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Défice da PDH

�Dieta cetogénica

� Bypass ao défice enzimático

� Fonte alternativa de precursores de acetil-CoA
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Défice do GLUT 1

� Transportador da glicose nas células endoteliais (Barreira 
hemato-encefálica)

Em caso de défice:

� Utilização cerebral da glicose impossibilitada

Alternativas terapêuticas:

� Fonte energética alternativa  (corpos cetónicos)

� Dieta cetogénica



Dieta Cetogénica

“…the epileptic patients body is ‘‘polluted’’ and can be purified through 

diet...”

Hippocrates. The genuine work of Hippocrates; translated from the Greek by Francis Adams. 

Baltimore, Williams and Wilkins, 1939, 368–9

‘‘fast without mercy and be put on short rations’’

Erasistratus, head of school of medical research, Alexandria, 3rd century



Dieta Cetogénica

� Dieta rica em gordura (mais de 50 %)

� Pobre em HC (menos de 20 %)

� Restrita ou moderada em:

� Proteínas 

� Energia

� Líquidos 

Tipos Líp.(g) H. C. (g) Prot.(g)

3:1 3 1

4:1 4 1



Dieta Cetogénica Clássica 
(protocolo adaptado do J. Hopkins)

� 48 horas de jejum controlado, em internamento

� 1/3 do VCT nas 24 h seguintes

� 2/3 do VCT nas 24h subsequentes

� Dieta cetogénica completa (3:1 ou 4:1)

� Restrição calórica e hídrica



Dieta Cetogénica adaptada
(protocolo Charlie Foundation)

� Normocalórica

� Rica em gorduras (60-70% do VCT)

� Moderada em proteínas (de acordo com as RDA)

� Restrita em hidratos de carbono (15-20% do VCT)

� Sem restrição calórica ou hídrica



Implementação da Dieta

� Regime de internamento de 3 a 4 dias 

� Monitorização clínica (peso diário, estado consciência, nº e tipo 
de episódios convulsivos)

� Laboratorial (cetonúria em todas as micções, glicemia capilar e 

gasimetria em sos)

� Adaptação e ajuste da dieta – uso do Ketocalculator

� Verificação da cetogénese / cetonúria 

� Efeitos secundários (vómitos, hipoglicemia, prostração excessiva e 

acidose metabólica)



Implementação da Dieta

Dias Pequeno-almoço Almoço Jantar

Dia 1 Ketocal® Prato cetogénico* Ketocal®

Dia 2 Ketocal® Prato cetogénico* Prato cetogénico*

Dia 3
Prato 

cetogénico*
Prato cetogénico* Prato cetogénico*

* Exemplo de prato cetogénico para criança de 30 kg:

•120 g de natas (para beber ou batidas)

•27 g de arroz cozido

•35 g de pescada cozida

•15 ml de azeite Informação Nutricional Por 100g

Valor Energético (Kcal) 720

Proteínas (g) 15

Hidratos de Carbono (g) 3

Lípidos (g) 72



Follow-up

� Ao 3º dia

� caso a criança ingira completamente as refeições propostas - alta 

� Dieta em casa (3 refeições + 2 snacks)

� Ketocalculator 

� Acesso dos pais

� Ajuste / sugestões constantes

� 15d 

� Avaliação das dificuldades

� Ajuste da dieta

� 1º e 3º mês

� Reavaliação e ajustes 

� 3/3 meses

� EEG (3,6 e 12m)

� Controlo bioquímico

� reavaliação e ajustes





Um dia alimentar – exº
Refeição Alimentos

Pequeno-almoço Batido com:
92 g de natas
67 g de iogurte natural gordo
10 g de banana 

Meio da manhã Sobremesa feita com:
27 g de natas
30 g de gelatina sem açúcar em pó
22 g de morangos

Almoço 19 g de bifinhos de porco fritos
19 g de batata frita em palitos
25 g alface + 10 ml azeite
Molho com 21 g de natas

Lanche 23 g de panquecas cetogénicas (Ketocal)

Jantar 20 g de batata cozida
19 g de cenoura cozida
23 g de pescada cozida
17 ml azeite
50 g de natas (batidas ou para beber)




