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RESUMO 
 

 

A fenilcetonúria (PKU), uma das alterações do metabolismo detectadas por 

meio da triagem neonatal (TN), pode acarretar alterações no desenvolvimento global 

do indivíduo. O objetivo deste estudo foi caracterizar as habilidades comunicativas, 

enfocando as habilidades do desenvolvimento nas áreas de linguagem, pessoal-

social, motora fina-adaptativa e motora grossa de crianças com fenilcetonúria, 

diagnosticadas e tratadas precocemente e correlacionar estas habilidades com os 

níveis de fenilalanina plasmática. Foram avaliadas 20 crianças, sendo 10 crianças (5 

do sexo feminino e 5 do masculino) com PKU detectada pela TN e que realizavam 

tratamento e acompanhamento no Laboratório do Teste do Pezinho, na Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)-Bauru e 10 crianças do grupo controle. 

As crianças pertenciam à faixa etária de 3 a 6 anos e 11 meses e foram pareadas 

quanto a sexo, idade, escolaridade e situação socioeconômica. A avaliação foi feita 

por meio do Teste de Screening de Desenvolvimento de Denver II (TSDD-II), Escala 

de Desenvolvimento Comportamental de Gesell e Amatruda (EDCGA), Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP) e Escala de Avaliação do 

Desenvolvimento da Linguagem (ADL). Os resultados indicaram que as crianças 

apresentaram maiores comprometimentos nas áreas pessoal-social, linguagem e 

motora fina adaptativa. Não foram encontradas diferenças significantes entre os 

grupos na área motora grossa. As crianças com PKU, mesmo fazendo o 

acompanhamento e o tratamento indicado, não conseguiram manter, durante toda 

sua vida, índices de Phe nos limites de normalidade estabelecidos, o que pode ter 

contribuído para as dificuldades apresentadas nas habilidades avaliadas. 

 

Palavras-chave: Fenilcetonúria. Desenvolvimento infantil. Desenvolvimento da 

linguagem. Avaliação. 
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Abstract 

 

ABSTRACT 
 

 

Abilities of the communicative behavior of children with phenylketonuria 
treated since the neonatal period 

 

Phenylketonuria (PKU), one of the metabolic disorders detected by the 

newborn screening (NS), can cause alterations in one’s global development The aim 

of this study is to characterize the profile of the abilities of communication focussing 

upon the developmental abilities in the areas of language, personal-social, fine 

motor-adaptive and gross motor in children with early diagnosis and treatment and 

correlate these abilities with the phenylalanine level serum. 20 children were 

evaluated, of which 10 (5 female and 5 male) with early classic phenylketonuria 

detected by Neonatal Screening and who were carrying through treatment and 

accompaniment in the Laboratory Teste do Pezinho at APAE in BAURU – SP, and 

10 being the control group. The children belonged to the etária band between 3 and 

6 years and eleven months and were equalized regarding sex, socio-economic 

condition, and school instruction. The evaluation was made through the Screening 

Test Development Denver II (TSDD-II), Gesell and Amatruda Developmental Scales 

(EDCGA), Peabody Picture Vocabulary Test (TVIP) and Language Developmental 

Evaluation Scale (ADL). This study shows that even children with early diagnosis and 

treatment showed alteration in the abilities of personal-social, language and fine 

motor-adaptative. Don’t showed differences in both groups in the gross motor area. 

The children with phenylketonuria, although carrying through treatment and 

accompaniment, couldn’t keep the levels of phenylalanine within the stablished limits 

of normality during their lives, which may have contributed to the presented 

difficulties in the evaluated abilities.   

 

Key words: Phenylketonuria. Infantile Development. Language Development. 

Assessement. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

A fenilcetonúria é considerada uma desordem autossômica recessiva, 

resultante da mutação do gene localizado no cromossomo 12q 22.24.1. Esse gene 

contém a instrução para a produção da enzima fenilalanina hidroxilase no fígado. O 

erro inato do metabolismo da fenilalanina consiste na incapacidade para a 

transformação deste aminoácido em tirosina por ausência da enzima, que catalisa 

essa reação no fígado. 

A fenilalanina é um aminoácido essencial, encontrado em todas as fontes 

protéicas da alimentação, durante o processo bioquímico, quando o indivíduo 

consome a proteína. No intestino delgado, mais precisamente no duodeno ocorre 

quebra da proteína em diversos aminoácidos, sendo um deles a fenilalanina. Após 

esse processo, este aminoácido caminha para o fígado, no qual a enzima 

fenilalanina hidroxilase transforma a fenilalanina em tirosina, que também é um 

aminoácido importante, pois é precursor dos neurotransmissores, noradrenalina e 

dopamina, do hormônio tiroideano e melanina. 

O indivíduo com esta desordem metabólica apresenta acúmulo de 

fenilalanina no fígado. Este acúmulo tem efeito tóxico para as funções do Sistema 

Nervoso Central, acarretando diversos prejuízos, como: hiperatividade, microcefalia, 

tremor, déficit intelectual, comportamentos autísticos e atraso no desenvolvimento 

global, se não for diagnosticado e tratado precocemente, interferindo no seu 

desenvolvimento e aprendizagem. 

As crianças não tratadas não conseguem atingir os marcos necessários 

iniciais de desenvolvimento, podendo apresentar comprometimento progressivo das 

funções cerebrais, desenvolvendo diversos sintomas, como: irritabilidade, dificuldade 

de aprendizado, falta de atenção, distúrbios comportamentais, hiperatividade, crises 

convulsivas e comportamentos autísticos. A deficiência intelectual é a mais 

importante seqüela desta doença, que pode ser evitada com tratamento adequado. 

Estudos têm observado alterações do desenvolvimento geral, das habilidades de 

comunicação, complicações no desenvolvimento emocional e baixo desempenho 

escolar e intelectual também em crianças com diagnóstico e início do tratamento 

precoce.  
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Diante do exposto, este estudo foi delineado com os objetivos de: 

caracterizar o perfil das habilidades comunicativas de crianças com fenilcetonúria 

diagnosticadas e tratadas precocemente e correlacionar os níveis de fenilalanina no 

sangue com o desempenho desses indivíduos nas áreas avaliadas.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1  HIPERFENILALANINAS: BASES TEÓRICAS 

 

 

As aminoacidopatias constituem importante capítulo dentro dos erros inatos 

do metabolismo, permitindo a profilaxia da deficiência intelectual, das quais as 

hiperfenilalaninemias fazem parte (DIAMENT, 1996). 

As Hiperfenilalaninemias (HPA) são erros inatos do metabolismo, de 

herança autossômica recessiva, cujo distúrbio primário se localiza na conversão do 

aminoácido fenilalanina em tirosina por deficiência da enzima hepática fenilalanina-

hidroxilase (PHA). Em conseqüência, ocorre aumento da concentração de 

fenilalanina (Phe), que é um dos oito aminoácidos essenciais, encontrados nos 

alimentos que contêm proteínas e dos seus subprodutos, no sangue e na urina 

(fenilacetato, fenilacetilglutamina e fenilactato), com formação reduzida de tirosina 

(TIR). Essa desordem do sistema de hidroxilação da Phe pode ser causada pela 

deficiência das enzimas que sintetizam, ou reduzem a coenzima tetrahidrobiopterina 

(BH4) (MIRA; MARQUEZ, 2000; FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2004; ALDERETE et al., 

2006). 

A fenilcetonúria (PKU) é a mais grave das hiperfenilalaninemias (HPA), 

causada pela deficiência da enzima fenilalanina-hidroxilase (PHA). A falta de 

tratamento está associada com o alto risco para alteração do desenvolvimento 

cognitivo. 

A fenilcetonúria (PKU) é considerada uma desordem autossômica recessiva, 

resultante da mutação do gene localizado no cromossomo 12q22-24.1 (LIDSKY et 

al., 1985; BRANDALIZE; CZERESNIA, 2004). Trata-se de erro inato do metabolismo 

da fenilalanina (Phe), transmitido como um distúrbio autossômico recessivo e 

manifestado por deficiência parcial ou total da enzima hepática fenilalanina-

hidroxilase (PHA). O defeito metabólico da PKU consiste na incapacidade para a 

transformação da Phe em TIR, por ausência da enzima que catalisa esta reação no 

fígado (CEDERBAUM, 2002; LEE et al., 2005). Essa enzima, a fenilalanina-

hidroxilase (PHA), contém uma fração I (lábil), existente no fígado e que falta 
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geneticamente na PKU (ou é inativa), e a fração II (estável), largamente distribuída 

pelos tecidos do organismo, que está presente na PKU. 

Para a reação de hidroxilação ser processada, há a necessidade de um co-

fator não protéico, a tetrahidrobiopterina (BH4), além da presença da nicotinamida-

adenina-dinucleótide-fosfato (NADPH+H+), que mantém o co-fator ativo. Outra 

mutação reconhecida ocorre no lócus para a enzima diidropteridina-redutase 

(DHPR), a qual regenera a BH4. (ALDERETE et al., 2006). 

A Phe é um aminoácido (AmAc) essencial, que está presente em 4 a 6% das 

proteínas ingeridas. Depois de absorvida, uma parte é aproveitada para a síntese de 

tecidos protéicos e a outra é transformada no fígado em TIR, que, eventualmente, 

pode suprir a necessidade de Phe para o crescimento orgânico. A TIR, assim 

formada, destina-se à formação de tecido protéico e à síntese de norepinefrina, 

epinefrina, hormônios tireoidianos e pigmentos melânicos. Em condições normais, a 

Phe é também metabolizada por vias acessórias, formando, em pequena 

quantidade, os ácidos feniláctico, fenilacético, hidroxifenilpirúvico e 

fenilacetilglutamina (WAISBREN, 2000; WHITE et al., 2001; ALDERETE et al., 

2006). 

O bloqueio na PKU está na falta de atividade da fenilalanina-hidroxilase fator 

I (PAHF-I) e, em conseqüência, a Phe se acumulará no sangue e passará a utilizar 

as vias metabólicas acessórias, produzindo metabólitos que atingem níveis altos no 

sangue e se excretam na urina. O que interessa é o ácido fenilpirúvico, excretado 

em altos níveis e que produz a positividade dos testes qualitativos. Além dele, há 

produtos de sua transformação, como o ácido feniláctico, o ácido fenilacético e o 

ácido p-hidroxifenilacético e outro metabólito, a feniletilamina, que se excreta como 

forma de ácido p-hidroxifenilacético. O ácido fenilacético reage com a glutamina, 

excretado na urina, conferindo-lhe odor característico. A inibição parcial da 

tirosinase, enzima que metaboliza a TIR, pelo excesso de Phe no meio circulante, 

explica a cor clara da pele, dos olhos e pelos dos doentes, pois a produção da 

melanina diminui (DIAMENT, 1996; WAISBREN, 2000). 

Baseados nas alterações bioquímicas conhecidas na PKU, (THOMPSON et 

al., 1993; DIAMENT, 1996; SURTEES; BLAU, 2000) as hipóteses apresentadas para 

explicar o déficit intelectual são: 
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1. Inibição pela Phe em excesso do transporte de aminoácidos livres no 

cérebro; 

2. Inibição da formação da serotonina pela Phe e/ou seus metabólitos na 

fase de descarbolização do 5-hidroxitriptofano (5-http) para hidroxitriptamina (5-

HTA); 

3. Inibição da descarbolixilação do ácido glutâmico para ácido gama-

aminobutírico e seus derivados, deficiência também observada na PKU. 

Dentro de um conceito mais amplo da heterogeneidade genética, nas 

hiperfenilalaninemias, são reconhecidas as seguintes entidades capazes de elevar 

os níveis de Phe (DIAMENT, 1996): 

 
A – Fenilcetonúria Clássica: Apresenta Phe sangüínea maior que 20mg%, com 

testes urinários positivos para os metabólitos da Phe e rápido aumento da Phe 

sérica nas primeiras três a quatro semanas de vida pós-natal. A TIR sangüínea 

apresenta-se normal, mas há sintomatologia neurológica, se não tratada, como, por 

exemplo, a deficiência intelectual. O defeito bioquímico é permanente, necessitando 

dieta com baixo teor de Phe, geralmente abaixo de 10mg% e, preferivelmente, 

abaixo de 4mg%, pelo menos, até a puberdade;  

 
B – Hiperfenilalaninemia persistente: No início, assemelha-se a PKU clássica, 

durante as primeiras semanas e, sob dieta normal, a Phe se estabiliza entre 4 a 20 

mg%. A tirosinemia é normal, e os metabólitos da Phe podem estar normais ou 

serão anormalmente excretados na urina. O déficit é também da PHA, podendo 

haver deficiência intelectual em casos severos não tratados. É indicada a dieta para 

PKU caso persista a HPA acima de 4mg% por tempo suficiente para baixá-la aos 

limites normais. 

 
C – Hiperfenilalaninemia leve é transitória. Apresenta Phe aumentada por atraso na 

maturação da PAH, descrita, principalmente, em prematuros. Mostra-se, 

inicialmente, semelhante à PKU e, progressivamente, a Phe sangüínea se 

normaliza. A tirosinemia é normal, e os metabólitos urinários da Phe podem estar 

normais ou aumentados. A dieta pode ou não ser indicada, dependendo dos níveis 

de Phe sangüínea. 
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D – Deficiência de Diidropteridina – redutase (DHPR). Esta enzima está ausente ou 

deficiente e é encarregada de regenerar a BH4, chamada de Hiperfenilalaninemia 

maligna. A Phe pode ser normal ou estar aumentada, como na PKU clássica, e a 

tirosinemia é normal. Os testes urinários podem ser positivos ou não, na 

dependência da idade e da concentração de Phe sangüínea. Inicialmente a criança 

apresenta desenvolvimento típico, mas começa a apresentar convulsões e retardo 

no desenvolvimento neuropsicomotor, se não for diagnosticada e tratada.  

 
E – Função anormal ou deficiente da Tetrahidropterina (BH4): A deficiência parece 

estar na síntese de BH4, co-fator da hidroxilização da Phe. Esta pode estar superior 

a 20mg% no sangue, com metabólitos anormais da biopterina na urina. A tirosinemia 

é normal, e os sintomas mais importantes são: mioclononias, movimentos 

extrapiramidais, tetraplegia, pele gordurosa e febres recorrentes.  

 
F – Hiperfenilalaninemia e tirosinemia persistente. O defeito metabólico é 

desconhecido, embora (ele possa estar) localizado no catabolismo da TIR. A Phe 

fica em torno de 10mg%, e a hipertirosinemia é persistente. Na urina são excretados 

a feniletilamina, os ácidos mandélicos e o p-OH-mandélicos, que se não tratada, 

conduz a ataxia progressiva e convulsões entre 12 e 18 meses de idade. Nestes 

casos, a dieta restrita em Phe é indicada. 

 
G – Hiperfenilalaninemia por defeito na transaminação. O defeito estaria relacionado 

à maturação das enzimas que aceitam substratos AmAc aromáticos para 

transaminá-los. As crianças são normais e, por não haver transaminação, não 

excretam metabólitos da Phe. 

 
Outra classificação bastante utilizada (SCRIVER et al., 1995; BRASIL, 2002) 

é baseada nos níveis de fenilalanina no sangue, em miligramas por decilitro (mg/dL): 

• Fenilcetonúria Clássica: nível de fenilalanina no sangue > 20mg/dL; 

• Fenilcetonúria média: nível de fenilalanina 10mg/dL a 20mg/dL; 

• Não fenilcetonúria ou hiperfenilcetonúria: 4mg/dL a 10mg/dL. 
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Os valores de fenilalanina considerados normais no teste de seleção 

populacional são entre 2-4 mg/dL, correspondente a 120-240 µmol/L (FRANÇOIS et 

al., 1998; PONZONE et al., 1998; JANUÁRIO; MOURÃO, 1998).  

São utilizadas, nos estudos, duas unidades de medida de Phe no plasma: 

mg/dL e µmol/L. A conversão de µmol para mg/dL é: 1mg/dL equivale 60,5 µmol; 

então, para transformar µmol em mg/dL deve-se dividir o valor por 60,5 (BRASIL, 

2002). 

A incidência da PKU varia consideravelmente, em todo mundo. A literatura 

apresenta que, na Irlanda, ocorre em, aproximadamente 1:4500 crianças. No leste 

europeu, especificamente na Estônia e na Hungria, a incidência situa-se em 1:6000 

e 1:9000, respectivamente. É baixa a incidência na Finlândia, Japão e Tailândia, 

onde os índices indicam a incidência de 1:10.000. Na América do Norte, é estimado 

que mais de 350 crianças são diagnosticadas com PKU a cada ano. Números 

oficiais brasileiros apontam que a incidência é de, aproximadamente, 1:12000 

crianças. (TADA et al., 1984; O’NEILL et al., 1994; GULDBERG et al., 1995; 

SCHULER et al., 1996; OUNAP et al., 1998; LUGOVSKA et al., 1999; SCRIVER; 

KAUFMAN, 2000; BRASIL, 2002; PANGKANON et al., 2003). 

A partir desta introdução ao tema das aminoacidopatias, o estudo enfocará a 

Fenilcetonúria Clássica. 

 

 

2.2  FENILCETONÚRIA E O SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 

 

A PKU é uma doença genética, causada por uma mutação no gene 

localizado no cromossomo 12 (LIDSKY et al., 1985; BRANDALIZE; CZERESNIA, 

2004) que codifica a enzima PHA, ativa no fígado e  responsável pela transformação 

do aminoácido Phe em TIR. A elevação de mais de 10mg/dL de Phe no sangue 

permite a passagem de metabólitos em quantidade excessiva para o Sistema 

Nervoso Central, no qual o acúmulo tem efeito tóxico, provocando comprometimento 

cerebral difuso (SCRIVER et al., 1995; DIAMOND et al., 1997; HUIJBREGTS et al., 

2002; MOYLE et al., 2007; ANDERSON et al., 2007; DING et al., 2008). 
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A fenilalanina interfere no desenvolvimento e nas funções do SNC por 

diferentes mecanismos. Os altos níveis de Phe no cérebro podem provocar 

diminuição dos neurotransmissores e dificultar a conexão entre as células e/ou 

resultar em desmielinização (HOMMES, 1994) A fenilalanina inibe a captação do 

precursor do aminoácido TIR e triptofano no cérebro, resultando em diminuição da 

dopamina e da serotoniana (PAANS et al., 1996). 

A deficiência intelectual é a mais importante seqüela desta doença, que 

pode ser evitada com tratamento adequado (TREFEZ et al., 2000; MONTEIRO; 

CÂNDIDO, 2006; WILLIAMS et al., 2008). O recém-nascido que irá apresentar PKU, 

via de regra, está em condições normais ao nascimento, pois o fígado materno 

protege o feto (DIAMENT, 1996). Os níveis sangüíneos de Phe do recém-nascido 

fenilcetonúrico aumentam nas primeiras semanas, com alimentação láctea, protéica; 

porém, o ácido fenilpirúvico pode não aparecer na urina até a quinta semana de vida 

extra-uterina, mas já aparece em exame sangüíneo. 

As crianças não tratadas não atingem os marcos necessários iniciais de 

desenvolvimento, podendo apresentar comprometimento progressivo das funções 

cerebrais, desenvolvendo sintomas, como: irritabilidade, dificuldade de aprendizado, 

falta de atenção, distúrbios comportamentais, hiperatividade e crises convulsivas 

entre 6 e 18 meses de vida e comportamentos autísticos (DENNIS et al., 1999; 

SULLIVAN; CHANG, 1999; MIRA; MÁRQUEZ, 2000; WAISBREN, 2000; VAN 

BUGGENHOUT et al., 2001; WHITE et al., 2002; GASSIÓ et al., 2005; STAHL; PRY, 

2005; VANZUTPHEN et al., 2007; MOYLE et al., 2007).  

Martins et al. (1995), em estudo com 80 crianças com PKU e diagnóstico 

tardio, observaram que 92% da casuística manifestava atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor; 86%, atraso no desenvolvimento de linguagem e de fala. Dos 

avaliados, 81% apresentavam deficiência intelectual; 89% demonstravam distúrbios 

do comportamento do tipo agitado ou autístico; 25% apresentavam convulsões; 

18%, disfagia, 3%, vômitos recorrentes e 1,6%, microcefalia e eczema de difícil 

tratamento. 

Welsh (1996) relatou que as perturbações bioquímicas causadas pela 

desordem genética da PKU interferem no mecanismo químico da dopamina, que é 

critico para o desenvolvimento das funções corticais da área pré-frontal. O autor 

revisou estudos que descreveram que indivíduos com PKU, mesmo com tratamento 
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precoce, apresentam alterações no desempenho das funções executivas, 

consistentes com disfunção pré-frontal e/ou disfunção do hemisfério esquerdo. 

De acordo com Waitzberg (2000), um paciente pode perder, em média, cinco 

unidades de QI a cada 10 semanas de atraso, no início do tratamento. O autor 

ressaltou, entretanto, que as crianças com PKU podem apresentar quociente de 

Inteligência (QI) variável e, inclusive, normalidade, caso possam ter o diagnóstico 

precoce e o tratamento adequado. 

Surtess e Blau (2000) discutiram a neuroquímica da PKU. Revelaram que as 

conseqüências neurológicas dos efeitos bioquímicos podem não só estar ligadas 

aos altos níveis de Phe no plasma, mas também a outros fatores, como: os efeitos 

dos aminoácidos livres no cérebro; a influência da dopamina e dos 

neurotransmissores; e o efeito da síntese protéica e mielínica no cérebro. 

Observaram que o cérebro dos sujeitos com PKU apresentava altas concentrações 

de Phe livre, enquanto que os aminoácidos, a tirosina e o triptofano estavam 

diminuídos. Afirmaram que a suplementação com os aminoácidos leucina, triptofano, 

isoleucina, metionina e valina podem restaurar as concentrações dos grandes 

aminoácidos neurais, diminuindo, assim, as concentrações de Phe no cérebro. 

Descreveram que os neurotransmissores dopamina, noradrenalina e serotonina 

estão normalmente ligados às funções executivas do cérebro, relacionadas à 

iniciação dos movimentos, portanto, com a diminuição da dopamina, são esperadas 

alterações do desenvolvimento e das funções executivas. Relataram que os sujeitos 

também podem apresentar diminuição do co-fator BH4, devido aos altos níveis de 

Phe no plasma e, portanto, inibir a passagem da tirosina e do triptofano. Discutiram 

que os altos níveis de Phe podem inibir a síntese das proteínas e levar à diminuição 

do peso cerebral, do número de células e do ácido desoxirribonucléico. Verificaram 

que a alteração na mielinização cerebral pode ser o primeiro processo a interferir no 

desenvolvimento do sistema nervoso central.  

Vários estudos confirmaram que indivíduos com PKU podem apresentar 

alterações na substância branca cerebral, trazendo reflexos importantes para as 

funções neuropsicológicas e de aprendizagem (THOMPSON et al., 1993; CLEARY 

et al., 1994; ULLRICH et al., 1994; WEGLAGE et al., 1997; PIETZ et al., 1998; 

LEUZZI et al., 2000; HUNTTENLOCHER, 2000; KOCH et al., 2002; SENER, 2003; 

BRUMM et al., 2004; SIRRS et al., 2007; MOYLE, 2007). 



2 Revisão de Literatura 

 

74 

Investigações neuropsicológicas em pacientes com PKU confirmaram a 

relação entre a disfunção com a degeneração de tecidos nervosos do cérebro 

(WHITE et al., 2002; GASSIÓ et al., 2005). Também comprovaram que a utilização 

de dieta restrita em Phe é eficaz na prevenção da deterioração neurológica e/ou 

psiquiátrica (LEUZZI et al., 2000; SARKISSIAN; GÁMES, 2005; VANZUTPHEN et 

al., 2007; GIOVANNINI et al., 2007). 

Muitas crianças podem apresentar deficiência na pigmentação dos cabelos e 

pele clara, devido à inibição completa da hidroxilação da TIR pela tirosinase 

(primeira etapa na formação do pigmento da melanina). 

Fenillactato, fenilacetato e fenilpiruvato, na presença da enzima PAH, 

apresentam-se elevados na PKU. O acúmulo desses metabólitos anormais no 

plasma tem graves conseqüências no SNC, dentre as quais são relatadas: o atraso 

no aparecimento da marcha e da fala, a hiperatividade, o tremor, a microcefalia, as 

falhas no crescimento físico e déficit intelectual (MIRA; MARQUES, 2000; 

HENNERMANN et al., 2005). 

O quadro clínico da PKU, quando instalado, consta de retardo psicomotor 

global, sem sinais focais ao exame neurológico. Inicialmente pode haver vômitos 

constantes e rebeldes, freqüentemente diagnosticados como refluxo, irritabilidade 

acentuada e choro persistente. Em casos já estabelecidos, quanto ao quadro clínico, 

Knox (1972) referiu às seguintes percentagens de ocorrência dos sinais e sintomas 

da PKU: de 32% a 90% para comportamentos agitados; 75%, hipertonia muscular; 

68%, microcefalia; 66%, hiperreflexia; 63%, incapacidade para se comunicar; 50%, 

hipercinesia; 35%, incapacidade para marcha e incontinência esfincteriana; 30%, 

tremores; e 26%, convulsão.  

Estudos com crianças com PKU, em idades entre 0 a 12 anos, relataram 

correlação entre o controle dos níveis de Phe sangüíneos e os escores de 

inteligência, aprendizagem e comportamento. As crianças com controle pouco 

rigoroso de dieta apresentaram diminuição acentuada de QI e outras alterações no 

desenvolvimento, quando comparadas com aquelas que não relaxaram a dieta, 

prejudicando sua inserção nos ambientes de aprendizagem (AZEN et al., 1996; 

BURGARD et al., 1996; REY et al., 1996). 
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A Phe em excesso e seus catabólitos têm efeito tóxico, pois interferem na 

síntese protéica cerebral e mielinização, diminuem a formação de serotonina e 

alteram a concentração de aminoácidos no líqüor. Essas alterações determinam a 

perda de várias funções, especialmente da capacidade intelectual (ACOSTA; 

YANNICELLI, 2001). 

Por causa da necessidade de proteína, a Phe não pode ser completamente 

eliminada da dieta das crianças com PKU. Como resultado, o nível de PHA 

usualmente excede o nível de TIR, até mesmo em indivíduos mantidos em dieta 

restrita. A essa desvantagem quantitativa da TIR em relação à PHA, acrescenta-se o 

fato de que a Phe apresenta maior afinidade com as proteínas responsáveis pela 

passagem dos aminoácidos pela barreira hematoencefálica. A TIR apresenta papel 

importante na síntese das catecolaminas como, por exemplo, a norepinefrina e a 

dopamina. A enzima tirosina-hidroxilase converte a tirosina em L-dopa, que é a base 

para a produção da dopamina (KANDEL et al., 1998). 

Diamond (1996) relatou que o nível relativamente reduzido de TIR no SNC, 

em indivíduos fenilcetonúricos com nível de Phe entre 360 e 600 µmol/L, é 

particularmente prejudicial às vias dopaminérgicas das regiões dorsolaterais do 

córtex pré-frontal. Isso ocorre porque os neurônios dopaminérgicos associados às 

porções dorsolaterais do córtex pré-frontal, apresentam turn over dopaminérgico 

mais rápido do que os neurônios dopaminérgicos em outras regiões cerebrais. 

