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Introdução

A deficiência de biotinidase (DB) é uma doença metabólica 
hereditária na qual há um defeito no metabolismo da bio-
tina. Como consequência, ocorre uma depleção da biotina 
endógena devido a uma incapacidade de o organismo fazer 
a sua reciclagem ou de usar a biotina ligada à proteína for-
necida pela dieta. Assim, como a maioria dos erros inatos 
do metabolismo, essa doença apresenta uma herança au-
tossômica recessiva, com mais de 140 mutações descritas 
(WOLF, 2010; PINDOLIA; JORDAN; WOLF, 2010). 

Clinicamente, manifesta-se geralmente a partir da sétima 
semana de vida, com distúrbios neurológicos e cutâneos, 
tais como crises epiléticas, hipotonia, microcefalia, atraso 
do desenvolvimento neuropsicomotor, alopecia e dermatite 
eczematoide. Nos pacientes com diagnóstico tardio obser-
vam-se, frequentemente, distúrbios visuais, auditivos, assim 
como atraso motor e de linguagem (WOLF, 2011).

O diagnóstico consiste na detecção da atividade da enzima 
no soro dos pacientes. Baseado nessa análise pode-se classi-
ficar os pacientes em dois subgrupos: deficiência profunda 
ou parcial, na qual a atividade da enzima encontra-se, res-
pectivamente, menor que 10% da atividade média normal 
ou entre 10% a 30% da atividade média normal (WOLF, 
2010; CAMARGO NETO et al., 2004). Esse método bioquí-
mico pode ser complementado por meio de estudo de DNA, 
para detecção de mutações no gene biotinidase (gene BTD) 
localizado no cromossomo 3p25. 

O tratamento dessa condição é muito simples e de baixo 
custo, pois consiste na reposição oral de biotina, na dose de 
10 mg/dia a 20 mg/dia. 
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Em vários países, essa doença foi incluída na triagem neonatal (teste 
do pezinho). A partir dessa experiência, vários trabalhos vêm mos-
trando diferenças significativas no seguimento em longo prazo dos 
pacientes detectados no período neonatal (assintomáticos) em com-
paração com aqueles diagnosticados em vigência das manifestações 
clínicas da doença (sintomáticos). Weber, Scholl e Baumgartner 
(2004) publicaram um estudo de seguimento de pacientes com DB, 
e concluíram que os pacientes diagnosticados em período sintomático 
frequentemente apresentam atraso do desenvolvimento e risco de 
desenvolverem sequelas auditiva, visual e de funções nervosas su-
periores irreversíveis, ao contrário do que se observou nos pacientes 
diagnosticados em fase pré-sintomática (período neonatal).

A prevalência da DB pode variar de acordo com a população estu-
dada. Em 2001, em um estudo realizado na Áustria (MOSLINGER 
et al., 2001; KASPER et al., 2010), em que foram triados 1,1 milhão 
de recém-nascidos (RN), encontrou-se uma incidência de 1:59.800 
para deficiência profunda e de 1:89.700 para deficiência parcial. Em 
2005, nos EUA, uma incidência semelhante foi descrita, em torno 
de 1:60.000 (HOFFMAN; SIMON; FICICIOGLU, 2005). Mesmo com 
a baixa incidência descrita, em vista do excelente custo/benefício, a 
triagem neonatal para DB é realizado nos 50 estados norte-america-
nos, dentro de um painel mínimo recomendado de 29 doenças me-
tabólicas hereditárias (NATIONAL NEWBORN SCREENING AND 
GENETICS RESOURCE CENTER, 2012).

No Brasil existem poucos estudos sobre a prevalência da DB e há uma 
discordância nos resultados encontrados. Entre eles, citam-se o estu-
do de Pinto et al. (1998), realizado na cidade de Curitiba, no qual fo-
ram analisadas 125.000 amostras de RN, nas quais foram detectados 
dois pacientes com deficiência profunda e um com deficiência parcial 
de biotinidase, configurando uma incidência de 1:41.000. Camargo 
Neto et al. (2004) estudaram 225.136 amostras recebidas de várias 
regiões do Brasil e encontraram uma incidência de 1:9.000. Os au-
tores sugeriram que a incidência da doença em nosso país possa ser 
superior à observada em outros países. No estado de Minas Gerais, 
em 2008 a 2009, foram triadas aproximadamente 180.000 amostras, 
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sendo identificados 10 pacientes com deficiência parcial de biotini-
dase, porém nenhum caso com deficiência total. 

