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EM BUSCA DO MELHOR 

Em 2003, Soraya e sua irmã Sylvana 

começaram a se comunicar através da internet com o tal 

grupo de apoio dos EUA para famílias com MSUD. A cada 

dois anos, este grupo promove um simpósio para discutir 

a doença e trocar informações entre profissionais e 

familiares de pacientes com MSUD.  

Enquanto isso, a família Fernandes 

estava organizando seu próprio simpósio em sua cidade 

natal. Mesmo sendo pequeno, este simpósio tinha uma 

importância vital para nós, pois, os Fernandes tinham 

convidado um dos mais respeitados médicos em MSUD 

do mundo; Dr. Kevin Strauss, um americano que iria fazer 

uma apresentação sobre MSUD e iria examinar algumas 

crianças brasileiras durante o evento.  

Na ocasião do simpósio em Natal-RN, 

o nosso Artur estava tão fraco e seu sistema imunológico 

tão comprometido que a viagem para esse evento 

poderia ser muito arriscada para ele, por isso, decidimos 

não levá-lo conosco. Sabíamos que em uma crise 

metabólica o risco de sequelas e até mesmo a morte 

poderia ocorrer facilmente. Mesmo Artur tendo que ficar 

em Fortaleza com Andrea, nós queríamos estar 

preparados e tornar essa oportunidade em um encontro 

produtivo com o Dr. Strauss. Então, Soraya preparou um 

dossiê com todos os exames de laboratório, fotos, 

relatórios sobre a dieta que estava sendo administrada, 

etc.  

Na sua pauta Dr. Strauss iria falar 

sobre a doença no primeiro dia e no segundo dia, ele 

examinaria as crianças. Os Fernandes prepararam o 
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evento de forma muito profissional, contando inclusive 

com uma intérprete, Drª. Celma. E assim, poderíamos 

compreender a palestra do médico americano. 

Eu nunca vou esquecer a primeira 

parte da palestra do Dr. Strauss durante a qual ele 

enfatizou a importância de se conhecer as consequências 

da doença MSUD principalmente quando os pacientes 

não estão sendo tratados adequadamente. Quando 

MSUD não é adequadamente tratado e entra em crise 

metabólica, é alto o risco de  danos internos no sistema 

célular resultando na destruição parcial ou total das 

células. Para nos fazer compreender este tipo de crise, 

ele fez uma analogia comparando uma célula humana 

com um curral e os aminoácidos essenciais com touros 

que iriam ocupar o tal curral.  

Para estar em equilíbrio, cada curral 

(célula) tinha a capacidade para oito tipos de animais 

(aminoácidos). Em outras palavras, ele quis dizer que 

uma célula requer oito tipos de aminoácidos (que ele na 

sua analogia os chamava de "touros"), cada um com 

pesos e em quantidades diferentes, para atingir o 

equilíbrio celular perfeito. Assim, um corpo perfeito com 

o metabolismo normal naturalmente mantinha um 

equilíbrio normal de aminoácidos. Sem este equilíbrio, a 

célula poderia ser destruída.  

Para nos ajudar a visualizar, em um 

quadro improvisado, Dr. Stauss desenhou um curral vazio 

rodeado pelos touros, associando-os individualmente a 

um dos aminoácidos essenciais para um corpo humano: 

isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 

treonina, triptofano e valina(esses foram os nomes que 

ele deu aos touros). Ele então continuou. "Agora, eu 
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gostaria que todos vocês considerem que cada touro tem 
o seu “transportador" próprio, assim como um carro, 
para levá-lo para dentro do curral(célula)." 

Apontando para o seu desenho, ele 

continuou. "os touros, chamados leucina, são os mais 
fortes entre todos e tem um transportador muito 
poderoso, assim como uma Ferrari zero km. Todos os 
outros têm como transportadores um veículo tipo um 
fusquinha 1967. E não se esqueçam de que o curral tem 
um defeito, e não consegue se livrar do excesso de três 
touros específicos, a leucina, a isoleucina e a valina." 

Para finalizar sua comparação, ele nos 

mostrou o momento exato quando uma célula torna-se 

intoxicada. "É lógico que a Ferrari, que transporta os 
touros Leucina, vão chegar ao curral primeiro e muito 
tempo depois, virão os touros com seus fusquinhas 1967. 
Em células normais, estes aminoácidos são naturalmente 
metabolizados e qualquer excesso é excretado pelas 
fezes, urina e suor, mantendo assim a célula em 
equilíbrio. Mas no caso da célula com MSUD, os outros 
touros que entram no curral serão expulsos porque este 
curral tem um defeito (no metabolismo); lembra?; e por 
causa desse defeito não pode se livrar dos três touros 
citados anteriormente. Então, o que irá ocorrer em um 
curto período de tempo é que todos os touros Leucina 
vão entrar no curral, seguidos de isoleucina e valina, até 
quando o espaço do curral permitir. Alguns dos outros 
touros podem estar presentes neste curral, mas como eu 
disse, Leucina é o mais rápido e o mais forte e em curto 
espaço de tempo irá bloquear a entrada do curral. 
Variando de fazenda para fazenda (de pessoa para 
pessoa) esse curral não suportará a pressão e explodirá. 
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Isto é exatamente o que acontece nas células anormais 
de um paciente com MSUD. 