Pietz et al. (1996) realizaram estudo com o objetivo de caracterizar as 

mudanças na substância branca, em indivíduos com tratamento precoce, por meio 

de exames por imagens e verificar a correlação desses achados com o controle 

bioquímico e a função cerebral. Participaram desse estudo 51 indivíduos (25 

homens e 26 mulheres) entre 12 e 33 anos. Para o cálculo dos níveis de Phe, foi 

utilizada a média dos valores obtidos desde o nascimento, até o quinto ano de vida; 

a média dos valores aos doze anos, a média de todas as medidas obtidas ao longo 

da vida dos participantes e a medida do valor de Phe no dia do experimento. Além 

dos exames por imagens e testes bioquímicos, os participantes foram submetidos a 

avaliações da função cerebral por meio de Testes de Inteligência (Wechsler 

Intelligence Scale), Potencial Evocado Visual (PEV) e Testes Neuropsicológicos 

Computadorizados (Sonneville Visual Attention Task e The Finger Motor Speed 

Exercise Test). Os resultados desse estudo revelaram correlação estatisticamente 
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significante entre os achados da RMI (anormalidades da substância branca na 

região supra e infratentorial) e o desempenho dos participantes nos testes 

neuropsicológicos, ou seja, quanto mais extensas as anormalidades na RMI, piores 

os desempenhos nos testes neuropsicológicos. Entretanto, não foi encontrada 

correlação estatisticamente significante quando comparados o QI com os níveis de 

Phe no plasma. Os autores relataram que é importante controlar os níveis de Phe no 

sangue, desde o nascimento até os doze anos de idade, pois, quanto maior o 

controle nesta faixa etária, menores as possibilidade de alterações na RMI. 

Griffiths et al. (1998) apresentaram que os mecanismos neurotóxicos 

ocasionados por altos níveis de Phe no plasma, apesar de pouco compreendidos, 

provocam impactos relevantes na formação da mielina, nos neurotransmissores e na 

formação das sinapses. A maturação do SNC é completa aos 10 anos de idade; 

então, indivíduos com PKU necessitam de controle dos índices de Phe para garantir 

bom funcionamento cerebral.  

Leuzzi et al. (2000) realizaram um estudo com o objetivo de comparar a 

concentração da Phe no cérebro e a ocorrência de sinais clínicos neurológicos de 

indivíduos adolescentes e adultos com PKU. Foram avaliados, por meio de RMI e de 

exames bioquímicos, 10 indivíduos com PKU, na faixa etária de 15 a 30 anos. Da 

casuística, em quatro indivíduos, a PKU foi detectada e tratada precocemente e, em 

seis, tardiamente. Foram detectadas alterações na concentração anormal de Phe, 

assim como na substância branca de todos os participantes. Nos sujeitos 

tardiamente diagnosticados e tratados, a concentração de Phe no cérebro estava 

maior do que a expectativa do fenótipo clínico. A discrepância entre os achados da 

análise das imagens da RMI e a Phe no plasma foi um achado relevante. 

Ressaltaram que um participante com diagnóstico tardio apresentou nível intelectual 

normal, mas o nível de Phe no plasma estava alto, porém, com baixa concentração 

de Phe no cérebro. Em outro sujeito, com déficits neurológicos severos, a 

concentração de Phe no cérebro estava alta, porém, no plasma, a concentração da 

Phe estava levemente acima da média. Nenhuma correlação foi encontrada entre as 

alterações na substância branca e as concentrações de Phe no cérebro. Os autores 

afirmaram que o exame de RMI deveria ser um instrumento de rotina para 

acompanhar indivíduos com PKU, vulneráveis a diferentes valores de Phe no 
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plasma e dieta não controlada. Este resultado é indicativo de que o Phe no plasma é 

um fraco indicador de Phe no cérebro. 

Brumm et al. (2004) descreveram desempenho reduzido das funções 

executivas, da atenção, da memória verbal, da nomeação e de testes de fluência 

verbal em pacientes adultos com difícil controle dos níveis de fenilalanina sangüínea. 

Kono et al. (2005), considerando a hipótese de que indivíduos com PKU 

apresentam alterações específicas na substância branca, incluindo defeitos ou 

atraso na mielinização, alterações difusas e glioses, realizaram estudo para 

determinar a correlação entre os níveis de Phe no plasma e o coeficiente de difusão 

aparente (CDA) na substância branca, por meio de RMI em pacientes com PKU. 

Participaram 21 pacientes de idade, variando de 3 a 44 anos (média de 19.4 anos). 

Os resultados indicaram que o pobre controle dos níveis de Phe no plasma causa a 

diminuição da CDA na substância branca, em indivíduos com PKU. Nos pacientes 

mais velhos que apresentavam níveis de Phe no plasma acima de 8,5 mg/dL, foram 

encontrados sinais de anormalidade na intensidade da substância branca quanto ao 

coeficiente de difusão (CDA), sugerindo que a manutenção dos valores de Phe 

devem-se manter em índices de normalidade  para proteger o sistema nervoso 

central dessas agressões bioquímicas. 

Leuzzi et al. (2007) realizaram estudo com 32 pacientes adultos com PKU. 

Destes indivíduos havia 21 com diagnóstico e tratamento precoce e 11 com 

diagnóstico e tratamento tardio e um grupo controle composto por 30 indivíduos 

sadios para efeito de comparação de exame de RMI, com o objetivo de verificar os 

efeitos da PKU na substância branca. Todos os pacientes com PKU foram 

submetidos à avaliação genética, comprovando a alteração no lócus 22.24.1. 

Entretanto, mutações foram encontradas. Os resultados mostraram que a maioria 

dos pacientes com PKU apresentava anormalidades na substância branca. 

Demonstraram que as áreas afetadas estavam relacionadas ao lobo frontal, 

temporal parietal e occipital. Os autores concluíram que as anormalidades na 

substância branca não parecem, por si, somente fruto de acúmulo intracelular dos 

efeitos dos metabólitos gerados pela PKU, mas também da influência da severidade 

da deficiência da PHA e do tempo de exposição aos níveis anormais de Phe, apesar 

da estreita relação entre níveis de PKU e de desenvolvimento cerebral. Relataram a 
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importância do conhecimento da análise genética para a compreensão desses 

casos. 

 

 

2.3  DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA FENILCETONÚRIA 

 

 

A triagem neonatal (TN), também conhecida por Teste do Pezinho, permite a 

detecção precoce da PKU entre outras alterações congênitas do metabolismo. O 

primeiro Programa de Triagem Neonatal (PTN) do Brasil foi implantado em 1976, 

pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo, o que contribuiu 

para a aprovação da primeira lei no país (Lei Estadual nº. 3914/73) para tornar 

obrigatória a realização da TN para todas as crianças nascidas a partir de então. 

Entretanto, a Lei Federal nº. 8069/90 somente foi aprovada em 1990, com o objetivo 

de formalizar a obrigatoriedade da TN para o hipotireoidismo congênito e PKU em 

todo o território nacional (BRASIL, 2002). Todas as crianças brasileiras identificadas 

com valores de Phe acima dos especificados, devem participar de programas de 

tratamento, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde (Brasil, 2002). 

No ano de 1992, a TN foi incorporada ao Sistema Único de Saúde – SUS, 

Portaria GM/MS nº. 22 de 15 de janeiro de 1992. Em 2001, o Ministério da Saúde, 

por meio da Secretaria de Assistência à Saúde, criou o Programa Nacional de 

Triagem Neonatal (PNTM) - Portaria GM/MS nº. 822 de 6 de junho de 2001. Seu 

objetivo foi incluir na TN a detecção de outras alterações do metabolismo, das quais 

se cita a anemia falciforme, hemoglobinopatias e a fibrose cística. Esta portaria 

também estabeleceu normas para a realização de PTN no país (BRASIL, 2002).  

A realização de TN para alterações do metabolismo traz benefícios aos 

indivíduos afetados, aos seus familiares, à sociedade e ao governo, por permitir a 

prevenção de seqüelas no desenvolvimento, principalmente o déficit intelectual 

(GEELHOED et al., 2005; CARROLL; DOWNS, 2006). Antes do início da realização 

da TN, o diagnóstico clínico era comumente tardio, e o prognóstico do 

desenvolvimento neurológico e intelectual de crianças com alterações do 

metabolismo era sombrio, uma vez que a falta de tratamento proporciona o 

aparecimento do déficit intelectual, em graus variáveis, principalmente severos, com 
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reflexos no comportamento social e aprendizagem desses indivíduos e em suas 

famílias. 

O Teste do Pezinho é um exame rápido, realizado a partir da análise 

laboratorial de gotas de sangue retiradas do calcanhar do bebê, visto que esta é 

uma região rica em vasos sangüíneos. A amostra de sangue é coletada em papel 

filtro por punção venosa, para mensuração do nível de Phe. A coleta por punção do 

calcanhar deve ocorrer entre o 3º e 5º dia de vida, após o recém-nascido ter iniciado 

dieta com o leite materno. A dosagem do índice de Phe é feita por 

ultramicrofluorometria após eluição (JANUÁRIO; MOURÃO, 1998).  Os valores de 

fenilalanina considerados normais no teste de seleção populacional são entre 2-4 

mg/dL, correspondente a 120-240 µmol/L e hiperfenilalaninemia acima de 4mg/dL. 

Na presença de hiperfenilalaninemia, a dosagem deve ser repetida e, se o resultado 

for acima de 10mg/dL, recomenda-se o teste de tolerância à fenilalanina para 

determinação do tipo de fenilcetonúria e início do tratamento (FRANÇOIS et al., 

1998; PONZONE et al., 1998). É recomendado o controle semanal dos níveis de 

Phe no primeiro ano de vida, quinzenal no segundo, e mensal no terceiro ano e, a 

partir desta idade, a cada dois ou três meses, dependendo do paciente e de sua 

família; portanto, o número de medidas plasmáticas varia de indivíduo para 

indivíduo, da idade cronológica e da dosagem do nível do Phe. (FRANÇOIS et al., 

1998; BRASIL, 2002). Os níveis de fenilalanina recomendados durante o tratamento 

ainda são motivo de discussão da literatura; porém, há unanimidade quanto ao 

controle rigoroso nos primeiros três anos de vida (PIETZ et al., 1996; GRIFFITHS et 

al., 1998; JANUÁRIO; MOURÃO, 1998; HUIJBREGTS et al., 2002; LEUZZI et al., 

2004; CHANNON et al., 2007; VANZUTPHEN et al., 2007).  

Devem-se manter valores fisiológicos normais (2-4mg/dL), principalmente 

nos primeiros anos de vida (BRASIL, 2002). É aceitável a manutenção dos níveis até 

6 mg/dL, da idade escolar, até os doze anos de idade e, abaixo de 10 mg/dL, 

durante os anos subseqüentes de tratamento. (MARTINS et al., 1993; JANUÁRIO; 

MOURÃO, 1998).  

No Brasil, os laboratórios de screening credenciados indicam, como valores 

de referência, para bom desenvolvimento infantil, valores de Phe no plasma > 

2mg/dL e < 4mg/dL por toda vida, baseados nas recomendações do Ministério da 

Saúde (Brasil, 2002). 
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A dieta pobre em Phe deve se tornar um hábito para esses indivíduos. 

Preconiza-se que o tratamento dietético deve ser mantido durante toda a vida, já 

que, mesmo após o desenvolvimento neurológico do indivíduo, os níveis altos de 

Phe podem alterar as funções cognitivas (DIAMOND et al., 1997; OUPAP et al., 

1998; VAN BUGGENHOUT et al., 2001; DINIZ-MALLOY et al., 2004; GASSIÓ et al., 

2005; CHANNON et al., 2007; VANZUTPHEN et al., 2007). Os alimentos permitidos 

na alimentação de fenilcetonúricos são os que contêm baixos teores de Phe – zero a 

20mg%PAH/100gr de alimento (FISBERG et al., 1999; GIOVANNINI et al., 2007). 

Estão proibidos carnes e derivados, feijão, ervilha, soja, grão de bico, 

lentilhas, amendoim, leite, achocolatados, ovos, nozes, farinha de trigo, gelatinas, 

bolos, alimentos industrializados com altos teores de Phe, pães em geral e alimentos 

contendo aspartame. A quantidade dos alimentos deve ser determinada pela idade, 

tolerância individual e níveis séricos, analisados periodicamente. (FISBERG et al., 

1999; WAITZBERG, 2000; COLOMBO et al., 2003; AGOSTINI et al., 2006; 

ALDERETE et al., 2006). 

A dieta deve ser suplementada com produtos especiais denominados 

medicals foods ou fórmulas metabólicas; que consistem em compostos de 

aminoácidos isentos de fenilalanina, utilizados para suprir a necessidade protéica do 

paciente, além do uso de tirosina na quantidade de 100 a 120mg/kg/dia, de forma a 

assegurar a produção adequada de neurotransmissores (COLOMBO et al., 2003). 

Como a Phe é um aminoácido essencial também para o indivíduo com PKU, 

a dieta deve contê-la em quantidade adequada, possibilitando tanto a manutenção 

dos seus níveis sangüíneos em limites considerados seguros, quanto o crescimento 

e o desenvolvimento dos indivíduos dentro dos parâmetros da normalidade 

(ACOSTA; YANNICELLI, 2001). 

A dietoterapia da PKU é complexa, de longa duração e requer muitas 

mudanças nas ações por parte do paciente e de sua família. O sucesso do 

tratamento por longo tempo, como de qualquer doença crônica, depende 

exclusivamente da disponibilidade do paciente em seguir as recomendações 

prescritas. 
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2.4  HABILIDADES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRESENÇA DA 

FENILCETONÚRIA 

 

 

Welsh et al. (1990) encontraram alterações nas funções executivas, em 11 

crianças pré-escolares com PKU, tratadas precocemente, pareadas com um grupo 

controle composto por 11 crianças típicas quanto ao sexo, idade e índices de QI. 

Esse estudo apresentou a hipótese de que crianças com PKU, mesmo com 

tratamento precoce e controle de dieta, apresentam déficits nas funções executivas. 

A razão desta hipótese é que a elevação dos níveis de Phe pode ocasionar baixos 

níveis de aminoácidos bioquímicos, incluindo a dopamina e, desta forma, causarem 

interferência na área pré-frontal, com alterações nas funções executivas, tal como: 

organização, manutenção e planejamento de tarefas. Os resultados indicaram que 

as crianças com PKU obtiveram índices de QI inferiores mais baixos e piores 

escores nas funções executivas quando comparadas ao grupo controle, o que pode 

comprovar os efeitos do mecanismo bioquímico no funcionamento da área pré-

frontal. 

Michel et al. (1990) realizaram um estudo com 132 crianças com PKU, 

diagnosticadas e tratadas precocemente, com idade cronológica entre três e seis 

anos, com o objetivo de investigar a performance dessas crianças nos testes de 

inteligência, de percepção visual, de desempenho motor, de desenvolvimento da 

linguagem e de pensamento matemático. A realização desse estudo foi baseada na 

hipótese de que indivíduos com PKU, mesmo tratados, podem apresentar distúrbios 

em funções cognitivas específicas. Os autores observaram que as crianças a partir 

dos 5 anos apresentaram desvios na performance de QI, no pensamento 

matemático e na percepção visual. Houve correlação entre os níveis de QI e a 

influência dos níveis de Phe no plasma e controle da dieta. Também relataram que 

essa doença traz influência direta ou indireta no comportamento social e emocional. 

Hilliges et al. (1993) avaliaram o desempenho intelectual de indivíduos com 

a doença da urina em xarope de bordo, PKU tratados precocemente e grupo típico, 

pareadas quanto à idade, ao sexo e ao nível sócio-econômico, de idades variando 

de 3 a 16 anos. Os resultados indicaram que, quanto mais alteradas as 
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concentrações de leucina na doença do xarope de bordo e maiores os níveis Phe no 

plasma, durante o decorrer do desenvolvimento, maiores são as influências no QI. 

Costello et al. (1994) avaliaram crianças em idade pré-escolar, com média 

de quatro anos, para verificar níveis de PKU e inteligência. Das 84 crianças 

participantes, 24 não receberam tratamento. Em todo o grupo e, principalmente no 

grupo de crianças não tratadas, os escores de QI foram significantemente menores 

quando comparados a população de crianças típicas, com índices de 4.5 a 9 pontos 

menores, mesmo nas crianças com QI normal. Os autores concluíram que todas as 

crianças deveriam realizar dieta para que os níveis de Phe não ultrapassem 400 

µmol/L, principalmente durante os anos pré-escolares. Apresentaram que as 

diferenças encontradas poderiam estar relacionadas às alterações das diferentes 

formas de PKU, considerando exames genéticos. 

Weglage et al. (1996a) estudaram os aspectos psicológicos de dois grupos 

de pacientes com PKU. O grupo I foi formado por crianças pré-adolescentes com 

média de 10 anos de idade cronológica e o grupo II, composto por adolescentes com 

média de 15 anos, ambos com dietoterapia, iniciada nas primeiras semanas de vida. 

Os participantes apresentaram grau de inteligência dentro dos padrões esperados 

de normalidade. No entanto, o grupo I não apresentou desajustes emocionais e de 

conduta, enquanto que o grupo II mostrou diferenças significantes quanto ao 

contexto psicológico e social, com menor autonomia e maior dependência de 

adultos, baixa tolerância a frustrações, introversão, pouca satisfação com a vida e 

grande excitabilidade emocional. Os resultados foram atribuídos ao relaxamento no 

controle da dieta, verificado a partir do início da adolescência.  

Weglage et al. (1996b) estudaram os processos de atenção em crianças 

com PKU que tiveram diagnósticos e tratamento precoce e um grupo controle, 

composto por crianças típicas pareadas quanto ao sexo e à idade cronológica. Os 

resultados mostraram que as crianças com PKU apresentaram déficits em atenção 

sustentada e seletiva. Houve correlação estatisticamente significante quanto às 

dificuldades nesses processos e altos níveis de Phe sangüíneos.  

Schmidt et al. (1996) estudaram os efeitos dos níveis de Phe sangüíneo 

sobre a capacidade de crianças e adultos com PKU para realizar cálculos com 

rapidez e fixar a atenção em atividades acadêmicas. Observaram que os 

participantes que possuíam bom controle dietético, com baixos níveis de Phe 
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sangüíneo, apresentaram melhor desempenho e funções neuropsicológicas 

normais. Por outro lado, o controle reduzido na dieta, por período prolongado, fez 

com que os participantes com PKU exibissem deficiências neuropsicológicas e 

dificuldade na reintrodução do tratamento. 

Burgard (1997) apresentou um estudo de revisão da literatura internacional 

quanto ao sucesso escolar de criança com PKU. Os resultados indicaram que a 

maioria das crianças com PKU, mesmo com tratamento precoce, apresentavam 

desempenho compatível com crianças de um ano abaixo do seu grau escolar. Os 

estudos revisados por esse autor enfatizaram que o aumento dos níveis de Phe 

promove déficit neurológico orgânico, que afeta o desenvolvimento acadêmico, 

comprometendo o sucesso escolar. O autor relatou, ainda, que esses déficits são 

geralmente acompanhados por alterações do comportamento e alterações 

emocionais experienciados por crianças com doenças crônicas.  

Diamond et al. (1997) observaram déficit nas funções executivas de crianças 

com PKU, no primeiro ano de vida. Foram avaliados 25 bebês fenilcetonúricos, entre 

9 e 12 meses de idade, submetidos a uma tarefa: a criança observava um objeto ser 

escondido debaixo de uma coberta A. A criança retirava a coberta A e alcançava o 

objeto. Em seguida, o mesmo objeto era escondido debaixo de uma coberta B, 

colocada ao lado da coberta A. Crianças entre 8 e 12 meses de idade 

freqüentemente cometiam o erro AB, ou seja, continuavam buscando o objeto em A, 

apesar de terem observado o objeto ser escondido em B; sobretudo quando não 

podiam buscar o objeto imediatamente após ele ter sido escondido. Os resultados 

mostraram que as crianças com PKU, com níveis de Phe entre 360 e 600 µmol/L, 

cometeram o erro AB com intervalos de espera significativamente maiores do que as 

crianças com PKU, com níveis de Phe entre 120 e 360 µmol/L, e as crianças típicas 

do grupo controle. O desempenho das crianças com nível relativamente baixo de 

Phe foi semelhante ao desempenho das crianças do grupo controle. Ao contrário 

desses resultados, os três grupos de crianças não diferiram em relação ao 

desempenho em tarefas de discriminação espacial e visual, comumente 

relacionadas ao funcionamento do lobo temporal. 

Guldberg et al. (1998) estudaram a deficiência da PHA em um centro 

europeu de Genética quanto às possíveis mutações do cromossomo 12q22.24.1 em 

686 pacientes com PKU. Afirmaram que inúmeros estudos sugeriram alta 
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vulnerabilidade dos fenótipos metabólicos nesta deficiência, correlacionados com os 

genótipos da PHA. Os resultados genéticos mostraram 105 diferentes mutações que 

foram atribuídas a categorias fenotípicas diferentes e indicaram que o genótipo da 

mutação da PHA é o determinante principal do fenótipo bioquímico metabólico na 

maioria dos pacientes. Concluíram que esse conhecimento é útil para gerenciar o 

tratamento desses indivíduos. 

Griffiths et al. (1998) apresentaram um estudo sobre funções 

neuropsicológicas em um grupo de 16 indivíduos com PKU, com idade cronológica 

variando de 10 a 16 anos. Os participantes foram avaliados por meio de uma bateria 

de testes neuropsicológicos contendo função verbal, memória espacial, atenção e 

coordenação motora fina. Os resultados indicaram que os indivíduos com 

inteligência normal, que mantiveram os níveis em parâmetros normais até os dez 

anos e que, durante as avaliações, apresentavam níveis entre 1.000 µmol/L a 1.300 

µmol/L, durante o experimento, não tiveram impacto negativo nas funções verbais, 

na memória espacial e na coordenação motora. Inferiram que o sistema nervoso 

desses indivíduos foi protegido dos efeitos nocivos da PKU. Entretanto, fortaleceram 

a idéia da necessidade de investigar a influência da PKU nas atividades de atenção 

sustentada e tomada rápida de decisões, funções estas mais prejudicadas nesses 

indivíduos. 

Leuzzi et al. (1998) realizaram uma pesquisa com o objetivo de estudar a 

neurofisiologia da função visual comparando-a com os achados por imagem, por 

meio de ressonância magnética e do estudo das variáveis bioquímicas, presentes 

nos quadros de PKU. Participaram 21 sujeitos, com idades variando de 9 a 17 anos. 

Do grupo experimental, 14 indivíduos tiveram o diagnóstico e o tratamento precoce 

para PKU e sete tiveram o diagnóstico e o tratamento tardio. Um grupo controle 

composto por 10 adolescentes típicos, pareados quanto à idade, também participou 

desse estudo. Os procedimentos experimentais foram: RMI, exame dos potenciais 

evocados visuais (PEV), nível de Phe sangüíneo e testes de QI. Os resultados do 

PEV indicaram que o grupo experimental apresentava aumento das latências 

evocadas visuais quando comparado ao grupo controle. Houve diferenças quanto às 

latências nos subgrupos de indivíduos com PKU, daqueles que foram tratados 

precocemente e tardiamente. Estes últimos apresentaram as maiores latências no 

PEV. Os autores sugeriram que a exposição à Phe pode ter efeito crônico nas 
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funções do sistema visual, porque as latências foram correlacionadas às 

concentrações de Phe, obtidas durante todo o tratamento dos participantes, mas não 

foram correlacionadas com a concentração de Phe obtidas no dia do exame. Não foi 

possível correlacionar os achados da RMI com as anormalidades encontradas no 

PEV. Os autores discutiram a influência dos altos níveis de Phe na maturação inicial 

do SNC e no decorrer da vida dos indivíduos com PKU, considerando a complexa 

organização do sistema visual e a sua influência nos processos de aprendizagem 

desses indivíduos. 

Dennis et al. (1999) considerando a hipótese de que o desenvolvimento do 

lobo frontal depende da presença de níveis normais dos neurotransmissores e que 

estes, quando ausentes ou diminuídos, tendem a alterar o seu funcionamento, 

propuseram um estudo para avaliar esta função. A casuística foi composta por 

crianças, de nove anos em média, divididos em quatro grupos. O grupo I foi 

composto por crianças com características do espectro autístico de alto 

funcionamento. O grupo II, por crianças com PKU, mas com pobre controle da Phe. 

O grupo III foi composto por crianças com níveis de Phe controlados por meio de 

dieta, e o grupo IV, por crianças com injúrias cerebrais, envolvendo alterações do 

lobo frontal. A avaliação constou de testes de inteligência (escala Wechsler) e três 

subtestes, compreendendo habilidades de compreensão que requeriam do sujeito 

explicações de regras de comportamentos e resoluções de problemas; habilidades 

do uso de vocabulário, compreendendo definições de palavras com dificuldades 

crescentes e o subteste Block Design, no qual o participante deveria construir figuras 

abstratas a partir de modelo. Os quatro grupos não diferiram nos testes de 

inteligência, uma vez que, para a inclusão no estudo, os escores de QI obtidos pelos 

participantes deveriam ser maiores do que 70 pontos, e os achados estatísticos 

mostraram equivalências. Observaram que as habilidades de compreensão foram 

significantemente inferiores para o grupo I e II. As falhas na compreensão foram 

atribuídas à dificuldade de apreensão das regras sociais e alterações nas 

habilidades semântico-pragmáticas. Informaram que, no grupo I, apesar da 

aprendizagem de palavras, estes indivíduos não demonstravam habilidades no seu 

uso social. As falhas encontradas nos indivíduos autistas foram muito semelhantes 

às encontradas no grupo II. Os autores relataram que as falhas no processo de 
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compreensão nesses dois grupos poderiam estar relacionadas aos mecanismos 

envolvidos nas disfunções do sistema dopaminérgico.  

Sullivan e Chang (1999) examinaram dezessete estudos sobre PKU e 

seqüelas psicológicas e comportamentais. Os autores descreveram que a literatura 

apresentava que, antes da difusão dos programas de screening e tratamento da 

PKU, os pacientes, freqüentemente, exibiam alterações na RMI e distúrbios severos 

do comportamento, incluindo, irritabilidade, comportamentos destrutivos, 

agressividade, labilidade afetiva, hipercinesia e comportamentos autísticos. Além 

desses comportamentos, outras complicações eram relatadas, como: déficit 

sensório-motor, dificuldade nas habilidades sociais e distúrbio da comunicação. 

Desde que o tratamento pela dieta foi introduzido, nestes casos, comprovou-se que 

a deficiência intelectual pode ser prevenida. Entretanto, com a descontinuidade do 

tratamento, outras manifestações podem ser encontradas. Essas manifestações 

referem-se não somente a mudanças nas habilidades cognitivas, mas também a 

outras disfunções do desenvolvimento, como: déficits de atenção e concentração, 

hiperatividade, baixa tolerância a frustrações, pobreza nas interações interpessoais, 

auto-imagem negativa, depressão, distúrbios da comunicação e aprendizagem. 

Essas manifestações têm efeitos diversos na qualidade de vida desses indivíduos, 

pelos reflexos nas atividades educacionais e sociais que precisam ser 

acompanhados. Os estudos examinados apresentaram a importância do trabalho de 

equipe interdisciplinar, da continuidade do tratamento e acompanhamento do 

desenvolvimento desses indivíduos, pois esta é uma doença crônica, que precisa 

ser tratada como tal. Os autores também fizeram uma reflexão sobre as limitações 

metodológicas dos estudos analisados. 

