).  

Embora o residente já exerça atividade docente ao mediar a prática dos residentes 

mais novos, a capacitação docente não é realizada de modo formal durante a formação do 

médico, exceto na pós-graduação, em que as disciplinas de formação docente podem ser 

obrigatórias. Apesar do cenário de capacitação dos preceptores, é desejado que estes tenham 

atributos de competência técnica, suficientemente atualizada, e de desenvolvimento didático-

pedagógica para garantir o exercício do projeto pedagógico (LIMA-GONÇALVES, 2002). A 

necessidade de palestrante externo converge para ambas competências técnica e didático-

pedagógica do preceptor em relação aos EIM. No entanto, a palestra com especialista constitui 

interessante estratégia para a complementação do ensino de EIM durante a RMP em que já está 

previsto o tema no seu projeto pedagógico. 

A ausência de inserção específica de EIM no programa teórico da Residência 

emergiu como categoria em 8 UR, de 6 programas.  

UR 82 [...] A gente tem um cronograma teórico de Pediatria Geral. Mais básico da 

Pediatria (...), de erro inato não. 

Um dos supervisores associou a ausência de inserção específica no programa com a 

Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).  
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UR 25 [...] Ensino teórico não, [...] a gente segue muito o que a Comissão Nacional de 

Residência Médica [...] então não existe uma coisa específica da abordagem dos erros 

inatos. 

Outros dois supervisores, além de reconhecerem a não inserção do tema no programa, 

consideraram o trabalho como um alerta para repensar nessa inserção. 

UR 51 [...] a gente não aborda especificamente erro inato do metabolismo, mas (...) é algo 

que [...] o ano que vem tem que tá. 

A inferência quanto a um currículo “mais básico” sem a temática dos EIM nos faz 

pressupor a priorização de patologias mais comuns em detrimento das mais raras, incorrendo em 

possível falta de conhecimento dos residentes ao final da residência, se os EIM não forem 

abordados durante a prática.   

Outra justificativa trazida por um dos entrevistados seria a não obrigatoriedade do 

ensino de EIM segundo a CNRM. No entanto, lembramos que a CNRM, assim como a SBP, traz 

uma proposta mais geral, sem aprofundamento dos temas; portanto, entendemos ser mais 

adequado usar como base o Currículo Global da Educação em Pediatria do GPEC, mais 

detalhado, para não incorrer no risco de olvidar algum tema de indiscutível relevância.  

Quanto ao ensino prático, identificamos três categorias, conforme a Tabela 5: 

Tabela 5: Ensino Prático de EIM na RMP 

CATEGORIAS UR SUPERVISOR 

Ensino prático em atividades vinculadas a 

subespecialidades pediátricas 
21 8 

Ensino prático decorrente da suspeita/comprovação de 

EIM no atendimento 
45 14 

Ensino prático em ambulatório específico de EIM 1 1 

 

O Ensino prático em atividades vinculadas a subespecialidades pediátricas apareceu 

em 21 UR, correspondentes a 8 programas. Das subespecialidades, se destacaram Neurologia, 
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Hepatologia e Genética. O ambulatório de Neurologia foi um dos cenários de prática citados em 

5 programas (6 UR). 

UR 13 [...] no ambulatório (de Neurologia) também tem pacientes em que a gente aborda 

esses casos. 

A Gastroenterologia/Hepatologia permitiu o ensino de EIM tanto no ambulatório 

específico quanto na enfermaria, referido por 4 programas, em 9 UR. 

UR 8 [...] eu diria que o grosso (dos cenários de prática), sem dúvida, é a Hepatologia que 

mexe mais com esse tipo de possibilidade (...) (Na enfermaria) (...) teve vários casos (...) 

raros, inclusive, casos complicados. 

UR 74 [...] os residentes, eles passam no R2, um mês na Gastrohepato(logia), (...) dentro 

da Hepato(logia) tem o ambulatório de erros inatos do metabolismo, e... eles veeem esses 

pacientes lá, (...) as discussões sobre esse assunto são feitas nesse estágio. 

 O ambulatório de Genética, por sua vez, foi referido como cenário de prática em 5 

UR, de 3 programas.  

UR 30 [...] na genética eles têm essa oportunidade de discutir isso com mais detalhes. 

Outras subespecialidades como Pneumologia e Endocrinologia apareceram apenas 

em 1 UR; e a Neonatologia em 2 UR. 

UR 39 [...] os cenários de prática, (...) eu acho que na Neo(natologia) tem (...) no 

nascimento (...), que nasce pacientes sindrômicos e pontuais, (...) questão da discussão do 

exame do pezinho. (...) na Neuropediatria. Esse estágio da Genética, (...) talvez na 

Endocrino(logia), (...) mais casos ambulatoriais. 

A categoria mais prevalente foi o Ensino prático decorrente da 

suspeita/comprovação de EIM no atendimento, identificado em 45 UR. Dos 14 programas que se 

enquadraram nessa categoria, 7 também foram identificados na categoria anterior (vinculado a 

subespecialidades).  

UR 22 [...] as discussões de erro (erros inatos do metabolismo) se dá (...) no dia a dia, (...) 

conforme a demanda clínica. (...) apesar de ser uma Residência pequena, a gente tem, às 

vezes, uns casos bastante complexos. 

UR 37 [...] se tem algum caso internado com essa suspeita, alguma situação bem 

específica, aí a gente acaba discutindo aquele caso. 
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Nesse grupo, o ambiente hospitalar se destacou como principal cenário de prática. 

UR 43 [...] na prática, existe uma equipe, junto com os residentes da Genética, e eu que 

sou responsável por passar visita no hospital. Então eles chamam, em casos suspeitos, a 

gente vai, discute o caso, e faz, tenta fazer um raciocínio clínico na investigação, então 

aqui eles tem realmente essa parte, tanto teórica quanto prática. 

Em ambiente hospitalar, a enfermaria foi o cenário de prática mais citado (18 UR). 

UR56 [...] na enfermaria continua essa investigação (...) a gente tem o material pra coletar, 

a gente tem a quem chamar quando a gente suspeita, (...) e o residente (...) quando tem um 

caso suspeito, ele sempre entra na discussão do caso. 

UR95 [...] a investigação mesmo, acaba sendo aqui (na enfermaria), dependendo da 

evolução, na colestase, você (...) exclui a primeira coisa que é a questão da atresia (...) vê 

as TORCHS, se é uma sepse tardia (...) demora algum tempo pra gente partir pro erro 

inato. 

Outro cenário de prática citado é o Pronto-socorro (PS) em 9 UR, embora não seja 

propício para discussões aprofundadas, o que aparece na fala de mais de um supervisor. 

UR55 [...] por demanda, quando aparece casos suspeitos (...) o residente do PS vai ter um 

contato inicial com esse paciente com uma discussão no (...) pronto-socorro. 

UR77 [...] na retaguarda aqui do PS (...), que é (...) quando dá mais tempo pra pensar 

assim, (...) mas a discussão teórica sobre isso não é aprofundada, na emergência. 

A Unidade Neonatal, que abrange Alojamento Conjunto, Unidade Intermediária e 

UTI Neonatal, Sala de Parto, também seria um cenário de prática relevante segundo alguns 

supervisores, aparecendo em 8 UR. 

UR 26 [...] (Na) Neonatologia, (...) existe toda uma programação, (...) por causa do teste 

do pezinho, aí os residentes ali são orientados (...) (sobre) o que pode eventualmente 

ocorrer, ficar atento a alguma coisa quando a criança nasce. 

A UTI Pediátrica emergiu em 5 UR como campo de ensino em EIM, apesar de os 

EIM aparecerem como diagnóstico de exclusão na ampliação do diagnóstico diferencial. 

UR79 [...] a maioria dessas crianças vão parar em terapia intensiva (...), vão piorando 

gradativamente, os distúrbios metabólicos, hidroeletrolíticos, (...) depois de descartadas as 

hipóteses mais comuns, (...) a gente começa a investigar. 
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UR96 [...] eu tenho a impressão de que na discussão inicial (na retaguarda) deve, algumas 

pessoas, na medida da possibilidade de tempo, (...) ampliar como diagnóstico diferencial, 

mas a investigação é de maneira geral, ou é na UTI, ou é aqui (na enfermaria). 

Em apenas um dos programas foi citado o Ensino prático em ambulatório específico 

de EIM, como forma de ensino prático. 

UR 44 [...] atualmente (...) no primeiro ano da Residência, (...) eles passam no ambulatório 

de (...) erro inato. (...) 4 vezes (...). A ideia é pra mudar, talvez, pro ano que vem, passar o 

R2, que eu acho que é mais interessante. 

A Residência Médica, por definição, se vale da prática como eixo estruturante para o 

processo de ensino-aprendizagem. A partir da realidade, o aprendiz entende a relevância do que é 

aprendido, imprimindo significado às informações e, portanto, favorecendo o interesse pelo 

assunto que permitirá a (re)construção do conhecimento.  

Fala-se em “(re)construção do conhecimento” por se entender que o processo de 

aprendizagem ocorre em um movimento contínuo de assimilação e transformação de informações 

novas e previamente conhecidas que se complementam e se inter-relacionam, não como 

superposição de conceitos, mas como um complexo processo de ressignificação, para a 

incorporação do novo conhecimento. Dessa forma, a prática se torna objeto de reflexão e de 

produção de conhecimento, que não deve se reduzir a eventos empíricos ou pontuais como 

exemplo de aplicação teórica, mas, de forma intencional e contínua, constituindo o núcleo para 

direcionar as aprendizagens (BATISTA; BATISTA, 2008).  

