
187Com. Ciências Saúde. 2013; 24(2): 187-200

RELATO DE CASO

 Fenilcetonúria em escolar: um relato de casoSantos MP, Haack A

Fenilcetonúria em escolar: um relato de caso
Phenylketonuria in schoolgirl: a case report

RESUMO 

Introdução: A fenilcetonúria é uma doença genética, caracteriza-
da pela ausência ou insuficiência da enzima fenilalanina-hidroxi-
lase. O diagnóstico é feito por meio do rastreamento neonatal e o 
tratamento, que consiste em dieta restrita em proteínas e consumo 
de fórmula metabólica especial, deve ser iniciado o mais precoce-
mente possível. 

Objetivo: Avaliar o estado nutricional e o consumo calórico-pro-
teico de portadora de fenilcetonúria clássica, acompanhada pelo 
Serviço de Atenção à Saúde e Nutrição da Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal. 

Metodologia: Estudo de caso realizado com escolar de 5 anos, por-
tadora de erro inato do metabolismo. Foram realizadas dosagens 
bioquímicas, avaliado o consumo alimentar de calorias e proteínas 
pelo registro de 3 dias,  dados antropométricos e a história clínica 
com o  uso da fórmula para fins especiais. 

Resultados e Discussão: As dosagens iniciais de fenilalanina 
mostraram-se muito superiores ao referencial, sendo instituído 
o uso de fórmula metabólica associado ao aleitamento materno.  
Após o início do tratamento dietético, foi observado bom contro-
le metabólico e adequado desenvolvimento pondero estatural. A 
família sempre se mostrou interessada e mobilizada no preparo e 
na aquisição de alimentos especiais, como pães e bolos, evitando a 
monotonia da dieta. Peso e altura mostraram-se adequados a idade, 
indicando apropriado desenvolvimento nutricional. O consumo 
calórico observado foi menor que as recomendações para a idade, 
porém consumo proteico encontrou-se elevado.

Conclusão: A avaliação antropométrica mostrou peso e altura 
adequados à idade, apresentando adequado desenvolvimento nu-
tricional. Não foram observadas intercorrências metabólicas e/ ou 
clínicas decorrentes do déficit calórico e/ ou do excesso proteico. 

Palavras-chave: Fenilcetonúria; Fenilalanina; Antropometria; 
Consumo Alimentar.
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ABSTRACT 

Introduction: Phenylketonuria is a genetic disease characterized 
by the absence or insufficiency of the enzyme phenylalanine-
-hydroxylase. Diagnostic is made through neonatal screening and 
treatment, which consists of protein-restricted diet and consump-
tion of special metabolic formula, should be started as early as pos-
sible.

Objective: Evaluating the nutritional status and calorie intake-
-carrier protein of classical phenylketonuria, accompanied by the 
Office of Health Care and Nutrition, Department of Health of the 
Federal District.

Methodology: A case study conducted with schoolgirl 5 years 
old, with a inborn error of metabolism. Biochemical measurements 
were performed, evaluated the dietary intake of calories and pro-
tein for registering three days, demographics and medical history 
using the formula for special purposes.

Results and Discussion: Initial dosages of phenylalanine were 
shown to be much higher than the benchmark, and instituted the 
use of metabolic formula associated with breastfeeding. After the 
start of the dietary treatment was observed good metabolic control 
and adequate development ponder height. The family has always 
been interested and mobilized in the preparation and purchase of 
special foods, such as breads and cakes, avoiding the monotony of 
the diet. Weight and height were adequate age, indicating suitable 
nutritional development. Calories observed was lower than the re-
commendations for age, but protein intake was found high.

Conclusion: The anthropometric assessment showed appropriate 
weight and height for age, showing adequate nutritional develop-
ment. There were no complications, metabolic and/ or clinical con-
sequences of caloric deficit and/ or excess protein.

Keywords: Phenylketonuria; Phenylalanine; Anthropometry; 
Food Consumption.

INTRODUÇÃO 

A fenilcetonúria (FNC) é uma doença genética 
autossômica recessiva, sendo classificada como 
erro inato do metabolismo de aminoácidos de-
vido a mutação no gene que codifica a enzima 
hepática fenilalanina-hidroxilase1,2.

A FNC é a mais comum e mais grave das hiper-
fenilalaninemias, que resultam do comprome-

timento da conversão de fenilalanina (FAL) 
em tirosina. Aproximadamente 97% dos indi-
víduos afetados por hiperfenilalaninemias exi-
bem deficiência da enzima fenilalanina-hidro-
xilase2. Casos menos frequentes (1% a 2%) de 
hiperfenilalaninemias são observados devido 
à má formação de um co-fator enzimático im-
portante para o metabolismo da fenilalanina, 
a tetraidrobiopterina (BH4), ocasionando em 
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de constante acompanhamento tanto para os 
pacientes quanto para suas famílias1.

O tratamento deve ser supervisionado por nu-
tricionista especializado e pediatra, consistindo 
em monitoramento periódico por métodos clí-
nicos, bioquímicos e avaliação do estado nutri-
cional, analisando principalmente mudanças 
fisiológicas e fisiopatológicas que possam in-
duzir o aumento ou a redução dos níveis séricos 
de fenilalanina5.