Burgard (2000) apresentou o resultado de revisão de estudos sobre a 

inteligência de indivíduos portadores de PKU, diagnosticados e tratados 

precocemente. Todos os estudos convergem para a conclusão de que, antes dos 10 

anos de idade, o desenvolvimento do QI é estável para diferentes graus de 

relaxamento de dieta. Quanto maior os níveis de Phe no sangue de pré-escolares, 

piores os escores de inteligência. Crianças com níveis baixos de Phe na primeira 

infância têm melhores resultados para normalidade intelectual. Não há pesquisas 

longitudinais com os mesmos pacientes para verificar a interferência do 

acompanhamento e do tratamento longitudinal nas habilidades intelectuais até a 
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idade adulta. Estudos interdisciplinares, combinando Neuropatologia, Neurologia e 

Psicologia poderiam aumentar a compreensão deste fenômeno na PKU, bem como 

as bases científicas do tratamento. 

Pi-Nian et al. (2000) realizaram um estudo de revisão bibliográfica na 

investigação do desempenho acadêmico de indivíduos com PKU. Todos os estudos 

revisados apontaram, consistentemente, para dificuldades acadêmicas, 

principalmente em atividades que envolviam leitura, escrita e matemática. 

Informaram que, nesses estudos, as crianças com PKU apresentavam, 

sistematicamente, diminuição nos escores de provas envolvendo habilidades verbais 

e não verbais, percepção visual, habilidades viso-motoras, leitura e aritmética, 

influenciando no processo acadêmico dessas crianças. Afirmaram que, mesmo as 

crianças diagnosticadas e tratadas precocemente, podem apresentar dificuldades na 

aprendizagem da matemática e linguagem escrita. As falhas nos processos 

perceptivos podem contribuir para déficits em atividades de cálculo e soletração. Os 

estudos também apontaram que mesmo os indivíduos com PKU tratados 

precocemente podem apresentar desempenho acadêmico inferior quando 

comparado a seus pares. 

Weglage et al. (2000) realizaram um estudo para determinar se indivíduos 

com PKU, mesmo tratados precocemente, apresentavam alterações emocionais e 

problemas comportamentais, com a hipótese de que esses indivíduos apresentam 

alto risco para desajustes psico-sociais, como comportamento de isolamento, 

ansiedade e depressão. Participaram desse estudo 42 pacientes com PKU, de 10 a 

18 anos (média de 14 anos), 42 pacientes diabéticos e 42 indivíduos típicos, 

pareados quanto à idade, ao sexo e ao nível socioeconômico. Os procedimentos de 

avaliação foram: exame sangüíneo, para verificar a influência no controle 

bioquímico, Escala de Inteligência (WESS) e Escala de Comportamento (Child 

Behavior Check List). Os resultados indicaram que os grupos com distúrbio do 

metabolismo não se diferiram estatisticamente, tanto no grau de alterações, quanto 

no perfil psicológico. Não foi possível fazer a correlação entre as características 

psicológicas e o controle bioquímico. Os autores ressaltaram que o grau de 

ocorrência de desajustes psico-sociais foi significantemente elevado em ambos os 

grupos, quando comparados ao grupo controle. Os resultados confirmaram dados de 

estudos epidemiológicos para fatores de risco de desajustes psico-sociais, nos quais 
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revelaram a elevada incidência de problemas psico-sociais em indivíduos com 

doenças crônicas. 

Stemerdink et al. (2000) realizaram um estudo com 30 indivíduos (15 do 

sexo masculino e 15 do feminino), de 8 a 20 anos de idade, apresentando 

diagnóstico de PKU, diagnosticados e tratados precocemente, e um grupo controle 

pareado, por sexo, idade e nível educacional. Foram avaliados por escalas 

respondidas pelos pais e pelos professores sobre o desempenho escolar e sobre 

comportamentos. Os níveis de PKU foram analisados, considerando-se os escores 

obtidos nos primeiros dois anos de vida da criança e os escores obtidos nos últimos 

dois anos que antecederam o estudo. Seis conjuntos de comportamentos foram 

avaliados: comportamento extrovertido (por exemplo: expressivo verbalmente e 

feliz), comportamento introvertido (por exemplo: comportamentos de isolamento), 

negatividade social (por exemplo: irritação e impaciência com os outros), orientação 

negativa para tarefas (por exemplo: impulsividade, distração, hiperatividade e fala 

inapropriada) e orientação positiva para as tarefas (por exemplo: obediência, 

respeito), instabilidade social (por exemplo: flutuação de humor). O grupo com PKU 

demonstrou, de acordo com a análise dos instrumentos, maiores problemas em 

comportamentos, nas tarefas orientadas, do que o grupo controle. Os indivíduos do 

sexo masculino apresentaram médias mais baixas para introspecção pela escala 

respondida pelos professores. Os indivíduos do sexo feminino apresentaram níveis 

mais altos para introspecção do que o grupo controle. Houve diferenças entre o 

conjunto de comportamentos e o controle de dieta, sugerindo que homens e 

mulheres reagem diferentemente à elevação dos níveis da Phe ou ao estresse 

associado à PKU. A comparação dos níveis de PKU e os escores quanto ao 

desempenho acadêmico, obtidos nos questionários dos professores, foi 

estatisticamente significante, indicando que quanto maior a aderência da dieta e 

níveis normais de Phe, melhores os escores acadêmicos. Em adição, houve 

correlação entre pobreza no desempenho acadêmico e comportamentos negativos 

de orientação para as tarefas. 

Smith et al. (2000) avaliaram funções executivas em 19 indivíduos com PKU, 

tratados precocemente em idade escolar e um grupo controle pareado quanto a 

sexo, idade cronológica e QI. A avaliação foi composta por cinco testes, envolvendo 

resolução de problemas, memória de trabalho, fluência verbal, memória verbal e 
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percepção espacial. As crianças com PKU apresentaram maiores dificuldades nas 

tarefas de resolução de problemas e nas tarefas de memória verbal, sugerindo que 

os impactos cognitivos associados com a PKU persistem nos anos escolares. O 

estudo da correlação entre o desempenho nas tarefas neuropsicológicas e os níveis 

de Phe no sangue indicou que os indivíduos com altos níveis de PKU demonstraram 

maiores prejuízos nas habilidades avaliadas, do que aqueles com índices mais 

adequados.  

Waisbren (2000) comentou que muitas crianças, apesar de terem feito dieta 

e tratamento precoce na PKU, apresentavam alterações nas habilidades cognitivas, 

no ajustamento social e distúrbios de aprendizagem. Relatou que, durante o 

acompanhamento desses indivíduos, é necessário responder, inicialmente, a duas 

questões: Quem é esta criança que apresenta maiores efeitos deletérios da PKU? 

Qual o resultado de seu exame genético? Informou que o exame genético é 

fundamental e que é necessário saber qual(is) mutação(ões) a criança apresenta. 

Há crianças que, mesmo com diagnóstico e tratamento iniciados precocemente, com 

rigoroso controle de dieta, não conseguem manter os níveis de Phe no plasma, 

recomendados para os padrões de normalidade. Relatou que há influência genética 

nos mecanismos envolvendo o nível de TIR no sangue, a susceptibilidade na 

barreira hemato-encefálica e o desempenho dos neurotransmissores. Apresentou 

que é necessário refletir quanto às questões bioquímicas, pois, na PKU, 

combinações nas mutações do gene podem significar diferenças na tolerância da 

Phe e controle precoce metabólico, que afeta o tratamento. Além disto, entre a TIR e 

Phe, há uma complexa combinação de fatores e interações, atuando no período 

crítico do desenvolvimento. 

White et al. (2001) realizaram um estudo para comprovar a hipótese de que 

as crianças com PKU apresentam disfunção pré-frontal e, conseqüentemente, 

déficits de aprendizagem e memória. Afirmaram que, apesar da inteligência estar em 

padrões normais, os indivíduos com PKU tratados precocemente podem apresentar 

déficits em aprendizagem e memória. Na revisão bibliográfica desse estudo, os 

autores compilaram resultados de outras pesquisas, nas quais foram observadas 

diversas alterações neuropsicológicas relacionadas à aprendizagem acadêmica, ao 

atraso na velocidade das respostas, aos déficits nas habilidades viso-espaciais e 

viso-motoras e ao controle do tempo de atenção reduzido. Os autores apresentaram, 
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entretanto, que, apesar de estudos relatarem que a linguagem e a memória de longo 

prazo podem não estar muito afetadas em indivíduos com PKU, poucos estudos 

foram conduzidos para verificar estratégias de como são organizadas as 

informações para serem apreendidas e armazenadas. Utilizando inúmeros 

procedimentos para avaliar linguagem, memória, fluência de fala, velocidade de 

processamento de informações, atenção, flexibilidade cognitiva e abstração, foram 

estudados 23 indivíduos com PKU tratados precocemente, de idade variando de 6 a 

17 anos. Os níveis Phe considerados foram obtidos previamente à realização dos 

testes. Os exames obtidos tiveram a variação mínima de 2mg/dL e máxima de 

16mg/dL. Os resultados indicaram que, nas provas de reconhecimento, memória 

imediata e retenção das informações, apesar das funções estarem intactas, houve 

atraso na velocidade das respostas. Na aprendizagem das informações verbais, em 

tentativas de repetição, houve redução do uso de estratégias de organização 

semântica, embora as habilidades básicas verbais e não-verbais estivessem 

intactas, o que pode indicar que as alterações na aprendizagem e na memória estão 

relacionadas, de maneira mais evidente, aos déficits do controle executivo, do que 

às habilidades cognitivas. Os autores afirmaram que esses achados também 

sugerem a possibilidade que a criança com PKU apresenta uma dificuldade 

particular nas tarefas que requerem o processamento integrativo entre o córtex pré-

frontal e as regiões distais do cérebro. 

Weglage et al. (2002) realizaram estudo com quatro pares de irmãos, com 

idades entre 15 e 30 anos de idade, com PKU clássica e idêntico genótipo, que 

aderiram à dieta até 10 anos de idade. O objetivo foi verificar o transporte da Phe 

através da barreira hemato-encefálica. Foram avaliados por meio da ressonância 

magnética por espectroscopia (RME) e, no momento do exame, foi fornecida carga 

de ingestão de Phe (100mg/Kg peso corporal). A média de Phe, no plasma, variou 

entre 340 µmol/L a 880 µmol/L nos primeiros dez anos e de 740 µmol/L a 1420 

µmol/L nos demais anos. Os resultados mostraram que, nos sujeitos com níveis 

similares de Phe no plasma, as concentrações de Phe no cérebro se diferiam. Os 

irmãos, com baixos níveis de Phe no sangue e altos níveis no cérebro, 

apresentaram mais alterações na substância branca e baixos níveis de QI. Os 

autores afirmaram haver limitações nesses achados, considerando-se o tamanho da 

casuística estudada. Informaram que as características individuais no transporte da 
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Phe no cérebro ainda não são claras, permanecendo dúvidas quanto à estabilidade 

dos níveis de Phe no cérebro, ao longo do desenvolvimento do indivíduo e qual nível 

de Phe no cérebro é seguro. 

Huijbregts et al. (2002) verificaram o nível de atenção sustentada de 57 

crianças na faixa etária de sete a 14 anos, com nível de Phe acima de 360 µmol/L, 

no momento da avaliação, e um grupo controle composto por crianças típicas. O 

grupo com PKU apresentou diminuição da velocidade de processamento de 

informação, diminuição do desempenho das tarefas ao longo do tempo e forte 

relação encontrada no desempenho de tarefa e os níveis de Phe. Foi observada 

correlação estatisticamente significante entre altos índices de Phe no sangue e 

piores escores nas provas realizadas. Os autores apresentaram a importância do 

controle dos níveis de Phe, principalmente no período pré-escolar, uma vez que esta 

faixa etária é particularmente importante para o desenvolvimento de habilidades de 

vigilância e funções integrativas cerebrais. 

Baieli et al. (2003) investigaram a freqüência da associação de PKU clássica 

e autismo, realizando avaliação por meio da aplicação de dois instrumentos de 

diagnóstico de autismo, Autism Diagnostic Interview- Revised (ADIR-R) e Childhood 

Autism Rating Scale (CARS) em 243 participantes, nas idades de dois a 24 anos. Da 

casuística, 144 apresentavam hiperfenilalaninemia, dois indivíduos com deficiência 

metabólica da BH4, 97 indivíduos com PKU clássica e destes, 62 com diagnóstico e 

tratamento da PKU iniciado precocemente, e 35 que haviam recebido diagnóstico e 

tratamento de PKU tardio. Os autores observaram que a PKU é uma das causas da 

deficiência intelectual, epilepsia e desordens do comportamento, mas o autismo 

isolado estava presente em 5,7% da amostra. Esses indivíduos estavam no grupo 

que tiveram o diagnóstico e o tratamento tardio. Os autores apresentaram que a 

incidência de autismo em indivíduos com PKU tem diminuído a partir da implantação 

de programas de triagem neonatal para erros inatos do metabolismo. Os autores 

acreditam que a falta do tratamento das diferentes formas de PKU pode provocar 

quadros autísticos e, desta forma, ser considerada como etiologia do autismo. As 

anormalidades do desenvolvimento cerebral resultantes de disfunção mielínica, de 

redução das conexões neuronais e da deficiência no sistema dopaminérgico são 

fatores potenciais para a etiologia dos quadros autísticos. Nos estudos com 
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indivíduos com PKU que não realizaram o diagnóstico e o tratamento precoce, essas 

anormalidades cerebrais estavam presentes. 

Antshel e Waisbren (2003) investigaram a ocorrência de déficit de atenção e 

hiperatividade em crianças expostas a elevados índices de Phe. Foram avaliadas 46 

crianças com PKU clássica, 15 crianças com PKU materna e 18 crianças com 

hiperfenilalaninemia. A avaliação constou da aplicação de questionários respondidos 

pelos pais e professores. Os pais relataram os sintomas de problemas de atenção e 

hiperatividade observado no convívio diário com seus filhos. Os professores das 

crianças responderam a respeito do desempenho acadêmico de seus alunos. Foram 

aplicados os seguintes testes psicológicos: WISC-III, ADHA Rating Scale IV. O nível 

de Phe foi obtido após 20 minutos do término da avaliação psicológica. Esses 

índices foram comparados com a média dos níveis de Phe dos últimos cinco 

exames. Os autores concluíram que a exposição aos altos níveis de Phe estava 

associada aos sintomas de déficit de atenção e hiperatividade. As crianças do grupo 

com PKU materna apresentaram maior dificuldade para controlar a impulsividade. 

Segundo os autores, o controle inibitório é um elemento primário da disfunção no 

déficit de atenção e hiperatividade. O tempo de exposição aos altos níveis de Phe foi 

uma variável importante. A exposição pré-natal, nos casos de PKU materna, foi 

associada com os sintomas de hiperatividade/impulsividade e déficits de atenção 

enquanto que a exposição pós-natal, nos casos de PKU clássica e hiperfenilalanina 

estava associada ao déficit de atenção. 

Diniz-Malloy et al. (2004) investigaram a hipótese de déficit específico das 

funções executivas em 21 crianças (13 meninas e 8 meninos), com idade de nove 

meses, diagnosticadas com PKU, tratadas precocemente e continuamente, e de 18 

crianças típicas de mesma idade. As crianças com PKU foram dividas em dois 

grupos, conforme o nível médio de Phe. O Grupo A foi composto por 11 crianças 

com nível entre 120 e 360 µmol/L e o Grupo B, por sete crianças com nível entre 360 

e 600 µmol/L. Todas foram avaliadas por quatro examinadores que desconheciam 

os níveis de Phe das crianças. Duas medidas de Phe foram utilizadas: média de Phe 

nas seis semanas que antecederam a administração da tarefa AB e a média de Phe 

em todo o período anterior à administração da tarefa AB. O desenvolvimento 

intelectual das crianças foi avaliado por meio da Escala Bayley de Desenvolvimento 

Infantil, além da tarefa AB de funções executivas. As crianças com alto nível de Phe 
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apresentaram piores desempenhos quando comparadas às demais crianças na 

prova AB. As funções executivas compreendiam habilidades necessárias para a 

solução de problemas como, por exemplo, planejamento, memória operacional, 

inibição e auto-regulação do comportamento. Os autores apresentaram que existe 

evidência de que essas habilidades são associadas ao funcionamento das porções 

dorsolaterais do lobo pré-frontal. 

Leuzzi et al. (2004) avaliaram as funções executivas em 28 indivíduos, 14 do 

grupo experimental, com PKU, tratados precocemente, por meio de dieta e 14 do 

grupo controle pareados quanto a idade, sexo e nível sócio-econômino, com idade 

variando de 8 a 13 anos, por meio de uma bateria de testes. Foram considerados os 

níveis de Phe sangüineos dos últimos seis meses antes do experimento. Os 

indivíduos com PKU formaram subgrupos conforme a concentração dos índices de 

Phe. Os resultados indicaram que todos os indivíduos com PKU apresentaram 

alterações em tarefas que envolviam planejamento de atividades e atenção 

sustentada. Os indivíduos com altos índices de Phe sangüíneos apresentaram 

piores escores e falhas marcantes, envolvendo seleção de atenção, 

comportamentos de inibição e memória de trabalho. Os resultados mostraram que 

os indivíduos com PKU, mesmo com tratamento rigoroso e contínuo, podem 

apresentar alterações no funcionamento do lobo frontal. Concluíram, também, que 

os altos níveis de Phe podem afetar as funções do lobo frontal independentemente 

da ocorrência de déficit intelectual. Inferiram que, para reduzir o risco de disfunção 

no lobo frontal, é necessário manter a dieta com extremo controle para que nenhum 

índice exceda 400 µmol/L. 

Arnold et al. (2004) apresentaram que crianças com PKU e pobre controle 

do nível de Phe no plasma podem apresentar diminuição ou disfunção na atenção. 

Com esta hipótese, realizaram um estudo com o objetivo de determinar a 

prevalência do uso de estimulantes para a disfunção da atenção e a correlação entre 

o controle metabólico e sintomas de alteração da atenção. Participaram desse 

estudo 38 crianças em idade escolar, com diagnóstico e tratamento precoce de 

PKU, e 76 crianças com diabetes mellitus. Na entrevista com os pais das crianças 

com PKU, quanto aos sintomas de alteração da atenção, hiperatividade e 

impulsividade, foi verificado que 50% reportaram sintomas de déficit de atenção e 

verificaram que 26% dessas crianças faziam uso de medicamentos para tratar a 
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disfunção de atenção. Entretanto, poucas crianças deste grupo tinham uma 

avaliação formal da Síndrome do Déficit de Atenção e Hiperatividade, realizada por 

equipe especializada. Nas entrevistas com os pais das crianças com diabetes, 

quanto aos sintomas de alteração da atenção, hiperatividade e impulsividade, foi 

verificado que 6,5% reportavam sintomas de déficit de atenção, fazendo uso de 

medicamentos para tratar esta disfunção. Analisando os níveis de Phe no plasma, 

os autores encontraram correlação estatisticamente significante entre níveis de Phe 

e o uso de estimulantes e/ou sintomas de alteração da atenção. As crianças que não 

faziam uso de estimulantes apresentaram níveis mais baixos de Phe no plasma, 

quando comparadas às que faziam uso. A média de Phe no plasma foi menor no 

grupo que não apresentava sintomas de déficit de atenção. Queixas quanto à 

presença de sintomas de alterações da atenção e uso de medicamentos para este 

controle foram comuns nas crianças com PKU e parecem estar fortemente 

relacionados aos altos níveis de Phe no plasma. 

Brumm et al. (2004) realizaram estudo com 24 sujeitos adultos com 

diagnóstico de PKU clássica, diagnosticados precocemente e que realizaram dieta 

até os seis anos de idade. Todos foram submetidos à avaliação neuropsicológica, 

RMI e RME, com o objetivo de avaliar a função cognitiva e os efeitos dos níveis de 

Phe. Todos os sujeitos apresentavam QI dentro da média e apenas um borderline. 

Foram consideradas duas medidas dos níveis de Phe: uma com a média do nível de 

Phe no plasma dos últimos seis meses e a outra, no momento da avaliação 

neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica constou de bateria de testes 

estandardizados para domínios cognitivos, incluindo: atenção, funções executivas, 

aprendizagem verbal e visual, habilidades de memória, linguagem, percepção visual, 

coordenação motora fina, ajustes emocionais e resultados do desempenho 

acadêmico. A amostra foi dividida em dois grupos baseados nos índices de Phe no 

plasma, no momento da avaliação neuropsicológica (< 1000µmol/L ou > 

1000µmol/L). Os resultados sugeriram que adultos com PKU com diagnóstico e 

tratamento precoce demonstraram déficits cognitivos específicos, os quais foram 

associados ao funcionamento das áreas frontal e temporal. Tais déficits referiam-se 

às funções executivas, de atenção, de memória verbal, de nomeação e de fluência 

verbal. Medidas obtidas por questionário junto aos pais dos participantes indicaram 

sintomas de depressão e ansiedade. O grupo com nível de Phe > 1000µmol/L 
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apresentou escores mais baixos do que o grupo com níveis < 1000µmol/L nas 

medidas que focaram atenção, fluência verbal, tempo de reação, memória verbal, 

memória visual e nomeação. Sujeitos com anormalidades na RMI apresentaram 

escores mais baixo nas provas que envolviam atenção, funções executivas, 

aprendizagem e memória visual e verbal. Não foi encontrada correlação 

estatisticamente significante entre o atual nível de Phe, os resultados da RME e as 

funções neuropsicológicas. Os achados desse estudo demonstraram que, mesmo 

com dieta e tratamento precoce, os níveis de Phe, nesses adultos, não foram 

suficientes para prevenir déficits sutis nas habilidades cognitivas, durante o período 

de desenvolvimento cerebral. Ressaltaram a importância de estudos longitudinais 

para esclarecer a etiologia dos distúrbios neuropsicológicos no adulto, associados 

com o histórico do tratamento. 

Wiersema et al. (2005) realizaram estudo com objetivo de comparar o 

desempenho de crianças com PKU que tiveram o diagnóstico e tratamento precoce 

e crianças com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) quanto à atenção, regulação e inibição de respostas. Os autores 

apresentaram que as crianças com PKU, assim como as crianças com TDAH, 

apresentam déficit de atenção, distratibilidade, hiperatividade e impulsividade e que 

podem ter em comum alteração do funcionamento da área frontal, associada com 

deficiência da dopamina. Vinte e sete crianças participaram desse estudo, nove com 

TDAH, nove com PKU e nove do grupo controle, de idade variando de 7 a 12 anos. 

As crianças foram avaliadas por meio de uma prova Go/No-Go Task, na qual os 

participantes deveriam prestar atenção no estimulo alvo e responder rapidamente 

quando este aparecia. O cálculo da Phe sangüínea das crianças com PKU foi 

realizado, considerando-se a média dos valores dos últimos três anos, comparadas 

com o nível da Phe no dia da prova. Todas as crianças participantes apresentavam 

QI normal. Foram realizadas medidas eletrofisiológicas, como eletroóculograma 

(EOG), para verificar a velocidade dos movimentos oculares e acompanhamento dos 

estímulos. Os resultados mostraram que as crianças TDAH responderam aos 

estímulos mais lentamente e de modo mais variável, do que as crianças com PKU. 

Nenhuma associação foi encontrada entre os níveis de Phe no plasma e a 

performance das medidas eletrofisiológicas nas crianças com PKU. As crianças com 

PKU tiveram mais problemas para inibir as respostas do que as do grupo controle. 
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Os achados desse estudo suportam a hipótese de disfunção pré-frontal na PKU. Os 

autores concluíram que as crianças com PKU e as crianças TDAH diferiram nos 

domínios das funções executivas. O primeiro grupo mostrou estar associado com 

déficits na inibição das respostas e o segundo grupo mostrou estar associado ao 

atraso na prontidão de resposta. 

Feldmann et al. (2005) realizaram estudo para determinar se adolescentes e 

adultos com PKU apresentavam déficit no funcionamento do lobo frontal quando 

comparado com um grupo de diabéticos. Participaram 35 indivíduos nas idades 

entre 13 a 21 anos, com PKU e 35 indivíduos diabéticos pareados. Os 

procedimentos de avaliação incluíram: testes de QI, processamento da informação, 

atenção seletiva e sustentada. O nível de Phe no plasma foi obtido por meio de 

cálculo da média de todos os níveis no decorrer do desenvolvimento e o valor do 

nível de Phe no momento do estudo. Foi observado que a média de Phe no plasma 

até os 10 anos de idade era de, aproximadamente, 4mg/dL e que, aos 15 anos, esta 

média era de, aproximadamente, 14mg/dL. Neste aspecto, foi verificado aumento da 

concentração dos níveis de Phe no decorrer da vida dos indivíduos, principalmente a 

partir da adolescência, coincidindo com o relaxamento da dieta a partir desta etapa 

da vida. Os resultados indicaram que o aumento nas concentrações de Phe no 

sangue exerceu efeito mais lento no desempenho de velocidade de processamento 

das informações, mas não gerar déficits específicos das funções exercidas no lobo 

frontal. 

Channon et al. (2005) realizaram estudo com adultos diagnosticados 

precocemente e que realizaram dieta com baixa ingestão de Phe durante toda a 

vida, com o objetivo de avaliar as funções executivas, velocidade de processamento 

de informação e memória de trabalho. Foram avaliados 25 adultos com PKU e 25 

adultos do grupo controle. As médias de Phe no plasma foram calculadas, seguindo-

se quatro critérios: Inicialmente foram calculadas todas as médias anuais desde o 

início do tratamento. Estas médias foram recalculadas, agrupadas a cada quatro 

anos. Foi verificada, também, a média do último ano que precedeu o estudo e o 

índice de Phe obtido dias antes do experimento. Estas medidas foram comparadas 

entre si. Embora os indivíduos tivessem sido encorajados, durante todo seu 

desenvolvimento, a realizar o tratamento por meio de dieta, foi observado que as 

médias de Phe no plasma sofreram aumento com o decorrer do tempo. Não houve 
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diferença significante entre a velocidade de aprendizagem e as tarefas de 

julgamento perceptual. Estes achados não foram considerados consistentes com as 

hipóteses apresentadas. Entretanto, os autores concluíram que os testes utilizados 

não foram suficientemente sensíveis para detectar os impactos nas funções 

executivas em pacientes adultos tratados. Apresentaram que, provavelmente, as 

tarefas utilizadas nesse estudo envolviam outras regiões cerebrais, além do córtex 

pré-frontal. Outra dificuldade apontada pelos autores foi quanto ao controle dos 

níveis de Phe no decorrer da vida de cada indivíduo, sua correlação com as 

habilidades estudadas, a influência destes no sistema dopaminérgico e no 

desenvolvimento do córtex pré-frontal. Os autores relataram dificuldades 

metodológicas para medir com exatidão a influência dos níveis de Phe no 

desenvolvimento do sistema nervoso central e funções neurológicas. 

Agostini et al. (2006) realizaram um estudo duplo cego no qual avaliaram a 

função visual, por meio de exame clínico, dos Potenciais Evocados Visuais (PEV) e 

o desenvolvimento psicomotor e mental, por meio da Escala Bayley do 

Desenvolvimento Infantil. Participaram 39 recém-nascidos com diagnóstico de PKU, 

recrutados de seis centros europeus. Foram consideradas grupo experimental 

crianças submetidas à dieta com uso de uma fórmula especifica (LC PUFA) para 

suplemento alimentar. O grupo controle foi submetido à dieta tradicional sem o uso 

de suplemento alimentar. O sangue dos participantes foi monitorado por, 

aproximadamente, um ano, para verificar a concentração de Phe. Foi observado que 

o grupo controle apresentou atraso da maturação visual, embora os resultados dos 

exames bioquímicos, comparativamente, não tenham sido estatisticamente 

significantes. Os autores chamaram a atenção para a necessidade não somente do 

controle da dieta, mas da importância de estudos com suplementos alimentares, 

favorecendo o desenvolvimento global destes indivíduos. 

