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Resumo 

A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo, com incidência maior em nascidos vivos. Trata-se de 

uma doença de herança autossômica recessiva, caracterizada pela deficiência da enzima hepática 

fenilalanina hidroxilase, na rota metabólica normal, é responsável por converter a fenilalanina em 

tirosina, o acúmulo de fenilalanina é tóxico ao Sistema Nervoso Central. Os portadores de fenilcetonúria 

não apresentam sintomas ao nascer, porém nos primeiros dias de vida percebemos que a velocidade com 

que se desenvolvem é menor do que a esperada. Este trabalho tem objetivo avaliar a importância da 

família no cuidado da dieta dos portadores de fenilcetonúria no desempenho de cuidados das crianças e 

adolescentes que recebem acompanhamento no IPED (Instituto de Pesquisas, Ensino e Diagnósticos) da 

APAE em Campo Grande - MS, fornecer informações sobre a doença e explicar, por exemplo: causas, 

sintomas, exames diagnósticos, tratamento e prevenção. A pesquisa elaborada pelos próprios 

pesquisadores será realizada de forma quantitativa, descritiva, será aplicada para os familiares de 

crianças e adolescentes com diagnóstico de fenilcetonúria, através de respostas ao questionário logo 

após ser aplicado a pós-concordância e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e assim 

avaliando a importância do desempenho e principais dificuldades dos mesmos. A pesquisa foi realizada 

na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - IPED (Instituto de pesquisas, Ensino e Diagnósticos 

da APAE em Campo Grande MS). Os dados foram reunidos e tabulados no programa Excel, análise 

estatística realizada com auxílio de programas específicos sendo expostos em gráficos e tabelas. 

Conclusão: A fenilcetonúria pode ser tratada com dieta com restrição de fenilalanina, por meio da 

redução da oferta de proteínas e do uso de leite especiais, e com isso se impede a ocorrência dos sintomas 

neurológicos. Diante da gravidade da patologia, o diagnóstico precoce é de fundamental importância 

para a sobrevida do paciente, cabendo à família a grande responsabilidade em todas as fazes do 

tratamento do paciente. 
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