A diversificação dos cenários de prática facilita a construção de novos 

conhecimentos. Estes novamente apareceram vinculados às subespecialidades, e, em geral, no 

ambiente hospitalar: enfermaria, pronto-socorro, unidade neonatal e UTI pediátrica. Apenas em 

um dos serviços foi citado um ambulatório específico de EIM, que, devido à incidência dos 

mesmos, não é viável que exista em todos os serviços.   

Devido à característica de raridade dos EIM, relegar o seu ensino apenas à 

dependência do aparecimento de casos no atendimento, como colocado por alguns supervisores, 

pode incorrer em um ensino reduzido ou deficiente. A maior ocorrência de EIM pode estar 

associada à maior complexidade de alguns serviços em comparação a outros, e essas diferenças 
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podem ser suplantadas, em parte, pela mediação docente e pela aprendizagem construída de 

forma ativa pelo residente. A rotineira ampliação do diagnóstico diferencial na condução dos 

casos constitui importante medida tanto para o ensino de EIM, quanto para a prevenção do 

subdiagnóstico, já que o diagnóstico de EIM costuma ser cogitado apenas após a exclusão de 

patologias mais comuns (MARTINS, 1999; SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018).  

 

5.2 A Formação/Desenvolvimento das competências em EIM na RMP 

A competência constitui interação complexa entre conhecimento, habilidade e atitude 

que é capaz de determinar o alto desempenho na prática profissional. Este conceito ganhou 

evidência na década de 70, e, em 1972, o Foundations for Evaluating the Competency of 

Pediatricians foi publicado pela American Board of Pediatrics sobre as competências necessárias 

para a formação do pediatra (CARRACCIO et al., 2002; FLEURY; FLEURY, 2001).  

Em 1999, o Acreditation Council of Graduate Medical Education definiu seis 

competências gerais como base para a graduação médica, que costumam ser extrapoladas para 

outros currículos como o do GPEC. São elas: (1) Cuidado com o paciente; (2) Conhecimento 

médico; (3) Aprendizagem e aperfeiçoamento baseado na prática; (4) Habilidades 

comunicacionais e interpessoal; (5) Profissionalismo; (6) Prática baseada no sistema 

(CARRACCIO et al., 2002).  

A elaboração de um currículo baseado em competências passa por quatro etapas: (1) 

Identificação das competências; (2) Determinação de etapas mensuráveis para alcançar cada 

competência; (3) Como atingir a competência, através das etapas; (4) Avaliação do processo até 

atingir a competência (CARRACCIO et al., 2002). O Currículo Global da Educação em Pediatria 

do GPEC traz todas essas etapas, sendo um dos motivos porque foi utilizado como base para as 

questões que se seguem. Nele foi reservado um capítulo para o conhecimento sobre os cuidados 

pediátricos, e, em especial, um tópico sobre doenças do metabolismo (GPEC, 2016a).  

Optou-se por priorizar o aspecto do conhecimento no contexto das competências em 

EIM, devido à possibilidade de avaliação mais objetiva, considerando que apenas um dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (o supervisor) fez parte da pesquisa. 
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Questionados sobre o preparo dos residentes para diagnosticar os EIM e fazer uma 

abordagem inicial, dos 15 entrevistados, 13 (87% deles) disseram que seus residentes estariam 

preparados para suspeitar e encaminhar os casos de EIM – considerando que suspeitar seria 

apenas “pensar em EIM” como diagnóstico, sem necessariamente saber qual conduta tomar, 

assim como quais exames solicitar, portanto, suspeitar, nesse caso, não implica em saber 

diagnosticar. 

Desses supervisores, quatro enfatizaram que os residentes não estariam preparados 

para diagnosticar, apenas para suspeitar e, em alguns casos, fazer a abordagem inicial. 

“... pra suspeitar e encaminhar, fazer os primeiros passos, sim. Assim, aquele caso, esse 

caso tá diferente, eu já vi na Residência, sei que eu tenho que pensar num grupo e tenho 

que encaminhar, ou pelo menos discutir com alguém, isso acho que eles sabem.” E5 

“Sim. Diagnosticar, não sei, mas assim, abordagem sim... Suspeitar sim.” E7 

“Eu acho que eles até saem preparados para pensar... pra suspeitar, mas não pra conduzir. 

Pra conduzir, de maneira alguma.” E10 

Nesse caso, não podemos afirmar quantos programas estão associados à formação de 

residentes que não seriam capazes de diagnosticar e fazer uma abordagem inicial, pois fugia do 

escopo da pergunta. 

A fim de avaliar o desenvolvimento das competências concernentes ao conhecimento 

em EIM na RMP, e, inclusive, a capacidade de diagnosticar e fazer uma abordagem inicial, foram 

elaboradas oito situações de EIM, baseadas nas competências sugeridas no GPEC, priorizando 

patologias cujo diagnóstico precoce propicia um melhor prognóstico. Esses quadros foram 

apresentados em forma de entrevista estruturada para que o supervisor avaliasse o conhecimento 

dos residentes do seu PRMP, que deveria ser enquadrado em uma escala tipo Likert com quatro 

níveis: não capacitado; parcialmente capacitado, mas necessita de muita formação; parcialmente 

capacitado, mas necessita alguma formação; capacitado. Por se tratar de entrevista, os 

entrevistados podiam comentar e justificar suas respostas. 

Das oito questões, seis delas se referiam a sinais e sintomas em que os EIM deveriam 

ser considerados como diagnóstico diferencial, e as outras duas sobre as condutas emergenciais. 

Todos os grupos de EIM, estão representados nas questões, sendo o primeiro grupo, de distúrbios 
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que levam a intoxicação, mais amplamente abordado devido ao caráter emergencial de conduta 

associado a essas doenças, que, em geral, também tiveram melhores resultados, observados na 

terceira, quarta e oitava questões, como se segue. 

Na primeira situação, buscou-se saber se os residentes eram capazes de suspeitar de 

alguns EIM em caso de hepatoesplenomegalia e de disfunção hepática:  

“Diante de um quadro de hepatoesplenomegalia, os residentes são capazes de 

considerar alguns EIM no diagnóstico diferencial, como galactosemia, frutosemia, glicogenoses e 

desordens de armazenamento lisossômico. No caso de disfunção hepática na criança, também 

considerariam tirosinemia e doença de Wilson.”  

O gráfico abaixo mostra a distribuição das respostas. 

Gráfico 1 – Diagnóstico diferencial da Hepatoesplenomegalia e da Disfunção Hepática 

 

Observa-se que a maioria dos supervisores (40%) considerou que os residentes 

estavam parcialmente capacitados, mas necessitavam de muita formação. Apenas 23% 

consideraram que os residentes estavam capacitados a suspeitar de EIM nos casos de 

hepatoesplenomegalia e de disfunção hepática. A Doença de Wilson apareceu como o 
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diagnóstico em que os residentes estariam mais capacitados a considerar, segundo 33% dos 

supervisores. 

“Eles aprendem a fazer um diagnóstico diferencial entre todas as causas, inclusive doenças 

metabólicas. (...) Porque entra em diagnóstico diferencial de tudo, a nossa hepatologia faz 

a (...) maior ênfase: “pense em Wilson”, então assim, Wilson é nossa...” E8 

A maioria dos supervisores que responderam que seus residentes eram parcialmente 

capacitados, justificaram suas respostas por acreditarem que os residentes não saberiam 

especificar as doenças. E 13% dos entrevistados consideraram que os residentes necessitavam de 

muita formação porque os EIM, provavelmente, apareceriam como diagnóstico de exclusão, após 

descartados outros diagnósticos. 

 “[...] precisa de muita informação, não é zero, eles não são completamente incapacitados 

pra isso, alguns podem até pensar, mas quando a gente interna uma 

hepatoespleno(megalia) aqui para investigar, a primeira coisa que eles pensam é doença 

oncológica. É, eles vão pensar, eles vão pensar em doença oncológica, eles vão pensar em 

doença infecciosa, eles vão pensar em várias outras coisas, e vão querer eliminar essas 

coisas antes de chegar no diagnóstico.” E10 

“Eu acho que sim, diante de um quadro de hepatoesplenomegalia, eles vão pensar primeiro 

em infecção congênita. Tá? Após descartada infecção congênita, eles vão pensar em 

algum erro inato. Acho que pensariam em erro inato. Não especificamente em algum. Aí, 

juntando com outros dados, então precisariam de muito mais informação.” E11 

No Currículo Global, as seguintes competências devem ser desenvolvidas pelo 

pediatra em relação a esta situação: 

“Saber que a maioria das crianças com tirosinemia apresenta-se, em tenra idade, com (...) 

disfunção hepática (...); 

Saber quando considerar a hipótese de tirosinemia em criança com disfunção hepática (...); 

Saber que crianças com doença de armazenamento de glicogênio apresentam 

sintomatologia relacionada ao fígado (ex: hipoglicemia, hepatomegalia, disfunção 

hepática); 

Ser capaz de detectar hepatoesplenomegalia que pode estar presente em criança com 

galactosemia, intolerância à frutose, ou doenças de armazenamento (...); 
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Saber que crianças com doença de Wilson geralmente apresentam hepatopatia na primeira 

ou segunda década de vida”. 

Na segunda situação, investigou-se se os residentes considerariam o EIM como 

diagnóstico diferencial em caso de atraso ou regressão do desenvolvimento neurológico: 

“Os EIM também estão associados a atraso do desenvolvimento e regressão do 

desenvolvimento neurológico, caso em que os residentes considerariam fenilcetonúria, 

homocistinúria, desordens de armazenamento lisossômico, doença de Menke ou doença de 

Wilson como hipóteses diagnósticas.” 