Kalbiye et al. (2006) relataram achados de pacientes com diagnóstico de 

PKU entre os anos de 1992 e 1996. A avaliação intelectual e comportamental foi 

realizada por meio dos testes Stanford-Binet Test, Wechsler Intelligence Scale For 

Children - Revised (WISC-R), além das escalas Baley Scales of Infant Development, 

Childhood Austism Rating Scale e Autism Behavioral Checklist em 139 casos. Todos 

os pacientes submeteram-se ao seguimento da dieta e ao acompanhamento pelos 

protocolos deste centro de diagnóstico. Realizaram exame genético para análise 
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mutacional (IVS10nt546, L48S e R261Q). Os pacientes foram distribuídos em 

grupos, conforme o tempo de início do tratamento: grupo 1: de 0 a 2 meses; grupo 2: 

de 2 a 12 meses; grupo 3: de 12 a 48 meses; grupo 4: mais que 48 meses e o grupo 

5 de indivíduos não tratados. Deficiência intelectual, hiperatividade, comportamentos 

repetitivos e atraso no desenvolvimento da linguagem foram os sintomas 

encontrados, principalmente no grupo de indivíduos que não teve o diagnóstico e o 

tratamento precoce. Os pacientes com tratamento tardio ou que não realizaram 

tratamento apresentavam deficiência intelectual moderada. Estatisticamente, a 

diferença entre os níveis intelectuais foi significante entre os que realizaram 

tratamento abaixo de dois meses e os outros grupos, mas não entre os grupos de 

outras idades. Mesmo nos pacientes cujos escores de QI foram maiores do que 69, 

foram encontrados déficits quanto ao vocabulário e alterações nas funções viso-

espaciais. Apesar do tratamento precoce, foi observado déficit intelectual em 

pacientes que apresentavam dois fatores adicionais: hiperfenilalanina materna (n=1) 

e leucodistrofia e espasmos infantil (n=1). Todos os indivíduos com tratamento tardio 

apresentavam comportamentos autísticos severos. Foi observado retardo motor 

grosseiro na maioria dos casos com o diagnóstico e o tratamento tardio, mas este foi 

reversível depois de instituído o tratamento dietético e atendimento terapêutico 

especializado.  

Anderson et al. (2007) verificaram os impactos das anormalidades da 

substância branca e deficiência dos neurotransmissores nas funções cognitivas de 

crianças fenilcetonúricas com diagnóstico e tratamento precoce. Foram avaliados 33 

indivíduos com PKU, pareados ao grupo controle, nas idades entre 7 a 18 anos. A 

avaliação constou de: testes de inteligência, atenção, velocidade de processamento, 

memória, aprendizagem e funções executivas. Foram obtidos os dados do 

rendimento acadêmico dos indivíduos participantes. Os indivíduos com PKU 

realizaram RMI. Os resultados mostraram que o grupo com PKU apresentou 

alteração cognitiva global, incluindo baixo QI, problemas de atenção, lento 

processamento da informação, redução da capacidade de aprendizagem, com 

impacto nas funções executivas e rendimento escolar. Dos indivíduos com PKU, 14 

apresentaram alterações na substância branca e significante impacto em todos os 

domínios cognitivos. O controle metabólico apresentou correlação significante com 

as provas de atenção, execução de tarefas, memória e rendimento escolar. 
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Concluíram que as crianças com diagnóstico precoce e tratamento contínuo 

apresentaram alterações globais das funções executivas que favoreciam falhas no 

processo de aprendizagem. Os achados da RMI indicaram que, de modo geral, as 

alterações na substância branca se estendiam às regiões frontais e subcorticais e 

que estas influenciam e são influenciadas pelo sistema dopaminérgico na região do 

córtex pré-frontal, em conseqüência da deficiência da noropinefrina e serotonina.  

Giovannini et al. (2007) estudaram os níveis plasmáticos de 436 pacientes, 

destes, 217 com PKU e dieta adequada e 219, com hiperfenilalanina e dieta irrestrita 

nas idades de zero, um, três, cinco, oito e 12 anos de idade. Os pacientes com PKU 

mantiveram níveis de Phe no plasma dentro dos valores recomendados entre 

2mg/dL a 6 mg/dL, conforme critérios deste centro de referência. Durante o primeiro 

ano de vida a, média do nível de Phe plasmática foi mensurada semanalmente. A 

média dos valores para ambos os grupos de crianças foi de aproximadamente 

6mg/dL, o que indicou boa aderência ao tratamento. Na idade de cinco anos, a 

média de Phe plasmática foi 8mg/dL para as crianças que receberam dieta, 

enquanto que, nas crianças com dieta irrestrita, o nível médio foi 4.3mg/dL. Na idade 

de 12 anos, foi observada elevação da média de Phe plasmática para 11,2 mg/dL, 

para os participantes com dieta, e 6mg/dL para o grupo de dieta irrestrita. Também 

foram obtidas medidas antropométricas (peso, altura e índice de massa muscular) 

no decorrer do estudo. Os achados não mostraram diferença significante entre os 

dois grupos, no parâmetro de crescimento. Os escores de peso e altura foram 

significantemente mais baixos nas crianças com PKU e dieta restrita, entre as idades 

de um a 12 anos. O nível de maturação neurofuncional foi medido no primeiro ano 

de vida, em 129 crianças, usando-se diversos instrumentos. Os resultados não 

mostraram diferença significante no desenvolvimento neuropsicomotor entre os 

grupos com dieta e o grupo com dieta irrestrita. Também foi avaliado o QI em 95 

crianças, entre três e seis anos de idade, nos quais não foi observada diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. O QI de 151 crianças na faixa etária de 

seis a 12 anos também foi mensurado, e os resultados mostraram que as crianças 

que foram diagnosticadas e tratadas precocemente, com dieta restrita, obtiveram 

melhores escores no teste de inteligência do que aquelas que tiveram diagnóstico 

tardio e que não cumpriram o tratamento de maneira adequada. Relataram 

mudanças nutricionais no acompanhamento deste centro de tratamento, informando 
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que o aleitamento materno, nos primeiros 20 a 40 dias, é importante para o 

desenvolvimento global das crianças, e que os suplementos alimentares na infância 

devem ser utilizados, para reduzir os riscos de alterações neurológicas pelas 

alterações bioquímicas. A suplementação da dieta com BH4 pode ser uma boa 

alternativa no tratamento desses indivíduos. 

Moyle et al. (2007) realizaram breve revisão da etiologia biológica da PKU e 

resumiram por meio da meta-análise o perfil atual dos adolescentes e dos adultos 

com PKU e de um grupo controle, quanto à velocidade de processamento de 

informações, atenção, inibição, controle motor e memória de trabalho. A meta-

análise teve como objetivo analisar o efeito das concentrações de Phe nas funções 

cognitivas, após o tratamento na infância. Foram analisados artigos, dos quais foram 

incluídos estudos com pacientes que relaxaram a dieta durante o período da 

adolescência. O domínio cognitivo foi analisado por meio de diferentes testes, que 

avaliaram a função cognitiva. Os resultados mostraram que o elevado nível 

plasmático das concentrações de Phe no cérebro tem sido apontado como causa do 

processo de dismielinização e/ou alterações das funções cognitivas. Outros achados 

indicaram que os pacientes com PKU diferiram significantemente dos grupos 

controles nas escalas de QI, na velocidade de processamento, na atenção, na 

inibição e no controle motor. Futuras pesquisas devem considerar medidas 

eletrofisiológicas, estudos por imagens e exames genéticos. 

Channon et al. (2007) realizaram estudo para avaliar a natureza e a 

extensão dos déficits cognitivos em 25 adultos, nas idades entre 18-35 anos, 

tratados precocemente e que descontinuaram a dieta na adolescência, 25 pacientes 

que continuaram a dieta até a idade adulta e 45 sujeitos típicos no grupo controle. 

Os resultados mostraram que o dois grupos dos indivíduos com PKU diferiram 

significantemente na velocidade e na performance de memória de trabalho. Os 

autores apresentaram que a descontinuidade da dieta pode ter influências no 

sistema dopaminérgico, provocando déficits que explicariam as alterações nas 

funções cognitivas encontradas. Afirmaram que a descontinuidade da dieta, na 

adolescência, traz conseqüências desastrosas para os pacientes com PKU, pois 

estes podem perder em rendimento escolar, profissional e que isto pode interferir na 

qualidade de vida. 
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Bosh et al. (2007) realizaram estudo com 32 indivíduos com PKU, que 

realizaram dieta contínua durante toda a vida, e grupo controle pareado, na faixa 

etária de 18 a 30 anos, com o objetivo de avaliar o nível sócio-demográfico (situação 

de moradia, educação e emprego) e a qualidade de vida. Foram utilizados 

questionários sobre aspectos de autonomia, desenvolvimento psicológico, 

desempenho sexual e comportamentos sociais e uma escala sobre qualidade de 

vida. Os autores relataram que não houve diferença estatisticamente significante 

entre os participantes com PKU e o grupo controle quanto ao desenvolvimento da 

autonomia, ao desenvolvimento psicológico e sexual, ou ao desenvolvimento social. 

Quanto aos resultados sócio-demográficos, houve alta porcentagem de pacientes 

com PKU que receberam educação especial na escola primária, quando 

comparados ao grupo controle. Os dois grupos não diferiram quanto ao número de 

sujeitos que ainda moravam com os pais, status matrimonial e porcentagens de 

sujeitos empregados. Não houve diferença entre os grupos quanto à escala de 

qualidade de vida. Os resultados do estudo demonstraram que, embora a PKU seja 

uma doença crônica, com grande carga ocasionada pelo diagnóstico precoce e 

controle de dieta restrita contínua, sujeitos com PKU que apresentaram aderência ao 

tratamento e continuidade ao longo de suas vidas, tiveram qualidade de vida 

adequada.  

Silva et al. (2007) apresentaram um estudo, com o objetivo de comparar 

habilidades de desenvolvimento de irmãos com PKU, verificando influências da 

história clínica nestas habilidades, uma vez que um deles não iniciou o tratamento 

precocemente. Foram avaliados dois irmãos, um do gênero masculino (C1 - 10 anos 

e 10 meses) e outro feminino (C2 - seis anos). C1 recebeu diagnóstico tardio (aos 

cinco anos) e C2 recebeu diagnóstico no primeiro mês de vida. Realizou-se 

entrevista detalhada, análise de prontuário e avaliação fonoaudiológica. As 

avaliações constaram da Observação do Comportamento Comunicativo; aplicação 

da TSDD-II; TVIP e EDCGA. O diagnóstico comprobatório foi realizado pelo índice 

de Phe, que acusou nível de fenilalanina alterado (Phe = 40mg/dL - C1 e Phe = 

19,7mg/dL - C2). A queixa familiar apresentada em relação a C1 foi alteração 

comportamental, movimentos corporais repetitivos e atraso na aquisição da fala e da 

linguagem. Na observação comportamental de C1, verificaram-se raras produções 

orais, atividade interacional reduzida, tempo de atenção diminuído, raros contatos 
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oculares, medo exacerbado, alteração de compreensão, atividade simbólica primitiva 

e maneirismos. No TSDD-II e na EDCGA, C1 apresentou comportamento motor 

delicado, adaptativo e pessoal-social e motor grosseiro compatível a 19 meses e 

desempenho de linguagem referente a 16 meses. No TVIP, não atingiu o escore 

base do teste. A avaliação neurológica e psicológica indicou déficit intelectual 

significativo e comportamentos autísticos. Quanto à C2, não houve queixa por parte 

da família quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, exceto quanto àlinguagem. 

Na observação comportamental, verificou-se participação ativa em atividade 

dialógica, função comunicativa narrativa, relato de experiências imediatas, 

compreensão de ordens com três ou mais ações, atuação diversificada sobre 

objetos, relacionando-os, e imitação de contextos verbais e gestuais. No TSDD-II e 

na EDCGA, observou-se comportamento pessoal-social, motor delicado, adaptativo 

e motor grosseiro compatível a sua idade cronológica e comportamento lingüístico 

referente a cinco anos. No TVIP, obteve classificação baixa superior. O diagnóstico 

tardio e o não tratamento adequado da PKU acarretaram alterações significantes no 

desenvolvimento de C1, demonstrando a importância do diagnóstico e do tratamento 

precoces da PKU. Entretanto, mesmo com o tratamento precoce, há possibilidade 

da interferência desta alteração metabólica no desenvolvimento da criança, como 

observado em C2, confirmando a importância do diagnóstico precoce e do 

tratamento contínuo do controle dos níveis de Phe. 

Steiner et al. (2007) descreveram o caso de três indivíduos não aparentados, 

dois do sexo masculino (com idades de nove e 35 anos) e um do sexo feminino 

(com idade de oito anos), apresentando PKU, diagnosticados tardiamente e com 

comportamento autístico, todos com adesão limitada ao tratamento dietético, 

resultando em altos níveis plasmáticos de Phe, especialmente no indivíduo mais 

velho. Os achados clínicos dos três participantes incluíam hipopigmentação de 

cabelos, déficit intelectual grave, desenvolvimento precário da linguagem verbal e 

sintomas autísticos. Outros achados neurológicos, como convulsões, espasticidade, 

ataxia, agressividade e hiperatividade foram descritos em um dos indivíduos. 

Homozigose para a mutação IVS10nt11g/a (IVS10nt546) foi encontrada em todos. 

Discutiu-se se essa mutação estaria particularmente envolvida no desenvolvimento 

de sintomas autísticos em indivíduos com PKU não tratada. Este é o primeiro relato 
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de achados moleculares em indivíduos brasileiros com PKU, que desenvolveram 

características autísticas. 

Ferreira et al. (2007c) apresentaram um estudo com o objetivo de descrever 

habilidades de desenvolvimento de uma criança diagnosticada com PKU. Participou 

do estudo uma criança do gênero masculino, com 51 meses de idade cronológica, 

diagnosticada aos 10 dias de vida, pela TN. Na história clínica, não foram relatadas 

intercorrências durante gestação, parto e desenvolvimento neuropsicomotor. A 

família apresentou queixa quanto à inteligibilidade de fala. O participante realiza 

dieta alimentar e acompanhamento periódico dos níveis de Phe. Realizou-se 

avaliação fonoaudiológica por meio da aplicação da ADL, do TVIP, do TSDD-II e da 

EDCGA. Na ADL, o participante apresentou distúrbio leve da linguagem receptiva e 

expressiva, apresentando desempenho referente a crianças de até 3 anos e 11 

meses de idade. No TVIP, obteve classificação baixa superior. No TSDD-II e na 

EDCGA, o desempenho na habilidade motora grosseira e pessoal-social foi 

compatível à sua idade cronológica; na habilidade motora fina e adaptativa, o 

desempenho foi referente ao de crianças com 35 meses de idade; e, na habilidade 

lingüística, referente ao de crianças de 41 meses. Concluiu-se que a criança 

apresentava alterações nos comportamentos lingüísticos, motor fino e adaptativo. 

Ressaltaram a importância do acompanhamento longitudinal do desenvolvimento 

comunicativo de crianças com PKU, uma vez que a literatura relata a possibilidade 

de alterações nas habilidades do desenvolvimento em diversos níveis. 

VanZutphen et al. (2007) realizaram um estudo com o objetivo de descrever 

funções executivas em 15 indivíduos com PKU diagnosticados e tratados 

precocemente, de idade cronológica variando de 8 a 20 anos, verificando-se o efeito 

da aderência da dieta nestas habilidades estudadas. Os escores dos participantes 

com PKU foram comparados com grupo normativo. Os indivíduos com PKU 

apresentaram baixo desempenho em habilidades executivas, incluindo resolução de 

problemas, formação de conceitos, habilidades de raciocínio, fluência verbal, além 

de concluírem que, na adolescência, os indivíduos diminuíram a aderência à dieta, 

resultando em altos níveis de Phe no sangue, ocorrendo, assim, mudanças nas 

habilidades das funções executivas. Recomendaram que as crianças e os 

adolescentes com PKU fossem monitoradas durante todo o seu desenvolvimento, 
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com específica atenção nas áreas comumente associadas aos déficits nas funções 

executivas, como ocorre nas habilidades exigidas na escola e nas atividades sociais. 

Waisbren et al. (2007) apresentaram um estudo de revisão da literatura de 

trabalhos publicados entre janeiro de 1980 a fevereiro de 2004, correlacionando QI e 

níveis de Phe. Em todos os estudos, encontraram correlação estatística significante 

entre os níveis de Phe e QI, durante os períodos críticos de desenvolvimento, 

relatados entre o nascimento até 12 anos. Encontraram estudos que indicavam que 

pacientes com tratamento precoce, mas com índices de Phe elevados, 

apresentavam redução nos escores de QI, e que houve correlação positiva entre 

aumento dos níveis de Phe e diminuição do QI. Informaram que cada 2mg/dL de 

aumento de Phe pode predizer a redução de 1.9 a 4.1 pontos no QI final. Na análise 

dos estudos, os autores concluíram que há uma correlação importante entre o nível 

de Phe e QI em pacientes com PKU e que a Phe pode ser considerada “biomarca 

preditiva” para índices de QI. Ressaltaram, entretanto, que é necessário verificar o 

tipo de doença que está proporcionando o aumento de Phe, por exemplo, na PKU 

clássica, na hiperfenilcetonúria mista ou inespecífica. 

Ding et al. (2008) realizaram um estudo para detectar possíveis patologias 

sub-clínicas cerebrais por meio de RMI e testes neuropsicológicos e cognitivos em 

quatro sujeitos, com PKU adultos e grupo controle. Os autores apresentaram que a 

correlação entre PKU e lesões cerebrais ainda não está claramente demonstrada, 

apesar de estudos já publicados sobre esta temática. Concluíram que as mudanças 

estruturais podem estar relacionadas aos déficits neurológicos e cognitivos nestes 

indivíduos com PKU. Contudo, estudos adicionais são necessários. 

Gassió et al. (2008) estudaram funções cognitivas e o sistema antioxidante 

em um grupo de 36 pacientes com PKU, diagnosticados e tratados precocemente e 

29 indivíduos do grupo controle. A medida dos co-fatores antioxidantes foi avaliada 

por meio de marcadores plasmáticos, como: selênio, retinol, tocoferol, co-enzima 

Q10, malondialdehide e enzimas antioxidantes nas células, como: glutamina, 

peroxidase, catalase, superóxido dismutase. Para a análise bioquímica, foram 

obtidos os níveis de Phe no plasma. O controle da dieta foi calculado pela média de 

todos os resultados de Phe, monitorado por duas semanas, durante seis meses, 

antes da aplicação dos testes neuropsicológicos. Para avaliar as funções executivas, 

foram utilizados testes neuropsicológicos que avaliaram QI, funções viso-espaciais e 
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memória visual, memória imediata e habilidades de aprendizagem verbal auditiva, 

função motora fina e atenção. Os indivíduos com PKU apresentaram baixos índices 

de selênio, co-enzima Q10 e catalase e altos níveis de malondialdehide, quando 

comparados ao grupo controle. Os testes estatísticos mostraram correlação 

significantemente negativa entre as concentrações de selênio no plasma e as 

medidas nos testes de performance cognitiva, com mais emissões de erros, 

flutuação de atenção, inconsistência do tempo de resposta, durante a realização dos 

testes. A deficiência em selênio foi associada com um pior desempenho nas provas 

de atenção. Os autores concluíram que as baixas concentrações de selênio podem 

estar associadas, de modo negativo, às funções cerebrais, como diminuição dos 

neurônios e, conseqüentemente, a várias disfunções, como, por exemplo, o controle 

da atenção sustentada e impulsividade, que são funções cognitivas dependentes do 

córtex pré-frontal. Os autores ressaltaram que é importante não somente o controle 

de níveis de Phe no sangue de indivíduos com PKU, mas também de outros 

componentes nutricionais, tal como o selênio, pois este está associado com déficits 

nas funções específicas de atenção, mas não com outras funções executivas.  

Spronsen e Burgard (2008) apresentaram um estudo intitulado: “A Verdade 

sobre o Tratamento de Pacientes com PKU depois da Infância”. Os autores 

apresentaram que, nos últimos anos, houve um aumento do número de manuais ou 

diretrizes para o tratamento da PKU. Informaram que a maioria desses guias é 

voltada aos cuidados com as crianças e menos com os adultos, embora todas as 

publicações nesta área apresentem a importância do controle da dieta por toda vida. 

Nessa revisão, foram encontrados guias que apresentaram que exames 

neurológicos por imagens deveriam fazer parte da rotina de acompanhamento 

desses indivíduos. Enfatizaram que é necessário desenvolver estudos em genética 

com esses indivíduos e que a maioria dos guias nem abordam este assunto. 

Informaram que os manuais pecam em informar quanto aos aspectos nutricionais e 

os riscos de dieta não adequada. Relataram, também, a necessidade de suporte 

psicológico tanto para o paciente, quanto para sua família. Há diferentes normativas 

aplicadas ao tratamento de indivíduos com PKU, que mostram a grande 

variabilidade de propostas de tratamento. Nesse estudo de revisão, os autores 

apresentaram que a maioria dos guias informa sobre níveis plasmáticos de 

concentração de Phe e dieta, mas nem sempre se preocupa em apresentar para 
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esta população tópicos relacionados às questões neuropsicológicas, psicológicas ou 

nutricionais e a importância destas no decorrer da vida desses indivíduos. 

Simon et al. (2008) realizaram um estudo sobre qualidade de vida em 

indivíduos adolescentes e jovens adultos com PKU. Informaram que o conceito de 

qualidade de vida é multidimensional e que a doença e o tratamento trazem 

impactos na qualidade de vida e bem estar emocional. Apesar da PKU, identificada 

e tratada precocemente ser relativamente benigna, com baixo número de 

hospitalizações, é necessário monitoramento contínuo e regular dos níveis 

sangüíneos de Phe, além da manutenção de complexa dieta por toda sua vida, o 

que caracteriza que o indivíduo é portador de uma doença crônica. A partir da auto-

percepção, após a aplicação de um questionário sobre qualidade de vida em 67 

indivíduos adultos, pareados a um grupo de pessoas típicas, a análise do status 

social revelou pobre percepção de qualidade de vida, tendência a atraso ou baixa 

autonomia, o que resultou, como conseqüência, em problemas na estruturação 

social, refletindo nas relações interpessoais, educacionais e profissionais, quando 

comparado a seus pares. Entretanto, a PKU, apesar de ser uma doença crônica, 

quando diagnosticada, tratada e acompanhada durante as várias etapas da vida, 

não impossibilita o desenvolvimento de ajustes emocionais.  

Bercovich et al. (2008) realizaram pesquisa sobre genótipo-fenótipo e 

mutações na PHA. Descreveram que existem mais de quinhentas diferentes 

mutações com variáveis conseqüências fenotípicas na PKU. Essas mutações são 

uniformemente distribuídas ao longo dos exons do gene PHA. Existe grande 

variabilidade quanto à correlação entre o fenótipo e o espectro da mutação, sendo 

difícil estabelecer correlação entre o genótipo e fenótipo. Foram obtidas 180 

amostras de DNA de pacientes com PKU, que foram divididos em grupos conforme 

a classificação do nível de Phe no plasma, ou seja, PKU clássica, PKU leve, PKU 

moderada, Hiperfenilcetonúria. Foi analisado o DNA dos pacientes para mutações 

em todo o exon 13 do gene PHA. Foram encontradas 48 diferentes mutações. Na 

PKU clássica, foram detectadas mutações em 148 dos 154 alelos, enquanto que, na 

hiperfenilcetonúria, foram detectados em 55 dos 72 alelos. 
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2.5  REVISÃO DOS TRABALHOS BRASILEIROS COM O TESTE DE SCREENING 

DE DESENVOLVIMENTO DE DENVER II (TSDD-II) 

 

 

O Teste Screening de Desenvolvimento Denver foi publicado pela primeira 

vez em 1967 (FRANKENBURG; DODDS, 1967), revisado e publicado com novos 

itens em 1992, como Teste de Screening de Desenvolvimento Denver II 

(FRANKENBURG et al., 1992a; FRANKENBURG et al., 1992b).  

O Teste de Screening de Desenvolvimento Denver II (TSDD-II) ainda não 

está padronizado para a população brasileira, mas vem sendo muito utilizado no 

Brasil, como instrumento de triagem do desenvolvimento infantil, por diversos 

profissionais da área da saúde. A seguir, serão apresentados estudos brasileiros 

que utilizaram, em sua metodologia, o TSDD-II. 

Halpern et al. (1996) realizaram estudo para identificar crianças que 

apresentavam fatores de risco para atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor, 

relacionando o peso ao nascimento e à situação sócio-econômica familiar. Após o 

parto, foram entrevistadas 5.304 mães de crianças que residiam na zona urbana. As 

informações foram coletadas por meio de questionário, enfocando variáveis 

reprodutivas, demográficas, sócio-econômicas e ambientais. Uma amostra aleatória 

de 20% das crianças foi visitada aos 12 meses de idade, e o desenvolvimento foi 

avaliado por meio do TSDD-II. Das 1.362 crianças avaliadas durante o primeiro ano 

de vida, 463 (34%) apresentaram teste sugestivo para atraso no desenvolvimento. 

Os resultados indicaram que o baixo peso ao nascimento e situações sócio-

econômicas estavam fortemente associados com potenciais atrasos no 

desenvolvimento de crianças aos 12 meses de idade. 

Fisberg et al. (1997) utilizaram o TSDD-II com o objetivo de comparar o 

desenvolvimento de 130 crianças subnutridas, com idade cronológica variando de 

dois a seis anos, vindas de nível sócio econômico baixo. Os procedimentos de 

avaliação ocorreram em dois momentos. Um inicial e o segundo, após seis meses 

de intervenção nutricional com suplemento alimentar enriquecido com ferro. A maior 

parte das crianças teve desempenho normal, tanto na primeira aplicação (70,8%), 

como na segunda (80,8%). Na comparação dos resultados, 76,9% não modificaram 

o desempenho e 18,4% melhoraram significativamente. Não foram encontradas 
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diferenças significantes quanto ao sexo, mas houve melhora significante entre as 

crianças de quatro a seis anos. Concluíram que, além do aspecto nutricional, fatores 

como prontidão para aprendizagem, organização familiar e orientação 

psicopedagógica favoreceram o desenvolvimento, mesmo considerando-se o baixo 

nível socioeconômico da população estudada.  

Coelho et al. (1998) realizaram um estudo para avaliar o conhecimento de 

pais de crianças recém-nascidas de alto risco a respeito do desenvolvimento infantil 

dos filhos, a fim de conhecer o nível de informação a ser oferecido a esses pais e de 

sistematizar um serviço de orientação familiar. A casuística foi composta por três 

grupos: Grupo A: pais de crianças de alto risco; Grupo B: pais de crianças de pré-

escola particular; e Grupo C: pais de crianças de pré-escola pública. Os pais foram 

entrevistados, utilizando-se 12 itens extraídos do TSDD-II, abrangendo áreas do 

desenvolvimento pessoal-social, de linguagem, motor fino e motor grosso. 