 O excesso desses aminoácidos não 
pode ser metabolizado por causa de uma enzima 
defeituosa e as células afetadas são destruídas, causando 
uma crise metabólica grave para o paciente. E para 
piorar, essa destruição ocorre em primeiro lugar e de 
forma muito agressiva nas células cerebrais, que muitas 
vezes podem causar a morte de um paciente com MSUD. 
Apenas uma única infecção, como um resfriado, pode 
causar a destruição das células, que é conhecido como 
catabolismo, causando dano cerebral, e frequentemente 
a morte. 

Manter os níveis de aminoácidos em 
um paciente MSUD  equilibrados, especialmente a 
leucina, é uma tarefa muito difícil. Monitorização 
cuidadosa dos níveis de aminoácidos através de exames 
de sangue é a única maneira de fazê-lo. Quando os testes 
de sangue indicam que os níveis dos aminoácidos não 
estão devidamente equilibrados, ação imediata deve se 
tomada para evitar ou atenuar uma crise metabólica. 
Uma solução especial, chamada TPN, e algumas outras 
drogas devem ser administradas até que os níveis voltem 
ao equilíbrio ... " 

Embora nós tivéssemos feito nossa 

própria pesquisa sobre MSUD, e ouvido muitas coisas de 

vários médicos e de nossos amigos, quase tudo o que o 

Dr. Strauss tinha nos dito era completamente novo para 

mim. Acho que eu fiquei  surpreso com suas explicações 

e eu me encontrei ainda mais desesperado para obter 

respostas às muitas perguntas que eu tinha sobre a 

condição de Artur.  



 

Um[ Do]_ O^iss_i[, 

 por Idario Santos 

 

 

Este simpósio tornou-se como uma 

revelação para mim, meus olhos foram finalmente 

abertos. Dr. Strauss foi o único médico que forneceu uma 

explicação clara sobre esta terrível doença que poderia 

facilmente resultar em Artur de ficar inválido ou até 

mesmo morrer. Com isso, eu me pus a pensar. “Será que 
esse médico pode controlar as quantidades destes 
aminoácidos (touros) em cada célula (curral)?” 

 Mais tarde, eu iria descobrir que essas 

equações não poderiam ser facilmente equilibradas. 

No decorrer do simpósio, descobrimos 

que fomos sábios em não ter trazido o Artur conosco. Dr. 

Strauss explicou que somente o estresse de uma viagem 

pode iniciar uma crise metabólica e, uma vez que não 

sabíamos como Artur iria reagir à viagem para Natal 

decidimos deixá-lo com Andrea. Além disso os níveis de 

aminoácidos teriam que ser monitorados 

constantemente e já sabíamos que nenhum 

equipamento para o monitoramento estaria disponível 

durante o simpósio. Assegurando assim a nossa decisão, 

o Dr. Strauss, comentou que o metabolismo em seres 

humanos é um processo, rápido e instável com os níveis 

de aminoácidos variando a cada segundo. 

A apresentação do Dr. Strauss deixou-

nos perceber como o nosso plano de tratamento para 

Artur estava severamente falho. No Brasil, sabíamos que 

apenas dois laboratórios poderiam executar os testes de 

aminoácidos, conhecido como cromatografia. Uma 

máquina estava em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas 

e outra em São Paulo, no laboratório Fleury. Para piorar, 

os laboratórios não tinham interesse em executar esses 

testes específicos, porque a demanda por eles era muito 
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pequena. Além disso, para executar o exame dos 

aminoácidos, este equipamento multifuncional  tinha 

que ser reconfigurado, e uma coluna deveria ser trocada, 

causando um atraso nos resultados de 4 até 15 dias. 

Pacientes com MSUD não poderiam ser tratados de 

forma eficaz  com tal programação. Um paciente poderia 

morrer nessa quantidade de tempo!  

Dr. Strauss, nos falou que em sua 

clínica nos EUA, os resultados de laboratório estariam 

disponíveis em cerca de uma hora, portanto, qualquer 

desequilíbrio poderia ser monitorado com rapidez e o 

paciente poderia ser tratado de imediato. 

Devido ao pequeno número de 

pacientes com MSUD, os laboratórios brasileiros 

alegavam que a realização desses testes de aminoácidos 

não era financeiramente viável para eles. No caso do 

Artur, após a coleta, o sangue era enviado para o 

laboratório, e literalmente tínhamos que “mendigar” ao 

pessoal em Porto Alegre para executar os testes. Mesmo 

assim, os resultados levavam dias para serem 

reportados. 

Durante um dos intervalos do 

simpósio, nós tivemos a oportunidade de ter uma 

conversa rápida com o Dr. Strauss. Quando dissemos a 

ele como o Brasil estava tratando seus filhos com MSUD, 

ele ficou surpreso. "É impossível tratar eficazmente os 
pacientes com MSUD sem um protocolo adequado. Como 
eu disse, o metabolismo é um processo muito rápido e as 
células reagem rápido e com grande intensidade a 
qualquer alteração do corpo. Um retorno rápido do 
laboratório é o único meio em que podemos confiar para 
equilibrar as células, evitando assim uma situação grave 
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de toxicidade e possivelmente evitarmos uma 
hospitalização."... 