Este trabalho tem como objetivo relatar o caso 
de uma escolar portadora de fenilcetonúria 
clássica no Distrito Federal, avaliando seu esta-
do nutricional e seu consumo diário total caló-
rico e proteico.

MÉTODOS

Estudo de caso clínico realizado com escolar 
portadora de fenilcetonúria, acompanhada 
pelo Serviço de Atenção à Saúde e Nutrição da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal.  Para 
a realização do estudo de caso clínico foram 
utilizados dados de sexo, idade, peso, estatura 
e quantidade de fórmula especial consumida, 
além de dados da história clínica e nutricional 
da paciente. Os dados foram procedentes do 
prontuário médico da menor e de informações 
fornecidas por seu responsável.

O consumo alimentar foi realizado pelo Re-
gistro Alimentar de 3 dias (quarta-feira, sexta-
-feira e domingo), com a pesagem dos alimen-
tos. Este método de investigação do consumo 
alimentar fornece um registro em formulários 
pré-definidos de todos os alimentos e bebidas 
consumidos, com suas respectivas quantidades, 
durante um período de tempo pré-determinado. 
Alimentos ingeridos fora do domicílio também 
devem ser incluídos no registro alimentar7.

O registro da quantidade consumida, de acordo 
com a literatura, pode ser feito em medidas ca-
seiras ou com a pesagem dos alimentos7. O re-
gistro é feito durante 3, 4 ou 7 dias, e até mesmo 
um ano. Contudo, seu uso por períodos superio-
res a 07 dias o tornam  cansativo. Sugere-se a 
aplicação em dias alternados, com inclusão do 
final de semana8.

uma hiperfenilalaninemia maligna ou atípica 
com quadro neurológico mais grave, apresen-
tando prognóstico e tratamento diferenciados3.

A FNC pode ser também consequência de hi-
perfenilalaninemia materna. Níveis elevados 
de FAL materna atravessam a barreira placen-
tária, aumentando os níveis plasmáticos fetais 
de 1,2 a 1,9 vezes mais elevados que no sangue 
materno. Sendo o sistema hepático fetal ima-
turo para metabolizar a fenilalanina excessiva, 
ocorre a hiperfenilalaninemia, que possui ação 
nociva sobre o feto, sobretudo em seu cérebro, 
ocasionando, então, o desenvolvimento da sín-
drome de FNC materna no feto4.

Na fenilcetonúria, o metabolismo da FAL é 
prejudicado pela falta da enzima, logo a via 
metabólica normal não ocorre adequadamen-
te, impedindo o metabolismo da tirosina e do 
triptofano, além de prejudicar a formação de 
melanina, serotonina, catecolaminas e outros 
neurotransmissores. Além do prejuízo na for-
mação de novas substâncias corporais, a hiper-
fenilalaninemia causa acúmulo de FAL nos te-
cidos, dando origem a outros compostos, como 
o ácido fenilpirúvico, que aparece em grandes 
quantidades na urina, o que a deixa com um 
cheiro muito forte e estranho2.

O diagnóstico deve ser feito precocemente por 
meio de exames laboratoriais que quantificam 
a fenilalanina sanguínea, uma vez que aguar-
dar manifestações clínicas pode gerar sequelas 
irreversíveis no indivíduo portador da doença1.

Se feitos precocemente, o diagnóstico neona-
tal e o início do tratamento nutricional podem 
prevenir os danos neurológicos decorrentes do 
metabolismo inadequado de FAL5.

O tratamento padrão da FNC abrange duas es-
tratégias conjuntas principais: a dieta restrita em 
FAL, que pouco mudou desde que foi instituída 
nos anos 50, e o uso de fórmula metabólica rica 
em aminoácidos, mas isenta de FAL. Através 
deste tratamento, os níveis sanguíneos de FAL 
tendem a diminuir, de forma que se evita o dano 
neurológico nos pacientes que têm diagnóstico 
precoce, e mantém-se o consumo de proteínas 
satisfatórias para atender as necessidades de 
crescimento do paciente1,6. A adesão à dieta é in-
fluenciada por fatores cognitivos, emocionais, 
fisiológicos e culturais, necessitando, portanto, 
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Este método não depende da memória do entre-
vistado, mas exige sua colaboração7. Apesar da 
dependência de cooperação do responsável pela 
menor no preenchimento dos registros e na pe-
sagem dos alimentos, o registro foi feito de for-
ma adequada uma vez que a família já possuía o 
hábito de pesar os alimentos ofertados a menor, 
devido a necessidade de controle da dieta.

A avaliação do consumo alimentar foi reali-
zada utilizando-se o programa AVANUTRI® 
Sistema de Avaliação e Prescrição Nutricional 
Versão 4.5.111. 

A dosagem de fenilalanina plasmática foi rea-
lizada por meio do exame de espectrometria de 
massa em tandem, pelo aparelho Espectrôme-
tro de Massas 4 MICRO. Conforme parâmetros 
da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o 
valor referencial utilizado para FAL é de 1,76 
mg/ dl ou 106 micromol/ l. A referência para 
tirosina é de 285 micromol/ l e a relação FAL/ 
tirosina não deve ultrapassar 1,54.

