
Defeito congênito que causa acúmulo do aminoácido fenilalanina no
corpo.
Muito rara
Menos de 15 mil casos por ano (Brasil)

Crônico: pode durar anos ou a vida inteira
O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura
Requer um diagnóstico médico
Sempre requer exames laboratoriais ou de imagem

Embora os recém-nascidos nos EUA passem por uma triagem de
fenilcetonúria, na maioria dos outros países ela não é feita.
Se não for tratada, a fenilcetonúria pode causar danos cerebrais,
deficiência intelectual, sintomas comportamentais ou convulsões.
O tratamento inclui uma dieta rigorosa com limitação de proteínas.

As pessoas podem ter:
No desenvolvimento: atraso no desenvolvimento ou dificuldade de
aprendizagem
Na cognição: deficiência intelectual ou lentidão durante atividades
Também é comum: convulsões, hiperatividade, odor corporal, odor de
urina ou perda da coloração da pele

Como você pode se cuidar
Dieta com baixa ingestão de proteína: Uma dieta que reduz o consumo de
carnes, peixe e queijo usada no tratamento de determinadas doenças renais e
metabólicas.

Especialistas
Neurologista: Trata doenças do sistema nervoso.
Nutricionista: Especialista em alimentos e dieta.
Psiquiatra: Trata transtornos mentais, principalmente com medicamentos.

Fenilcetonúria

Sintomas
Requer um diagnóstico médico
Se não for tratada, a fenilcetonúria pode causar danos cerebrais,
deficiência intelectual, sintomas comportamentais ou convulsões.

Tratamentos
O tratamento é feito por meio de modificações nos hábitos
alimentares
O tratamento inclui uma dieta rigorosa com limitação de proteínas.
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Pediatra: Fornece assistência médica para bebês, crianças e adolescentes.
Médico geneticista: Diagnostica e trata distúrbios hereditários.

Consulte um médico para receber orientação

Observação: as informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma
condição clínica, mas não se aplicam a todas as pessoas. Essas informações não são uma
consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde se você
apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para
seu médico ou para um número de emergência imediatamente.
Fontes: Hospital Israelita A. Einstein e outros. Saiba mais
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