Dessa forma, a Deficiência de Biotinidase preenche critérios revisados 
de Wilson & Jungner para ser incluída na triagem neonatal (teste do 
pezinho):

 ► Os pacientes afetados não mostram sinais clínicos nesse período 
da vida;

 ► É uma doença com alta morbidade e mortalidade; 

 ► Possui um tratamento simples e efetivo, que modifica a história 
natural da doença e, 

 ► Não é uma doença extremamente rara (POLLITT et al., 1997). 
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Diagnóstico

Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde (CID ‑10)

E88.8 – Outros distúrbios especificados do metabolismo

Triagem Neonatal para 
Deficiência de Biotinidase

Para a triagem neonatal da deficiência de biotinidase é 
necessária a realização de um teste de triagem (qualitati-
vo), de um teste confirmatório (quantitativo) e do estudo 
complementar dos pacientes afetados e familiares, além do 
acompanhamento ambulatorial e tratamento das crianças 
identificadas como portadoras da deficiência de biotinidase. 

Teste de triagem (qualitativo)

Cuidados com a amostra

A coleta de sangue em papel-filtro deverá ser feita entre o 
3º e 5º dias de vida do recém-nascido, seguindo as mesmas 
instruções para as demais doenças. 
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Sugere-se que o transporte da amostra seja priorizado desde a sua co-
leta na Unidade de Saúde até o Laboratório Especializado em Triagem 
Neonatal do estado. Deve-se avaliar a possibilidade de identificação 
dessa amostra no Correio como prioritária. Isso se faz necessário 
uma vez que a atividade da biotinidase decai com o tempo, podendo 
esse ser um fator de risco para aumentar o número de falso-positivos. 

É importante que as orientações previamente definidas para a amos-
tra de sangue em papel-filtro para triagem neonatal sejam rigorosa-
mente respeitadas, especialmente em relação à temperatura, conser-
vação e agilidade no transporte da amostra.

Protocolo do teste de triagem neonatal 
qualitativo em papel‑filtro

Poderão ser utilizados ensaios colorimétricos, fluorimétricos ou ou-
tros disponíveis para detectar a atividade da enzima biotinidase em 
amostras de sangue de recém-nascidos, coletadas em papel-filtro. 
Devem ser usados kits comerciais, registrados na Anvisa. 

Interpretação dos Resultados

Os pacientes com testes de triagem alterados (parcial ou total) se-
rão classificados como suspeitos até a confirmação ou não do diag-
nóstico, que será estabelecido a partir do teste quantitativo da ati-
vidade de biotinidase, podendo ser complementado com estudo 
 genético-molecular.

Teste Confirmatório (quantitativo)

O teste confirmatório consiste na dosagem quantitativa da atividade 
da biotinidase, que pode ser realizado de acordo com a metodologia 
proposta por Wolf et al. (1983), recomendada pelo Comitê de Controle 
de Qualidade Laboratorial – Grupo de Trabalho do Colégio Americano 
de Genética Médica (ACMG) (COWAN et al., 2010).
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Cuidados com a amostra

O teste quantitativo confirmatório deverá ser feito seguindo as seguin-
tes orientações de processamento e armazenamento para realização 
imediata do teste:

 ► Coletar aproximadamente 2 mL a 3 mL de sangue total em tubo 
heparinizado com a finalidade de obter aproximadamente 1,2 
mL a 1,8 mL de plasma (se houver necessidade de transporte 
entre o local de coleta e o laboratório, essa amostra deverá ser 
mantida resfriada entre 4 ºC e 8 ºC). Separar o plasma prefe-
rencialmente em centrífuga refrigerada e congelar o plasma, 
preferencialmente a − 80 ºC, até análise ou envio ao laboratório 
referenciado;

 ► O envio da amostra deverá seguir orientações do laboratório re-
ferenciado utilizando kit específico para esse envio, que consiste 
em embalagem térmica (caixa de isopor ou similar) com apro-
ximadamente 5 kg de gelo seco, observando as normas vigentes 
de envio de amostras biológicas estabelecidas pelos Correios, via 
SEDEX 10 ou equivalente, para que o laboratório referenciado 
receba a amostra ainda congelada, se possível em até 24 horas;

Para análise genético-molecular opcional por sequenciamento do 
gene BTD (PINDOLIA; JORDAN; WOLF, 2010):

 ► Coletar 1 mL de sangue em tubo com EDTA, manter esse san-
gue resfriado entre 4 ºC e 8 ºC até envio ao laboratório referen-
ciado utilizando kit específico para envio.

