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Aminoacidopatias DCU 

Acidúrias 
Orgânicas 



“Doenças tipo 
intoxicação” 

Acumulação de metabolitos tóxicos 
antes do bloqueio enzimático 

Sinais e sintomas de intoxicação aguda 
e progressiva  



Tratamento 

Contemplam uma abordagem nutricional específica 



 Prevenir complicações 

 Evitar episódios de descompensação metabólica 

 

 Dieta equilibrada 

 Crescimento e desenvolvimento normais  

 Dieta agradável, variada e de fácil adesão  

Tratamento dietético - Objetivos 



 Controlo do aporte de proteína natural (aminoácidos) 

₋ Reduzindo a disponibilidade do substrato na via 
metabólica afetada 

 

 Diminuição do catabolismo proteico e promoção do 
anabolismo 

Tratamento dietético – Princípios Gerais 



Tratamento dietético 

 Qual a doença? 

 

 Qual a situação clínica? 

 

 Cálculo da dieta 

             Necessidades Nutricionais do doente 



(Incorporação de processos de síntese que direta ou 
através de produtos intermediários podem ser prejudiciais) 

 

 

Aporte energético global superior em 15-20% das NB 

Necessidades Energéticas 

Balanço energético positivo  Evitar o catabolismo   
Promover o anabolismo 
 



 variável 

 dependente de 

 - tipo de doença 

 - genótipo e atividade enzimática residual 

 - idade/ velocidade de crescimento 

 - uso de drogas 

 

 - adesão aos substitutos proteicos 

 - aporte calórico 

Proteína 
Tolerância Proteica 



 Aporte proteico mínimo de segurança  
 

 Necessidades mínimas de aminoácidos 

 

 Proteínas alto/baixo valor biológico 

• assegurar necessidades mínimas diárias de 

aminoácidos essenciais - 10-30% de AA essenciais 

 

Proteína 



Proteína – Aporte mínimo de segurança 



Proteína 

 Preferir alimentos naturais (proteínas de alto/ baixo valor biológico) 
 

 Completar aporte proteico com mistura de aminoácidos 

 

 Suplementar com aminoácidos específicos 

 



Proteína – Mistura de aminoácidos 
 Mistura isenta de aminoácido que se deseja restringir/ eliminar 
 

 Completa aporte proteico 

 

 Melhora a tolerância  controlo metabólico 

 

 Aumenta a retenção de azoto 

 

 Garante aporte em micronutrientes  

 

  Atenção – biodisponibilidade inferior a 25% das proteínas naturais 

 



Proteína – Mistura de aminoácidos 

É importante ter em atenção: 
 

 Quantidade 

 Nº de tomas diárias (3 a 8 tomas/d) 

 Adicionar proteína natural 

 Adicionar fontes de hidratos de carbono e de gordura  

 Consumo conjunto com outros alimentos 

 Osmolaridade /dosagem 

 

 

 



Tratamento dietético nos primeiros meses 

 Leite materno vs Leite adaptado 

 

 Severidade do diagnóstico bioquímico 

 

 Suspender proteína natural da dieta 

 

 Iniciar MAA 

 

 Associar outras fontes energéticas 
 



Tratamento dietético nos primeiros meses 

8 x por dia 

OU 

6x por dia + 2x LM 
 

+ 

MAA + suplementos energéticos LM (proteína natural) 

8 x por dia 

 

 MAA + suplementos energéticos + 
Leite adaptado (proteína natural) 



Tratamento dietético nos primeiros meses 

Diversificação Alimentar – 4-6 meses 

 

Plano sobreponível 

Introdução  seriada 

Aspetos particulares  

 

 

Papa de Cereais/ Sopa de legumes - Fruta 

 

 
 



Tratamento dietético nos primeiros meses 

Diversificação Alimentar – 4-6 meses 

Alimentos permitidos e proibidos 

 

Sistema de “partes” / equivalentes proteicos 

₋ Parte: peso do alimento que fornece determinada quantidade de 

aminoácido 

₋ Tabelas de alimentos 

 

 Introdução de produtos dietéticos hipoproteicos 
 

MAA 

 



Alimentos Hipoproteicos 
 Essenciais 

 energia 

 síntese proteica 

 crescimento 

 variedade 

 



Tratamento dietético ao ano de idade 

 

Alimentos permitidos e proibidos – alimentação feita à base 

de batata, vegetais (inteiros, cozidos ou estufados), fruta 

 

Sistema de “partes” / equivalentes proteicos 

 

Produtos dietéticos hipoproteicos 
 

MAA 

 
 



Aspetos Gerais - Tratamento dietético  
Plano sobreponível ao das crianças sem estas patologias, com restrição de proteína 

natural e suplementação de aminoácidos (DCU – fonte adequada de AA essenciais); 

“Tolerância Proteica” (idade, taxas de crescimento, ativ. enzimática residual) 

 

Distribuição harmoniosa do total de proteína natural , ao longo do dia; 

 

 Diminuição ou suspensão do aporte proteico em situações de doença aguda; 
 

Importância dos alimentos hipoproteicos na garantia do aporte energético e maior 

variedade das refeições; 
 

Importância da constante pesquisa de mercado relativamente a alimentos 

potencialmente permitidos (ensino da leitura do rótulo) 

 

Necessidade de suplementação vitamínica e mineral  para colmatar as restrições 

alimentares necessárias 

 