As informações nutricionais das fórmulas uti-
lizadas no decorrer do tratamento e da fórmula 
atualmente consumida foram obtidas a partir 
dos rótulos dos produtos9.

A participação foi voluntária e o responsável 
pela menor fenilcetonúrica participante assi-
nou o Termo de Consentimento Livre Esclare-
cido para Menores de Idade – TCLE.

RESULTADOS 

Criança de 05 anos, do sexo feminino, portadora 
de fenilcetonúria atendida por serviço médico 
especializado e acompanhada pelo Serviço de 
Atenção à Saúde e Nutrição da Secretaria de Saú-
de do Distrito Federal. Filha de casal não con-
sanguíneo e com irmã mais velha, e outros fa-
miliares não afetados. Iniciou acompanhamento 
médico-genético devido a rastreamento neona-
tal indicativo de hiperfenilalaninemia, com pos-
terior confirmação de fenilcetonúria clássica.

Conforme informações adquiridas, a gestação 
foi considerada saudável, exceto por episódio 
de faringite, tratada com antibioticoterapia. 
Não foram relatadas intercorrências, exceto 
por detecção de comunicação intraventricular 
fetal em ultrassonografia obstétrica, realizada 
na 34ª semana de gestação. 

Nasceu no dia 12/10/2007, pesando 3.355 kg e 
medindo 47 cm.

O rastreamento neonatal aos vinte dias de vida 
evidenciou dosagem plasmática de fenilalani-
na de 28,4 mg/ dl, muito superior ao referencial 
de 2,0 mg/ dl, estabelecido pelo  Protocolo Clí-
nico e Diretrizes Terapêuticas – Fenilcetonúria1.

A dosagem seguinte obteve resultado de 50 
mg/ dl, sendo valor alvo 4,0 mg/ dl1. A mãe 
da menor também foi submetida à dosagem 
de fenilalanina, cujo resultado de 3,1 mg/ dl 
encontrou-se dentro da normalidade, limitada 
em 4,0 mg/ dl.

Após a segunda dosagem de fenilalanina plas-
mática, foi iniciado o uso de fórmula metabóli-
ca prescrita por nutricionista e médica. A pri-
meira prescrição foi de aproximadamente 85 g 
de fórmula, divididas em 22 medidas diárias, 
associada ao aleitamento materno. Nos primei-
ros dias houve recusa parcial da fórmula e tam-
bém do aleitamento materno. Contudo houve 
melhora do padrão de aceitação após aumento 
de intervalo das mamadas e da fórmula.

Exames realizados no período neonatal (bilir-
rubina total, glicose-6-fosfato, tirosina e tripsi-
na), conforme mostra Tabela 1, mostraram re-
sultados normais, exceto a dosagem plasmática 
de FAL e cromatografia de aminoácidos, que 
revelou significativo aumento de fenilalanina.

No decorrer do desenvolvimento da criança, 
ocorrências clínicas exigiram a realização de 
exames, como urocultura, hemograma, provas 
de função hepática e tomografia computadoriza-
da. Contudo, apenas o resultado obtido no exame 
de urocultura evidenciou a presença de infecção 
do trato urinário, tratado com antibioticoterapia.

Durante o primeiro ano de vida, o acompanha-
mento médico-nutricional foi realizado men-
salmente, com dosagem de fenilalanina plas-
mática a cada duas semanas, eventualmente, 
sendo dosada a cada sete dias. 

Movimentos repetitivos e frequentes, como tre-
mores, foram observados desde os primeiros 
dias de vida, de forma ocasional. Movimentos 
de maior espasticidade também foram obser-
vados durante o desenvolvimento da criança, 
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sugerindo crises convulsivas. Entretanto, exa-
mes como tomografia computadorizada e ele-
troencefalograma foram realizados a fim de 
excluir a possibilidade de epilepsia e/ ou outras 
alterações neurológicas.

A Tabela 1 apresenta as dosagens plasmáticas 
de FAL e a quantidade de FAL prescrita para a 
dieta durante os cinco anos de vida da criança 
fenilcetonúrica.

Tabela 1

Dosagem de FAL Plasmática e FAL prescrita para a Dieta

Data FAL* Plasmática (mg/ dl)** FAL Prescrita (mg/ dia)