Gráfico 2 – Diagnóstico diferencial de atraso e regressão do desenvolvimento neurológico 

 

Apenas 22% dos supervisores, consideraram que os residentes estavam capacitados 

para suspeitar de EIM em caso de atraso ou regressão do desenvolvimento neurológico. A 

maioria (36%) afirmou que os residentes estariam parcialmente capacitados, mas necessitavam de 

alguma formação. A Doença de Wilson apareceu novamente como diagnóstico mais pensado 

pelos residentes para 27% dos supervisores, provavelmente porque é uma das poucas doenças 

raras que apresenta PCDT.  

“Eu acho que a doença de Wilson é o que eles mais pensam, porque é o que a gente acaba 

mais discutindo, assim, é o que eles mais veem, mas atraso de DNPM... (...) Eu acho que 
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eles pensariam em doença de Wilson, fora doença de Wilson, eu acho que eles pensariam 

em causas neurológicas...” E10 

E, da mesma forma que na situação anterior, 40% dos supervisores justificaram que 

seus residentes estariam parcialmente capacitados, pois não saberiam especificar os EIM citados. 

E 13% dos entrevistados consideraram que os residentes necessitavam de muita formação porque 

os EIM, provavelmente, apareceriam como diagnóstico de exclusão, após descartados outros 

diagnósticos. 

“É, eu acho que é a mesma coisa, até pensam em erro inato, mas pensar especificamente 

acho que é mais difícil (...) a gente sempre chama atenção pra esse diferencial, então eles 

saem pensando em etiologias para atraso de desenvolvimento, e a gente fala sempre que a 

regressão é diferente e tal, então pensar, eles pensam. Com certeza. Mas a capacidade de 

pensar especificamente em quais doenças, eu acho mais difícil.” E5 

“Eu acho que, eu acho que é da mesma categoria... eles vão pensar em algum erro inato, 

depois vai pesquisar, e mesmo assim não um erro inato como primeira hipótese, alguma 

neuropatia progressiva, pra depois pensar em...” E11 

As competências sugeridas pelo Currículo Global frente a esta situação são: 

“Detectar sinais clínicos de homocistinúria (ex: (...) atraso do desenvolvimento...; 

Saber que é importante checar o resultado de screening para fenilcetonúria em toda 

criança com atraso do desenvolvimento (...); 

Saber que a doença de Menkes é um distúrbio ligado ao cromossomo X que causa 

absorção deficiente de cobre, resultado em acentuado atraso do desenvolvimento e retardo 

de crescimento (...); 

Saber que os sintomas neurológicos da doença de Wilson são mais comuns após a 

adolescência, podendo se caracterizar por deterioração do desempenho escolar ou 

distúrbios do humor (...); 

Saber que a hipótese de doença de armazenamento lisossômica deve ser considerada em 

toda criança que apresentar regressão do desenvolvimento neurológico”. 

A terceira situação buscou investigar se os residentes eram capazes de identificar os 

sintomas neonatais das acidemias orgânicas e dos distúrbios do ciclo da ureia: 
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“Os residentes são capazes de afirmar que vômitos, letargia e sintomas neurológicos 

após o nascimento são manifestações precoces de EIM como as acidemias orgânicas e os 

distúrbios do ciclo da ureia.” 

Gráfico 3 – Manifestações Neonatais das Acidemias Orgânicas e dos Distúrbios do Ciclo da 

Ureia 

 

O gráfico mostra que, segundo 53% dos supervisores, os residentes estariam 

capacitados para identificar os sintomas neonatais precoce dos EIM. Apenas 27% dos 

entrevistados acreditam que os residentes estão parcialmente capacitados, necessitando muita 

formação ou não capacitados. 

“Eu acho que assim, na verdade, todas as perguntas têm a mesma lógica, né... e eu diria, 

com o mesmo raciocínio, que a chance desse residente saber discernir um caso desses é 

muito grande, eles teriam a obrigação de saber, porque ouviram falar e é repetido isso com 

muita frequência, até no ambulatório né...  e o ambulatório é uma vez por semana!” E1 

Nesse caso, os residentes deveriam ser capazes de reconhecer os diagnósticos 

diferenciais das acidemias orgânicas e do distúrbio do ciclo da ureia na manifestação neonatal, 

em um quadro semelhante a sepse. O que pode ser observado no Currículo Global de Pediatria do 

GPEC da seguinte forma: 
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“Conhecer a apresentação clínica de criança com distúrbio do ciclo da ureia (ex: neonatos: 

coma, crise metabólica aguda” 

“Saber que acidemias orgânicas (ex: doença do xarope de bordo, acidemia propiônica, 

acidemia metilmalônica) manifestam-se precocemente, após o nascimento, por vômito, 

letargia, sintomas neurológicos” 

Na quarta situação, foram trazidas as manifestações clínicas da frutosemia e da 

galactosemia para investigar a capacidade dos residentes em suspeitar desses diagnósticos: 

“Sobre as manifestações clínicas da galactosemia e da frutosemia, os residentes 

sabem que, na galactosemia, os sintomas surgem após a ingestão de leite, e na frutosemia, após o 

desmame; e ainda que a frutosemia está associada a hipoglicemia e vômitos, enquanto na 

galactosemia também podem estar presentes a icterícia persistente e o déficit de crescimento.” 

Gráfico 4 – Manifestações Clínicas da Frutosemia e da Galactosemia 

 

Metade dos supervisores considerou que os residentes seriam capazes de identificar 

os sintomas de galactosemia e frutosemia, como pode ser visto no gráfico. Apenas 23% dos 

entrevistados acreditam que seus residentes estariam parcialmente capacitados necessitando 

muita formação ou não capacitados. E alguns dos entrevistados ressaltaram que a galactosemia 

seria mais facilmente reconhecida pelos residentes. 
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“Eu acho que sim, principalmente a galactosemia, frutosemia menos. Mas acho que 

Galactosemia, acho que é mais falado nesse sentido, que é um diferencial de icterícia ao 

nascimento, diferencial de diarreia precoce né, de hipoglicemia, então eu acho que sim.” 

E4 

 “Eles já sabem mais um pouquinho. Se você tiver um quadro mais elaborado como esse, a 

coisa já fica mais fácil pra eles, tá? Principalmente galactosemia, que seria mais fácil.” 

E11  

Sobre a diferenciação entre essas duas doenças relacionadas à ingestão alimentar, o 

GPEC traz: 

“Saber que crianças com galactosemia tornam-se doentes após ingerir leite; 

Conhecer a gama de sintomas que uma criança com galactosemia pode apresentar (ex: 

icterícia persistente, vômito, atraso do crescimento, hipoglicemia); 

Saber que as manifestações de crianças com intolerância à frutose iniciam-se durante o 

período de desmame (...) 

Conhecer o espectro sintomático da intolerância à frutose (ex: vômito, hipoglicemia)” 

A quinta situação trouxe as manifestações clínicas dos distúrbios do metabolismo de 

ácidos graxos, a fim de avaliar se os residentes seriam capazes de as reconhecer: 

“Os residentes são capazes de associar os EIM, como as desordens do metabolismo 

de ácidos graxos, com os quadros de morte súbita infantil (por hipoglicemia ou disritmias 

cardíacas), hipoglicemia hipocetótica e rabdomiólise/mioglobinúria recorrente.” 
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Gráfico 5 – Diagnóstico diferencial da morte súbita por hipoglicemia ou disritmias cardíacas, 

hipoglicemia hipocetótica e rabdomiólise/mioglobinúria recorrente 

 

No gráfico, observamos que 54% dos supervisores acreditam que os residentes estão 

parcialmente capacitados necessitando de muita formação ou não capacitados para identificar as 

manifestações de distúrbios do metabolismo de ácidos graxos. Um terço dos supervisores 

considerou que os residentes ainda necessitariam de alguma formação para suspeitar desse 

diagnóstico diferencial. 

“Acho que aí ainda tem muita dificuldade (...), eu acho que situações muito mais (...) raras 

e mais difícil de raciocinar” E4  

 “Eu acho que não, viu? Nesse caso, pode ser que eles acabem pensando mais, sei lá, em 

um trauma, em um abuso, em uma violência, quando o paciente chega, por exemplo, no 

pronto-socorro, que é onde eles podem ter essa vivência... porque morte súbita é uma 

coisa... e com a experiência, a gente sabe que isso é bem importante sim. Você não tem 

nenhuma história de nada, sabe?” E9 

Essa questão aborda o grupo de EIM mais frequente (o Grupo 2), em que há 

deficiência na produção ou na utilização de energia. Pudemos observar um resultado 

heterogêneo, sendo a questão com maior percentual de “não capacitado”. No Currículo Global, 
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“Saber que o distúrbio de metabolismo dos ácidos graxos tem um dos três fenótipos 

seguintes (morte súbita infantil, hipoglicemia hipocetótica ou rabdomiólise e 

mioglobinúria recorrente)” 

A fim de identificar as manifestações clínicas dos distúrbios de armazenamento 

lisossômico, foi apresentada a sexta situação: 

“Frente às manifestações clínicas de hepatoesplenomegalia, fascies grosseira, sinais 

oculares (turvação da córnea, manchas de cor cereja, opacidades da córnea) e/ou dor óssea por 

infiltração óssea, os residentes são capazes de considerar EIM (desordens de armazenamento 

lisossômico) como diagnóstico diferencial.” 

Gráfico 6 – Manifestações clínicas dos distúrbios de armazenamento lisossômico 

 

Nesse caso, 67% dos entrevistados concordaram que os residentes estariam 

capacitados. Apenas 26,5% dos supervisores acreditam que os residentes são parcialmente 

capacitados e necessitam de muita formação ou não capacitados.  