Fenilalanina  

Tirosina  

Aminoácido 
“essencial” 

suplementação 

Proteínas dieta 

Mistura de 

aminoácidos isenta 

de Phe BH4 

Fenilalanina Hidroxilase 

Restrição 

Proteínas 

Naturais 
 
 

 

Produtos  
Hipoproteico Vitaminas 

Minerais 
Oligoelementos 

Fenilcetonúria 



Fenilcetonúria – Tratamento dietético 

Limitar a ingestão de fenilalanina (Phe) 
 
 

Limitar quantitativamente o aporte proteico 

• Adequar a ingestão energética 
• Aumentar a proporção de proteína da alto valor biológico 
• Completar o aporte proteico com mistura de aminoácidos isenta de Phe 
• Aferir possíveis efeitos de uma ingestão proteica reduzida 



Fenilcetonúria – Tratamento dietético 

Aleitamento Materno 
 
 

É possível e importante 

No entanto, é difícil…. 
• Avaliar a carga hídrica diária 
• Avaliar o volume de cada refeição  teor de Phe  
• Prever a duração do aleitamento materno 
 



Fenilcetonúria – Tratamento dietético 

A orientação do diagnóstico e tratamento da PKU na Europa tem diferido 
amplamente nos vários países e, por isso, nos últimos anos foram 
desenvolvidas diretrizes europeias para o diagnóstico e tratamento da PKU  



Fenilcetonúria – Tratamento dietético 

O tratamento dietético consiste em 3 partes: 
 

• Restrição de proteína natural 
 
• Mistura de aminoácidos 
 
• Alimentos hipoproteicos 



Fenilcetonúria – Necessidades Proteicas 

• Foi demonstrado que o crescimento das 
crianças com PKU é satisfatório se a ingestão 
total de proteínas (em grande parte como 
MAA – 52 a 80%) alcançar ou ultrapassar as 
recomendações da população em geral. 

 
Níveis de segurança de ingestão proteica 



Fenilcetonúria – Necessidades Proteicas 

• Nenhum estudo avaliou o crescimento em crianças com PKU no que 
respeita à ingestão de proteína total 

 

• Foi feita uma pesquisa em 63 centros de tratamento de PKU de 18 países, 
que demonstrou que os padrões de prescrição da ingestão proteica total 
são influenciados pelo país e pela localização na Europa. 

 

• Em geral, não mais de 20% da energia deve ser fornecida como proteína 



Fenilcetonúria – Necessidades Proteicas 

• As necessidades de MAA não foram determinadas  em condições de 
ingestão energética inadequada nem em situações de baixo aporte de 
proteínas naturais; 
 

• Está bem estabelecido que as MAA estão associadas a uma menor 
eficiência biológica comparadas com a de fontes de proteínas naturais, 
pelo que algum fator compensatório deve ser considerado nas 
recomendações de requisitos de proteína 



Fenilcetonúria – Tratamento dietético 



Frazier DM et al. Mol Genet Matab, 2014; 112: 210-217 

Leucinose – Recomendações Nutricionais 



Leucinose – Recomendações Nutricionais 

Blackburn PR et al. The application of Clinical Genetics, 2017; 10 

• Restrição de Proteína  
 

• Reduzir o aporte de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA) 
 

• Suplementação com MAA para fornecer os AA de cadeia não ramificada e outros 
nutrientes para a síntese proteica – 80-90% das necessidades proteicas 

 

• Fornecer os macronutrientes adequados para prevenir o catabolismo 



Leucinose – Descompensação metabólica 

Blackburn PR et al. The application of Clinical Genetics, 2017; 10 

Situações de catabolismo – febre, vacinação, erros alimentares, …. 
 
• Redução  do aporte de leucina para 50-100% do habitual 
 
 

• Manter ou aumentar a MAA para 120% da ingestão habitual 
 
 

• Reforço de suplementos energéticos (> 150% do total energético habitual) 
 
 

₋ Fornecer os macronutrientes adequados para prevenir o catabolismo 



DCU – Recomendações Nutricionais 

Objetivos: 
 
• Permitir o normal desenvolvimento 
 
 
• Prevenir a hiperamoniémia, permitindo uma melhor qualidade de vida e 

evitando efeitos laterais e complicações 
 
 



DCU – Recomendações Nutricionais 

• Mesmos princípios nutricionais de outras patologias 
 
• Misturas de AAE 
 
• Suplementos (arginina/ citrulina, excepto argininemia) 
 
 



DCU – Recomendações Nutricionais 

• A suplementação com AA essenciais é necessária quando a tolerância à 
proteína natural é baixa para alcançar o crescimento normal e estabilidade 
metabólica; 
 

• Deve fornecer-se 20-30% da ingestão proteica total em suplementos AAE, 
com exceção da ARGD1, em que os suplementos de AAE podem 
representar 50% da proteína total; 
 

 



DCU – Recomendações Nutricionais 

• Em crianças que fazem altas doses de fenilbutirato de sódio, pode haver 
necessidade de suplementação de AA ramificados 

 



AGI – Recomendações Nutricionais 

• Dieta hipoproteica,  restrita em lisina e triptofano 
 



Caminhos diferentes, o mesmo objetivo……. 
 E-mail: carla.vasconcelos@chsj.min-saude.pt 

 