01/11/2007 28,4 –

19/11/2007 51,8 88

03/12/2007 1,8 307***

24/12/2007 2,6 –

07/01/2008 3,1 340,3***

11/02/2008 3,6 –

07/04/2008 7,6 242***

02/06/2008 23,4**** –

07/07/2008 13,8 194

04/08/2008 5,1 –

01/12/2008 1,5 –

02/03/2009 7,9 –

07/05/2009 1,6 330

09/07/2009 14,5 330

10/08/2009 5,2 –

05/11/2009 2,5 395

04/02/2010 23,5 –

04/03/2010 12,9 320

22/07/2010 5,8 300

02/09/2010 11,6 340

21/10/2010 1,7 –

20/01/2011 7,6 370

28/04/2011 3,8 380

04/08/2011 7,2 –

05/09/2011 2,1 360

21/12/2011 12,8 –

03/05/2012 4,9 –

21/06/2012 9,7 –

16/08/2012 2,5 300

01/11/2012 4,1 300

06/03/2013 2,8 340

Nota: *Fenilalanina; **Valor Referencial: 2 - 6 mg/ dl , conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Fenilcetonúria , do Minis-
tério da Saúde; ***Considerando ingestão de leite materno e fórmula metabólica; **** Resultado obtido após teste de sobrecarga proteica.
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Por vezes, o controle metabólico da criança 
apresentou-se inadequado devido à intercor-
rências clínicas apresentadas, como refluxo 
gastroesofágico, bronquite, vômitos e gripe. Pe-
ríodos de inapetência, episódios febris e diarrei-
cos ocasionaram elevação dos níveis plasmá-
ticos de fenilalanina e queda na curva de peso 
da criança. Mudanças nos hábitos cotidianos 
da família, viagens, e a inserção da criança na 
escola também ocasionaram a alteração nas do-
sagens de FAL plasmática.

Apesar da variação dos níveis plasmáticos de 
FAL, a prescrição dietética da quantidade de 
fenilalanina a ser consumida diariamente foi 
realizada conforme ganho ponderal e tolerân-
cia que criança apresentou, considerando a 
necessidade aproximada de FAL para a idade 
estabelecida pelo Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para Fenilcetonúria.

Infere-se que a quantidade de FAL prescrita foi 
mantida nas datas em que não houve alteração 
da prescrição, apesar da dosagem plasmática de 
FAL apresentar-se em vários exames acima do 
valor referencial.

Nos três primeiros anos de vida (2007, 2008, 
2009), a média de FAL plasmática foi 10,06 mg/ 
dl e a prescrição dietética de FAL média foi 267 
mg. Nos anos seguintes até a última dosagem re-
gistrada, a média de FAL plasmática foi de 7,53 e 
a prescrição dietética média foi de 334 mg. 

Nos primeiros anos, o valor médio de FAL mos-
trou-se alto, pois os valores de FAL apresenta-
ram-se muito variados. Nos últimos anos, a mé-
dia de FAL plasmática mostrou-se mais baixa, 
uma vez que as dosagens sanguíneas não apre-
sentaram variações tão significativas como nos 
primeiros anos.

Após o início do tratamento dietético, a criança 
mostrou bom controle metabólico e adequado 
desenvolvimento pondero estatural.

Torna-se indispensável a supervisão do por-
tador de FNC por nutricionista especializado, 
uma vez que o tratamento baseia-se em die-
ta restrita e consumo de fórmula especial. O 
nutricionista deve monitorar periodicamente o 

estado nutricional, observando principalmente 
mudanças fisiológicas e fisiopatológicas que 
induzam ao aumento ou redução dos níveis sé-
ricos de fenilalanina, e ocasionem o aumento 
ou diminuição do consumo alimentar5.

O profissional nutricionista deve ser especiali-
zado em erros inatos devido à frequente neces-
sidade de adequações e cálculos nutricionais 
para que a dieta forneça nutrientes e energia 
suficientes ao adequado crescimento e desen-
volvimento do fenilcetonúrico, proporcionan-
do a prevenção das complicações da FNC, uma 
integração social, que seja a mais adequada pos-
sível, no âmbito familiar e escolar, e a melhoria 
da qualidade de vida dos portadores da doença.

Além de acompanhar o desenvolvimento nu-
tricional, o nutricionista também deve orientar 
os pais do fenilcetonúrico sobre a doença, suas 
implicações e a necessidade de cooperação fa-
miliar no tratamento da doença.

A introdução de novos alimentos à dieta foi 
iniciada aproximadamente aos cinco meses e 
meio, com boa aceitação. Comumente, a crian-
ça solicitava mais alimentos durante o dia, es-
pecialmente após almoço e jantar. Aproxima-
damente aos dois anos, observou-se um ganho 
de peso acima do limite superior, sem prejuízo 
para o desenvolvimento e o controle metabóli-
co, porém sendo detectado risco de sobrepeso.

A transição da fórmula metabólica prescrita 
nos primeiros meses (PKU 1 Mix®) para outra 
(PKU 1®) no primeiro ano de vida foi feita de 
acordo com o desenvolvimento da criança, a 
fim de que as necessidades nutricionais fossem 
adequadamente atendidas. Após o primeiro 
ano, a transição da fórmula consumida para 
outra (PKU 2 Prima®) foi novamente realizada, 
com aceitação irregular nos primeiros dias, po-
rém logo normalizada.

As fórmulas metabólicas possuem sabor e aro-
ma desagradáveis ao paladar e olfato. A baixa 
aceitação inicial ocorrida na transição de uma 
fórmula para outra deve-se ao fato de que a me-
nor já estava habituada ao consumo da fórmula 
PKU 1®. Contudo, a tolerância e a aceitação da 
nova fórmula foi normalizada após alguns dias.
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A oferta proteica manteve-se adequada a situa-
ção metabólica, sem déficits, de modo a permi-
tir o adequado crescimento e desenvolvimento 
da menor. 