“Acho que aí sim né. Tem um quadro, é, fenótipo bem evidente ainda. É, característico, 

bem evidentes, e sugerem um quadro sindrômico, e acho que entre eles também eles vão 

pensar em erros inatos.” E4 
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Esta questão merece destaque pelo seu bom resultado ao trazer um grupo relacionado 

com algumas doenças de tratamento de alto custo. No Currículo Global, o tema é abordado em 

“Doenças de armazenamento lisossômico” da seguinte forma:  

“Saber que a infiltração óssea pode causar dor óssea e levar a falha diagnóstica 

Identificar sinais que podem estar presentes, incluindo hepatomegalia e fácies grosseira; 

Identificar sinais oculares que podem estar presentes (ex: turvação de córnea, manchas de 

cor cereja, opacidade de córnea)” 

Na sétima situação, investigou-se se os residentes saberiam proceder frente às 

manifestações agudas de pacientes com EIM: 

“Os residentes estão aptos a proceder frente às manifestações agudas dos EIM como 

hipoglicemia, acidose metabólica, hiperamonemia e rabdomiólise.” 

Gráfico 7 – Atuação frente às manifestações agudas dos EIM 

 

No geral, 58% dos supervisores acreditam que os residentes estão capacitados para 

lidar com as manifestações agudas dos EIM. Como podemos ver no Gráfico 7, considerando as 

manifestações clínicas separadamente, 87% dos entrevistados reconheceram que os residentes 

estariam capacitados para lidar com hipoglicemia e com acidose metabólica. Apenas 44% dos 
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entrevistados consideraram os residentes capacitados para agir frente à hiperamonemia e à 

rabdomiólise. Essa situação foi a única em que podemos destacar as residências vinculadas a 

hospitais universitários, pois 75% desses supervisores consideraram seus residentes aptos em 

todas as situações. 

Um dos supervisores ressaltou que no contexto do EIM, a conduta teria 

particularidades com as quais os residentes não saberiam lidar. 

“[...] acho que precisa de muita capacitação, até porque nosso hospital não dosa 

amônia...por exemplo (...) Pra lidar com isso no dia-a-dia, aí tudo bem, eles sabem corrigir 

uma acidose, sabem corrigir uma hipoglicemia, agora como lida exatamente no contexto 

(dos EIM)... Acho que não.” E5 

Por abordar práticas gerais da Pediatria, essa questão merece consideração à parte. A 

hipoglicemia e a acidose metabólica, mais corriqueiras no dia a dia do pediatra, apareceram com 

resultado mais positivo do que a hiperamonemia e a rabdomiólise, situações que não são vistas 

tão comumente. Traçando um paralelo com o Currículo Global, ao final da Residência, os 

residentes deveriam:  

“Oferecer suporte inicial para as formas agudas (ex: acidose metabólica, hiperamonemia, 

hipoglicemia)” 

“Prover tratamento de suporte inicial para manifestações agudas das doenças (ex: 

hipoglicemia, rabdomiólise)” 

Na última situação, buscou-se identificar se os residentes saberiam identificar os EIM 

que requerem restrição dietética: 

“Os residentes são capazes de afirmar que algumas desordens do metabolismo 

requerem restrições dietéticas, sendo as principais: fenilcetonúria, doença da urina do xarope de 

bordo, galactosemia, intolerância à frutose e homocistinúria.” 
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Gráfico 8 – EIM que requerem restrição dietética 

 

Como podemos observar, a maioria dos supervisores (93%) considerou que os 

residentes estariam capacitados a identificar as patologias que necessitam de restrição dietética. 

Apenas um dos supervisores (7%), acreditava que os residentes não reconheceriam alguns EIM. 

“Isso eles sabem também que é... que tem restrição alimentar, sabem. Quando a gente 

discute, â, vamos, vamos entrar como diagnóstico diferencial os erros inatos, então a gente 

acaba discutindo, primeira pergunta: mama, mamam no peito, toma leite, entendeu? 

fórmula né... justamente pra afastar ou discutir essas que você sabe que tem problema 

alimentar, de enzima né” E7 

“Isso é bem abordado nas aulas, viu? É, que a dietoterapia é fundamental.” E9 

Com o melhor dos resultados, competências para esta situação são abordadas pelo 

Currículo Global como se segue:  

“Saber que, para evitar complicações neurológicas, a restrição dietética de fenilalanina 

deve ser mantida durante toda a vida em caso de fenilcetonúria. 

Saber quais outros distúrbios do metabolismo de aminoácidos requerem restrições 

dietéticas (ex: doença do xarope de bordo) 
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Saber que a retirada completa de galactose ou de frutose da dieta reverte totalmente as 

manifestações agudas de galactosemia e intolerância à frutose, respectivamente”. 

No Currículo Global de Pediatria do GPEC, além das questões trazidas, 

conhecimentos mais específicos também foram abordados sobre a história natural das doenças 

metabólicas e sua fisiopatologia, exame físico, diagnóstico e tratamento.  No entanto, no presente 

trabalho, priorizamos questões mais simples e de mais fácil incorporação no dia a dia da RMP, a 

fim de trazer a temática dos EIM e, então, se aprofundar em cada desordem conforme for 

pertinente para o pediatra geral. Portanto, os resultados trazidos, em conjunto com o Currículo 

Global do GPEC, podem nortear projetos pedagógicos de PRMP para englobar o ensino de EIM.  

 

5.3 Desafios e Sugestões para o Ensino de EIM na RMP 

5.3.1 Desafios encontrados no Ensino de EIM na RMP 

Em relação aos desafios encontrados no ensino de EIM na RMP, apenas 3 

supervisores não reconheceram essas ocorrências. A fala dos outros 12 possibilitou a 

identificação de 47 UC e 61 UR, que foram agrupados em 6 categorias, conforme Tabela 6:  

Tabela 6: Desafios para o Ensino de EIM na RMP 

CATEGORIAS UR SUPERVISOR 

Despreparo dos preceptores 19 8 

Tempo insuficiente para o ensino de EIM na RMP de dois anos 7 4 

Deficiência de conhecimentos básicos dos residentes 6 3 

Dificuldade em vivenciar os casos de EIM 6 5 

Dificuldade de acesso a equipe especializada em EIM no serviço 11 11 

Dificuldade de acesso aos exames diagnósticos e/ou terapêutica 

específica 
14 7 
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O principal desafio encontrado foi o Despreparo dos preceptores em EIM referido 

por oito supervisores, em 19 UR.  

UR43 [...] eu acho (a formação do pediatra em EIM) extremamente falha (...) Mesmo que 

seja (...) por despreparo dos próprios preceptores (...) São doenças de exceção né, então a 

gente não tá muito preparado (...) pra ver isso aí, a gente não tá muito preparado pra fazer 

o diagnóstico, (...) é difícil mesmo, e com esse despreparo dos preceptores, a gente não 

consegue passar um preparo adequado pros residentes e vira um ciclo vicioso né, e eles, 

por sua vez, não vão fazer os diagnósticos. 

UR53 [...] quando você se depara com casos (...) de difícil resolução, de diagnóstico 

difícil, o erro inato do metabolismo é sempre um diagnóstico diferencial, e aí na hora que 

a gente vai pesquisar, nós temos essa dificuldade, tanto na parte da condução do caso, da 

solicitação dos exames, da interpretação dos exames, (...) não é o dia a dia do pediatra 

geral, então é uma dificuldade que a gente tem. 

Um desses supervisores trouxe que haveria falta de interesse dos preceptores em 

aprofundar seu conhecimento em EIM. 

UR48 [...] falta o diagnóstico, e isso falta o conhecimento mesmo, acho que falta o 

conhecimento e quem pode passar esse conhecimento é quem tem, e não é o intensivista 

que tem, não é o pediatra da Pediatria que tem, não é o especialista em Pneumo que tem, 

nem o Reumatologista né? Eu acho que é quem trabalha com isso, e é um grupo pequeno 

de gente. (...) Se você for falar a um pediatra em geral sobre erro inato do metabolismo, o 

conhecimento dele é pequeno e ele não tem muito interesse em saber: “porque é um grupo 

pequeno de doença, a maioria não dá pra fazer nada, o que eu vou querer fazer com isso 

né?” 

Quatro supervisores também relacionaram o despreparo dos preceptores com a 

dificuldade em ensinar EIM. 

UR9 [...] acho muito complexo de ensinar (EIM). 

A percepção dos supervisores está em consonância com a literatura no que diz 

respeito à frequente falta de capacitação didático-pedagógica dos preceptores (COUCEIRO, 

2014; LIMA-GONÇALVES, 2002). Para Rocha e Ribeiro (2012), o diploma de bacharel, o título 

de mestre ou doutor, ou ainda o bom desempenho no exercício da profissão não é suficiente para 

garantir as qualidades de um bom preceptor. A deficiência pedagógica prejudica os processos de 
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ensino-aprendizagem, assim como as modalidades de avaliação, portanto, o preceptor deve ter 

uma capacitação específica (COUCEIRO, 2014; ROCHA; RIBEIRO, 2012; SOUZA, 2016).  

Sobre a colocação de um dos supervisores quanto à falta de interesse dos preceptores 

em relação ao ensino de EIM, o processo de ensino-aprendizagem, de fato, está intimamente 

relacionado ao interesse do estudante (no caso o preceptor) e a importância que este imprime ao 

assunto na sua formação: o preceptor deve perceber a relevância do tema para nele se aprofundar. 

O Tempo insuficiente para o ensino de EIM na RMP de dois anos também foi 

referido como uma dificuldade para o ensino de EIM na RMP por quatro supervisores em 7 UR. 

UR7 [...] Dois anos pra mim é insuficiente, porque é uma gama muito grande de doenças 

que são abordadas no erro inato. 