Magalhães et al. (1999) realizaram um estudo para verificar a validade do 

TSDDII para um grupo de crianças pré-termo, que participavam de um programa de 

acompanhamento de recém-nascidos de alto risco. A casuística incluiu 29 crianças 

com idade gestacional abaixo de 32 semanas e/ou peso inferior ou igual a 1.500 

gramas. As crianças foram acompanhadas por meio da utilização do TSDD-II, 

realizando avaliações aos 12, 18 e 24 meses. As respostas das crianças pré-termo 

foram comparadas aos dados da amostragem normativa do instrumento. Dos 53 

itens examinados, 22% apresentaram respostas diferenciais entre as crianças pré-

termo e os dados da amostragem normativa. Houve diferença estatisticamente 

significante entre o desempenho das crianças pré-termo e os dados normativos. Os 

resultados apontaram para a necessidade da validação desse teste para a realidade 

brasileira, pois aspectos culturais e sociais estão envolvidos e podem influenciar no 

desempenho das crianças brasileiras. 

Cunha (2000) avaliou o desenvolvimento de 132 crianças de zero a 12 

meses de vida por meio do TSDD-II, considerando as variáveis sexo, peso ao 

nascimento, estado nutricional e condições sócio-econômicas. Das 132 crianças 

avaliadas, 60% tiveram o desempenho normal e 39,4%, desempenho alterado. Os 

dados revelaram que o peso ao nascimento e a prematuridade foram variáveis 

significantes para o atraso do desenvolvimento no primeiro ano de vida. Nesse 

estudo, as variáveis, a condição nutricional, o nível sócio-econômico e o grau de 
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instrução escolar das mães não foram estatisticamente significantes em relação ao 

desempenho das crianças nas habilidades de desenvolvimento. 

Bruck et al. (2001) realizaram um estudo com o objetivo de detectar 

anormalidades neurológicas em crianças infectadas pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). Foram avaliadas 43 crianças infectadas pelo HIV (grupo 1); 40 

crianças soro revertidas (grupo 2); e 67 crianças do grupo controle (grupo 3), por 

meio de Exame Neurológico, TSDD-II, Teste de Adaptação Clínica, Escala 

Lingüística e Desenvolvimento Auditivo (CAT/CLAMS). Nas crianças do grupo 1 e 2, 

foram encontrados sinais de hiperatividade, irritabilidade e hipotonia, não havendo 

correlação estatisticamente significante entre as crianças infectadas e as soro 

revertidas. Alterações do desenvolvimento foram mais freqüentes no grupo de 

crianças infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana. 

Gontijo et al. (2001) realizaram estudos, comparando características do 

desempenho neuromotor de crianças HIV positivo com crianças soro negativas. A 

casuística foi constituída por 28 crianças na faixa etária entre zero e três anos, 14 

com HIV positivo e 14 HIV negativo. A avaliação do desenvolvimento ocorreu por 

meio da escala Bayley Infant Neurodevelopment Screener (BINS) e do TSDD-II. 

Foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos, principalmente nas 

habilidades motora grossa e de linguagem. O sentido dessas diferenças indica 

desempenho inferior do grupo de crianças HIV positivo quando comparado com o 

grupo HIV negativo nas funções motoras e de linguagem.  

Halpern et al. (2002) verificaram a prevalência de suspeita de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor em crianças aos 12 meses, por meio do TSDD-II. 

Foram avaliadas 1363 crianças e houve suspeita de atraso no desenvolvimento 

naquelas que apresentaram falhas em um ou mais itens do TSDD-II. Verificou-se 

que as crianças que apresentaram maiores riscos de suspeita de atraso em seu 

desenvolvimento foram: as mais pobres, com mais baixo peso, as que apresentaram 

idade gestacional inferior a 37 semanas, as que tinham mais de três irmãos e as que 

haviam recebido leite materno por menos de três meses ou não haviam sido 

amamentadas. As crianças que apresentaram um índice peso/idade, aos seis 

meses, menor ou igual a 2 desvios-padrão da referência tiveram risco dez vezes 

maior de suspeita de atraso no desenvolvimento. Houve diferenças importantes nas 

quatro áreas avaliadas: a escala do desenvolvimento motor mostrou o maior 
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percentual de suspeita (15%), seguida pela escala pessoal-social (5,5%) e, em 

proporção bem menor, pelas escalas de motricidade fina (1,6%) e de linguagem 

(menos de 1%). 

Bruck et al., (2002) verificaram se a avaliação do desenvolvimento 

neuropsicomotor por meio dos testes de triagem de desenvolvimento aos dois anos 

poderia prever o desenvolvimento das crianças aos cinco anos. Foram avaliadas 57 

crianças aos dois e cinco anos de idade, por meio do Teste de QI e TSDD-II. Das 57 

crianças, 25 tiveram duas ou mais reprovações nos testes de triagem aos dois anos 

e, destas, 20 apresentaram QI abaixo do normal, ou seja, 80% das crianças que 

tiveram duas ou mais reprovações aos 2 anos apresentaram desempenho 

insatisfatório no teste de QI. Aos 5 anos de idade, 22 dos 57 pacientes tiveram duas 

ou mais reprovações nos testes e, destes, 90% obtiveram desempenho abaixo do 

normal no teste de QI, o que demonstrou que houve relação e dependência na 

avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor aos dois anos e desenvolvimento 

cognitivo aos cinco anos. Além disso, demonstrou que duas ou mais reprovações 

nos testes de triagem representam risco estatisticamente significativo de 

rebaixamento cognitivo aos cinco anos. 

Caon et al. (2003a) observaram o desempenho neuropsicomotor de três 

pares de gêmeos, matriculados em creches da rede municipal de ensino. A 

avaliação constou do instrumento TSDD-II. O par A foi constituído por meninos de 

10 meses (nove meses por idade corrigida), nascidos de parto cesariana, 

prematuros de 34 semanas, ambos com peso e comprimento baixos ao nascimento 

e história de morbidade neonatal. O par B foi composto por meninas de 13 meses, 

também nascidas de parto cesariano, a termo. Uma das crianças apresentou baixo 

comprimento ao nascer e morbidade neonatal. No par C, estavam crianças 

discordantes no gênero, com 16 meses de idade, nascidas de 37 semanas 

gestacionais, de parto normal, ambos com peso e comprimento baixos ao nascer. 

Uma das crianças, a do sexo masculino, apresentava história de morbidade 

neonatal. Os resultados, numa análise intra-pares, indicaram diferenças entre as 

áreas avaliadas, com unanimidade na suspeita de atraso. No par A, ambas as 

crianças apresentaram desenvolvimento questionável na área da linguagem, e uma 

delas apresentou, ainda, suspeita de atraso na área pessoal-social. No par B, ambas 

apresentaram desenvolvimento questionável na área da linguagem e pessoal-social, 
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enquanto uma delas (B2) revelou, como suspeito de atraso, o desenvolvimento 

motor fino-adaptativo. No par C, a menina apresentou suspeita de atraso nas quatro 

áreas avaliadas, e o menino, em três áreas, excetuando-se a área motora grosseira. 

Na pesquisa, ficou evidente a discordância qualitativa intra-par de fatores de risco 

para atraso no desenvolvimento e a marcada suspeita de atraso.  

Caon et al. (2003b) realizaram um estudo para verificar a incidência de 

suspeita de atraso nas áreas de linguagem e de sociabilidade, em crianças 

institucionalizadas, em idade precoce. Foram avaliadas 65 crianças de zero a dois 

anos, matriculadas em oito creches, por meio do TSDD-II. As idades extremas dos 

participantes foram de quatro e 17 meses, com média de 10,5 meses. Na área do 

desenvolvimento da linguagem, a incidência de suspeita ocorreu para 31 

participantes. Conjuntamente com suspeita de atraso na conduta pessoal-social, a 

incidência aumentou consideravelmente, somando 52 crianças. O atraso isolado na 

área pessoal-social foi encontrado em duas crianças. Os resultados revelaram a 

importância da estimulação do desenvolvimento infantil no ambiente das creches. 

Caon et al. (2003c) verificaram a incidência de suspeita de ADNPM e seus 

possíveis determinantes, em 110 crianças de ambos os sexos, matriculadas em 

creches municipais, da faixa etária de zero a dois anos, por meio do TSDD-II. O 

desenvolvimento neuropsicomotor encontrou-se dentro da normalidade para 13,8%. 

Foi evidenciado como questionável o ADNPM em 56 crianças (86,2%), com 

predomínio absoluto de prejuízo na área da linguagem (94,6%), seguida pela área 

pessoal-social (41%), motor fino-adaptativo (12,5%) e motor grosseiro (8,9%). As 

variáveis que se mostraram estatisticamente significativas foram: o peso ao 

nascimento, a ocorrência de gemelaridade, o estado nutricional e o aleitamento 

materno. Os resultados encontrados nesse estudo requerem análise mais 

aprofundada em termos de padronização e validação do TSDD-II, em vista da alta 

incidência de alteração do desenvolvimento na área da linguagem e na inter-relação 

entre as variáveis para a determinação etiológica de atrasos e o embasamentos de 

ações para intervenções.  

Rezende et al. (2003) avaliaram 33 crianças de zero a 36 meses que 

freqüentavam creches da cidade de São Paulo, por meio do TSDD-II, enfocando as 

habilidades de linguagem e pessoal-social. Destas, 18 eram do sexo masculino e 15 

do feminino. Todos foram avaliados em dois momentos, num intervalo de cinco 
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meses entre eles. As crianças eram de nível sócio-econômico homogêneo. Os 

resultados foram não-significantes na área de linguagem e significantes na pessoal-

social. Concluiram que a creche pode ter contribuído para a obtenção desses 

resultados  

Silva et al. (2004) realizaram um estudo para verificar a existência de 

ADNPM em 15 indivíduos com cardiopatia congênita não-corrigida. A média de 

idade das crianças foi de 6,7 meses. A avaliação do desenvolvimento foi realizada 

por meio do TSDD-II. A suspeita de atraso foi evidenciada em 14 crianças (93%). O 

pior desempenho entre os domínios avaliados foi na motricidade grosseira, seguido 

de linguagem e motricidade fina. O pessoal-social estava adequado em quase todos 

os indivíduos.  

Levy e Rech (2004) compararam as influências de um programa 

fisioterapêutico ambulatorial ou domiciliar no desenvolvimento neuropsicomotor de 

11 crianças nascidas pré-termo. Onze crianças e seus familiares participaram do 

estudo. Os familiares responsáveis assistiram a uma palestra de instrução e a um 

vídeo de demonstração do protocolo de exercícios e responderam a um 

questionário. As crianças foram divididas em grupo ambulatorial, com seis 

participantes e grupo domiciliar, com cinco participantes. Os grupos foram 

acompanhados por 12 semanas, e todas as crianças foram avaliados pelo TSDD-II 

no início e no final do programa. O grupo ambulatorial era atendido no ambulatório 

de fisioterapia motora, duas vezes na semana, com terapia motora individual, 

durante 30 minutos. O grupo domiciliar recebeu a orientação de realizar o protocolo 

de exercícios por seus familiares, também duas vezes na semana, em suas 

residências. Os responsáveis de ambos os grupos foram orientados para que 

pudessem realizar o protocolo de exercícios nos outros dias da semana, se assim 

desejassem. Os resultados do TSDD-II, na primeira e na última avaliação, 

mostraram decréscimo dos itens de atenção e falha na maioria das categorias 

propostas. Essa tendência de decréscimo dos itens de atenção e falha é sugestiva 

da resposta positiva ao programa de intervenção motora em ambos os grupos 

pesquisados. 

Barichello e Rech (2004) realizaram um estudo para verificar a influência da 

pneumopatia crônica sobre o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças de zero 

a seis anos de idade, comparando-as com crianças típicas. Foram avaliadas 48 
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crianças, 24 destas, pneumopatas (GA) e 24 crianças típicas (GB). Os dois grupos 

foram avaliados e reavaliados num intervalo mínimo um mês e 15 dias e, no 

máximo, em três meses. O desenvolvimento motor e cognitivo foi avaliado por meio 

do TSDD-II. Não houve diferenças significativas em relação a idade, sexo, cor, 

índice de massa corporal (IMC), tipo de parto, escolaridade do chefe da família, nível 

sócio-econômico e fumo domiciliar entre os grupos. As crianças pneumopatas 

apresentaram maior número de internações do que as típicas. Na primeira avaliação 

do TSDD-II, no GA, foram encontradas 22 crianças com suspeita de atraso no 

desenvolvimento e, no GB, cinco crianças. Na segunda avaliação, no grupo GA, 

foram encontradas 19 crianças com suspeita de atraso no desenvolvimento e, no 

GB, cinco crianças apresentaram suspeita de atraso no desenvolvimento. Concluiu-

se, portanto, que a doença pulmonar crônica pode estar relacionada com o atraso no 

desenvolvimento motor e cognitivo. 

Klausing et al. (2004) buscaram identificar dificuldades encontradas na 

aplicação do TSDD-II por alunos do Curso de Medicina. As principais dificuldades 

foram: inexperiência/desconhecimento do teste, clareza dos itens da tabela, 

dispersão das crianças, tabelas de difícil leitura pela má qualidade, ausência dos 

pais ou responsáveis e pouco tempo para a aplicação dos testes. Os autores 

concluíram que a aplicação adequada desse teste exige a associação entre 

conhecimento e prática do protocolo, habilidades individuais do aplicador, espaço e 

tempo adequados.  

Amador e Condino-Neto (2004) analisaram, prospectivamente, o 

desenvolvimento por meio do TSDD-II de dois grupos de crianças: o primeiro, 

constituído por sete crianças com displasia broncopulmonar (DBP) e o segundo, por 

15 crianças sem DBP, todas nascidas com peso inferior a 1.500g. Os resultados 

indicaram que todas as crianças do grupo com DBP apresentaram algum tipo de 

alteração; no grupo controle, somente uma apresentou alteração.  

Rezende et al. (2005a), utilizando o TSDD-II, realizaram um estudo com o 

objetivo de observar, de modo sistematizado, habilidades motoras de crianças 

consideradas normais, que freqüentam creches da cidade de São Paulo. A amostra 

foi composta por 30 crianças da faixa etária de zero a quatro anos, que foram triadas 

em três momentos distintos, ao longo de dois anos. Analisando-se as triagens, 
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observaram que as crianças melhoraram seu desempenho motor após terem 

ingressado nas creches. 

Rezende et al. (2005b) utilizando o TSDD-II, realizaram um estudo com o 

objetivo de observar, de modo sistematizado, habilidades das áreas de linguagem e 

pessoal-social de uma corte de crianças consideradas normais, que freqüentavam 

creches de bom padrão de qualidade da cidade de São Paulo. A amostra foi 

composta por 30 crianças da faixa etária de zero a quatro anos, com nível sócio 

econômico homogêneo (baixa superior), que foram triadas em três momentos 

distintos: o intervalo entre as duas primeiras avaliações foi de, aproximadamente, 

seis meses e, entre a segunda e a terceira, foi de aproximadamente um ano. O 

grupo foi formado por 17 meninos e 13 meninas. Na primeira avaliação, 

considerando-se a área pessoal-social, 80% apresentaram resultados adequados e 

20% apresentaram atenção ou atraso. Na segunda avaliação, 100% estavam 

adequadas. Na terceira avaliação, 93% obtiveram resultados adequados e 6,7% 

apresentaram atenção ou atraso. Na avaliação da área da linguagem, na primeira 

avaliação, 76,7% obtiveram resultados adequados e 23,3%, apresentaram atenção 

ou atraso. Na segunda, 83,33% estavam adequados e 16,67% apresentaram 

atenção ou atraso. Na terceira avaliação, 73,33% obtiveram resultados adequados e 

26,67% apresentaram atenção ou atraso. Os autores concluíram que, 

provavelmente, as habilidades das crianças na área pessoal-social tenham sido 

incrementadas pelas condições das instituições, o que não ocorreu na área da 

linguagem. Quanto às habilidades de linguagem, aparentemente, não houve 

qualquer modificação por freqüentarem as creches. Isto pode ser interpretado de 

dois modos: ou já estavam em um bom patamar ao começar a freqüentá-las, ou as 

instituições não estão favorecendo o desenvolvimento máximo das potencialidades 

das crianças. Infere-se que a primeira hipótese não seja de toda verdadeira, pois 

crianças apresentavam atenção e atrasos para esse desenvolvimento. Relataram 

que a proporção adulto/criança diminui após as crianças completarem 3 anos de 

idade e que esta é uma variável que deve ser mais aprofundada em outros estudos.  

Rezende et al. (2005c), utilizando o TSDD-II, realizaram um estudo, triando 

as habilidade do desenvolvimento de 66 crianças (37meninos e 29 meninas) de dois 

a três anos, que freqüentavam quatro instituições públicas de educação infantil. A 

maior parte das famílias desta amostra (62,74%) ganhava até cinco salários mínimos 
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por mês. As adequações de cada área do desenvolvimento foram: pessoal-social 

(N=54; 81,8%), motor fino (N=53; 80,3%), motor grosso (N=53, 80,3%) e linguagem 

(N=49; 74,2%). Na área de linguagem, as crianças obtiveram os piores resultados. 

Chermont et al. (2005) avaliaram o desenvolvimento de 20 crianças com 

idades entre um e dois anos, prematuras ao nascimento e com peso até 2.500g. 

Destas, 90% das crianças manifestaram alteração em, pelo menos, uma das quatro 

áreas avaliadas, antes dos três anos de idade; 20% das crianças apresentaram 

alteração no desenvolvimento motor-grosseiro, todas com um ano de idade; 65% 

tiveram alteração na linguagem, a maioria com dois anos e 65% apresentaram 

alteração no comportamento pessoal-social. Ressaltaram a necessidade de 

acompanhamento rigoroso de recém-nascidos prematuros por meio de programas 

de seguimento, composto por equipes multidisciplinares, no sentido de prevenir e 

detectar, precocemente, os desvios no desenvolvimento global dessas crianças. 

Affonso et al. (2005) compararam o desempenho de áreas motoras e de 

linguagem em 135 crianças, de ambos os sexos, de quatro anos de idade, 

freqüentadoras de escola pública de ensino infantil, por meio do TSDD-II. As 

crianças falharam mais em provas da área da linguagem; porém, essas crianças, 

que são de risco para o desenvolvimento, apresentaram forte associação entre 

desenvolvimento motor e o de linguagem. Concluíram que a área motora e a área de 

linguagem, quando avaliadas juntas, permitem melhor diagnóstico de atrasos no 

desenvolvimento.   

Beteli e Rezende (2006) descreveram o perfil de desenvolvimento, por meio 

do TSDD-II, especialmente da linguagem, de 150 crianças de quatro meses e 23 

dias até cinco anos e sete meses, com renda média familiar de 7,6 salários mínimos 

e que freqüentavam três instituições de educação infantil consideradas de boa 

qualidade. Não houve associação estatística dos resultados em relação ao sexo. Em 

termos de resultado global, houve melhora estatisticamente significante ao longo das 

cinco avaliações para as áreas avaliadas, exceto para a linguagem. O desempenho 

da linguagem se manteve igual ao longo dos cinco momentos. Com este resultado, 

apresentaram as seguintes possibilidades para explicar seus achados: as três 

instituições não estavam conseguindo aperfeiçoar as condições, de modo a propiciar 

às crianças o pleno desenvolvimento de suas habilidades de linguagem, e/ou o 

instrumento utilizado não possibilitou a triagem adequada das crianças nesta área. A 
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favor da primeira possibilidade, há o fato de que as habilidades de linguagem 

parecem declinar quando as crianças alcançam três anos de idade, melhorando 

mais tarde. Exatamente neste período, o módulo educadora/crianças está abaixo do 

nível recomendado. Quanto à segunda possibilidade, tem-se que o TSDD-II ainda 

não está validado para a Língua Portuguesa empregada no Brasil. Concluiram que 

freqüentar as creches pode ter sido benéfico para o desenvolvimento das crianças 

no que tange ao desenvolvimento global. No caso das habilidades de linguagem,  há 

necessidade de novas pesquisas. 

Schirmer et al. (2006) avaliaram a influência da idade gestacional (IG) e do 

peso ao nascimento na aquisição da linguagem e no neurodesenvolvimento em 69 

crianças de três anos de idade, que nasceram prematuras, com peso >1.500g e 

entre 1.500-2.500g. As avaliações constaram de exame neurológico clínico, TSDD-

II, Escala Bayley II e avaliação da linguagem. Concluiram que crianças nascidas 

prematuras e com baixo peso ao nascimento apresentam maiores risco de terem 

atraso no desenvolvimento da linguagem. As crianças com atraso no 

desenvolvimento de linguagem apresentaram desempenho cognitivo e psicomotor 

inferior ao das com desenvolvimento típico. 

Kreling et al. (2006) ressaltaram que o TSDD-II foi adequado para a 

avaliação do desenvolvimento de recém-nascidos de baixo peso e com fatores de 

risco neonatais para atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Participaram do 

estudo 87 recém-nascidos de muito baixo peso. Dos 87 lactentes, avaliados aos 12 

meses de idade corrigida: 54 (62,1%) apresentaram respostas normais ao teste 

TSDD-II; 33 (37,9%) respostas alteradas; e 14 (16,1%) tinham paralisia cerebral. O 

grande percentual dos recém-nascidos de baixo peso apresentou alterações do 

desenvolvimento neuropsicomotor, intensas para alguns, aos 12 meses de idade 

corrigida. O pior desenvolvimento está associado a alterações adquiridas no sistema 

nervoso central, à insuficiência respiratória e possivelmente, à imaturidade e/ou ao 

reduzido peso ao nascimento, como observado em outros estudos. Os autores 

destacaram que o TSDD-II não estabelece um prognóstico definitivo quanto à 

evolução neuropsicomotora, especialmente nos casos em que o número de 

respostas inadequadas é pequeno. Uma parcela desses casos pode apresentar boa 

evolução ao longo do tempo. 
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Cachapuz et al. (2006) determinaram a prevalência de suspeita de atraso de 

linguagem e possíveis associações entre fatores ambientais e biológicos em 204 

crianças de até seis anos. Foi aplicado um questionário às mães das crianças, 

contendo questões que contemplavam o histórico gestacional, neonatal e o 

desenvolvimento ao longo da infância. A aquisição da linguagem foi avaliada por 

meio do TSDD-II. A ênfase do estudo foi nas variáveis ambientais, considerando-se 

aquelas relativas à linguagem, como: estímulo familiar em casa, brinquedos, 

características pessoais e interacionais da criança. Os resultados mostraram uma 

prevalência de suspeita de atraso de linguagem em 26%. Os fatores ambientais e 

biológicos, que se associaram ao desfecho no modelo final da regressão logística, 

foram: renda familiar, escolaridade materna, intervalo interpartal, interesse da 

criança e estímulo à linguagem. Esse estudo mostrou que situações estressantes 

vividas por crianças de baixa renda e criadas por mães com baixa escolaridade 

afetam, sobremaneira, a estrutura familiar e o estímulo à linguagem infantil, 

comprometendo a aquisição e o desenvolvimento da linguagem. 

Gurgel et al. (2006a) correlacionaram o desenvolvimento de 48 crianças, de 

um a cinco anos de idade, ao grau de desnutrição que apresentavam. As crianças 

foram agrupadas segundo os critérios do nível de desnutrição. Foram analisados os 

dados referentes ao seu desempenho final na aplicação do instrumento em cada 

área e o número de áreas com alteração. Da população estudada 31,3% das 

crianças não foram submetidas à avaliação. Dentre as 33 crianças que compuseram 

a amostra, 15,15% foram classificadas como desnutridas moderadas e 84,85% 

como leves. Em relação ao desempenho final no teste, 32% das crianças 

desnutridas leves apresentaram desenvolvimento normal, e nenhuma criança 

desnutrida moderadamente obteve tal classificação. Ao analisarem o desempenho 

de cada área, encontraram diferença estatística na área motora fina. Em relação ao 

número de áreas alteradas, não houve relação significante. Concluíram que é 

necessário buscar ações em saúde que visem não somente ao fim da desnutrição, 

mas também à minimização de sua amplitude. 

Gurgel et al. (2006b) avaliaram habilidades de desenvolvimento de 66 

crianças pré-escolares, destas, 37 eram meninos e 29 meninas, de idade 

cronológica variando de dois a três anos, por meio do TSDD-II, atendidas em 

creches e pré-escolas municipais localizadas na região de Campo Limpo, da cidade 
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de São Paulo. Os resultados obtidos mostraram que, na área da linguagem e na 

área pessoal-social, mas especialmente na área da linguagem, as crianças 

apresentaram mais atrasos e sinais de atenção e menos alterações nas áreas 

motora grossa e fina. Concluíram que, em instituições de bom padrão de 

atendimento, os resultados tendem ser diferentes, ou seja, as crianças são mais 

adequadas nas áreas de linguagem, pessoal-social e motora fina e bem pior na 

motora grossa. Nestas, as famílias apresentam condições sociais e econômicas 

melhores. Percebe-se, deste modo, o quanto o desenvolvimento infantil é afetado 

pelas condições em que as crianças estão submetidas na relação família, creche e 

pré-escola. 

Pilz e Schermann (2007) verificaram a prevalência de suspeita de atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor e possíveis associações a fatores ambientais e 

biológicos, bem como à competência materna, em 197 crianças de até seis anos. 

Foi aplicado um questionário às mães, contendo perguntas sobre fatores 

socioeconômicos, reprodutivos, condições da criança ao nascer, patologia da 

criança, estrutura familiar, atenção à criança e componentes da competência 

materna. A suspeita de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças foi 

avaliado por meio do TSDD-II. Os resultados mostraram prevalência de suspeita de 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de 27%. As análises multivariadas 

mostraram que os fatores associados à suspeita de atraso no desenvolvimento 

foram: baixa renda familiar, gestação materna com intervalo interpartal inferior a 18 

meses e o fato de as mães não terem recebido apoio dos pais da criança. Os 

resultados afirmam a importância de programas de geração de renda, educação em 

saúde e planejamento familiar para a prevenção de atraso no desenvolvimento 

infantil. 

 

 

2.6 TRABALHOS BRASILEIROS COM ESCALA DE DESENVOLVIMENTO 

COMPORTAMENTAL DE GESELL E AMATRUDA (EDCGA) 

 

 

A seguir serão apresentados estudos brasileiros que utilizaram a EDCGA em 

sua metodologia. 
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Paine e Pasquali (1982) realizaram estudo longitudinal, avaliando o 

crescimento e o desenvolvimento psicomotor de 123 crianças nascidas a termo, com 

peso apropriado para a idade gestacional (BIG) e de 60 crianças a termo, porém 

pequenas para a idade gestacional (PIG), dos quatro aos 18 meses de idade. Tanto 

o aumento de altura, quanto o desenvolvimento psicomotor medido pelo EDCGA 

mostraram relação significativamente com status socioeconômico no grupo BIG. 

Adicionalmente, a altura mostrou-se significativamente correlacionada com o 

desenvolvimento psicomotor dos oito aos 18 meses, somente no grupo PIG. Tais 

resultados apontam para associação precoce do ambiente socioeconômico com o 

desenvolvimento psicomotor nas crianças PIG e indicam a importância da nutrição 

pós-natal refletida pela altura no desenvolvimento psicomotor, em crianças nascidas 

PIG. A influência do status socioeconômico sobre a altura e o desenvolvimento 

psicomotor no grupo PIG são hipoteticamente considerados como ocorrendo, pelo 

menos em parte, pela interação entre nutrição pós-natal e deficiências no 

crescimento intra-uterino. 