Com três anos, a criança teve a escolarização 
iniciada, sendo equipe pedagógica da escola in-
formada de sua doença, do rigor da dieta e da 
necessidade de monitoramento a fim de evitar 
transgressões alimentares. O lanche realizado 
na escola é levado do domicílio, geralmente 
fruta, bolo ou biscoito industrializado e suco. 
Durante, o lanche escolar, a criança é sempre 
acompanhada por uma professora, de modo a 
evitar a troca de alimentos com seus colegas.

Devido à preocupação dos pais da menor com 
a ingestão adequada da fórmula metabólica e 
não querendo oferecê-la na escola, houve uma 
redistribuição da fórmula da dieta, sendo que 
esta foi dividida em quatro porções: uma ofere-
cida pela manhã (15 g), uma antes de sair para 

a escola (15 g), uma ao chegar da escola (15 g) e 
uma pela noite (15 g), antes de dormir. 

Tanto a família quanto a equipe médica e equi-
pe pedagógica consideram satisfatório o desen-
volvimento e aprendizado da criança, com boa 
interação social e não apresentando distúrbios 
comportamentais, agressividade ou comporta-
mento autístico. 

Atualmente, a ingestão alimentar é adequada, 
com aceitação de todos os grupos alimentares. 
Conforme consta na Tabela 2, o registro ali-
mentar indica a realização de 06 refeições ao 
dia, com consumo diário de 60 g de fórmula 
metabólica. A família, bem como babá e equipe 
pedagógica da escola frequentada pela criança, 
é bem orientada sobre a importância do segui-
mento da dieta e sempre se mantém atenta a 
alimentação da criança para que não haja trans-
gressão da dieta.

Tabela 2

Registro Alimentar de Três Dias

1º Dia 2º Dia 3º Dia

Refeição Alimento Alimento Alimento

Desjejum
09:00 h

PKU 2 Prima® + 
mingau com Maizena®, açúcar, água e 
NAN 2®

PKU 2 Prima® + mingau com 
Maizena®, açúcar, água e NAN 
2®

PKU 2 Prima® + mingau com 
Maizena®, açúcar, água e NAN 
2®

Almoço
12:00 h

Arroz Branco
Brócolis Cozido
Tomate
Beterraba Cozida
PKU 2 Prima® + 
mingau com Maizena®, açúcar, água e 
NAN 2®

Arroz branco
Mandioca Cozida
Alface
Tomate
Beterraba Cozida
PKU 2 Prima® + mingau com 
Maizena®, açúcar, água e NAN 
2®

Arroz
Purê de Batata
Couve Refogada
Tomate
Azeitona
PKU 2 Prima® + mingau com 
Maizena®, açúcar, água e NAN 
2®

Lanche
15:00 h

Bolo de Baunilha
Bombom Chocolate Amargo
Suco de Uva
Maçã

Uva
Bombom Chocolate Amargo
Suco de Uva

Mandiopan
Bolo de Baunilha
Bombom Chocolate Amargo
Picolé de Uva

Jantar
19:00 h

PKU 2 Prima® + 
mingau com Maizena®, açúcar, água e 
NAN 2®

PKU 2 Prima® + mingau com 
Maizena®, açúcar, água e NAN 
2®

PKU 2 Prima® + mingau com 
Maizena®, açúcar, água e NAN 
2®

Jantar
20:00 h

Arroz Branco
Brócolis Cozido
Tomate
Beterraba Cozida

Batata Frita
Refrigerante Coca-Cola®

Batata Frita
Refrigerante Coca-Cola®
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1º Dia 2º Dia 3º Dia

Refeição Alimento Alimento Alimento

Ceia
22:00 h

PKU 2 Prima® + 
mingau com Maizena®, açúcar, água e 
NAN 2®

PKU 2 Prima® + mingau com 
Maizena®, açúcar, água e NAN 
2®

PKU 2 Prima® + mingau com 
Maizena®, açúcar, água e NAN 
2®

DISCUSSÃO

A triagem neonatal é uma ação preventiva que 
permite diagnosticar doenças congênitas, as-
sintomáticas no período neonatal, a tempo de se 
intervir no seu curso, possibilitando a institui-
ção do tratamento precoce específico e a dimi-
nuição ou eliminação das sequelas associadas a 
cada doença. O exame que diagnostica a FNC é 
um direito garantido a todo recém-nascido pela 
Portaria nº 822/GM, de 06 de junho de 20011.

Na Triagem Neonatal, os valores de FAL plas-
máticas considerados normais devem estar 
abaixo de 4 mg/ dl. Na presença de hiperfenila-
laninemia (valores acima de 4 mg/ dl), o exame 
é repetido, e com resultado acima de 10 mg/dl, 
com o paciente recebendo uma dieta normal, 
com ingestão de 2-3 gramas de proteína/kg/
dia, o tratamento dietético deve ser iniciado5. 
Dosagens posteriores à detecção de hiperfeni-
lalaninemia possibilitam classificação da FNC 
de acordo com o nível de atividade enzimática1. 