UR22 [...] eles (os residentes) têm mais condições de raciocinar em termos das síndromes 

genéticas, erros inatos, eu acho que já fica mais difícil, assim, eu acho que a formação de 

dois anos fica um pouco falha nesse sentido, poderia ser mais completa. 

Relacionado ao Tempo insuficiente para o ensino de EIM na RMP, estaria a 

priorização do ensino de patologias mais frequentes, segundo um dos supervisores. 

UR23 [...] essa questão mais específica (de EIM) fica mais de lado né, eu acho que assim, 

falta um pouco de tempo (...) a gente acaba que fica focando muito naquelas situações 

mais do dia a dia. 

A partir de 2019, todas as RMP passam a ter três anos. Essa foi uma luta da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a fim de, em consonância com o GPEC e seu Currículo 

Global de Educação em Pediatria, melhorar a capacitação do pediatra no Brasil. Com o crescente 

aumento de conhecimento na área médica, o ensino das patologias mais frequentes tem sido 

priorizado, como foi trazido pelos supervisores. No entanto, o ensino de EIM aparece como 

temática essencial a ser incorporada em todas as Residências com a extensão de mais um ano, 

tanto para prevenir possíveis sequelas e óbitos, como reduzir o subdiagnóstico, e contribuir para 

que, no Brasil, tenhamos números de incidência de EIM mais fidedignos com a realidade. 

Três supervisores trouxeram a Deficiência de conhecimentos básicos dos residentes 

como mais um desafio nesse preparo do residente para lidar com os EIM, em 6 UR.  
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UR13 [...]. Como tá proliferando muito o número de faculdades, acaba caindo bastante a 

qualidade de ensino (...). Então não é só na Residência (que existe um déficit na 

formação), mas (...) é no ensino médico. 

UR16 [...] o que eu observo é uma formação ainda um pouco... ele (o residente) chega 

muito cru (...). E principalmente nessas áreas um pouco mais especializadas né, a gente 

sente que existe uma deficiência bastante importante, não só no erros inatos do 

metabolismo (...) Acho que a multiplicação das escolas médicas né tem contribuído pra 

isso, então (...) a gente tem que começar bastante do inicio (...) praticamente do zero na 

formação. 

O ensino das ciências básicas na graduação está intimamente relacionado ao ensino 

dos EIM, como traz os supervisores, já que a bioquímica e a biologia celular constituem 

embasamento teórico necessário para a compreensão da sua fisiopatologia. Durante a graduação 

já é relatado, pelos docentes, o fracasso em recuperar esses conhecimentos básicos na prática. 

Interferem na retenção do conhecimento a percepção do aluno quanto à relevância do tema, o 

contexto no qual o tema é apresentado e a possibilidade de aplicação na prática, razão porque 

uma visão integrada, ao invés da dicotomia ciclo básico e profissionalizante, seria mais 

motivadora para o estudante (GERAB, 2014).  

O ensino de forma fragmentada, dificulta a integração dos conhecimentos, levando à 

repetição de informações esquecidas ao longo do curso. Uma alternativa proposta àqueles que já 

passaram pela graduação, e consideram seu nível de conhecimento básico inadequado, seria a 

retomada desse ensino na pós-graduação (GERAB, 2014). 

A integração do ensino de bioquímica e de biologia celular com os EIM é essencial 

na formação do médico; no entanto, mesmo com o aumento do número de EIM ao longo dos 

anos, este ensino ainda é negligenciado nos currículos das graduações de Medicina em todo o 

mundo (SAUDUBRAY; CAZORLA-GARCIA, 2018).  

Um dos supervisores também trouxe a falta de interesse do residente em se 

aprofundar no tema de EIM como uma dificuldade para os orientar. 

UR14 [...] os residentes não têm tanto interesse, mas quando aparece um caso ou outro, 

eles: ‘olha, que interessante!’, mas estudar a fundo o que acontece... acham a bioquímica... 

“ah isso é muito complexo”. 
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Cinco supervisores evidenciaram desafios para os seus serviços já que teriam 

Dificuldade em vivenciar os casos de EIM, em 6 UR, e, portanto, os residentes não teriam contato 

na prática com esses pacientes.  

UR38 [...] nós temos um serviço mais reduzido (...) e que eles não consigam ter uma 

experiência vivida, por que a gente sabe que são doenças de 1 em 20 mil, em 60 mil, então 

não é todo dia que vai aparecer. 

UR46 [...] eu acredito que a baixa demanda, (...) se tivesse bastante paciente, ou uma 

quantidade razoável, você até poderia fazer um ambulatório e isso geraria estudos, e 

geraria seguimento e tal, mas (...) a gente chega às vezes até a fazer diagnóstico, mas a 

partir do momento que é feito diagnóstico, o paciente não é mais acompanhado aqui, é 

acompanhado no centro de especialidades, então é difícil. 

A fim de contornar essa dificuldade, dois supervisores apontaram a possibilidade de 

estágio em outro hospital, sendo que um deles referiu como outra dificuldade conseguir o 

convênio. 

UR26 [...] em hospital-escola, talvez eles tenham uma facilidade maior né, nós (...), como 

não somos hospital-escola, eu acho que tem uma dificuldade, (...) a não ser que o residente 

vá passar em algum lugar né, num convênio, numa parceria né, de algum lugar que tenha 

essa área de erros inatos né. 

UR33 [...] as grandes escolas não estão mais abrindo, por que? Começou o R3, o terceiro 

ano de quem já começou há tre...dois anos atrás, vai começar agora, então eles tão 

fechando essa possibilidade, tá difícil de conseguir. 

A vivência do caso de EIM é uma estratégia importante na prática para a motivação 

do processo de aprendizagem, assim como para a retenção do conhecimento; no entanto, deve ser 

associada a outras estratégias de ensino como o diagnóstico diferencial rotineiro nos casos em 

que não há sintomatologia específica (o que representa a maioria dos casos). Mais no campo da 

teoria, o caso clínico teórico também pode oferecer campo fértil de ensino. Os EIM, por 

constituírem grupo extenso, se manifestarão com maior número de casos apenas nos centros de 

referência, e nos hospitais de maior complexidade, constituindo a melhor possibilidade de 

aprendizagem, a partir do exemplo, conforme foi trazido pelos entrevistados. 

Em onze programas, a Dificuldade de acesso à equipe especializada em EIM no 

serviço foi trazido como desafio para o ensino de EIM, em 11 UR. 
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UR6 [...] a gente tem o privilégio aqui (...) de contar com uma equipe hiperespecializada, 

extremamente competente, e, além disso, ter contatos que fluem com muita facilidade, (...) 

mas isso não é uma realidade em São Paulo como um todo, e nas outras Residências, que 

não ligadas à escola, à academia, e muito menos as Residências espalhadas aí por afora, 

então eu acho que há dificuldade, sim, de abordar o tema quando você pensa na estrutura 

como um todo. 

UR50 [...]. Atualmente a gente não possui isso (serviço de genética), então, por exemplo, a 

gente tá até com um caso na enfermaria (...), uma convulsão de difícil controle e o que a 

gente tá pesquisando é erros inatos do metabolismo, mas a gente tá limitado na nossa 

pesquisa, e sem uma orientação adequada. 

A formação deficiente dos residentes em EIM, geralmente reflete a deficiência dos 

preceptores, que, por consequência, terão dificuldade em mediar este ensino. Embora uma equipe 

especializada possa auxiliar em sanar dúvidas mais específicas, sendo mais uma estratégia para o 

enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, a capacitação dos preceptores é 

fundamental. 

Outro aspecto que representa um desafio para o ensino de EIM na RMP é a 

Dificuldade de acesso aos exames diagnósticos e/ou terapêutica específica, o que foi apontado 

por sete supervisores, em 14 UR. 

UR28 [...] o grande desafio é fazer diagnóstico mesmo né, a dificuldade de exames (...), a 

gente aqui tem (...) um pouco de facilidade porque (...) a gente consegue alguns exames, 

manda alguns pra Porto Alegre (...), mas não é uma coisa que você fala assim: (...) peço os 

exames, são feitos, sai rápido, isso a gente não consegue mesmo né, que seria um mundo 

ideal. 

UR37 [...]. Nossos problemas são relacionados a diagnóstico e terapêutica (...) nós temos 

que melhorar muito em relação ao que a gente vê na Europa e Estados Unidos, 

principalmente em relação a facilidade de diagnóstico, facilidade de terapêutica. 

UR39 [...] por conta de nós não termos um laboratório (...) com muitos recursos, quando a 

gente suspeita, a gente acaba encaminhando para que seja estudado em outros locais, então 

não temos muitos, (...) que nós possamos acompanhar. 

Os exames laboratoriais e a terapêutica específicos podem envolver questões 

econômicas importantes devido ao seu alto custo. A dificuldade de acesso aos exames 

laboratoriais específicos figura dentre as causas de atraso diagnóstico das doenças metabólicas. O 
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diagnóstico dos EIM depende de investigação complementar que envolve equipamentos 

sofisticados e procedimentos de alto custo.  

A fim de contornar essa dificuldade, os centros regionais de referência e a 

capacitação de profissionais tem sido uma tendência atual. Na medida em que existem mais 

profissionais capacitados, o custo e o tempo necessário tendem a reduzir. Vários Estados da 

Federação não têm laboratórios especializados, e realizam os diagnósticos em parceria com as 

Redes EIM e MPS, que constituem projetos que recebem investimento governamental (ROMÃO 

et al., 2017). Contatar o centro de referência também é uma possibilidade para se informar quanto 

ao célere acesso à terapêutica específica de alto custo. 