Méio et al. (1992) discutiram as possíveis repercussões das alterações nas 

habilidades psicomotoras, baseados no estudo com 100 crianças, 53 prematuros, 

sobreviventes de uma Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal. As crianças foram 

testadas entre as idades de 12 e 72 meses. A maioria dos participantes, com o peso 

abaixo de 1.500g ao nascimento, mostrou alterações significativas nas provas da 

EDCGA, especialmente nas áreas adaptativas, motora fina e linguagem.  

Sobolewski et al. (1996), com o objetivo de identificar as alterações 

neurológicas em recém-nascidos (RN) de baixo peso (inferior a 2.500g) e os seus 

fatores de risco, acompanharam 75 crianças nascidas por dois anos. Foram 

realizadas comparações com modelos propostos por Gesell (EDCGA) e avaliação 

com ultra-sonografia de crânio, realizada no primeiro semestre de vida e 

considerada alterada quando apresentasse sinais de hemorragia intracraniana, 

dilatação ventricular, imagens císticas e aumento de hipercogenicidade. Esse exame 

foi repetido semestralmente, quando observado qualquer uma dessas alterações, ou 

se diagnosticada alguma alteração clínica. Na aplicação da EDCGA, foi considerado 

anormal quando a criança apresentasse, pelo menos, uma avaliação alterada entre 

os quatro setores (motor, adaptativo, linguagem e pessoal-social). A incidência de 

alteração de desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) foi de 34,6%, sendo que 
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92,3% deste índice estava associado com Apgar de primeiro minuto <=7. Nessa 

pesquisa, no seguimento de dois anos, das 26 crianças classificadas pela EDCGA 

como apresentando alterações, 70% foram consideradas normais ao final do período 

estudado. Os autores ressaltaram que as alterações clínicas do DNPM são variáveis 

e dependentes dos fatores peri-natais. Crianças com fatores de risco, considerados 

marcadores clínicos (como, por exemplo, prematuridade, muito baixo peso, etc.) 

devem ser monitorizadas, pois são potencialmente sujeitas às alterações 

neurológicas futuras. 

Méio et al. (1999) revisaram, retrospectivamente, os prontuários de 119 

crianças internadas no Berçário de Alto Risco. Os fatores de risco peri-natais foram 

correlacionados com a evolução das crianças, e o resultado do Quociente de 

Desenvolvimento (QD), avaliado pelo EDCGA, foi realizado entre os 12 e os 24 

meses de idade. Observaram que o peso do nascimento, a ventilação mecânica e a 

sepse se associaram à EDCGA anormal. Os autores ressaltaram a importância de 

priorizar o acompanhamento dos RN com esses fatores de risco no período peri-

natal. 

Hage et al. (2004) verificaram o desempenho de 25 (GE) crianças de três a 

seis anos, com diagnóstico de alterações específicas da linguagem (AEDL), em 

comparação com 50 (GC) crianças normais, da mesma faixa etária, por meio da 

EDCGA. As crianças do GC apresentaram desempenho satisfatório e melhor do que 

as crianças do GE em todos os campos da escala. O valor da mediana do GE foi 

limítrofe nos comportamentos adaptativo e social-pessoal, já no de linguagem, foi 

extremamente rebaixado. Concluíram que as alterações de linguagem interferiram 

na avaliação dos outros campos do desenvolvimento (adaptativo e pessoal-social). 

Contesini et al. (2006) descreveram o desenvolvimento global e de 

vocabulário em sujeitos, na faixa etária de dois anos e seis meses a dois anos e oito 

meses, nascidos grandes para a idade gestacional (GIG). Foram aplicados os 

seguintes desenvolvimentos: Escala de Desenvolvimento de Gesell, para avaliar o 

desenvolvimento global; o teste de Linguagem Infantil – ABFW, para verificação da 

competência lexical. Foi encontrado um perfil diferenciado entre os sujeitos: o sujeito 

1 apresentou desenvolvimento normal; o sujeito 2 apresentou defasagem nas áreas 

adaptativa e de linguagem; e o sujeito 3, defasagem específica na área de 

linguagem. O desenvolvimento global e lingüístico nos casos avaliados apontou 
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diversidade nas performances, com um quadro de normalidade e dois quadros de 

defasagens em graus distintos. Embora o número de sujeitos tenha sido pequeno, 

os dados obtidos indicaram a necessidade de acompanhamento da população GIG 

com maior atenção, visando ao estabelecimento de condutas preventivas. 

Lamônica et al. (2007b) apresentaram um estudo com o objetivo de 

descrever habilidades lingüísticas e comportamentais em irmãos com Transtorno 

Global do Desenvolvimento, diagnosticados de acordo com os critérios do DSM-IV. 

Após cumprir os aspectos éticos de Pesquisa com Seres Humanos, foram avaliados 

dois irmãos, um do gênero masculino (13 anos - C1) e outro do feminino (6 anos - 

C2). A avaliação fonoaudiológica constou da observação comportamental, aplicação 

EDCGA, do Inventário Portage Operacionalizado (IPO) e da ADIR. Na avaliação 

comportamental, C1 apresentou atividade simbólica restrita, intenção comunicativa 

assistemática, produção de frases com até quatro elementos, realizou troca de 

turnos comunicativos e manteve contato ocular assistemático para iniciar a atividade 

comunicativa em seus turnos. Observaram-se comportamentos repetitivos e de auto-

estimulação, como bater os dedos em objetos, além de momentos agressivos e 

labilidade de humor e fala descontextualizada. C2 não apresentou brincadeira 

simbólica, nem intenção comunicativa, seja por gestos, ou oralmente. Observou-se 

balbucio indiferenciado e comportamentos repetitivos como balanceio de cabeça e 

pescoço e flapping. Solicitou, freqüentemente, para bater palmas, juntando as mãos 

do examinador. Na EDCGA, quanto ao comportamento adaptativo, C1 apresentou 

escore compatível com 36 meses; quanto a motor grosseiro e delicado, 60 meses; 

quanto à linguagem e ao comportamento pessoal e social, 36 meses. C2 

apresentou, quanto ao comportamento adaptativo, escore referente a 13 meses; 

quanto a motor grosseiro, 24 meses; referente a delicado, 15 meses; e quanto ao 

comportamento de linguagem e comportamento pessoal-social, 6 meses, 

respectivamente. No IPO, C1 apresentou desenvolvimento motor, cognição e 

linguagem compatível com 24 meses e socialização e autocuidados compatível com 

12 meses. C2, nesta escala, apresentou desenvolvimento motor compatível a 13 

meses e, em socialização, linguagem, autocuidados e cognição obteve escore 

compatível a 6 meses. C1 e C2 não conseguiram teto para a realização do TVIP. Na 

descrição das habilidades lingüísticas e comportamentais desses irmãos, é possível 

observar alterações graves nas habilidades comunicativas, nos comportamentos 
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motores, de autocuidados e de socialização, que deverão ser observadas no 

processo de reabilitação. 

Ferreira et al. (2007c) apresentaram um estudo, com o objetivo de relatar os 

achados da avaliação fonoaudiológica em um indivíduo que apresentava 

malformação de Dandy-Walker, com cisto intratentorial e hipoplasia do vermis 

cerebelar. O participante do estudo é uma criança do gênero masculino com três 

anos e três meses de idade. Realizou-se entrevista detalhada com os pais e 

aplicaram-se os seguintes procedimentos de avaliação: Observação do 

Comportamento Comunicativo; Early Language Milestone Scale (ELM); EDCGA e 

TVIP. Na história clínica, houve relato de prematuridade, ADNPM e da linguagem, 

refluxo gastroesofágico, estrabismo, irritabilidade e sinais de ataxia. O laudo da 

ressonância magnética confirma malformação de Dandy-Walker, com cisto 

intratentorial e hipoplasia do vermis cerebelar. Ao observar o comportamento 

comunicativo, verificaram-se raros momentos de intenção comunicativa; função 

comunicativa instrumental e de protesto; raras vocalizações não articuladas; 

ausência de gestos simbólicos; compreensão de ordens situacionais, 

acompanhadas ou não de gestos; dificuldade de imitação; exploração de objetos por 

meio de poucas ações, referente à fase sensório-motora; e seriação e uso 

convencional de objetos de acordo com as diferenças, seguindo um critério. Na 

aplicação da ELM, verificou-se defasagem significante na função auditiva 

expressiva. A função auditiva receptiva e a função visual também estavam 

prejudicadas. Observaram-se, na aplicação da EDCGA, desempenho de linguagem 

compatível com 13 meses; comportamento motor adaptativo e delicado entre 15-17 

meses; e comportamento motor grosseiro e pessoal-social entre 18-20 meses. No 

TVIP, não atingiu o escore base do teste. A criança avaliada apresenta alterações 

nas habilidades comunicativas, motoras, cognitivas e de socialização, 

caracterizando Distúrbio Global do Desenvolvimento, como parte da malformação de 

Dandy-Walker, com cisto intratentorial e hipoplasia de vermis cerebelar, conforme 

descrito na literatura. Enfatizaram, assim, a importância das correlações anatômicas 

da malformação de Dandy-Walker como fator de risco para alterações das 

habilidades comunicativas. 
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Ferreira et al. (2007d) realizaram um estudo, com o objetivo de verificar 

habilidades comunicativas de irmãos do gênero masculino (C1: 23 meses; C2: 49 

meses), diagnosticados com Síndrome Alcoólica Fetal (SAF). Realizou-se entrevista 

detalhada com a responsável legal pelas crianças e aplicaram-se os procedimentos 

de avaliação adequados à idade cronológica de cada criança: Observação do 

Comportamento Comunicativo; Early Language Milestone Scale (ELM); ABFW - 

Teste de Linguagem Infantil - Parte de Fonologia; e EDCGA. Na história clínica de 

C1, foi relatado o uso de bebida alcoólica pela mãe durante toda a gestação; 

prematuridade; baixo peso; Apgar 5 e 8; relato de fenótipo típico para SAF; atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor e da linguagem. Na avaliação do comportamento 

comunicativo, observaram-se predomínio de gestos com raras produções orais; 

vocalizações não articuladas e articuladas; alternância de turnos comunicativos; 

brincar simbólico; imitação de gestos e brincadeiras; boa compreensão de ordens 

simples. Na aplicação da ELM, verificou-se defasagem na função auditiva 

expressiva e que a função auditiva receptiva e a função visual estavam dentro do 

esperado para a idade cronológica. A EDCGA evidenciou defasagem no 

desempenho de linguagem e motor adaptativo, compatíveis com a faixa etária de 

18-20 meses. Na história clínica de C2, foram relatados, também, ingestão alcoólica 

pela mãe durante toda a gestação; prematuridade; baixo peso; Apgar 8 e 9; 

necessidade de incubadora; preferência por objetos que giram (ventilador e máquina 

de lavar roupa); impulsividade; forma de brincar estranha e inteligibilidade de fala. 

Na avaliação do comportamento comunicativo, observaram-se predomínio de 

produções orais com até 6 elementos, jargão, alternância de turnos comunicativos, 

brincar simbólicos, imitação de gestos e dificuldades de compreensão de ordens 

simples. O vocabulário apresentou-se aquém do esperado para a idade cronológica 

e, no inventário fonológico, observou-se a ocorrência de processos não esperados 

para a idade. Na EDCGA, observaram-se comportamento motor grosseiro, fino e 

pessoal-social referente a 42-47meses e comportamento lingüístico e adaptativo a 

30-35 meses. Conforme verificado nesse estudo, a SAF é capaz de comprometer a 

adaptação social desses indivíduos pela influência marcante do quadro clínico nas 

habilidades de linguagem, aprendizagem, coordenação motora e cognição. 
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2.7  TRABALHOS BRASILEIROS COM TESTE DE VOCABULÁRIO POR IMAGENS 

PEABODY (TVIP) 

 

 

A seguir, serão apresentados estudos brasileiros que utilizaram, em sua 

metodologia, o TVIP. 

Lamônica et al. (2006) realizaram um estudo, com o objetivo de descrever os 

achados fonoaudiológicos de uma família com diagnóstico clínico e genético da 

Síndrome Saethre-Chozen. Foram avaliados três membros da mesma família: a mãe 

(42 anos) e dois filhos, um do gênero masculino (13 anos) e outro do feminino (11 

anos). Foram aplicados os testes: TVIP, o Teste Illinois de Habilidades 

Psicolingüísticas, Teste de Desempenho Escolar (TDE) e Token Test. No TDE, a 

mãe e a filha apresentaram escores inferiores nas habilidades de escrita, leitura e 

aritmética e o filho, escore na média apenas na aritmética; estando as demais 

inferiores. No TVIP, mãe e filha apresentaram pontuação baixa inferior e o filho, 

baixa superior. No Token Test, mãe e filha apresentaram comprometimento 

moderado e o filho, comprometimento leve. No ITPA, a genitora e a filha 

apresentaram comprometimento em todos os subtestes avaliados, evidenciando 

comprometimento das habilidades auditivas e visuais; o filho apresentou melhor 

desempenho nas habilidades visuais. Os indivíduos acometidos pela Síndrome 

Saethre-Chotzen avaliados nesse estudo apresentaram alterações nas habilidades 

psicolingüísticas, caracterizando quadro de distúrbio de linguagem e aprendizagem.  

De-Vitto et al. (2006) realizaram um estudo com 25 indivíduos de ambos os 

gêneros, com idade cronológica entre três e dez anos, constituído de 48% de 

diplégicos e 52% de quadriplégicos. A avaliação clínica constou de amostra de 

linguagem espontânea gravada em fita de vídeo e depois transcrita e analisada, 

considerando-se os níveis lingüísticos e tendo como parâmetro o desenvolvimento 

da linguagem normal segundo Bishop. Foram aplicados o TVIP e o Teste Illinois de 

Habilidades Psicolingüísticas - ITPA. As alterações motoras orais foram classificadas 

em 4 graus de intensidade, segundo Sanclemente (2001). As alterações motoras 

orais foram: normal 8%, boa inteligibilidade 16%, inteligibilidade prejudicada 36%. 

Do total de participantes, 88% realizaram o TVIP, e 80% foram submetidos ao ITPA, 

por critérios específicos exigidos pelos testes. Os resultados no TVIP indicaram que 
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32% obtiveram classificação extremamente baixa; 12%, moderadamente baixa; 

16%, média baixa, 24%, média; 4%, média alta e 12% não realizaram o TVIP. Todos 

os indivíduos avaliados apresentaram; comprometimento na maioria dos 12 

subtestes do ITPA, evidenciando alterações nas habilidades psicolingüísticas 

auditivas e visuais. Com a avaliação clínica e formal, constatou-se que 56% dos 

indivíduos paralíticos cerebrais, apresentaram desempenho comunicativo compatível 

com o diagnóstico de distúrbio de linguagem; 12%, distúrbio fonológico; e 32% não 

apresentaram alterações de linguagem oral. Nos participantes com distúrbio de 

linguagem, as habilidades perceptivas visuais e auditivas estavam acometidas, 

sugerindo correlação entre os processos perceptivos e as habilidades lingüísticas. 

Nos casos com maior comprometimento motor, observou-se desempenho inferior 

tanto na avaliação clínica, quanto na formal, o que evidencia a influência das 

habilidades motoras no desenvolvimento comunicativo e lingüístico dos 

participantes. 

Gejão et al. (2007) realizaram um estudo para verificar o desempenho 

semântico em crianças com Síndrome de Down (SD). Foram avaliadas, por meio do 

TVIP, 12 crianças com SD, de ambos os gêneros, com idades variando de quatro a 

seis anos e sete meses. Verificou-se o número de vocábulos reconhecidos e 

realizou-se comparação entre as categorias semântica, para verificar qual(is) 

categoria(s) de maior índice de acertos. Os participantes apresentaram mais 

facilidade em reconhecer as figuras correspondentes aos vocábulos de seu cotidiano 

familiar, escolar e social. O desempenho aquém do esperado no teste proposto 

mostra que alterações semânticas, no que se refere à linguagem receptiva e ao 

reconhecimento semântico, podem fazer parte do quadro de alterações 

fonoaudiológicas, previstas em crianças com SD. A facilidade em reconhecer figuras 

relacionadas ao cotidiano demonstra que o conhecimento lexical de crianças com 

SD é expandido com o aumento da idade cronológica, das experiências vividas e do 

grau de interação social. 

Ferreira et al. (2007b) avaliaram habilidades motoras, adaptativas e 

lingüísticas de irmãos com Distrofia Muscular Clássica do gênero masculino (C1 – 7 

anos e 1 mês; C2 – 2 anos e 9 meses), por meio de instrumentos compatíveis com 

suas idades cronológicas: Avaliação do Comportamento Comunicativo; Early 

Language Milestone Escale (ELM); ABFW - Teste de Linguagem Infantil - Parte de 



2 Revisão de Literatura 

 

126

Fonologia; (TVIP); Teste Illinóis de Habilidades Psicolingüísticas (ITPA) e a EDCGA. 

Na avaliação comportamental, observaram participação ativa em atividade dialógica; 

função comunicativa narrativa; relato de experiências não imediatas; compreensão 

de ordens complexas, solicitações ou comentários e atuação de maneira 

diversificada sobre objetos. Na avaliação fonética e fonológica, observou-se 

inventário fonológico totalmente adquirido. No TVIP, obteve classificação alta 

superior. Observaram na EDCGA, comportamento adaptativo, motor delicado e de 

linguagem compatíveis com 7 anos; comportamento pessoal-social com 6 anos; e 

motor grosseiro com 6 meses. C2 obteve diagnóstico de Distrofia Muscular Clássica 

com 1 ano de idade. Na avaliação comportamental, observaram participação ativa 

em atividade dialógica; função comunicativa narrativa; relato de experiências 

imediatas; compreensão de ordens com três ou mais ações; atuação diversificada 

sobre objetos, relacionando-os; imitação de contextos verbais e gestuais. Seu 

desempenho nas funções auditiva expressiva, auditiva receptiva e visual da Escala 

ELM foi compatível com 36 meses. No TVIP, obteve classificação média alta. 

Verificaram, na EDCGA, comportamento adaptativo, motor delicado, lingüístico e 

pessoal-social compatível com 2 anos e 9 meses e comportamento motor grosseiro 

referente a 14 meses. Concluiram que as crianças avaliadas apresentavam apenas 

alterações no desempenho de habilidades motoras grosseiras. Ressaltaram a 

importância do acompanhamento fonoaudiológico longitudinal, considerando a 

influência da sintomatologia progressiva no desempenho motor, afetando 

habilidades respiratórias e de comunicação expressiva. 

 

 

2.8 TRABALHOS BRASILEIROS COM O INSTRUMENTO AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM (ADL) 

 

 

Menezes (2003) realizou um estudo com a finalidade de construir um 

instrumento chamado Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL), a fim de 

ser utilizado como instrumento clínico, para avaliar a aquisição e o desenvolvimento 

do conteúdo da estrutura da linguagem de crianças na faixa etária de um a seis anos 

e onze meses. A primeira etapa do estudo se constitui na construção da ADL. A 
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segunda etapa se refere ao estudo-piloto para a padronização e a validação. A 

padronização foi obtida a partir da sua aplicação numa população de 266 crianças, 

sendo 140 crianças do sexo masculino e 126 do sexo feminino, advindas de 

unidades de ensino de educação infantil, berçários e creches no município de 

Niterói, sem alteração no desenvolvimento da linguagem, (grupo controle). Para 

validação do instrumento, dois grupos foram avaliados: grupo 1 composto por trinta 

crianças na faixa etária de 5 anos a 5 anos e 11 meses de idade, que obedeceram 

aos critérios de inclusão para o estudo-piloto para a padronização da ADL; e o grupo 

2, composto por trinta crianças nas faixas etárias 1 ano e 5 meses a 6 anos e 11 

meses, que não obedeceram aos critérios de inclusão, ou seja, o grupo de crianças 

com fatores de risco e/ou queixa de distúrbio de linguagem. A terceira etapa foi 

transformar o escore bruto global da ADL dos dois grupos em escore padrão. A 

quarta etapa classificou o escore padrão da linguagem global, obtido por cada 

criança do grupo 1 e 2, com os critérios de classificação dos resultados da ADL. A 

avaliação de confiabilidade da ADL foi realizada pela sua aplicação repetidamente. 

Primeiramente pela autora, em um grupo de vinte crianças e, após uma semana, em 

cinco crianças do mesmo grupo por pesquisadoras participantes do estudo. Os 

resultados da pontuação, em ambas as aplicações, foram iguais, indicando que os 

procedimentos estavam sendo realizados com os cuidados previamente 

estabelecidos. Os resultados da aplicação da análise estatística e da avaliação da 

validade da ADL, em uma amostra de 326 crianças, demonstraram que as tarefas 

propostas nas escalas são estatisticamente viáveis e a sua validação comprovada. 

Os resultados foram utilizados no desenvolvimento de normas por faixa etária para a 

escala compreensiva e de linguagem.  

Menezes et al. (2006) apresentaram a análise parcial de um estudo 

longitudinal sobre desenvolvimento de linguagem de crianças nascidas prematuras e 

com baixo peso, acompanhadas em um centro de referência para crianças 

consideradas de risco. Participaram do estudo 49 crianças, 29 meninos e 20 

meninas, prematuros (gestação menor do que 37 semanas) e de baixo peso (menor 

do que 2500gr), com idade entre 18 a 72 meses. Os resultados da aplicação da 

Escala de Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL) foram comparados 

com grupo controle composto por 211 crianças na mesma faixa etária, sem histórico 

de fatores de risco para alterações do desenvolvimento da linguagem. Os resultados 
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parciais indicaram que o desenvolvimento da linguagem das crianças com idade 

cronológica compreendida entre 18 a 23 meses foi equivalente ao das crianças do 

grupo controle. Verificaram que, nas faixas etárias acima de 24 meses, os resultados 

foram inferiores quando comparados ao desempenho das crianças do grupo 

controle, tanto na linguagem compreensiva, quanto na expressiva. 

Apesar de esta escala estar padronizada e validada para a população 

brasileira, não foram encontrados mais estudos com a utilização desse instrumento. 
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3  PROPOSIÇÃO 
 

 

Considerando-se as possíveis alterações no desenvolvimento de indivíduos 

com fenilcetonúria, este estudo foi delineado com os objetivos de: 

 

- Caracterizar o perfil das habilidades comunicativas de crianças com 

fenilcetonúria diagnosticadas e tratadas precocemente, enfocando as 

habilidades do desenvolvimento nas áreas motoras, adaptativa, de 

linguagem e pessoal-social;  

- Correlacionar os níveis de Phe sangüíneos com as habilidades do 

desenvolvimento nas áreas motoras, adaptativa, de linguagem e pessoal-

social. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Inicialmente o projeto de estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Bauru, da 

Universidade de São Paulo (FOB/USP), protocolo número 116/2007. Após 

aprovação, o projeto foi encaminhamento à APAE-Bauru e ao Laboratório do Teste 

do Pezinho da APAE-Bauru para ciência. 

O presente estudo foi desenvolvido no Departamento de Fonoaudiologia da 

FOB/USP, em parceria com PTN do Laboratório e Ambulatório de Screening 

Neonatal “Teste do Pezinho” da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Bauru (Laboratório do Teste do Pezinho da APAE-Bauru). 

Como a PKU é a alteração metabólica de interesse deste estudo serão 

descritos apenas os procedimentos realizados pelo PTN do Laboratório de 

Screening Neonatal – “Teste do Pezinho” da APAE-Bauru referente à TN, ao 

diagnóstico, ao tratamento e ao acompanhamento da PKU. 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru (APAE-Bauru) 

possui, desde 1998, o Programa de Triagem Neonatal (PTN) implantado no 

Laboratório e Ambulatório de Screening Neonatal “Teste do Pezinho”. O PTN é 

credenciado pelo Ministério da Saúde e oferece triagem, diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento para indivíduos com fenilcetonúria (PKU), hipotiroidismo 

congênito e hemoglobinopatias. Sua cobertura se estende à população de parte da 

região do centro-oeste paulista, com, aproximadamente, 371 postos de coleta em 

206 cidades do interior do estado de São Paulo, com distância máxima de 350 km 

da cidade de Bauru. Realiza cerca de 5.500 exames/mês e é um dos seis centros de 

referência credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde 

do estado de São Paulo. 

As crianças diagnosticadas com as alterações metabólicas realizam o 

tratamento e recebem acompanhamento endocrinológico, pediátrico, psicológico, 

neurológico, social, nutricional, hematológico e bioquímico.  

Embora o Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde 

não inclua a atuação fonoaudiológica como parte da rotina de acompanhamento de 
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crianças com distúrbios do metabolismo, estudos têm observado alterações do 

desenvolvimento geral e do desenvolvimento das habilidades de comunicação em 

crianças com início do tratamento tardio e até precoce. 

Este trabalho, portanto, é parte de um projeto maior que vem sendo 

desenvolvido entre a PTN da APAE-Bauru e o Departamento de Fonoaudiologia da 

FOB-USP, desde 2005, visando desenvolver conhecimento acerca dos distúrbios do 

metabolismo e interferência no processo de desenvolvimento da comunicação 

desses indivíduos. 

Serão apresentadas, a seguir, informações referentes à rotina de 

atendimento do PTN, realizado pelo Laboratório do Teste do Pezinho da APAE-

Bauru, visando à compreensão do estudo. 

Para a realização da TN, são coletadas amostras de sangue em papel filtro, 

por punção do calcanhar e analisado o nível de Phe. O Laboratório do Teste do 

Pezinho da APAE-Bauru realiza coleta, análise e/ou orienta equipes dos postos de 

coleta da cidade de origem da criança sobre técnicas de coleta, armazenamento da 

amostra e idade ideal para a realização da TN, correspondente ao período da 

primeira semana de vida do neonato. A amostra de sangue coletada é enviada ao 

PTN da APAE-Bauru para análise.  

O diagnóstico laboratorial para PKU clássica se baseia na concentração de 

Phe e tirosina no plasma (concentração de Phe na circulação maior do que 

10mg/dL, acompanhada de concentração de tirosina menor do que 118 µmol/L). Os 

níveis sangüíneos de Phe considerados adequados para os fenilcetonúricos, no 

primeiro ano de vida, devem situar-se entre ≥ a 2mg/dL ≤4 mg/dL (BRASIL, 2002).  

Quando a alteração metabólica é detectada, a família recebe o resultado do 

diagnóstico da TN e é convocada para novo exame comprobatório. Caso confirmado 

o diagnóstico, a família recebe instruções para participar do programa de tratamento 

e acompanhamento da PKU no Laboratório do Teste do Pezinho da APAE-Bauru. 

Na primeira consulta, a família é esclarecida quanto ao resultado do exame 

confirmatório, a PKU, a forma de tratamento e possíveis conseqüências decorrentes 

da não adesão e/ou adesão inadequada. Nesse momento, é estabelecido o 

cronograma de tratamento e de acompanhamento adequado para cada criança. 
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O acompanhamento clínico e laboratorial das crianças com PKU é realizado 

mensalmente para as crianças com até seis meses de idade; bimestralmente para 

as crianças entre seis a dezoito meses; e trimestralmente para as crianças com 

idade superior aos dezoito meses, a menos que seja constatado que os níveis de 

Phe não estejam controlados, mesmo com o tratamento em curso. Nesses casos, a 

criança pode ser convocada para controle semanal, com amostras sangüíneas 

coletadas em seu próprio município de origem e enviadas ao laboratório da APAE de 

Bauru, para nova definição de condutas e tratamento. 