Interpretação dos resultados

 ► Deficiência profunda de biotinidase: atividade enzimática menor 
que 10% considerando o limite inferior de referência para indi-
víduos não portadores de deficiência de biotinidase;

 ► Deficiência parcial de biotinidase: atividade enzimática entre 
10% e 30%, considerando o limite inferior de referência para 
indivíduos não portadores de deficiência de biotinidase;
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 ► Sem deficiência de biotinidase: atividade enzimática acima de 
30%, considerando o limite inferior de referência para  indivíduos 
não portadores de deficiência de biotinidase.

Fatores responsáveis por falso‑positivos e 
falso‑negativos nos testes de triagem neonatal para DB

Os testes utilizados para triagem neonatal de DB, tanto em sangue seco 
como em dosagem sérica da atividade de biotinidase podem sofrer a 
interferência de alguns fatores, sendo possíveis causadores de testes 
falso-positivos ou falso-negativos, os quais serão relatados abaixo.

Fatores responsáveis por falso‑positivos:
1. Prematuridade;

2. Doença hepática;

3. Icterícia; 

4. Fatores ambientais e técnicos (cuidados com a coleta, conservação 
da amostra, tempo de processamento e transporte, etc.).

Fatores responsáveis por falso‑negativos
1. Uso de sulfonamidas;

2. Transfusão de hemoderivados.

Encontra-se, a seguir, fluxograma proposto para o acompanhamento 
de recém-nascidos submetidos à triagem neonatal para Deficiência 
de Biotinidase.
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Figura 1 – Acompanhamento de recém-nascidos submetidos à tria-
gem neonatal para Deficiência de Biotinidase

Liberar Resultado

RESULTADO NORMAL

 

Liberar Resultado

 

AVALIAÇÃO DO TESTE QUANTITATIVO

 

Controle Pediatra Município

1º Teste (papel-�ltro)

Papel-Filtro 3º - 5º Dia 

2º Teste (papel �ltro)

CONSULTA MÉDICA IMEDIATA
(PONTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DB*)

Iniciar tratamento 

RETORNO EM 3 MESES
(PONTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DB*)

(colher sangue para teste quantitativo e
para estudo  genético- molecular opcional) 

SUSPENDER BIOTINA
E LIBERAR MANTER TRATAMENTO

No ponto de atenção especializada 
em DB retorno trimestral no 

primeiro ano de vida. 
Retorno semestral de 1 a 5 anos  

Retorno  anual  após 5 anos   

RESULTADO NORMAL RESULTADO ALTERADO 

RESULTADO NORMAL

 

RESULTADO ALTERADO 

RESULTADO ALTERADO 

Fonte: PNTN – CGSH/DAET/SAS/MS.

* PONTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM DB: serão ponto de atenção especializada em DB aqueles 
estabelecimentos de saúde designados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) para atender os pacientes 
advindos da triagem neonatal no estado.
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Situações Especiais

Triagem neonatal de 
recém‑nascidos prematuros

 ► Primeira coleta de sangue em papel-filtro do 3º ao 5º 
dia ou o mais rápido possível, desde que a criança não 
tenha recebido transfusão de hemoderivados (ver item 
específico em situações especiais);

 ► SE resultado alterado na primeira coleta, coletar segun-
da amostra de sangue em papel-filtro imediatamente;

 ► SE resultado alterado na segunda amostra, iniciar tra-
tamento com biotina; 

 ► Terceira coleta de sangue em papel-filtro quando a 
criança completar a idade gestacional corrigida para o 
termo (mínimo de 37 e máximo de 41 semanas de ida-
de gestacional corrigida) = SE resultado normal, sus-
pender tratamento e liberar a criança e SE resultado 
alterado, seguir fluxograma;

 ► Exame confirmatório (quantitativo): três meses após a 
coleta da terceira amostra em papel-filtro ou quando 
a criança completar três meses de idade corrigida (a 
partir do termo) (WOLF, 2010; 2012).
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Cuidados com recém‑nascidos que 
receberam transfusão de hemoderivados

 ► Nos recém-nascidos que necessitem receber transfusão de he-
moderivados, realizar qualquer coleta de sangue em papel-filtro 
previamente à transfusão, se possível.