A criança acompanhada apresentou valores de 
FAL plasmática de acima de 4 mg/ dl nas três 
primeiras dosagens realizadas, sendo iniciado 
o tratamento com utilização de fórmula meta-
bólica específica. Aproximadamente aos seis 
meses, a criança foi submetida ao teste de so-
brecarga proteica, recebendo dieta normal por 
05 dias e realizando a dosagem de FAL plasmá-
tica em seguida. Com base no resultado obtido 
no rastreamento neonatal (28,4 mg/ dl) e após 
o teste de sobrecarga (23,4 mg/ dl), houve in-
dicação de tratar-se de um caso de fenilcetonú-
ria clássica, com o diagnóstico conclusivo para 
essa classificação quando a criança completava 
01 ano de idade.

Não há consensos entre diferentes centros ame-
ricanos ou países acerca das concentrações de 
FAL preconizadas e associadas a um ótimo 
neuro-desenvolvimento. Conforme Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Fenilce-
tonúria, os níveis alvos de FAL plasmática em 
indivíduos de 01 a 13 anos é de 2 a 6 mg/ dl, ou 
120 a 360 micromol/ l1. 

O diagnóstico precoce seguido por instituição 
do tratamento necessário resulta num desen-
volvimento intelectual normal, havendo uma 
relação inversa entre o Quociente Intelectual 
(QI) da criança e a idade de início do tratamen-
to do fenilcetonúrico10. Crianças não tratadas 
não atingem marcos inicial necessário para o 
desenvolvimento, podendo apresentar com-
prometimento progressivo da função cerebral, 
desenvolvendo sintomas como irritabilidade, 
agressividade, crises convulsivas, falta de aten-
ção, distúrbios comportamentais e comporta-
mento autístico11.

Os pilares principais do tratamento padrão de 
FNC são o consumo de fórmula metabólica rica 
em aminoácidos, porém isenta em FAL, e a dieta 
restrita em FAL6. Por meio deste tratamento, os 
níveis sanguíneos de FAL tendem a diminuir, 
evitando-se o dano neurológico nos pacientes 
que têm diagnóstico precoce, e mantém-se o 
consumo proteico satisfatório para atender as 
necessidades de crescimento do paciente1.

Algumas lojas especializadas oferecem substi-
tutos protéicos em cápsulas, pequenas barras e 
sachês com gosto e cheiro de frutas mais acei-
táveis1. A utilização desse substituto de proteí-
na em forma de gel ou de pasta para crianças 
diminui as dificuldades com a administração 
do substituto proteico e melhora a adesão ao 
tratamento12. 

No Brasil, a baixa disponibilidade de alimen-
tos com teores reduzidos de FAL torna a dieta 
monótona, pouco atrativa de difícil adesão. Os 
produtos especiais, à base de misturas de ami-
noácidos livres, são geralmente importados, 
apresentando elevado custo13. Contudo, a famí-
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lia sempre se mostrou interessada e mobilizada 
no preparo e na aquisição de alimentos espe-
ciais, como biscoitos, farinha, pó pronto espe-
cial para pães e bolos, para evitar a monotonia 
alimentar. Todavia, alguns alimentos indus-
trializados (biscoito e farinha) produzidos por 
indústria dinamarquesa foram oferecidos a fe-
nilcetonúrica, mas estes eram parcialmente re-
jeitados, sem que houvesse nova reintrodução.

Apesar do descontrole metabólico ocorrido al-
gumas vezes, especialmente durante o primei-
ro ano de vida, em que os níveis séricos de FAL 
mostravam-se elevados, geralmente em decor-
rência de manifestações clínicas (quadro vi-
ral, gripe, infecções, tosse), o desenvolvimento 
neuromotor e crescimento ponderal da criança 
sempre se mantiveram adequados.

Em 2011, devido à dificuldades no acesso à fór-
mula assegurada pela Secretaria de Saúde,  ou-
tra fórmula metabólica isenta de fenilalanina 
(Fenilcare®) começou a ser testada. A criança 
recusou a fórmula, alegando odor e sabor 
desagradáveis. Em seguida, por vezes, recusou 
a fórmula habitualmente consumida receando 
ser a fórmula testada. 

A participação e o empenho da família no 
acompanhamento do portador de fenilcetonú-
ria é de suma importância, pois a adesão ao tra-
tamento é influenciada por fatores cognitivos, 
emocionais, fisiológicos e culturais. A aceitação 
dos alimentos e as mudanças no cotidiano estão 
diretamente relacionadas ao controle metabó-

lico, por isso toda atenção, cuidado e paciência 
demonstradas pela família tem cooperado para 
o adequado desenvolvimento da menor. 

Assim como a família, amigos, profissionais de 
saúde e todos os envolvidos com o fenilceto-
núrico devem compreender a importância do 
tratamento e as dificuldades que podem surgir 
com o decorrer do tempo, necessitando da cola-
boração de todos, uma vez que trata-se de uma 
doença rara e de difícil manejo.

A recomendação de consumo da fórmula isenta 
de FAL varia de acordo com a idade do pacien-
te fenilcetonúrico e as especificidades de cada 
caso. Crianças de até 2 anos de idade devem 
consumir 6 porções diárias distribuídas igual-
mente ao longo das 24 horas do dia no intuito 
de minimizar as oscilações nas concentrações 
plasmáticas de FAL e dos aminoácidos. Adoles-
centes e adultos recebem orientações variadas, 
sendo mais ou menos liberais conforme cada 
caso1.