Todas as crianças com PKU do PTN da APAE de Bauru são avaliadas por 

endocrinologista para acompanhamento bioquímico; por assistente social para 

verificação socioeconômica; por psicólogo para acompanhamento do 

desenvolvimento global; por neurologista e pediatra para acompanhamento do 

DNPM e por nutricionista para definição de dietas. 

 

 

4.1  CASUÍSTICA 

 

 

A seleção e a caracterização da casuística foram realizadas por meio da 

análise dos prontuários e Banco de dados do PTN do Laboratório do Teste do 

Pezinho da APAE-Bauru, seguindo- se os critérios de inclusão: 

a) Possuir o diagnóstico de fenilcetonúria clássica – PKU, obtido até o 

sétimo dia de nascimento; 

b) Apresentar idade entre três a seis anos e 11 meses; 

c) Realizar tratamento e acompanhamento precoce para PKU no PTN do 

Laboratório do Teste do Pezinho da APAE-Bauru, com adesão adequada, segundo 

os critérios das diretrizes nacionais, ou seja, sem nenhuma falta aos agendamentos 

solicitados, realização dos exames periódicos, conforme sua faixa etária e dieta 

proposta; 

d) Não apresentar outras alterações congênitas ou adquiridas; síndromes 

genéticas e/ou neurológicas comprovadas, as quais não fazem parte do quadro 

específico da PKU. 
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Na época da coleta de dados, cumprindo os critérios de elegibilidade, 

constavam, no banco de dados do referido laboratório, 11 crianças na faixa etária de 

três a seis anos e 11 meses; entretanto, por questões de ordem pessoal, uma 

família não se dispôs a participar do estudo. 

Desta forma, foram incluídas dez crianças com PKU, cinco (50%) do gênero 

feminino e cinco (50%) do masculino, na faixa etária de 3 a 6 anos e 11 meses e 

com nível socioeconômico baixo. 

O grupo controle foi composto por dez crianças com desenvolvimento típico, 

cinco (50%) do gênero feminino e cinco (50%) do masculino, na faixa etária de três a 

seis anos e 11 meses. Ressalta-se que as crianças foram pareadas quanto ao sexo, 

nível sócio econômico e idade, ou seja, a idade da criança do grupo controle não 

deveria exceder três meses da idade de seu par. 

 

 

4.1.1  Características da Casuística 
 

 

O quadro 1 apresenta a caracterização dos participantes do grupo com PKU 

e do grupo típico quanto a sexo, idade em meses e grau de escolaridade. 

 

   Idade em meses Escolaridade  Participante Sexo 
PKU Típico  PKU Típico  

1 F 36 38 Pré II Creche 
2 F 58 57 Pré II Pré II 
3 M 58 60 Jardim I Jardim I 
4 M 74 76 1ª série 1ª série 
5 M 39 36 Não freq. Não freq. 
6 F 75 75 1ª série 1ª série 
7 F 76 78 Pré III Pré III 
8 M 81 78 1ª série 1ª série 
9 F 74 71 Pré III Pré III 
10 M 51 51 Creche Pré III 

Quadro 1 - Casuística do estudo quanto ao sexo e idade em meses e grau de 
escolaridade 
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Todas as crianças avaliadas (grupos com PKU e típico) eram de famílias de 

nível sócio-econômico baixo-superior e freqüentavam escola pública (exceto o par 5, 

que não freqüentava escola). 

Ressalta-se que 80% das mães entrevistadas relataram queixas quanto ao 

desenvolvimento de seus filhos. Essas queixas estavam relacionadas a: atraso do 

desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbios de comportamento, como 

hiperatividade, falta de atenção, impulsividade, não permanecer sentado por longo 

período de tempo, não conseguir se concentrar nas atividades, problemas de sono e 

irritabilidade. Nenhuma criança apresentou crises convulsivas.  

Na análise dos prontuários da área de Psicologia, observou-se que nenhum 

dos participantes teve o diagnóstico de deficiência intelectual; entretanto foi 

observado que os participantes do grupo experimental (com PKU) 1, 2, 7 e 10 foram 

descritos como desatentos e com dificuldade para concentrar-se nas atividades 

propostas. O participante 5 foi descrito como hiperativo, desatento e com dificuldade 

para concentrar-se nas atividades propostas. 

 

 

4.2  PROCEDIMENTOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada no Laboratório do Teste do Pezinho da 

APAE-Bauru. Anteriormente aos procedimentos de coleta de dados, os responsáveis 

legais pelas crianças foram esclarecidos a respeito dos objetivos propostos neste 

estudo. Em seguida, os responsáveis pelas crianças foram orientados a realizar a 

leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) e, após 

esclarecimentos de dúvidas e concordância, assinaram o referido termo. 

Para caracterizar o perfil das habilidades comunicativas de crianças com 

PKU, foram utilizados os seguintes procedimentos: 

Análise do prontuário institucional, com o objetivo de coletar as seguintes 

informações: 

• história clínica; 
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• idade na época da TN, ao receber o diagnóstico e ao iniciar o tratamento 

para a PKU; 

• comparecimento a todos os agendamentos propostos pela equipe do PTN 

da APAE-Bauru; 

• resultado das avaliações médica, psicológica e social; 

• níveis de Phe sangüíneos. 

Preenchimento da Ficha de Anamnese Fonoaudiológica,: mediante relatos 

dos responsáveis legais pelas crianças durante entrevista estruturada (Anexo B). 

 

 

4.2.1 Instrumentos utilizados na avaliação da casuística 

 
 

A Avaliação constou da aplicação de quatro instrumentos: Escala de 

Desenvolvimento Comportamental de Gesell e Amatruda (EDCGA) (KNOBLOCH; 

PASSAMANICK, 1990), Teste de Screening de Desenvolvimento de DENVER-II 

(TSDD-II) (FRANKENBURG et al., 1992b), Escala de Avaliação do Desenvolvimento 

da Linguagem – ADL (MENEZES, 2004) e o Teste de Vocabulário por Imagem 

Peabody (TVIP) (DUNN et al., 1986). A utilização desses instrumentos teve como 

objetivo traçar o perfil comunicativo da população estudada e verificar a sua 

sensibilidade para detectar anormalidade no comportamento comunicativo e no 

desenvolvimento das áreas pessoal-social, motora fina e grossa e adaptativa. O 

primeiro teste selecionado foi a EDCGA, por ser uma escala ampla, tradicional e 

muito utilizada na população brasileira e por relacionar a idade de desenvolvimento 

obtida com a idade cronológica. O segundo instrumento, TSDD-II, é de uso 

multidisciplinar, de fácil e rápida aplicação, embora não tenha o caráter de fornecer o 

diagnóstico. O terceiro instrumento, a ADL, classifica a linguagem receptiva e 

expressiva, embora seja um instrumento novo e ainda pouco utilizado. O quarto 

instrumento, o TVIP, avalia a linguagem receptiva. A seguir, serão apresentados os 

instrumentos utilizados no estudo. 
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4.2.2  Teste de Screening de Desenvolvimento de DENVER II (TSDD-II) (Anexo C) 

 
 

O TSDD-II (FRANKENBURG et al., 1992b) trata-se de uma escala de 

desenvolvimento que avalia o desempenho nas seguintes habilidades: pessoal-

social, linguagem, motor fino-adaptativo e motor grosso. O objetivo da aplicação 

deste instrumento é avaliar crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade 

cronológica, sendo assim, um screening para prevenção de alterações do 

desenvolvimento e monitoramento infantil. 

Sua aplicação foi realizada de modo lúdico, por meio de teste direto das 

habilidades, de observação do comportamento e de consideração do histórico 

relatado pelos responsáveis legais pelas crianças.  

O Denver II consiste em 125 itens distribuídos na forma de teste em quatro 

habilidades para avaliar áreas de cada função. 

• Pessoal-Social – Obter junto com a criança e/ou cuidadores sobre as 

necessidades pessoais-sociais;  

• Motor fino-adaptativo: coordenação mão-olho, manipulação de 

pequenos objetos e resolução de problemas; 

• Linguagem: escutar, compreender e usar a linguagem; 

• Motor grosso: sentar, andar, pular e avaliação geral dos músculos em 

movimento. 

Além disso, inclui um quinto item “avaliação do comportamento” para ser 

completado após a administração do teste. Essa avaliação do comportamento da 

criança ajuda o avaliador estimar, subjetivamente, o comportamento geral e obter 

informações de como a criança usa suas habilidades. 

Na aplicação do teste, calcula-se a idade da criança e, em seguida, traça-se 

uma linha horizontalmente no protocolo específico do teste e aplicam-se os 

procedimentos relativos a essa faixa etária para todas as habilidades. 

Os resultados são assim anotados:  
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• Avançado (AV): quando a criança passa na habilidade que ultrapassa 

totalmente a linha da idade; 

• Passou (P): quando a criança desempenha adequadamente a atividade; 

• Atenção (A) quando a linha da idade encontra-se na área azul da barra 

da prova a ser aplicada, e a criança falha ou se recusa a fazer a 

atividade proposta;  

• Falha (F): quando a criança falha em qualquer atividade proposta, 

podendo isto ser considerado atraso ou atenção;  

• Atraso (Atr) quando a linha da idade ultrapassa a marca azul, e a 

criança não realiza ou se recusa a fazer a tarefa proposta.  

• Não oportunidade (NO), se os pais relatarem que a criança não teve 

oportunidade para realizar a tarefa, devido a restrições dos cuidadores 

ou por outras razões;   

• Recusa (R) se a criança se recusa a realizar a tarefa proposta.  

O resultado final do teste foi interpretado segundo critérios do manual: 

- Normal: quando a criança não apresenta nenhum “atraso” e, no máximo, 

uma “atenção”; 

- Risco: quando apresenta duas ou mais “atenção” e/ou um ou mais “atrasos”; 

- Não testável: Marcações de “recusas” em um ou mais itens com a linha da 

idade completamente à direita ou em mais do que um item com a linha da idade na 

área 75%- 90%.  

 

 

4.2.3 Escala de Desenvolvimento Comportamental de Gesell e Amatruda 
(EDCGA) (2000) 

 

 

Avalia aspectos do desenvolvimento infantil de crianças de zero a seis anos 

de idade cronológica, em cinco campos do comportamento infantil: 
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• Comportamento adaptativo: Observa-se a capacidade da criança quanto 

à organização dos estímulos, à percepção de relações, à decomposição 

do todo nas partes e a reintegração dessas partes; 

• Comportamento motor grosseiro: Observa-se equilíbrio da cabeça, 

reações posturais, ficar de pé, sentar e andar;  

• Comportamento motor delicado: Observa-se a capacidade de utilização 

das mãos e dedos na manipulação de objetos; 

• Comportamento da linguagem: Observam-se os padrões 

característicos que fornecem indícios de organização do sistema 

nervoso central da criança. Englobam-se, nesta observação, todas as 

formas visíveis e audíveis de comunicação, por meio de expressões 

faciais, gestos, movimentos posturais, vocalizações, palavras, 

expressões ou frases, incluindo, também, a capacidade de imitação e 

compreensão das comunicações de outras pessoas;  

• Comportamento pessoal-social: Observam-se as reações pessoais da 

criança frente ao ambiente social em que vive, mesmo estando o 

comportamento pessoal-social particularmente sujeito às metas 

sociais e às variações individuais. 

A escala faz uso de tabelas que permite obter o “quociente de 

desenvolvimento” (QD) em cada um dos cinco campos avaliados e um QD geral. O 

QD é a relação entre a idade maturacional (derivada do desempenho 

comportamental da criança nas provas) e a idade real (cronológica). As tabelas são 

usadas para checar a presença ou ausência de comportamentos significativos, 

representados por sinais de positivo (+) e negativo (-), respectivamente. Tais dados 

são comparados a uma escala elaborada a partir dos comportamentos padrão 

apresentados por crianças em determinadas faixas etárias, fornecidas pela escala.  

O instrumento descreve o QD em escala; assim, escores entre 86 a 100 são 

considerados dentro da média populacional e neste estudo classificados como 

adequados. Valores entre 85 e 68 são considerados inferiores e têm implicações em 

termos de acompanhamento. Valores abaixo de 68 indicam atraso significativo 

(inferior) em uma ou mais áreas do desenvolvimento e, na presença desses 
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resultados, a área foi classificada como inferior. Valores acima de 100 foram 

considerados na categoria superior. 

O manual do EDCGA apresenta que os QDs não medem, mas estimam o 

grau de desenvolvimento da criança. Os materiais necessários para o exame do 

desenvolvimento para a faixa etária abrangida pelas tabelas utilizadas foram 

confeccionados, considerando-se as especificações e os modelos descritos para a 

aplicação dessa escala.  

 

 

4.2.4  Teste de Vocabulário por Imagem Peabody (TVIP) 
 

 
Foi utilizada a versão hispano-americana (DUNN et al., 1986). Este teste tem 

por objetivo avaliar o desenvolvimento lexical, no domínio receptivo, de sujeitos 

entre dois anos e seis meses até 18 anos de idade, fornecendo informações 

objetivas e precisas sobre o vocabulário receptivo-auditivo em uma ampla variedade 

de áreas. As áreas incluem: pessoas, ações, qualidades, partes do corpo, tempo, 

natureza, lugares, objetivos, animais, ferramentas e instrumentos e termos 

matemáticos.  

O teste é organizado de acordo com um modelo de múltipla escolha. Não 

requer que o examinado leia, escreva ou vocalize. A tarefa do examinado é 

selecionar a alternativa que melhor representa a palavra falada pelo examinador. O 

TVIP é utilizado para completar informações sobre o aproveitamento escolar e 

inteligência verbal. É também indicado para avaliar o nível de desenvolvimento da 

linguagem receptiva em pré-escolares e em crianças ou adultos que não lêem, que 

não escrevam e que não falem.  

O TVIP consiste de cinco pranchas de teste, organizadas em ordem 

crescente de dificuldades. Cada prancha é composta por quatro desenhos de linha 

preta em fundo branco. 

É solicitado que o examinado aponte para uma figura de acordo com o 

estímulo verbal fornecido. Por exemplo, em uma prancha com quatro figuras 
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diferentes, fala-se a palavra alvo e a criança deve apontar a figura correspondente 

ao solicitado.  

Na análise dos dados, foram consideradas as regras propostas no manual 

de instruções do teste, para o estabelecimento da base e do teto das respostas.  

Para a base, são consideradas oito respostas corretas consecutivas mais 

altas, e o teto, oito respostas consecutivas mais baixas, que contêm seis erros não 

consecutivos. Assim, a pontuação direta é obtida por meio da subtração do número 

total de itens solicitados e o número de erros, ou seja, considera-se a margem crítica 

do indivíduo. Para obter a pontuação Standard (ou derivada), foram utilizadas as 

tabelas de normas para converter a pontuação obtida na margem crítica do 

participante, derivadas do apêndice A do manual do examinador.  

Como o TVIP foi padronizado para grupos de referência por idade, é 

possível converter a pontuação direta de um indivíduo em pontuação derivada. 

Assim, após a obtenção do valor do participante, este valor é classificado a partir de 

intervalos de confiança propostos pelo teste, nos quais são encontradas as 

categorias de acordo com a pontuação obtida e assim classificada: baixa inferior, 

baixa superior, baixa, média, alta, alta inferior e alta superior.  

Para a análise, também se considerou abaixo da média quando os valores 

obtidos estavam nas categorias baixa inferior, baixa superior e baixa; média 

quando os valores obtidos estavam nas categorias média baixa e média alta; e 

foi considerada a categoria alta quando os valores obtidos estavam nas 

categorias alta inferior e alta superior. 

 

 

4.2.5  Escala de Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (ADL) 
 

 

A ADL proposta por Menezes (2004) tem como objetivo avaliar a linguagem 

receptiva e expressiva de crianças na faixa etária de um a seis anos e onze meses. 

A preocupação central é verificar elementos e domínios da linguagem quanto à 

relação entre os elementos semânticos, morfológicos e sintáticos, noções 
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estritamente relacionadas ao conteúdo e à estrutura da linguagem e à correlação da 

linguagem receptiva e expressiva.  

Na área da linguagem receptiva, a escala verifica habilidades básicas, como: 

aspectos da atenção e da memória, conteúdo (semântico), conceitos e estrutura 

morfológica e sintática. A escala de linguagem expressiva é utilizada para avaliar as 

áreas da emissão oral, do conteúdo (semântico – conceitos), da estrutura 

(morfologia e sintaxe), sem considerar as alterações da articulação.  

O material para a aplicação da ADL é constituído por: manual do 

examinador, material concreto (bolsa, sino, carrinhos, boneca, cachorro, bolas, 

colher, pratos e canequinha), caderno de figuras com 75 folhas, contendo ilustrações 

coloridas relativas às habilidades de linguagem avaliadas e protocolo para aplicação 

da ADL, contendo as frases estímulos.  

Para a análise foram seguidas as tabelas que se encontram no manual da 

escala levando-se em consideração o escore global da linguagem, ou seja: 

- Faixa de normalidade: entre o escore padrão 115 e 85; 

- Distúrbio leve: entre o escore padrão 84 e 77; 

- Distúrbio moderado: entre escore padrão 76 e 70; 

- Distúrbio severo: igual ou abaixo 69. 

 

 

4.3  MÉTODO ESTATÍSTICO 

 

 

Para a apresentação dos resultados referentes ao perfil das habilidades do 

desenvolvimento, utilizou-se estatística descritiva com valores de freqüência 

absoluta e relativa e a aplicação de testes estatísticos não paramétricos.  

Foi utilizado o teste não paramétrico Mann Whitney para a comparação da 

média de variáveis não paramétricas entre dois grupos independentes e o teste de 

Correlação de Spearman para verificar correlação entre duas variáveis (ZAR, 1996). 

Os índices de fenilalanina foram apresentados em forma de gráficos, 

considerando-se todos os valores de Phe obtidos nos exames laboratoriais 
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sangüíneos, realizados durante o acompanhamento longitudinal dos participantes, a 

partir do diagnóstico. A média dos níveis de Phe sangüíneos foi calculada a cada 

ano de vida do participante e apresentada em forma de tabelas. Também foram 

consideradas as medidas de Phe sangüíneo no dia da avaliação. Vale ressaltar que 

o número de exames bioquímicos para mensurar o nível de Phe no plasma 

sangüíneo variou de indivíduo para indivíduo, conforme os critérios de idade, nível 

de Phe no plasma e a proposta de tratamento, traçada pela equipe do PTN – APAE-

Bauru. 
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5  RESULTADOS 
 

 

A Tabela 1 e a Tabela 2 apresentam a distribuição da casuística quanto ao 

desempenho nas habilidades: pessoal-social, motor fino-adaptativo, linguagem e 

motor grosso do Teste de Screening de desenvolvimento de Denver II, para o grupo 

de crianças com PKU (Tabela 1) e para o grupo típico (Tabela 2). 

 

Tabela 1 - Desempenho nas habilidades avaliadas no TSDD-II dos participantes com 
PKU 

Habilidades do TSDD-II 
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Pe
ss

oa
l-

so
ci

al
  

M
ot

or
 F

in
o-

A
da

pt
at

iv
o 

 

Li
ng

ua
ge

m
  

M
ot

or
 

G
ro

ss
o 

 Desempenho 

 

A
te

nç
ão

  

R
ec

us
a 

A
tr

as
o 

A
te

nç
ão

 

R
ec

us
a 

A
tr

as
o 

A
te

nç
ão

 

R
ec

us
a 

A
tr

as
o 

A
te

nç
ão

 

R
ec

us
a 

A
tr

as
o 

PKU 1 ●  ●      ●    

PKU 2   ● ●   ●      

PKU 3    ●   ●      

PKU 4 ●        ●    

PKU 5 ●   ●  ● 3●      

PKU 6   ●    ●      

PKU 7   ● ●   2●      

PKU 8   ●    ●      

PKU 9   ●      ●    

PKU 10 ●   ●   ●  ● ●   
Observação: Os participantes 5 e 7 apresentaram 3 e 2 atenção ao comportamento, 

respectivamente  
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Tabela 2 - Desempenho nas habilidades avaliadas no TSDD-II dos participantes 
típicos 

Habilidades do TSDD-II 
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Típico 1    ●         

Típico 2 ●            

Típico 3             

Típico 4             

Típico 5             

Típico 6       ●      

Típico 7    ●         

Típico 8             

Típico 9          ●   

Típico 10             
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A Tabela 3 apresenta, em valores relativos (porcentagem) de atenção (A), 

recusas (R) e atraso (atr), quanto ao desempenho nas habilidades pessoal-social 

(PS), motor fino-adaptativo (MFA), linguagem (Lgg) e motor grosso (MG) do Teste 

de Screening de Desenvolvimento de Denver II (TSDD- II) para o grupo com PKU e 

para o grupo típico e o valor de p obtido por meio do teste estatístico Mann Whitney. 

 

Tabela 3 - Porcentagens Atenção (A), Recusas (R) e Atrasos (Atr) nos subtestes do 
TSDD- II, para o grupo PKU e grupo típico e valor de p (Mann Whitney) 

Desempenho Grupo 

TSDD- II PKU  TÍPICO 
  A R Atr A R Atr 

Valor de  p 

PS 40%    0% 60% 10% 0% 0% 0,00* 
MFA 50% 0% 10% 20% 0% 0% 0,05  

Lgg 70% 0% 40% 10% 0% 0% 0,00* 
MG 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0,97 

Legenda: PS = Pessoal- social; MFA = Motor Fino Adaptativo; Lgg = Linguagem; MG = 
Motor grosso; A = atenção; R = recusa; Atr = atraso;  * = Estatisticamente 
significante. 

 

A Tabela 4 e a Tabela 5 apresentam a distribuição da casuística quanto ao 

desempenho nas habilidades: pessoal-social (PS), comportamento adaptativo 

(Adap), linguagem (Lgg), motor grosseiro (MG) e motor delicado (MD), na Escala de 

Desenvolvimento Comportamental de Gesell e Amatruda (EDCGA), para o grupo de 

crianças com PKU (Tabela 4) e para o grupo típico (Tabela 5). 
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Tabela 4 - Desempenho nas habilidades avaliadas no EDCGA dos participantes com 
PKU 

Habilidades da EDCGA 
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PKU 1  ●  ●    ●  ●   ●   
PKU 2  ●   ●   ●  ●    ●  
PKU 3 ●   ●    ●  ●   ●   
PKU 4  ●   ●   ●  ●   ●   
PKU 5  ●   ●   ●  ●    ●  
PKU 6  ●  ●    ●  ●   ●   
PKU 7  ●   ●   ●  ●   ●   
PKU 8  ●   ●   ●  ●   ●   
PKU 9  ●   ●   ●  ●    ●  
PKU 10  ●   ●   ●  ●    ●  
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Tabela 5 - Desempenho nas habilidades avaliadas no EDCGA dos participantes 
típicos 

Funções da EDCGA 

Crianças 
Pe

ss
oa

l-s
oc

ia
l  

A
da
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at

iv
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Li
ng
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ge

m
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ot

or
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or
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A
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o 
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rio
r 

Su
pe

rio
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Típico 1   ● ●     ●   ● ●   
Típico 2 ●   ●   ●     ●   ● 
Típico 3 ●   ●   ●   ●   ●   
Típico 4 ●   ●   ●   ●   ●   
Típico 5 ●   ●   ●   ●   ●   
Típico 6 ●   ●   ●   ●   ●   
Típico 7 ●   ●   ●   ●   ●   
Típico 8 ●   ●   ●   ●   ●   
Típico 9 ●   ●   ●   ●     ● 
Típico 10 ●     ● ●   ●   ●   

 

A Tabela 6 apresenta, em valores relativos (porcentagem) de adequada 

(Ad), inferior (Inf) e Superior (Sup), quanto ao desempenho nas funções pessoal-

social (PS), adaptativo (Adap), linguagem (Lgg), motor grosseiro (MG) e motor 

delicado (MD) da Escala de Desenvolvimento Comportamental de Gesell e 

Amatruda (EDCGA), para o grupo PKU e grupo típico e o valor de p obtido por meio 

do teste estatístico Mann Whitney. 
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Tabela 6 - Porcentagens Adequação (Ad), Inferior (Inf) e Superior (Sup) nos 
Subtestes EDCGA, para o grupo PKU e grupo típico e valor de p (Mann 
Whitney) 

Desempenho Grupo 

EDCGA PKU  TÍPICO 
  Ad Inf Sup Ad Inf Sup 

Valor de P

PS 10%  90% 0% 90% 0% 10% 0,00* 

Adap 30% 70% 0% 90% 0% 10% 0,00*  

Lgg 0% 100% 0% 90% 0% 10% 0,00* 

MG 100% 0% 0% 80% 0% 20% 0,48 

MD 60% 40% 0% 80% 0% 20% 0,05 

Legenda: PS = Pessoal social; Adap = Adaptativo; Lgg = Linguagem; MG = Motor 
grosseiro; MD = Motor delicado; Ad = Adequada; Inf = inferior; Sup = superior; 
* = Estatisticamente significante. 

 

A Tabela 7 e a Tabela 8 apresentam a distribuição da casuística quanto aos 

valores obtidos individualmente pelos participantes do grupo com PKU (Tabela 7) e 

do grupo típico (Tabela 8) no Teste de Vocabulário por Imagem Peabody (TVIP), 

apresentando os valores individuais, considerando a idade cronológica (em 

meses), a pontuação obtida e o diagnóstico, considerando as normas do 

manual do teste, com a classificação: baixa, média e alta. 

A Tabela 9 apresenta, em valores relativos (porcentagem), a classificação 

do TVIP para o grupo PKU e grupo típico e o valor de p obtido por meio do teste 

estatístico Mann Whitney. 
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Tabela 7 - Desempenho das crianças com PKU no TVIP 

Crianças Idade Pontuação Diagnóstico 

PKU 1 36 86 Baixa 

PKU 2 58 90 Baixa 

PKU 3 58 103 Média 

PKU 4 74 97 Média 

PKU 5 39 84 Baixa 

PKU 6 75 95 Média 

PKU 7 76 80 Baixa 

PKU 8 81 99 Média 

PKU 9 74 73 Baixa 

PKU 10 51 72 Baixa 

 

Tabela 8 - Desempenho das crianças típicas no TVIP 

Crianças        Idade   Pontuação  Diagnóstico 

Típica 1 38 118 Alta 

Típica 2 57 110 Alta 

Típica 3 60 117 Alta 

Típica 4 76 109 Alta 

Típica 5 36 108 Alta 

Típica 6 78 107 Alta 

Típica 7 78 104 Média 

Típica 8 78 125 Alta 

Típica 9 71 98 Média 

Típica 10 51 112 Alta 
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Tabela 9 - Classificação do TVIP em porcentagens para o grupo PKU e grupo típico 
e o valor de p obtido por meio do teste estatístico Mann Whitney 

Classificação PKU (%) Típico (%) 

Baixa 60% 0% 

Média 40% 20% 
Alta 0% 80% 

Valor de p        0,00* 

*Estatisticamente significante. 

 

A Tabela 10 e a Tabela 11 apresentam os valores obtidos na Escala de 

Avaliação do Desenvolvimento de Linguagem (ADL), quanto ao Escore Padrão da 

Linguagem Receptiva (EPLggREC), ao Escore Padrão da Linguagem Expressiva 

(EPLggEXPre), ao Escore Padrão da Linguagem Global (EPLggGlob) e a 

classificação diagnóstica, conforme o manual da escala, classificado em normal, 

distúrbio leve, distúrbio moderado e distúrbio severo para o grupo com PKU (Tabela 

10) e o grupo típico (Tabela 11). 