 ► Caso o recém-nascido tenha recebido transfusão de hemoderi-
vados, aguardar 90 dias após a última transfusão para realizar a 
coleta de sangue em papel-filtro;

 ► Em crianças que tiveram primeira coleta com resultado alterado e 
que receberam ou que necessitem de transfusão de hemoderiva-
dos anteriormente à segunda coleta, iniciar o tratamento com bio-
tina e postergar a segunda coleta para 90 dias após a última trans-
fusão (KAYE; THE COMMITTEE ON GENETICS, 2006a; 2006b).

Avaliação e acompanhamento dos pacientes

Os pais/responsáveis dos pacientes, cujo teste de triagem da DB for 
compatível com deficiência de biotinidase (parcial ou total), serão 
contatados para que a criança seja submetida a uma segunda coleta 
de sangue em papel-filtro. 

Se o resultado da segunda amostra em papel-filtro for alterado, o 
paciente e seus pais/responsáveis serão convocados para consulta a 
ser realizada nos Pontos de Atenção Especializada em DB, onde serão 
feitos os seguintes procedimentos (WEBER; SCHOLL; BAUMGART-
NER, 2004; WOLF, 2012):

 ► Consulta médica para avaliação clínica da criança e esclareci-
mento das dúvidas dos pais;

 ► Início de tratamento com biotina;
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 ► Programação de retorno em três meses para avaliação clínica e 
coleta de material para estudos confirmatórios: dosagem quan-
titativa da atividade enzimática e análise genético-molecular 
 opcional.

Condutas após o resultado do teste confirmatório (enzimático quan-
titativo):

 ► Resultado enzimático quantitativo normal: suspender uso da 
biotina e liberar a criança com alta do Ponto de Atenção Espe-
cializada em DB;

 ► Resultado enzimático quantitativo alterado:

 – Manter o tratamento com biotina com acompanhamento no 
Ponto de Atenção Especializada em DB: trimestral durante 
o primeiro ano de vida; semestral entre 1 e 5 anos, e anual 
após os 5 anos de idade.

 – Realizar avaliações oftalmológicas e audiológicas assim que 
confirmado o diagnóstico, com revisões anuais na deficiên-
cia enzimática profunda, e bianuais na deficiência enzimá-
tica parcial.

 – Se possível, realizar análise genético-molecular e reavaliar a 
conduta conforme os resultados.

 – Aconselhamento genético e recrutamento dos irmãos do 
caso índice para realizar inicialmente análise da atividade 
enzimática qualitativa e, se necessário, atividade enzimática 
quantitativa e molecular.

A criança também deverá ser acompanhada em sua cidade na Uni-
dade de Saúde local mais próxima de sua residência, em consultas 
regulares de puericultura, de acordo com o calendário de rotina para 
sua faixa etária. Nessa consulta, será preenchida a ficha de contrarre-
ferência. Se forem identificadas alterações relacionadas aos sintomas 
da deficiência de biotinidase, o Ponto de Atenção Especializada em 
DB deverá ser contatado e a consulta da criança será antecipada.
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Uma vez confirmado o diagnóstico pelo teste quantitativo, os irmãos 
das crianças afetadas deverão ser convidados a realizar o exame de 
triagem e, se necessário, o teste quantitativo. Os pais serão orientados 
quanto ao risco de recorrência de novas crianças afetadas mediante a 
consulta de aconselhamento genético, que deverá ser feita no Ponto 
de Atenção Especializada em DB. 

Durante o acompanhamento, diante de evolução clínica desfavorável 
ou suspeita de má adesão ao tratamento, poderá ser indicada a reali-
zação de dosagem de ácidos orgânicos urinários para confirmar se o 
quadro clínico consiste em descompensação da doença. 