A fórmula metabólica especial é consumida 04 
vezes ao dia, fracionada igualmente em quatro 
porções de 15 g cada e consumida com mingau 
feito de Maizena®, leite infantil modificado 
NAN 2®, açúcar e água. 

A Tabela 3 apresenta a comparação entre as 
recomendações nutricionais para crianças fe-
nilcetonúricas com idade entre 04 e 07 anos, a 
ingestão média diária da criança acompanhada 
e a prescrição nutricional a ser seguida.

Tabela 3

Comparativo entre Recomendação pela SPDM, Recomendação pela DRI, Ingestão e Prescrição Nutricional

SPDM*,
200714

DRI**,
200215 Prescrição Nutricional Média Diária Ingerida

Energia (kcal/ dia) 1700 1.465 Conforme DRI 1.278,5

Ptn*** Totais (g/ dia)
(intactas + aa****)

35 44 57,3

FAL (mg/ kg/ dia) 15 a 35 – 340 mg/ dia 16,3 (340 mg/ dia)

Carboidratos
(% VET*****)

50 a 60 50 a 60 DRI 60,7

Lipídios (% VET) 35 25 a 35 DRI 21,91
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SPDM*,
200714

DRI**,
200215 Prescrição Nutricional Média Diária Ingerida

Água (ml/ kg/ dia) 90 – DRI 1.100 ml

Vitamina A (RE) – 400 DRI 1.047,8

Vitamina D (mcg) – 5 DRI 51,0

Vitamina B1 (mg) – 0,6 DRI 1,86

Vitamina B2 (mg) – 0,6 DRI 2,26

Vitamina B3 (mg) – 8 DRI 24,8

Vitamina B5 (mg) – 3 DRI 12,7

Vitamina B6 (mg) – 0,6 DRI 1,57

Vitamina B12 (mcg) – 1,2 DRI 2,84

Vitamina C (mg) – 25 DRI 153,2

Vitamina E (mg) – 7 DRI 19,2

Folato (mcg) – 200 DRI 243,9

Cálcio (mg) – 800 DRI 1.440,5

Fósforo (mg) – 500 DRI 966,5

Magnésio (mg) – 130 DRI 249,2

Ferro (mg) – 10 DRI 16,7

Zinco (mg) – 5 DRI 14,9

Cobre (mcg) – 440 DRI 1.575,2

Iodo (mcg) – 90 DRI 229,6

Selênio (mcg) – 30 DRI 58,4

Manganês (mg) – 1,5 DRI 8

Potássio (mg) – 1400 DRI 1.115,8

Sódio (mg) – 300 DRI 472,1

Nota: *Sociedade Portuguesa de Doenças Metabólicas; **Dietary Reference Intake; ***Proteínas; ****Aminoácidos; *****Valor Energético 
Total

Apesar de o consumo proteico diário mostrar-
-se mais de 10 g acima do recomendado e do 
prescrito, não foram observadas intercorrên-
cias metabólicas e/ ou clínicas decorrentes do 
excesso.

Não há recomendações específicas para fenil-
cetonúricos quanto à quantidade de fibras a 
serem consumidas diariamente. A recomenda-
ção da DRI15 para a idade é de 10 g. Verificou-

-se um consumo médio de 8,2g de fibras/ dia, 
a partir da avaliação do Registro Alimentar de 
Três Dias.

Pacientes portadores de fenilcetonúria preci-
sam seguir uma dieta natural com restrição 
proteica, de forma a controlar a quantidade de 
proteína natural consumida, reduzindo a in-
gestão de fenilalanina, e ao mesmo tempo evi-
tar efeitos de uma dieta carente. Sendo a dieta 
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restrita de proteínas, pode ser comparada a uma 
dieta vegan no que diz respeito à composição 
de alimentos naturais permitidos. No entanto, 
alguns alimentos naturais, como cereais e no-
zes, que são permitidos ao vegan, são restritos 
na dieta de fenilcetonúricos devido ao seu alto 
conteúdo proteico, gerando uma ingestão ainda 
menor de micronutrientes16.

A restrição quanto à ingestão de alimentos pro-
teicos, especialmente carnes, leite e derivados, 
não desencadeou anemia na criança fenilceto-
núrica, que fez uso de Sulfato Ferroso e de po-
livitamínico algumas vezes somente durante 
primeiro ano de vida. A avaliação de Registro 
Alimentar não evidenciou ingestão inadequada 
de vitaminas ou minerais, exceto potássio que 
se encontrava pouco abaixo da recomendação 
da DRI (Dietary Reference Intakes), sem que 
houvesse manifestações clínicas de deficiência 
mineral.

A análise e a interpretação correta dos indica-
dores antropométricos é um auxílio expressi-
vo para formulação do diagnóstico do estado 
nutricional de todo indivíduo, aplicando-se 
também aos indivíduos portadores de fenilce-
tonúria, auxiliando assim na correta conduta 
nutricional17.

