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RESUMO 

Introdução: A Adrenoleucodistrofia (ADL) é uma doença genética ligada ao 

cromossomo X, Caracterizada pelo acúmulo de ácidos graxos de cadeia muito 

longa (AGCML) nos tecidos e fluidos corpóreos, que ocorre devido à ausência 

de uma proteína chamada ALD-P. Metodologia: A coleta bibliográfica foi 

realizada através de pesquisa sobre o referido tema, utilizando trabalhos 

nacionais e internacionais, com base em questionamentos como é o 

acometimento da doença, o seu tratamento e a qualidade de vida de pacientes 

portadores da Adrenoleucodistrofia. Resultado e discussão: Um diagnóstico 

precoce é uma iniciativa para um tratamento mais eficaz da doença, impedindo 

a sua progressão, e os métodos de tratamento dependem do tipo de 

adrenoleucodistrofia, que incluem: terapia medicamentosa, dietas; Conclusão: 

Mesmo que haja muitos avanços na compreensão, nos últimos anos, o 

tratamento ainda é paliativo, ou seja, apenas impede a progressão rápida da 

doença e não a cura. 

Palavras-chaves: Adrenoleucodostrofia; Genética; Qualidade de vida; 

Diagnóstico e Tratamento. 

 

ABSTRACT 

Introduction: adrenoleukodystrophy (ADL) is a genetic disease linked to X 

chromosome, characterized by the accumulation of very long chain fatty acids 

(AGCML) in tissues and body fluids, which occurs due to the absence of a protein 

Called ALD-P. Methodology: The bibliographic collection was carried out 

through research on the aforementioned theme, using national and international 
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works, based on questions such as disease involvement, its treatment and the 

quality of life of patients with Adrenoleukodystrophy. Result and Discussion: A 

diagnosis early is an initiative for a more effective treatment of the disease, 

preventing its progression, and treatment methods depend on the type of 

adrenoleucodystrophy, which include: drug therapy, diets; Conclusion: Even if 

there are many advances in understanding, in recent years, treatment is still 

palliative, that is, it only prevents the rapid progression of the disease and not the 

cure. 

Keywords: Adrenoleucodostrophy; Genetics, quality of life; Diagnosis and 

treatment. 

 

INTRODUÇÃO: A Adrenoleucodistrofia (ADL) é uma doença genética ligada ao 

cromossomo X, é definida como uma doença de caráter recessivo ligada ao 

sexo, no qual é transmitida por mulheres que são portadoras e, portanto, afeta 

quase que exclusivamente os homens. Caracterizada pelo acúmulo de ácidos 

graxos de cadeia muito longa (AGCML) nos tecidos e fluidos corpóreos, que 

ocorre devido à ausência de uma proteína chamada ALD-P, que é fundamental 

para transportar a coenzima A ligase ao peroxissomo para que a oxidação dos 

AGCML ocorra normalmente, ou seja, é uma doença de rápida progressão e 

desenvolvimento implacável, que se dá pelo por acúmulo de ácidos graxos de 

cadeia muito longa nas adrenais, testículos, cérebro e/ou medula espinhal. Este 

estudo tem o objetivo de caracterizar a Adrenoleucodistrofia por meio de revisão 

de literatura enfatizando os tipos de tratamento, a qualidade de vida do paciente 

e sua interação no meio social. METODOLOGIA: Pesquisa realizada através de 

busca de artigos, utilizando bases de dados PUBMED, SCIELO, GOOGLE 

ACADÊMICO E MEDLINE, publicados no período de 2007 e 2017. A coleta 

bibliográfica foi realizada através de pesquisa sobre o referido tema, utilizando 

trabalhos nacionais e internacionais, com base em questionamentos como é o 

acometimento da doença, o seu tratamento e a qualidade de vida de pacientes 

portadores da Adrenoleucodistrofia. Foi utilizada como critério de inclusão neste 

trabalho, a busca de artigos científicos dos últimos 10 anos, sendo estes em 

português e inglês. RESULTADO E DISCUSSÃO: Adrenoleucodistrofia é uma 
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doença rara, de aspecto neurológico, genético, hereditário e degenerativo, no 

qual ocorre desenvolvimento normal de 4 a 8 anos de idade, mas quando 

manifestam alterações comportamentais com declínio progressivo da atividade 

cognitiva que leva, em poucos meses ou anos, se passa a apresentar um estado 

vegetativo crônico, culminando na morte da criança em um prazo de 2 a 3 anos. 

A sintomatologia inicial correspondem à alteração de comportamento, com 

retraimento anormal, agressividade, convulsões, dificuldade para engolir, 

memória deficiente, sinal de insuficiência da suprarrenal incluindo fadiga, 

vômitos, deseja de sal e hiperpigmentação da pele, perda visual, distúrbios 

cognitivos progressivos; deterioração mental, déficit de atenção, perda da 

audição, distúrbio progressivo da marcha, disfagia, demência e estrabismo de 

maior incidência em estágios mais tardios. Um diagnóstico precoce é uma 

iniciativa para um tratamento mais eficaz da doença, impedindo a sua 

progressão, em que o sequenciamento gênico é bastante utilizado para as 

detecções das mutações características em pacientes com ALD e que podem 

estar associados a fenótipos mais graves da doença, considerando-se um 

diagnóstico mais rápido e seguro, além da ressonância magnética que é capaz 

de mostrar as lesões de desmielinização com distribuição em asa de mariposa 

na substância branca do cérebro. Os métodos de tratamento dependem do tipo 

de adrenoleucodistrofia, que incluem: terapia medicamentosa, dietas 

terapêuticas e transplante de medula óssea. CONCLUSÃO: ADL é uma doença 

rara, neurodegenerativa, que necessita de diagnóstico precoce para um melhor 

prognóstico. É importante reconhecer que ALD-X e suas muitas facetas, é uma 

doença herdada e pode resultar na perda dos movimentos, levando a várias 

consequências negativas para qualidade de vida do paciente culminando até a 

morte, caso não tratada precocemente. Embora a desordem da ALD-X não seja 

ainda completamente conhecida, muitos progressos tem sido feito, conduzindo 

a uma variedade de tratamento: a dieta a base de óleo de Lorenzo, e 

transplantes de medula óssea. Mesmo que haja muitos avanços na 

compreensão, nos últimos anos, o tratamento ainda é paliativo, ou seja, apenas 

impede a progressão rápida da doença e não a cura, assim, ainda se deve haver 
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mais estudos profundos a fim de identificar uma forma curável da patologia por 

meio dos avanços tecnológicos do mundo atual. 
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