As crianças com diagnóstico de Deficiência de Biotinidase confir-
mada serão submetidas à avaliação oftalmológica e auditiva. Entre 
6 e 7 anos de idade os pacientes deverão ser submetidos a avaliação 
neuropsicológica para avaliação objetiva da sua cognição. 
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Tratamento 
Medicamentoso

O tratamento medicamentoso consiste na utilização de bio-
tina em doses diárias de acordo com a subclassificação da 
deficiência de biotina, baseada no teste quantitativo (WOLF, 
2010; 2012):

 ► Crianças com deficiência parcial de biotinidase: 
5 mg/ dia a 10 mg/dia;

 ► Crianças com deficiência profunda de biotinidase: 
10 mg/dia a 20 mg/dia.

Destaca-se que os pacientes com teste de triagem alterados 
(casos suspeitos) e que aguardam a realização do teste quan-
titativo deverão receber a biotina oral na dose de 5 mg/dia 
a 10 mg/dia, com ajustes de dose após o resultado do teste 
confirmatório ou de acordo com a evolução clínica. 

A suspeita de dose insuficiente ou não adesão ao tratamen-
to, por surgimento ou agudização de sinais e sintomas da 
DB, poderá indicar a dosagem do perfil de ácidos orgânicos 
urinários por GC-MS, e a presença de ácidos orgânicos com-
patíveis com a deficiência de múltiplas carboxilases poderá 
indicar necessidade de aumento da dose ou ajuste da adesão 
ao tratamento. 

Meninas na puberdade que apresentarem queda de  cabelos 
e anormalidades cutâneas deverão receber dose máxima 
(20 mg/dia).





23

Apresentação 
Medicamentosa

Biotina deve ser administrada às crianças em apresentação 
de cápsulas com a dose apropriada (5 mg e 10 mg). A(s) 
 cápsula(s) deve(m) ser integralmente deglutida(s) por crian-
ças maiores (escolares e adolescentes) ou seu conteúdo deve 
ser finamente amassado em uma colher (ou dispensador 
medicinal infantil) e administrado a lactentes ou pré-esco-
lares conjuntamente com leite materno, fórmula infantil ou 
leite, “lavando-se” a colher, a seguir, com leite ou fórmula 
adicional para que a criança receba toda a quantidade ne-
cessária da biotina. 

Apresentações líquidas não são confiáveis, pois, devido à 
baixa solubilidade da biotina em solução aquosa, forma-se 
realmente uma suspensão e não uma solução, com distri-
buição irregular e decantação da biotina. Portanto, apresen-
tações líquidas não são recomendadas (WOLF, 2012).

Na possibilidade de utilização de comprimidos dispersíveis, 
seguir as recomendações descritas na bula.
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Cuidados com a dieta

Na deficiência de biotinidase não é necessária utilização 
de dieta específica ou restrição de proteínas. No entanto 
ressalta-se que ovos crus devem ser evitados, porque con-
tém  avidina, uma proteína do ovo que se liga à biotina, 
 dimi nui n do assim a sua biodisponibilidade. Ovos bem 
cozidos não apresentam nenhum problema uma vez que 
o aquecimento inativa a avidina, tornando-a incapaz de se 
ligar à biotina.
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Implantação ideal 
da triagem de 
Deficiência de  Biotinidase

 ► Teste de triagem – primeira coleta;

 ► Teste de triagem – recoleta;

 ► Teste quantitativo;

 ► Kit de envio do teste quantitativo;

 ► Dosagem de ácidos orgânicos (conforme especificação ante-
rior, para crianças com suspeita de má adesão ao tratamen-
to ou má evolução clínica);

 ► Análise genético-molecular do gene DB;

 ► Consultas de acompanhamento dos pacientes nos Pontos 
de Atenção Especializada em DB;

 ► Teste de triagem e, se necessário, o teste quantitativo para 
irmãos de pacientes identificados como portadores de DB;

 ► Cartilhas para divulgação sobre as doenças: uma para pais 
e outra para profissionais da área de saúde;

 ► Formas de financiamento para gastos com sistema de busca 
ativa e acolhimento de casos suspeitos;

 ► Custos operacionais com acompanhamento de tratamento.
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