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Breve história… 

• Dieta Cetogénica começou a ser utilizada como terapêutica anti-epiléptica 

no inicio do séc. XX. 

• Perda de interesse nos anos 70 e 80 – novos fármacos anti-epilépticos 

• Anos 90: o tratamento de uma criança no Johns Hopkins Hospital 

despertou novamente a atenção dos cientistas 



• Dieta rica em gordura (mais de 50 %) 

• Pobre em HC (menos de 20 %) 

• Restrita ou moderada em: 

–  Proteínas  

– Energia 

– Líquidos  

 

• Substituição da principal fonte de energia cerebral, a glicose, por 

corpos cetónicos 

 

 

Dieta Cetogénica 



Indicação da Dieta Cetogénica 

• Epilepsia resistente a multiterapia 

• Doenças hereditárias do metabolismo:  

– Défice do transportador de glicose GLUT1 

– Défice da piruvato desidrogenase 



Mecanismos de acção 

Desconhecido… 

• Aumento dos níveis de beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona, que 

têm propriedades anti-convulsionantes 

• Alterações do metabolismo energético cerebral 

• Alterações da excitabilidade neuronal 

• Alterações nas propriedades da membrana celular 

• Alterações dos neurotransmissores 

 



• 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 

Défice do GLUT 1 



Défice da PDH 

• Dieta cetogénica 

 

 

 

 

 

– Bypass ao défice enzimático 

– Fonte alternativa de precursores de acetil-CoA 

Piruvato   
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Dieta Cetogénica – Contra-indicações 

• Alterações do metabolismo dos ácidos gordos 

– Defeitos da β-oxidação, p.exº. 



Dieta de Atkins Modificada 

• Desenvolvida no Hospital Johns 
Hopkins 

• Tratamento dietético menos 
restritivo 

• Proporção 1:1 

• Mais acessível para adolescentes 
e adultos 

Dieta de baixo Índice Glicémico 

• Desenvolvida no Hospital 
Massachusetts General, em 
Boston (2002) 

• Ingestão reduzida de hidratos de 
carbono com baixo índice 
glicémico (<50 IG), elevada em 
gordura e proteína 

• Difícil de seguir a longo prazo   

 

Tipos de Dietas 



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 

 
Tipos Líp.(g) H. C. (g) Prot.(g) 

3:1 3 1 

4:1 4 1 

Tipos de Dietas 



Antes de iniciar a Dieta Cetogénica 

• Anamnese clínica e nutricional 

 

• Exames laboratoriais (ficha lipídica, glicémia, gasimetria, …) 

 

• EEG 



• Regime de internamento  

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

• Laboratorial (cetonémia e glicemia capilar antes das refeições, cetonúria 2id, 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 



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 21 kg: 

•58 g de natas  

•13 g de batata frita 

•18 g de bacalhau cozido 

•19 ml de azeite  

•7g de alho 

 

*Exemplo de Pequeno-almoço cetogénico; 

•98g de natas  batidas 

•86 g de iogurte natural gordo 

•11g de morangos 

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, 1º e 3º mês  

– Avaliação das dificuldades 

– Ajuste da dieta 

– Reavaliação e ajustes 

 

• 3/3 meses 

- EEG (3º,6º e 12ºm) 

- Controlo bioquímico 

- reavaliação e ajustes 

• Duração da dieta (~2anos) 

• Descontinuação da dieta – de 
forma progressiva 

- 4:1 para 3:1, 2:1 até 1:1 



Ketocalculator 



Refeição Alimentos 

Pequeno-almoço 

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

Meio da manhã Bolachinhas de côco cetogénicas (Ketocal) 

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 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) 

Um dia alimentar – exº 





  A nossa experiência… 

Crianças em Dieta Cetogénica 

Crianças que já terminaram Dieta Cetogénica 

* 

* 

* Desistiram ou dificuldades de cumprimento 

* 



Eficácia da dieta 

• Uma revisão sistemática, revelou que : 

– 16% dos doentes ficaram livres de convulsões 

– 32% reduziram as crises em mais de 90% 

– 56% reduziram em mais de 50% 
Lefevre F, Aronson N. Ketogenic Diet for the Treatment of Refractory Epilepsy in Children: A Systematic Review of Efficacy. 
Pediatrics 2000;105;e46 

 

 
• Um estudo desenvolvido no Hospital Johns Hopkins verificou que: 

– 84% das crianças tinham reduzido as crises 

– O tempo médio da primeira melhoria foi ao fim de 5 dias 

– 75% das crianças melhoraram em 14 dias 

– Nas crianças submetidas a jejum no inicio da dieta, o tempo de 
verificação de melhoria foi menor.  

Kossoff EH, Laux LC, Blackford R, et al. When do seizure usually improve with the ketogenic diet? Epilepsy:1-5, 2007 

 
 

 



Conclusão 

 

Apesar do mecanismo de acção da DC ainda não ser totalmente conhecido, 
esta terapia tem demonstrado ser eficaz no tratamento de crianças com 
epilepsia refractária 

• Implica uma abordagem multidisciplinar 

• Monitorização dos efeitos adversos 

• Contacto estreito entre a família e o nutricionista 

• Desafio para a equipa e família 

• Área promissora para investigação 
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