Ao nascimento, a criança apresentava dentro 
de todos os parâmetros da normalidade, com 
peso, comprimento e IMC (Índice de Massa Cor-
pórea) adequados à idade. Conforme crescia e se 
desenvolvia, o padrão de crescimento mostrou-
-se, na maioria das avaliações, ascendente, com 
períodos de estagnação ou decréscimo devido 
à intercorrências clínicas que ocasionavam hi-
porexia e inapetência na fenilcetonúrica. Apro-
ximadamente aos dois anos, observou-se um 
ganho de peso acima do limite superior, sem 
prejuízo para o desenvolvimento e/ ou contro-
le metabólico, sendo, porém, detectado risco de 
sobrepeso.

Em novembro de 2012, a criança encontrava-se 
pesando 20,8 kg e medindo de 109 cm de estatu-
ra, com indicadores antropométricos apresen-
tando adequado estado nutricional, com IMC 
por idade indicando sobrepeso. 

Os dados de peso e altura mais recentes datam 
de 27/05/2013. Seu peso atual é de 21,5 kg e es-
tatura de 112 cm. A recente avaliação antropo-
métrica mostra peso e altura adequados à idade, 
com IMC por idade indicando sobrepeso.

Programas de atendimento domiciliar com for-
necimento de fórmulas especializadas, de alto 
custo, implementados por políticas públicas, 
inclusive aquelas instituídas pela Secretaria de 
Saúde do DF, por meio da Portaria nº 94/ 2009 
para o tratamento da fenilcetonúria18.

A Secretaria de Saúde é responsável por com-
prar e fornecer a fórmula especial aos pacientes 
atendidos pelo Programa de Terapia de Nutri-
ção Enteral Domiciliar, sendo a compra efetua-
da por meio de licitações18.

Conforme a principal empresa fornecedora 
de fórmulas metabólicas para a Secretaria de 
Saúde, os valores das fórmulas PKU 1® e PKU 
2 Prima® são de aproximadamente 0,5 salário 
mínimo tendo como base o 1º semestre de 2013. 
O preço refere-se ao valor de base da fórmula, 
sendo o preço pago pelo Secretaria de Saúde su-
jeito às variações típicas do processo de compra 
e legislação em vigor para aquisição de  produ-
tos para órgãos públicos.  

Cada paciente consome uma quantidade espe-
cífica de fórmula metabólica, conforme suas 
necessidades nutricionais, aumentando o seu 
consumo com o crescimento etário e fisiológi-
co, de modo a contribuir para a recuperação e 
manutenção do estado nutricional de acordo 
com o objetivo preconizado pelo programa18. A 
criança acompanhada consome mensalmente 
1.860 g de fórmula metabólica, aproximada-
mente 4 latas de 500 g cada uma, com custo 
médio, aproximado,  de R$ 1420,00 (mês)  o 
que representa  aproximadamente 2,1 salário 
mínimo (junho/2013) para o atendimento das 
necessidades nutricionais.  

O nutricionista que acompanha portadores 
de erros inatos é responsável pela prescrição 
dietética da fórmula especial, que deve conter 
Avaliação Nutricional Objetiva e/ou Subjetiva 
do paciente, o Valor Energético Total (VET), 
a via de administração da dieta, a assinatura e 
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o carimbo do nutricionista, assim como o seu 
número de inscrição no Conselho Regional 
de Nutricionistas. As características da(s) 
fórmula(s), o volume total diário e mensal a se-
rem administrados também devem ser incluí-
dos na prescrição.

CONCLUSÃO

Apesar dos avanços no tratamento de fenilce-
tonúria, a dieta continua sendo o pilar do tra-
tamento, logo, a adequada orientação dietética 
e o acompanhamento do estado nutricional de 
portadores de fenilcetonúria deve perdurar por 
toda a vida.  

Os dados antropométricos mais recentes evi-
denciaram peso e altura adequados à idade, 
com IMC por idade indicando sobrepeso, mas 
a criança apresenta adequado desenvolvimen-
to nutricional. O consumo calórico mostrou-se 
abaixo da recomendação, enquanto as proteí-

nas ingeridas estavam acima do recomendado. 
Contudo, não foram observadas intercorrên-
cias clínicas ou nutricionais.

Profissionais de saúde, familiares e o próprio 
portador da doença devem compreender a im-
portância da terapia nutricional, pois a adesão 
à dieta é influenciada por fatores cognitivos, 
emocionais, fisiológicos e culturais, necessitan-
do, portanto, de constante acompanhamento. O 
acompanhamento multidisciplinar das crian-
ças com fenilcetonúria por profissionais de saú-
de, especialmente os profissionais nutricionista 
e o fonoaudiólogo, possibilita o acompanha-
mento do crescimento e desenvolvimento ade-
quados da criança, compreendendo também o 
desenvolvimento adequado de sua deglutição 
e comunicação. Deste modo, é possível propor-
cionar, além da prevenção das complicações da 
fenilcetonúria, uma integração social, que seja 
a mais adequada possível, no âmbito familiar e 
escolar, contribuindo para a melhoria da quali-
dade de vida das crianças fenilcetonúricas.
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