Atualmente a atenção às pessoas com doenças raras é regida pela Portaria 199/2014, 

que instituiu a primeira política pública nacional de atenção integral às pessoas com doenças 

raras no âmbito do SUS, e habilita serviços especializados e de referência para oferecer atenção 

diagnóstica e terapêutica específica, em caráter multidisciplinar, promover pesquisas e elaborar 

PCDTs. 

O acesso ao tratamento depende que este seja previamente incorporado à lista de 

medicamentos do SUS, caso contrário é necessário protocolar requerimento junto à Secretaria de 

Saúde do Estado ou Município. Muitas vezes é necessário recorrer à Justiça para ter acesso a 

medicamentos específicos, os chamados medicamentos órfãos, que, devido ao pouco interesse da 

indústria farmacêutica para comercializá-los, em decorrência do pequeno número de 

pacientes/usuários, não são encontrados em condições normais no mercado (“Muitos Somos 

Raros - Acesso a Medicamentos”, 2018). 

Em meados de 2018, foi aprovado em Plenário, no Senado, o projeto que institui a 

Política Nacional para Doenças Raras no SUS que tem por objetivo “proporcionar o acesso aos 

serviços e aos cuidados adequados aos pacientes diagnosticados com alguma forma de doença 

rara e, quando for o caso, o acesso aos tratamentos disponíveis no mercado, inclusive por meio de 

mecanismos diferenciados para o registro sanitário e a incorporação de medicamentos órfãos, no 

SUS”, e que, portanto, facilita o acesso às terapêuticas. No entanto, como houve alteração no 

Senado, o projeto volta à Câmara dos Deputados para aprovação (FILHO, 2011).  
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5.3.2 Sugestões para o Ensino de EIM na RMP 

A fim de aperfeiçoar o ensino de EIM na RMP, durante as entrevistas, 11 

supervisores, dos 15 entrevistados, trouxeram sugestões, identificadas em 28 UC e em 37 UR, 

das quais emergiram 7 categorias (Tabela 7): 

Tabela 7: Sugestões para o Ensino de EIM na RMP 

CATEGORIAS UR SUPERVISOR 

Inserção/Ênfase do Ensino Teórico de EIM na RMP 10 5 

Facilitação da comunicação com os centros de referência 6 4 

Promoção de Estágio em EIM na RMP 6 4 

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

EIM nos serviços com RMP 

7 3 

Promoção do Ensino Teórico de EIM aos pediatras/preceptores 4 2 

Maior duração da RMP 2 1 

Avaliação dos residentes em EIM 2 1 

A sugestão para o ensino de EIM na RMP que mais apareceu foi a Inserção/Ênfase 

do Ensino Teórico de EIM na RMP, trazida por cinco supervisores, em 10 UR. 

UR18 [...] tinha que ter uma base teórica pelo menos pra começar a pensar, né, e quando 

você vai pra parte prática da Residência, não adianta você ir direto na prática né, talvez 

tenha que fomentar um pouquinho na parte teórica pra que começasse a pensar e aí, fazer 

os pareceres. 

UR29 [...] precisa colocar mais em discussão (o ensino de EIM), principalmente um pouco 

mais de teoria, (...) porque eles tem uma série de aulas de coisas que eles veem bastante, 

que são discutidas bastante, tipo aula de bronquiolite, tem uma aula teórica de 

bronquiolite, só que bronquiolite eles veem toda hora, é discutido toda hora, será que não é 

mais importante ter uma aula de uma coisa que eles veem menos, e que eles sabem menos, 

do que uma coisa que é tão corriqueira... não que vá substituir, mas acho que precisa ser 

acrescentado. 

Um dos supervisores trouxe, mais especificamente, a necessidade de ensinar a 

investigação inicial dos EIM. 
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UR19 [...] essa investigação inicial que seria o pediatra geral que vai fazer, (..) tinha que 

ser mais divulgado e mais ensinado mesmo (...) nesse início da vida do residente. 

Quatro supervisores sugeriram uma Facilitação da comunicação com os centros de 

referência, em 6 UR, para auxiliar no ensino de EIM.  

UR20 [...] ter como fazer a conexão com os serviços de referência, que são muito poucos e 

o acesso é difícil. 

UR26 [...] teríamos que ter (...) um fluxo que permitisse uma comunicação melhor entre 

alguns locais especializados, (...) que já a gente sabe que tem toda uma expertise no 

assunto, e que pudessem conversar com todo o resto da rede, acho que isso facilitaria 

muito, e faria com que as coisas se difundam mais em todos os âmbitos; que todo mundo 

participe mais tanto do diagnóstico, como do seguimento, porque pode ser que você não 

diagnostique, mas o paciente pode chegar no pronto-socorro com algum problema agudo, 

com uma complicação decorrente do mesmo processo, e você precisa saber o que que faz 

com ele! 

Desses supervisores, dois apontaram a importância dos centros de referência como 

captadores dos casos de EIM. 

UR3 [...] colocar centros de referência, como já existem, para captar os casos (...) que 

alguém pega aí fora, e não sabe o que fazer. 

UR12 [...] a gente precisa ter um lugar pra esses pacientes serem atendidos, a gente precisa 

ter um centro de referência né, e aí vai poder estudar, vai poder pesquisar, poder ter o 

diagnóstico. 

A Promoção de Estágio em EIM na RMP, apareceu em 6 UR, citada por quatro 

supervisores, como alternativa ao ensino de EIM na RMP para alguns serviços. 

UR22 [...] que eles (residentes) pudessem vivenciar, pelo menos um período (...) num 

centro de referência. E eu acho que era importante, (...) acho que era desde o R1, teria que 

ter essa vivência. (...) e talvez se todas, eu acho que teria que ser uma obrigação, que todas 

as Residências passassem. 

UR28 [...] ter esses centros que acabam acompanhando mais, todo residente (...) de 

Pediatria (...). Então, provavelmente, ele tendo isso mais vivenciado, pode ser que ele 

fique muito mais sensibilizado né? Com a possibilidade desse diagnóstico. (...) Pra eles 

verem coisas que assim em forma (...) espontânea, pode ser que ele não encontre, mas já 

tendo lá o lugar: “olha, esse é o paciente que foi diagnosticado assim, olha como ele tá 
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crescendo, olha as dificuldades que ele tem, olha a dietoterapia que ele precisa, que 

cuidados de vida ele precisa, que coisas podem se alterar na vida dele”, com certeza ele 

vai ficar muito mais (atento). 

Outra sugestão frequente foi a Formação de especialistas em EIM e/ou inserção dos 

especialistas em EIM nos serviços com RMP, que apareceu em 7 UR, sugerido por três 

supervisores também como alternativa para os seus serviços. 

UR10 [...] precisa ter uma formação específica (em EIM) né, mas isso eu acho que, pra ter 

isso, o cara tem que ter uma boa formação na graduação, ter uma boa Residência, a pessoa 

se interessar... 

UR15 [...] não adianta ter o tempo e não ter gente com essa formação, gente com (...) esse 

conhecimento (em EIM) (...), então eu acho que demandaria (...) ter gente com essa 

formação. 

Um dos supervisores trouxe que o pediatra não seria a pessoa ideal para transmitir o 

conhecimento em EIM, por isso a necessidade de ter um especialista no serviço. 

UR34 [...] um pediatra geral não tem como ter o conhecimento (em EIM) pra transmitir 

(...) Então (...), primeira coisa, aqui no nosso serviço, (...) seria ter um especialista. 

Dois supervisores sugeriram a Promoção do Ensino teórico de EIM aos 

pediatras/preceptores através de modalidades: presencial ou virtual; por aplicativo e através de 

simpósios, o que apareceu em 4 UR. 

UR2 [...] talvez as escolas (...), as grandes, a academia, devessem se propor, (...) que haja 

módulos desse assunto replicáveis, (...) seja presencial, seja via web, seja (...) sensibilizar 

o pediatra para o tema... merecia, sim, uma promoção institucional, da sociedade e das 

academias, para disseminar como um todo. 

UR4 [...] a captação da rede (...) tem que ser em um serviço de referência, não adianta 

você espalhar isso para todo lado, então pra chegar aqui, alguém tem que encaminhar, esse 

alguém tem que estar sensibilizado, então eu acho que é via informação, não tem jeito (...) 

disponibilizar isso em curso, uma formatação fácil, nem que seja em aplicativo. 

UR32 [...] ter os centros de referência como centro distribuidor de conhecimento (...) 

através de mini-simpósios, e pegar os (...) grupos formados de pessoas que lidam 

constantemente com erro, fazer mini-simpósios e distribuir esse conhecimento (...) pros 

centros formadores de Residência. 
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Um dos supervisores comentou, em 2 UR, que a Maior duração da RMP 

possibilitaria o ensino de EIM, que estaria prejudicado por conta da duração da RMP.  

UR14 [...] na própria Residência, (...) se tivesse um tempo maior, se esse terceiro ano um 

dia acontecer (...) essa questão dos erros inatos poderia ser mais desenvolvida (...) dentro 

dessa demanda (...) o tempo seria primordial. 

Para aperfeiçoar o ensino de EIM na RMP, um dos entrevistados sugeriu a Avaliação 

dos residentes em EIM, em 2 UR. 

UR35 [...] Claro que a gente precisaria, a gente precisaria medir, ver se é verdade, se isso 

acontece assim mesmo (...) medir esse tipo de coisa (EIM). Várias outras coisas, podemos 

medir várias competências (...) dos residentes ao final dos estágios (...) A gente precisa ter 

certeza disso. 

