
Projeto ECHO

Descartada ADLX

1º Passo:
Dosar cortisol em jejum, ACTH, sódio, potássio. 

Realizar RM de crânio. O MAIS RAPIDAMENTE POSSÍVEL.

2º Passo:
Dosar ácidos graxos de cadeia muito longa no sangue. 

3º Passo:
Fazer o sequenciamento do gene ABCD1.

4º Passo:
Encaminhar para um centro de referência de doenças raras 

ou centro universitário com atendimento em neuropediatria, 
endocrinologia ou genética. 

5º Passo:
Encaminhar para o TMO.

Paciente sintomático?

Indivíduo do sexo masculino com presença de um dos critérios clínicos:

- Meninos com sintomas de transtorno de déficit de atenção (TDA) que também apresentem sinais de demência, 
distúrbio comportamental progressivo, perda de visão, dificuldade em compreender a linguagem falada, piora da 
caligrafia, incoordenação ou outros distúrbios neurológicos.

- Homens jovens ou de meia-idade com distúrbios progressivos da marcha, rigidez ou fraqueza nas pernas, 
anormalidades do controle do esfíncter e disfunção sexual, com ou sem insuficiência adrenal ou déficits cognitivos ou 
comportamentais.

- Todos os homens com insuficiência adrenocortical primária, com ou sem evidência de anormalidade neurológica.

História familiar positiva
(com herança por origem

materna) ?

Sequenciamento do gene 
ABCD1 (mutação não 

conhecida) ou pesquisa 
de mutação conhecida 

do gene ABCD1

Se não realizado: sequenciamento do gene
ABCD1 (mutação não conhecida) ou pesquisa de

mutação conhecida do gene ABCD1

Seguimento em Centro de 
Referencia de doenças Raras, ou 

Centro Universitário com
atendimento em neuropediatria, 

endocrinologia ou genética

• Ressonância a cada 6 meses ou 
se alteração neurológica

Seguimento em Centro de Referencia de 
doenças Raras, ou Centro Universitário com

atendimento em neuropediatria,  
endocrinologia ou genética

Encaminhar com urgência para um Centro 
Transplantador de Medula Óssea 

- Curitiba: Hospital Pequeno Príncipe, Hospital de 
Clínicas de Curitiba e Hospital Nossa Senhora 
das Graças 

- São Paulo: Universidade de São Paulo e Hospital 
Albert Einstein

- Porto Alegre: Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre

Descartada ADLX

Descartada ADLX

Exames normais e sem
mutação genética

Exames alterados

Exames normais, mas
portador de mutação

Escore de LOES de 0

Escore de LOES 
entre 1 e 10

Escore de LOES entre
1 e 10

Escore de LOES maior 
que 10

Negativo Positivo

Finalizada
investigação

Sim

Sim

Não

Não
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