As sugestões trazidas estão em consonância com os desafios apontados pelos 

entrevistados. Como solução para o despreparo dos preceptores, foi sugerida promoção do ensino 

teórico para os pediatras ou preceptores. Sobre o tempo insuficiente para o ensino de EIM, a 

maior duração da RMP, que já acontece a partir desse ano, resolveria. A deficiência de 

conhecimentos básicos dos residentes poderia melhorar com a inserção ou ênfase do ensino 

teórico de EIM na RMP. A respeito da dificuldade em vivenciar os casos de EIM, foi proposto a 

promoção de estágio em EIM na RMP. Em relação à dificuldade de acesso à equipe especializada 

em EIM no serviço, seria resolvido pela formação de especialistas em EIM e/ou inserção dos 

especialistas em EIM nos serviços com RMP. E as dificuldades de acesso aos exames 

diagnósticos ou terapêutica específica, podem ser contornadas com a facilitação da comunicação 

com os centros de referência.  

Com uma das sugestões, não foi possível traçar um paralelo em relação aos desafios 

apresentados: a proposta de Avaliação dos residentes em EIM. A CNRM prevê a avaliação 

periódica de aproveitamento do residente através de provas escritas e/ou práticas e do 

desempenho profissional através de escala de atitudes que incluam comportamento ético, 

relacionamento com equipe de saúde e paciente, interesse pelas atividades, e outros (BRASIL, 

1979). Dessa forma, a avaliação deve compreender a observação do comportamento do residente 
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frente a diversas situações, a aquisição de conhecimento e a capacidade de realizar procedimentos 

(BORGLI; LIMA, 2016).  

Cabe ressaltar que o processo de avaliação não julga exclusivamente o aluno, mas o 

sistema de ensino, e, também, o professor (LIMA-GONÇALVES, 2002). A avaliação dos 

egressos, de forma regular e sistemática, tem sido usada a fim de avaliar a qualidade dos PRMP 

(KOCH; DORIA FILHO; BOLLELA, 2011). A avaliação aplicada em diferentes momentos 

durante o processo de ensino-aprendizagem também permite o aperfeiçoamento do modelo de 

ensino (LIMA-GONÇALVES, 2002).  

Dentre as sugestões, algumas dependeriam de fatores externos ao PRMP para a sua 

execução, e outras, com empenho dos supervisores, podem ser alcançadas mais facilmente, como 

a Inserção/Ênfase do Ensino Teórico de EIM na RMP e a Avaliação dos residentes em EIM. A 

maior duração da RMP já é realidade, facilitando a inserção do ensino das doenças metabólicas.  

Através de parcerias, a Promoção do Ensino Teórico de EIM aos 

pediatras/preceptores, assim como Promoção de Estágio em EIM na RMP podem ser buscados. 

Algumas RMP, no Canadá e nos Estados Unidos, como a MacMaster University e o sistema 

universitário de Nova York – The State University of New York (SUNY), apresentam rodízio de 

Genética associado aos EIM no seu currículo (“Competency Based Curriculum for Pediatric 

Residency Education Genetics and Inborn Errors of Metabolism at SUNY”, 2007; “Genetics 

Rotation Objectives 2014- 2015: McMaster University, Department of Pediatrics”, 2014; 

“Specialty Rotations”, [s.d.]), enquanto outras, oferecem esse rodízio como eletivo (“Genetics: 

Primary Goals for Rotation”, 2008; “Genetics/Metabolism”, [s.d.]; “Pediatric Genetics”, [s.d.]; 

“Rotations”, 2016). Já na Europa, no Reino Unido, a RMP da Royal College of Paediatrics and 

Child Health apresenta um rodizio específico de EIM, no terceiro ano da Residência, e 

disponibiliza as competências a serem alcançadas durante essa prática em um guia (“Paediatric 

Inherited Metabolic Medicine - Level 3: Paediatrics Sub-specialty Syllabus”, 2017).  

A Facilitação da comunicação com os centros de referência depende, 

principalmente, da divulgação e da diversificação dos meios de comunicação com estes serviços. 

Apenas a Formação de especialistas em EIM e/ou inserção dos especialistas em EIM nos 

serviços com RMP depende de inúmeros fatores institucionais de mais difícil resolução. 
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Diante dos resultados, observa-se que, apesar das diferentes características das RMP, 

os supervisores concordam em diversos aspectos, e, principalmente sobre a importância do 

ensino dos EIM na formação do pediatra. Além disso, percebe-se que existem fragilidades a 

serem trabalhadas e desafios a serem superados, quando investigamos com olhares mais atentos, 

as peculiaridades que esse ensino demanda. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo trouxe à discussão a importância do ensino dos EIM, corroborada 

pelo GPEC e confirmada pelos coordenadores dos PRMP. No entanto, apesar do reconhecimento 

de sua relevância, as doenças metabólicas não apareceram de forma regular e sistemática na 

proposta formativa dos residentes em todos os programas.  

Observamos que o ensino teórico aparece de forma pontual na programação geral das 

RMP ou associada a subespecialidades. Mais frequentemente, ocorre de forma oportunística, de 

acordo com a ocorrência de EIM no atendimento ou frente à disponibilidade de palestrantes; em 

algumas Residências, o ensino de EIM não está presente no programa téorico oficial.  

O ensino prático em geral também ocorre de forma oportunística de acordo com o 

aparecimento de casos suspeitos ou comprovados nos atendimentos, sendo mais frequente em 

alguns ambulatórios de subespecialidades. Apenas uma Residência citou ambulatório específico 

de EIM. 

Os cenários de prática e as inserções teóricas mostraram campos férteis e 

heterogêneos para o ensino dessas patologias. A depender da complexidade dos serviços, a 

possibilidade de vivência dos casos de EIM reduz, revelando uma deficiência a ser superada por 

outras estratégias didático-pedagógicas em serviço.   

As competências em EIM, principalmente no que se refere aos conhecimentos, foram 

trazidas de forma mais geral a fim de avaliar o ensino de EIM nos PRMP e a capacidade de 

reconhecimento de situações pelos seus egressos. Entendemos que, a partir dos resultados, seja 

possível repensar os projetos pedagógicos e o ensino das doenças metabólicas no contexto da 

especialização em Pediatria.  

No entanto, cabe ressaltar que trouxemos a visão de apenas um dos sujeitos 

responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem na RMP, o supervisor do programa. Embora 

muitos dos supervisores entrevistados também atuem como preceptores, novas pesquisas devem 

ser realizadas para ouvir especificamente os preceptores e residentes, e o ensino de EIM na RMP 

possa ser investigado mais amplamente. 
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Sobre os desafios, os supervisores destacaram o despreparo dos preceptores e a 

dificuldade de acesso à equipe especializada, seguido pela dificuldade de acesso aos exames 

diagnósticos e terapêutica específica. Outras dificuldades foram o tempo insuficiente na RMP de 

dois anos, dificuldade em vivenciar os casos e deficiência de conhecimentos básicos dos 

residentes ainda na graduação. 

Como sugestões, a inserção ou ênfase do ensino teórico apareceu com mais 

frequência, seguida pela facilitação da comunicação entre os centros de referência e a promoção 

de estágio em EIM. Também foram sugeridos: formação de especialistas ou inserção dos mesmos 

nos serviços e promoção de ensino teórico aos pediatras e preceptores. Apenas um dos 

supervisores sugeriu como solução a maior duração da RMP e a avaliação dos residentes. 

Esperamos que a transformação gradual das RMP, com a implantação em nível 

nacional da duração mínima de 3 anos, com a ênfase na maior capacitação de seus preceptores e 

com o aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos, permita que o ensino de EIM seja absorvido e 

melhorado. 

Este trabalho representa modesta contribuição para a formação dos pediatras, 

trazendo à baila o ensino de EIM, que, por ser um grupo numeroso de doenças raras, faz emergir 

deficiências da Residência Médica a serem trabalhadas e superadas, e que, no momento atual, de 

ampliação da duração da RMP, se torna um assunto pertinente para debate.  
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APÊNDICE A – CENTROS DE REFERÊNCIA EM EIM 

BAHIA 

Serviço de Genética do Hospital Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) 

Email: genetica@hupes.ufba.br 

Endereço: Avenida Augusto Viana s/n, 6º andar – Canela – Salvador – BA 

Telefone: (71) 3283-8108 

 

CEARÁ 

Serviço de Genética do Setor de Pediatria do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) 

Email: erlaneribeiro@yahoo.com.br 

Endereço: Rua Ávila Goulart 900 – Papucu – Fortaleza – CE 

 

ESPÍRITO SANTO 

Serviço de Genética Médica – Dismorfologia, EIM e Triagem Neonatal da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Vitória (Apae Vitória) 

E-mail: labapae@apaevitoria.org.br 

Endereço: Rua Aluysio Simões, 185, Bento Ferreira 

  

mailto:abapae@apaevitoria.org.br
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MINAS GERAIS 

Ambulatório de Erros Inatos do Metabolismo da Universidade Federal de Minas Gerais 

Endereço: Alameda Álvaro Celso, 271 – Bairro Santa Efigênia – Belo Horizonte – MG 

Telefone: (31) 3409-9904 

 

PARÁ 

Ambulatório de Genética do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza da 

Universidade Federal do Pará 

Email: lcss@ufpa.br 

Endereço: Avenida Augusto Correa 1 – Guamá – Belém – PA  

Telefone: (91) 3201-8572 

 

RIO DE JANEIRO 

Centro de Genética Médica – Instituto Fernandes Figueira – FIOCRUZ 

Email: genetica@iff.fiocruz.br 

Endereço: Av. Rui Barbosa 716 – Flamengo – Rio de Janeiro – RJ 

Telefone: (21) 2554-1709 

Serviço de Genética Médica- Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira – 

UFRJ 

Email: marciaribeiro@ippmg.ufrj.br 

Rua Bruno Lobo, 50 – Cidade Universitária – Ilha do Fundão – Rio de Janeiro – RJ 

Telefone: (21) 2590-4891 
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RIO GRANDE DO SUL 

Ambulatório de Genética Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 

Rio Grande (FAMED – FURG) – Referência para Triagem e Diagnóstico de EIM 

Email: karam.simone@gmail.com 

Endereço: Rua Alfredo Huch, 475 

Telefone: (53) 3237-4625 (FAMED)/ (53) 3233-0252 (Ambulatório) 

 

Serviço de Genética Médica – Hospital de Clínicas de Porto Alegre  

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2350 – Porto Alegre – RS 

Telefone: (51) 3359-8011 

Serviço de Informações sobre Erros Inatos do Metabolismo  

Email: siem@ufrgs.br 

Site: www.siem.ufrgs.br 

Telefone: 0800-510-2858 (atende de segunda a sexta em horário comercial) 

 

Apoio Diagnóstico: 

Email: geneticahcpa@ufrgs.br 

Site: www.geneticahcpa.ufrgs.br 

Telefone: 0800 510 2030 

  

mailto:karam.simone@gmail.com
mailto:siem@ufrgs.br
mailto:geneticahcpa@ufrgs.br
http://www.geneticahcpa.ufrgs.br/
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SÃO PAULO 

Serviço de Genética Clínica – FCM/UNICAMP 

Email: genetica@fcm.unicamp.br 

Endereço: Rua Tessalia Vieira de Camargo, 126 – Campinas – SP  

Telefone: (19) 3521-8907 

 

Serviço de Genética – Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 

(FAMERP)  

Email: genetica@famerp.br 

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5416 – Vila São Pedro – São José do Rio Preto – SP  

Telefone: (17) 3201 5000 – Ramal 1931 

 

Setor de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto (USP-RP) 

Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900 – Vila Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP 

Telefone: (16) 3602-2342/ 3602-2345 

 

Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo – UNIFESP 

Email: secretaria@igeim.org.br 

Rua Coronel Lisboa, 957 – Vila Clementino– São Paulo – SP  

Telefone: (11) 5081-9620 

 

  

mailto:genetica@fcm.unicamp.br
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Orientação para o início da entrevista 

Estamos realizando um estudo sobre o desenvolvimento das competências em EIM na formação 

do pediatra geral sob a perspectiva dos supervisores dos Programas de Residência Médica de 

Pediatria na cidade de São Paulo. Acreditamos que, pela sua experiência e vivência como 

supervisor, a sua opinião nos auxiliaria muito. Você poderia nos dar uma entrevista sobre o 

assunto? Ok. Eu também necessitaria gravar essa entrevista como forma fidedigna das 

informações dadas e gostaria de salientar que a sua pessoa será eticamente resguardada 

independente das informações dadas. Você, então, me permite gravar nossa conversa nestes 

termos? 

Roteiro semiestruturado 

1) O que o Sr. (a) pensa sobre a formação do pediatra em EIM? 

2) O Sr. (a) acredita que, ao final do PRMP, os residentes saem preparados para diagnosticar 

EIM e/ou fazer uma abordagem inicial dos EIM?  

3) Durante a Residência de Pediatria do serviço: 

a. Existem propostas para a abordagem dos EIM? Quais? 

b. Como se dá o ensino teórico de EIM? 

c. Que cenários de prática de ensino de EIM apresenta? 

4) Que desafios o programa apresenta em relação ao ensino de EIM? 

5) Quais sugestões o Sr. (a) daria para melhorar o ensino de EIM na Residência de Pediatria? 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

6) Qual sua opinião sobre o preparo dos residentes, ao final da Residência, para as seguintes 

situações: 

 

a. Diante de um quadro de hepatoesplenomegalia, os residentes são capazes de considerar 

alguns EIM no diagnóstico diferencial, como galactosemia, frutosemia, glicogenoses e desordens de 

armazenamento lisossômico. No caso de disfunção hepática na criança, também considerariam 

tirosinemia e doença de Wilson.  

 

o não 

capacitado 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de muita 

formação 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de alguma 

formação 

o capacitado 

 

 

b. Os EIM também estão associados a atraso do desenvolvimento e regressão do 

desenvolvimento neurológico, caso em que os residentes considerariam fenilcetonúria, homocistinúria, 

desordens de armazenamento lisossômico, doença de Menkes ou doença de Wilson como hipóteses 

diagnósticas.  

 

o não 

capacitado 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de muita 

formação 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de alguma 

formação 

o capacitado 

 

c. Os residentes são capazes de afirmar que vômitos, letargia e sintomas neurológicos após o 

nascimento são manifestações precoces de EIM como as acidemias orgânicas e os distúrbios do ciclo da 

ureia. 

 

o não o parcialmente capacitado, o parcialmente capacitado, o capacitado 



 

 

84 APÊNDICES  

capacitado mas necessita de muita 

formação 

mas necessita de alguma 

formação 

 

 

d. Sobre as manifestações clínicas da galactosemia e da frutosemia, os residentes sabem que, 

na galactosemia, os sintomas surgem após a ingestão de leite, e na frutosemia, após o desmame; e ainda 

que a frutosemia está associada a hipoglicemia e vômitos, enquanto na galactosemia também podem 

estar presentes a icterícia persistente e o déficit de crescimento. 

 

o não 

capacitado 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de muita 

formação 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de alguma 

formação 

o capacitado 

 

e. Os residentes são capazes de associar os EIM, como as desordens do metabolismo de 

ácidos graxos, com os quadros de morte súbita infantil (por hipoglicemia ou disritmias cardíacas), 

hipoglicemia hipocetótica e rabdomiólise/mioglobinúria recorrente. 

 

o não 

capacitado 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de muita 

formação 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de alguma 

formação 

o capacitado 

 

f. Frente às manifestações clínicas de hepatoesplenomegalia, fascies grosseira, sinais 

oculares (turvação da córnea, manchas de cor cereja, opacidades da córnea) e/ou dor óssea por infiltração 

óssea, os residentes são capazes de considerar EIM (desordens de armazenamento lisossômico) como 

diagnóstico diferencial. 

 

o não 

capacitado 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de muita 

formação 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de alguma 

formação 

o capacitado 
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g. Os residentes estão aptos a proceder frente às manifestações agudas dos EIM como 

hipoglicemia, acidose metabólica, hiperamonemia e rabdomiólise. 

 

o não 

capacitado 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de muita 

formação 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de alguma 

formação 

o capacitado 

 

h. Os residentes são capazes de afirmar que algumas desordens do metabolismo requerem 

restrições dietéticas, sendo as principais: fenilcetonúria, doença da urina do xarope de bordo, 

galactosemia, intolerância à frutose e homocistinúria. 

 

o não 

capacitado 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de muita 

formação 

o parcialmente capacitado, 

mas necessita de alguma 

formação 

o capacitado 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  Convido o Sr. (a) a participar como voluntário da pesquisa intitulada “COMPETÊNCIAS 

EM ERROS INATOS DO METABOLISMO NA FORMAÇÃO DO PEDIATRA GERAL” que 

está sendo desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

 O objetivo desse projeto é investigar o desenvolvimento das competências em erros inatos 

do metabolismo na formação do pediatra geral, no contexto das Residências Médicas de 

Pediatria, na perspectiva dos coordenadores dos programas de Residência Médica de Pediatria do 

município de São Paulo. 

 O instrumento de coleta de dados será uma entrevista semiestruturada, seguida por 

entrevista estruturada, com duração máxima de trinta minutos. A entrevista será direcionada para 

a percepção dos coordenadores quanto às competências em erros inatos do metabolismo 

desenvolvidas durante a Residência Médica de Pediatria, e sistematizada para posterior análise de 

dados. Todas as entrevistas ocorrerão com data e horário marcados, bem como serão gravadas e 

posteriormente transcritas.  

 O Sr.(a) é livre para retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. Sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 

penalidade. 

 Embora pouco provável, o único risco ao participante talvez seja algum constrangimento 

ou desconforto causado pela entrevista. Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, 

serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a sua 

identificação em nenhum momento. O Sr.(a) tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu 

respeito, assim como qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo. 

 Não será oferecida nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste 

estudo. Da mesma forma, o Sr.(a) não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo. 

 É de seu direito solicitar informações sempre que necessitar sobre o estudo, em qualquer 

momento da pesquisa. Os resultados e conclusões do estudo serão encaminhados para o Sr.(a) e 

permanecerão confidenciais. O Sr.(a) não será identificado em nenhuma publicação que possa 

resultar deste estudo. 

 O Sr.(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimentos de 

eventuais dúvidas em qualquer etapa do estudo. O principal investigador é a mestranda Cláudia 

Bezerra de Almeida que poderá ser encontrada no endereço: Centro de Desenvolvimento do 

Ensino Superior em Saúde/CEDESS, situado à Rua Pedro de Toledo, 859 – Vila Clementino e 

contatada nos telefones (11) 3213.7601 ou (11) 96222.9696 sob a orientação do Prof. Dr. Nildo 

Alves Batista. 

 Se o Sr. (a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj. 14, 

telefone (11) 5571.1062, FAX 5539.7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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 Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com 

o Sr. (a) e a outra conosco. 

Eu, _________________________________, acredito que fui suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo 

Competências em Erros Inatos do Metabolismo na Formação do Pediatra Geral. Eu discuti 

com a pesquisadora principal do estudo, Cláudia Bezerra de Almeida, sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e 

de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.  

Data:____/_____/_____  

 

___________________________________                              ____________________________ 

       Nome do participante da pesquisa     assinatura 

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido de 

________________________________ para a participação neste estudo. Declaro ainda que me 

comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos. 

 

Data:____/_____/_____  

 

___________________________________                              ____________________________ 

       Nome do pesquisador principal      assinatura 
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ANEXOS 

ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP UNIFESP 

 

 

 

 