A Tabela 12 apresenta os valores relativos (porcentagens) quanto à 

classificação (normalidade, distúrbio leve, distúrbio moderado e distúrbio severo) da 

Escala de Avaliação do Desenvolvimento de Linguagem (ADL), considerando-se o 

diagnóstico e o intervalo de confiança proposto no manual do instrumento, para o 

grupo PKU e grupo típico, e o valor de p obtido por meio do teste estatístico Mann 

Whitney. 

 



5 Resultados 

 

159

Tabela 10 - Desempenho das crianças com PKU na ADL, considerando-se os 
valores obtidos na EPLggRec, EPLggEXPre, EPLggGlob e a 
classificação diagnóstica para o grupo com PKU 

Crianças EPLggRec EPLggExpre EPLggGlob Diagnóstico 

PKU 1 89 78 82 Dist. Leve 

PKU 2 81 82 80 Dist. Leve 

PKU 3 100 104 102 Normal 

PKU 4 92 93 92 Normal 

PKU 5 73 78 73 Dist. Moderado 

PKU 6 92 104 98 Normal 

PKU 7 82 82 80 Dist. Leve 

PKU 8 102 104 103 Normal 

PKU 9 85 84 83 Dist. Leve 

PKU 10 86 85 84 Dist. Leve 

Legenda: EPLggRec = Escore padrão da área de linguagem receptiva; EPLggExpre = 
Escore padrão da área de linguagem expressiva; EPLggGlob = Escore padrão da 
linguagem Global; Dist = Distúrbio. 

 

Tabela 11 - Desempenho das crianças típicas na ADL, considerando os valores 
obtidos na EPLggRec, EPLggExPre, EPLggGlob e a classificação 
diagnóstica para o grupo típico 

Crianças EPLggRec EPLggExpre EPLggGlob Diagnóstico 

Típica 1 116 100 109 Normal 

Típica 2 117 122 122 Normal 

Típica 3 112 118 117 Normal 

Típica 4 112 116 116 Normal 

Típica 5 93 92 92 Normal 

Típica 6 122 116 121 Normal 

Típica 7 102 116 110 Normal 

Típica 8 122 116 121 Normal 

Típica 9 109 93 101 Normal 

Típica 10 107 101 105 Normal 

Legenda: EPLggRec = Escore padrão da área de linguagem receptiva; EPLggExpre = 
Escore padrão da área de linguagem expressiva; EPLggGlob = Escore padrão da 
área de linguagem global. 
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Tabela 12 - Porcentagens e classificação da ADL para o grupo PKU e grupo típico e 
o valor de p obtido por meio do teste estatístico Mann Whitney 

ADL Intervalo PKU (%) Típico (%) 

Normalidade Entre 115 e 85 40% 100% 

Dist. Leve Entre 84 e 77 50% 0% 

Dist. Moderado Entre 76 e 70 10% 0% 

Dist. Severo = < 69 0% 0% 

Valor de p 0,02* 

Legenda: Dist = distúrbio. * Estatisticamente significante.  

 

A Tabela 13 apresenta a análise estatística, realizada por meio da 

Correlação de Spearman, entre os instrumentos de avaliação aplicados, 

considerando-se as habilidades avaliadas para o grupo com PKU e o grupo típico. 

As áreas correlacionadas foram: Pessoal-Social TSDD-II e Pessoal-Social da 

EDCGA (TSDD-IIPS X EDCGA-PS); Motor Fino Adaptativo do TSDD-II e Motor 

Delicado EDCGA (TSDDII-MFA X EDCGA-MD); Linguagem do TSDD-II e 

Linguagem EDCGA (TSDDII-Lgg X EDCGA-Lgg); Motor Grosso do TSDD-II e Motor 

Grosseiro EDCGA (TSDDII-MG X EDCGA-MG); Linguagem do TSDD-II e TVIP 

(TSDDII-Lgg X TVIP); Linguagem da EDCGA e TVIP (EDCGA-Lgg X TVIP); TVIP 

e ADL (TVIP X ADL); TVIP e Recepção da ADL (TVIP X ADLREC); Linguagem da 

EDCGA e ADL (EDCGA-Lgg X ADL); e Linguagem do TSDD-II e ADL (TSDDII-Lgg 

X ADL). 
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Tabela 13 - Valor de r e valor de p (Correlação de Spearman) nas correlações entre 
os instrumentos aplicados 

Correlações  Valor de r Valor de P 

TSDDII-PS X EDCGA-PS 0,88 0,00* 

TSDDII-MFA X EDCGA-MD 0,62 0,00* 

TSDDII-Lgg X EDCGALgg 0,86 0,00* 

TSDDII-MG X EDCGA-MG 0,11 0,64 

TSDDII-Lgg X TVIP 0,81 0,00* 

EDCGALgg X TVIP 0,83 0,00* 

TVIP X ADL 0,80 0,00* 

TVIP X ADLREC 0,70 0,02* 

EDCGALgg X ADL 0,62 0,00* 

TSDDII-Lgg X ADL 0,70 0,00* 

Legenda: Pessoal-Social TSDDII = TSDDII-PS; Pessoal-Social da EDCGA= EDCGA-PS; 
Motor Fino Adaptativo do TSDDII = TSDDII-MFA; Motor Delicado EDCGA = 
EDCGA-MD; Linguagem do TSDDII = TSDDII-Lgg; Linguagem EDCGA = 
EDCGALgg; Motor Grosso do TSDDII = TSDDII-MG; Motor Grosseiro EDCGA = 
EDCGA-MG; Recepção da ADL= ADLREC; * Estatísticamente significante. 

 

Os Gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 apresentam os valores individuais do 

acompanhamento dos níveis de Phe sangüíneo (mg/dL), considerando-se todas as 

medidas obtidas no acompanhamento das crianças, durante os controles 

laboratoriais, realizados desde o diagnóstico. Em cada gráfico, os valores de 

referência para normalidade e controle de Phe sangüíneo (≥ a 2mg/dL ≤4 mg/dL) 

estão sinalizados entre as linhas paralelas, grafadas na cor vermelha.  

As Tabelas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 apresentam os valores 

referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, considerados nos padrões acima 

(>4mg/dL), abaixo (<2mg/dL) ou na média (≥ 2mg/dL ≤4 mg/dL) por ano e a medida no 

dia da avaliação. 

Serão apresentados, também, de maneira descritiva, os índices anuais, obtidos 

pelos participantes, individualmente, nos exames laboratoriais e o índice de Phe no dia da 

avaliação, considerados nos padrões acima (>4mg/dL), abaixo (<2mg/dL) ou na média (≥ 

a 2mg/dL ≤4 mg/dL) de referência (BRASIL, 2002) e um resumo dos resultados finais, 

obtidos nas avaliações pelos instrumentos TSDDII, EDCGA, TVIP e ADL. 
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Gráfico 1 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos do 
participante 1 com PKU 

 
Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 1 

e tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, recomendados para 

bom um desenvolvimento, obtiveram-se 13 medições (44,8%) acima do valor de 

4mg/dL, 9 medições (31%) abaixo de 2mg/dL e apenas 7 medições (24,2%) dentro 

dos níveis recomendados, totalizando 29 medições desde seu nascimento até a data 

da avaliação. O participante 1 obteve, no decorrer de sua vida, o valor mínimo de 

nível plasmático de Phe 0,2mg/dL e o valor máximo 33,6mg/dL. Desta forma, 

observou-se que, em sua maioria, inclusive na época da avaliação (11,3mg/dL), o 

participante esteve com níveis de Phe acima do recomendado.  

Em outra análise desses dados, observando-se o Gráfico 1 e considerando-

se os valores plasmáticos de Phe obtidos anualmente (2004 a 2007), verificou-se 

que, em 2004, o participante não apresentou índices de normalidade nas medidas 

realizadas. Em 2005, apresentou somente uma medição com índice de normalidade, 

em 12 realizadas. Em 2006, foram realizadas nove medições, das quais, em quatro, 

obteve índices de normalidade. Em 2007, das cinco medições, uma apresentava-se 
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com índice normal. A Tabela 14 apresenta a média dos índices de Phe sangüíneos 

por ano e a medida no dia da avaliação. 

 

Tabela 14 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 1 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2004 0,5 - 26,6 

2005 0,81 2,5 7,42 

2006 1,1 3,47 7,35 

2007 1,8 3,35 8,35 

Dia da avaliação   11,3 

 

O participante 1 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDD II: Atraso na área pessoal-social e na área da linguagem.  

EDCGA: Resultado inferior à idade cronológica nas áreas pessoal-social e 

linguagem.  

TVIP: O escore obtido foi classificado como abaixo da média.  

ADL: Distúrbio leve da linguagem receptiva e expressiva.  
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Caso 2: 
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Gráfico 2 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 
do participante 2 com PKU 

 

Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 2 

e tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, recomendados para 

um bom desenvolvimento, obtiveram-se 51 medições acima do valor de 4mg/dL 

(80,9%); 5 medições abaixo de 2mg/dL (7,9%); e apenas 7 medições dentro dos 

níveis recomendados (11,2%), totalizando 63 medições desde o diagnóstico até a 

data da avaliação. O participante 2 obteve, no decorrer de sua vida, o valor mínimo 

de nível plasmático de Phe 1,4 mg/dL e o valor máximo 17,9mg/dL. Desta forma, 

observou-se que; em sua maioria, inclusive na época da avaliação (17,9 mg/dL), o 

participante esteve com níveis acima do recomendado.  

Em outra análise desses dados, observando-se o Gráfico 2 e considerando-

se os valores plasmáticos de Phe obtidos anualmente (2002 a 2007), verificou-se 

que, em 2002, o participante não apresentou índices de normalidade nas medidas 

realizadas. Em 2003, apresentou três medições com índice de normalidade em 14 

realizadas. Em 2004, apresentou 3 índices de normalidade em dezesseis medições 
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de Phe. Em 2005, nenhum índice de Phe sangüíneo foi obtido nos critérios de 

normalidade, em 12 medições realizadas. Em 2006, um índice em 10 medições 

estava na faixa de normalidade. Em 2007, todas as sete medições apresentaram 

valores fora das normativas de normalidade. A Tabela 15 apresenta a média dos 

índices de Phe sangüíneos por ano e a medida no dia da avaliação. 

 

Tabela 15 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 2 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2002 - - 7,7 

2003 1,64 2,3 6,55 

2004 - 2,1 7,55 

2005 - - 7,24 

2006 - 3,3 8,41 

2007 - - 12,9 

Dia da Avaliação    17,9 

 

O participante 2 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas: 

TSDD II: Atraso na área pessoal-social, atenção na da linguagem e na área 

motora fina. 

EDCGA: Resultado inferior à idade cronológica em todas as áreas avaliadas 

por este instrumento. 

TVIP: O escore obtido foi classificado como abaixo da média. 

ADL: Distúrbio leve da linguagem receptiva e expressiva. 
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Caso 3: 
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Gráfico 3 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 
do participante 3 com PKU 

 

Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos Phe do participante 3 e 

tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL > 2, recomendados 

para um bom desenvolvimento, obtiveram-se 56 medições acima do valor de 4mg/dL 

(75,6%); 5 medições abaixo de 2mg/dL (6,8%); e 13 medições dentro dos níveis 

recomendados (17,6%), totalizando 74 medições desde seu nascimento até a data 

da avaliação. Observou-se que, em sua maioria, inclusive na época da avaliação 

(10,9), o participante esteve com níveis acima do recomendado. O participante 3 

obteve, no decorrer de sua vida, o valor mínimo de nível plasmático de Phe 

1,4mg/dL e o valor máximo 24mg/dL. 

 Analisando-se os achados anualmente observando-se no Gráfico 3 e 

considerando-se os valores plasmáticos de Phe obtidos de 2002 a 2007, verificou-se 

que, em 2002, o participante apresentou 3 medições dentro da normalidade, em 14 

realizadas. Em 2003, obteve escores normais em quatro medições de quinze 

realizadas. Em 2004, o índice de Phe sangüíneo normal foi obtido em duas 
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medições de treze realizadas. Em 2005, houve apenas um índice de normalidade 

em onze medições realizadas. Em 2006, foram obtidas três medidas normais em 

doze realizadas. Em 2007, não foi obtido índice de normalidade dentre as nove 

medições realizadas. A Tabela 16 apresenta a média dos índices de Phe 

sangüíneos por ano e a medida no dia da avaliação. 

 

Tabela 16 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 3 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2002 1,6 3,13 11,1 

2003 1,5 3,65 7,03 

2004 1,4 3,05 7,53 

2005 1,5 3 8,01 

2006 - 2,93 8,66 

2007 - - 9,12 

Dia da Avaliação   10,9 

 

O participante 3 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDD II: Atenção na área da linguagem e na área motora fina adaptativa. 

EDCGA: Resultado inferior à idade cronológica na área da linguagem. 

TVIP: O escore obtido foi classificado como na média. 

ADL: Linguagem receptiva e expressiva normal. 
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Caso 4: 
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Gráfico 4 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 
do participante 4 com PKU 

 

Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 4 

e tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, recomendados para 

um bom desenvolvimento, o participante obtiveram-se 35 medições acima do valor 

de 4mg/dL (79,5%); 5 medições abaixo de 2mg/dL (11,4%); e 4 medições dentro dos 

níveis recomendados (9,1%), totalizando 44 medições desde seu nascimento até a 

data da avaliação. O participante 4 obteve, no decorrer de sua vida, o valor mínimo 

de nível plasmático de Phe 0,4mg/dL e o valor máximo 24,6mg/dL. Observou-se 

que, em sua maioria, inclusive na época da avaliação (9,4mg/dL), o participante 

esteve com níveis acima do recomendado.  

Analisando-se os índices plasmáticos de Phe anualmente, no Gráfico 4, 

(2001 à 2007), verificou-se que, em 2001, o participante apresentou uma medição 

dentro da normalidade, em 7 realizadas. Em 2002, 2004, 2005, 2006 e 2007, 

nenhuma medição foi obtida dentro dos índices de normalidade. Em 2003, três 

índices de normalidade foram obtidos em oito exames realizados. A Tabela 17 
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apresenta a média dos índices de Phe sangüíneos por ano e a medida no dia da 

avaliação. 

 
Tabela 17 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 

medida no dia da avaliação do participante 4 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2001 1,96 3,38 14,1 

2002 1,46 - 4,67 

2003 0,4 2,8 5,85 

2004 - - 7,08 

2005 - - 7,14 

2006 - - 7,97 

2007 - - 7,07 

Dia da Avaliação   9,4 

 

O participante 4 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDD II: Atenção nas áreas pessoal-social e atraso na área da linguagem.  

EDCGA: Apresentou resultado inferior à idade cronológica nas áreas 

pessoal-social, adaptativa e da linguagem.  

TVIP: O escore obtido foi classificado como na média.  

ADL: Linguagem receptiva e expressiva normal. 
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Caso 5: 
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Gráfico 5 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 
do participante 5 com PKU 

 

Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 5 

e tomando-se como referência os valores entre ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, 

recomendados para bom desenvolvimento, obtiveram-se 24 medições (55,8%) 

acima do valor de 4mg/dL; 8 medições (18,6%) abaixo de 2mg/dL; e 11 medições 

(25,6%) dentro dos níveis recomendados, totalizando 43 medições desde o seu 

nascimento até a data da avaliação. O participante 5 obteve, no decorrer de sua 

vida, o valor mínimo de nível plasmático de Phe 0,3mg/dL e o valor máximo 15,5 

mg/dL. Desta forma, observou-se que, em sua maioria, inclusive na época da 

avaliação (5,7mg/dL), o participante esteve com níveis de Phe acima do 

recomendado. 

Em outra análise desses dados, observando-se o Gráfico 5 e considerando-

se os valores plasmáticos de Phe obtidos anualmente (2004 a 2007), verificou-se 

que, em 2004, o participante apresentou um índice de normalidade em três medidas 

realizadas. Em 2005, apresentou cinco índices de Phe normais em 15 medições. Em 
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2006, três medições foram obtidas com índices normais, em 17 exames realizados. 

Em 2007, de oito medições realizadas, em duas, apresentou índice de normalidade. 

A Tabela 18 apresenta a média dos índices de Phe sangüíneos por ano e a medida 

no dia da avaliação. 

 

Tabela 18 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 5 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2004 1,2 2 15,5 

2005 1,12 3,32 5,66 

2006 1,1 3,63 8,3 

2007 - 2,8 8,08 

Dia da Avaliação   5,7 

 

O participante 5 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDDII: Atenção nas áreas pessoal-social. Pela classificação utilizada, a 

área de linguagem foi considerada com atraso, pois o participante apresentou três 

sinais de atenção nesta área, Assim, neste instrumento, o participante apresentou 

atraso na área motora fina-adaptativa e na área de linguagem.  

EDCGA: Apresentou resultado inferior à idade cronológica nas áreas 

pessoal-social, adaptativa, da linguagem e motor delicado.  

TVIP: O escore obtido foi classificado como abaixo da média.  

ADL: Distúrbio moderado da linguagem receptiva e expressiva. 
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Caso 6:  
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Gráfico 6 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 
do participante 6 com PKU 

 

Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 6 

e tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, recomendados para 

bom desenvolvimento, obtiveram-se 26 medições acima do valor de 4mg/dL 

(47,3%); 15 medições abaixo de 2mg/dL (27,3%); e 14 medições (25,4%) dentro dos 

níveis recomendados, totalizando 55 medições desde o seu nascimento até a data 

da avaliação. O participante 6 obteve, no decorrer de sua vida, o valor mínimo de 

nível plasmático de Phe 0,4mg/dL e o valor máximo 24mg/dL. Foi possível observar 

que, em sua maioria, inclusive na época da avaliação (9,1mg/dL) o participante 

esteve com níveis acima do recomendado.  

Em outra análise desses dados, observando-se o Gráfico 6, e considerando-

se os valores plasmáticos de Phe obtidos anualmente (2001 a 2007), verificou-se 

que, em 2001, o participante apresentou duas medições dentro dos critérios de 

normalidade, em 10 realizadas. Em 2002 houve uma medição normal em quatro 

exames realizados. Em 2003, houve uma medição normal em seis realizadas. Em 

2004, ocorreu uma medição normal em seis exames realizados. Em 2005, duas 
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medidas com índices normais em 10 exames realizados e em 2006, duas medidas 

com índices normais em onze exames realizados. Em 2007, das oito medições 

realizadas, cinco apresentavam-se com índice normal. A Tabela 19 apresenta a 

média dos índices de Phe sangüíneos por ano e a medida no dia da avaliação. 

 

Tabela 19 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 6 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2001 1,75 2,1 13,55 

2002 1,25 2,3 6 

2003 1,13 3,9 7,2 

2004 - 2,7 10,56 

2005 1,05 2,1 7,41 

2006 0,86 3,65 6,38 

2007 - 3,05 8,45 

Dia da Avaliação   9,1 

 

O participante 6 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDD II: Atraso na área pessoal-social e atenção na área de linguagem.  

EDCGA: Apresentou resultado inferior à idade cronológica nas áreas 

pessoal-social e da linguagem.  

TVIP: O escore obtido foi classificado como na média.  

ADL: Linguagem receptiva e expressiva normal. 
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Caso 7:  
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Gráfico 7 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 
do participante 7 com PKU 

 
Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 7 

e tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, recomendados para 

bom desenvolvimento, obtiveram-se 26 medições acima do valor de 4mg/dL 

(96,3%); uma medição abaixo de 2mg/dL (3,7%); e nenhuma medição dentro dos 

níveis recomendados, totalizando 27 medições desde o seu nascimento até a data 

da avaliação. O participante 7 obteve, no decorrer de sua vida, o valor mínimo de 

nível plasmático de Phe 1,4mg/dL e o valor máximo 26,3mg/dL. Observou-se que, 

em sua maioria, inclusive na época da avaliação (21mg/dL), o participante esteve 

com níveis de Phe sangüíneos acima do recomendado.  

Analisando-se os índices plasmáticos de Phe obtidos anualmente (2001 a 

2007), no Gráfico 7, verificou-se que o participante não apresentou índices de 

normalidade durante o seu desenvolvimento. A Tabela 20 apresenta a média dos 

índices de Phe sangüíneos por ano e a medida no dia da avaliação. 
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Tabela 20 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 7 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2001 - - 25 

2002 1,42 - 6,13 

2003 - - 15,3 

2004 - - 18,55 

2005 - - 16,32 

2006 - - 15,12 

2007 - - 18,96 

Dia da Avaliação   21 

 
O participante 7 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDD II: Atenção na área motora fina. Pela classificação utilizada, a área de 

linguagem foi considerada com atraso, pois o participante apresentou dois sinais de 

atenção nesta área. Atraso, na área pessoal-social e área da linguagem.  

EDCGA: Apresentou resultado inferior à idade cronológica nas áreas 

pessoal-social, adaptativa e da linguagem.  

TVIP: O escore obtido foi classificado como abaixo da média.  

ADL: Distúrbio leve da linguagem receptiva e expressiva. 
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Caso 8:  
 

PKU 8
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Gráfico 8 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 
do participante 8 com PKU 

 

Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 8 

e tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, recomendados para 

um bom desenvolvimento, observaram-se uma medição acima do valor 

recomendado (2,2%); 38 medições abaixo de 2mg/dL (84,5%); e 6 medições 

(13,3%) dentro dos níveis recomendados, totalizando 45 medições desde o seu 

nascimento até a data da avaliação. O participante 8 obteve, no decorrer de sua 

vida, o valor mínimo de nível plasmático de Phe 0,2mg/dL e o valor máximo 

13,1mg/dL. Foi possível observar que a maioria dos resultados, inclusive na época 

da avaliação, estiveram abaixo (1,4mg/dL) dos níveis recomendados. 

Em outra análise desses dados, considerando-se os valores plasmáticos de 

fenilalanina obtidos anualmente (2003 à 2007), verificou-se que o participante em 

2003 obteve um índice de normalidade em 5 medições realizadas. Em 2004, dois 

índices de Phe encontravam-se na normalidade, em onze realizadas. Em 2005, 

todos os índices de Phe estavam abaixo dos valores de referência para 
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normalidade. Em 2006, dois índices em dez encontravam-se na faixa de referência e 

os demais, abaixo de 2mg/dL. Em 2007, um índice de normalidade foi obtido em oito 

medições. A Tabela 21 apresenta a média dos índices de Phe sangüíneos por ano e 

a medida no dia da avaliação. 

 

Tabela 21 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 8 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2003 1,1 2 13,1 

2004 1,17 2,45 - 

2005 1,05 - - 

2006 0,97 3,1 - 

2007 1,3 2 - 

Dia da Avaliação 1,4   

 

O participante 8 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDD II: Atraso na área pessoal-social e atenção na da linguagem.  

EDCGA: Apresentou resultado inferior à idade cronológica nas áreas 

pessoal-social, adaptativa e da linguagem.  

TVIP: O escore obtido foi classificado como na média.  

ADL: Linguagem receptiva e expressiva normal. 
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Caso 9: 
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Gráfico 9 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 

do participante 9 com PKU 
 

Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 9 

e tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, recomendados para 

um bom desenvolvimento, obtiveram-se 25 medições acima do valor de 4mg/dL 

(89,3%); 1 medição abaixo de 2mg/dL (3,6%); e 2 medições (7,1%) dentro dos níveis 

recomendados, totalizando 28 medições desde o seu nascimento, até a data da 

avaliação. O participante 9 obteve, no decorrer de sua vida, o valor mínimo de nível 

plasmático de Phe 0,8mg/dL e o valor máximo 20mg/dL. Observou-se que o 

participante esteve com níveis acima do recomendado na maioria das medições dos 

níveis de Phe, no decorrer de sua vida, inclusive na época da avaliação (13,1%). 

Em outra análise desses dados, observando-se o Gráfico 9 e considerando-

se os valores plasmáticos de Phe obtidos anualmente (2002 a 2007), observou-se 

que o participante em 2002, 2003, 2004 e 2007, não obteve índice de normalidade 

nos exames realizados. Em 2005, o índice de normalidade foi obtido em um exame, 

de quatro realizados. Em 2006, um índice de normalidade foi obtido em dez 
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medições realizadas. A Tabela 22 apresenta a média dos índices de Phe 

sangüíneos por ano e a medida no dia da avaliação. 

 

Tabela 22 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 9 com PKU 

Ano < 2mg/dL ≥ 2 e ≤4 mg/dL > 4mg/dL 

2002 - - 18,8 

2003 0,8 - 13,85 

2004 - - 10,85 

2005 - 2,6 7,76 

2006 - 2,6 9,32 

2007 - - 10,95 

Dia da Avaliação   13,1 

 

O participante 9 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDD II: Atraso na área pessoal-social e da linguagem 

EDCGA: Apresentou resultado inferior à idade cronológica nas áreas 

pessoal-social, adaptativa, da linguagem e motor delicado.  

TVIP: O escore obtido foi classificado como baixo.  

ADL: Distúrbio leve da linguagem receptiva e expressiva. 
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Caso 10: 
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Gráfico 10 - Exames laboratoriais referentes aos níveis de Phe sangüíneos 
do participante 10 com PKU 

 

Analisando-se as medições dos níveis plasmáticos de Phe do participante 10 

e tomando-se como referência os valores ≥ 2mg/dL e ≤4 mg/dL, recomendados para 

um bom desenvolvimento, obtiveram-se 61 medições acima do valor de 4mg/dL 

(75,4%); 10 medições abaixo de 2mg/dL (12,3%); e 10 (12,3%) medições dentro dos 

níveis recomendados, totalizando 81 medições desde o seu nascimento, até a data 

da avaliação. O participante 10 obteve, no decorrer de sua vida, o valor mínimo de 

nível plasmático de Phe 0,1mg/dL e o valor máximo 25,4mg/dL. Observou-se que, 

na maioria das medições, inclusive na época da avaliação (10mg/dL), esteve com 

níveis de Phe acima do recomendado.  

Em outra análise desses dados, observando-se o Gráfico 10, considerando-

se os valores plasmáticos de Phe obtidos anualmente (2003 a 2007), verificou-se 

que o participante, em 2003, apresentou um índice de normalidade em doze 

medições realizadas. Em 2004, quatro medições tiveram resultados com índices 

normais, em dezesseis medições realizadas. Em 2005, três índices de normalidade 

foram obtidos em treze exames realizados. Em 2006, das vinte e duas medições, 

somente um escore de normalidade foi obtido. Em 2007, um índice de normalidade 
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foi obtido em dezoito medições realizadas. A Tabela 23 apresenta a média dos 

índices de Phe sangüíneos por ano e a medida no dia da avaliação. 

 

Tabela 23 - Valores referentes à média dos índices de Phe sangüíneos, por ano e a 
medida no dia da avaliação do participante 10 com PKU 

Ano < 2mg/Dl ≥ 2 e ≤ 4 mg/dL > 4mg/dL 

2003 0,75 3,7 14,87 

2004 0,8 2,65 7,87 

2005 - 3,46 11,77 

2006 - 2,6 7,60 

2007 - 3,4 9,74 

Dia da Avaliação   10 

 

O participante 10 obteve os seguintes resultados nas avaliações propostas:  

TSDD II: Atenção nas áreas pessoal-social, motora fina adaptativa, 

linguagem e motora grossa. Atraso na área da linguagem.  

EDCGA: Apresentou resultado inferior à idade cronológica nas áreas 

pessoal-social, adaptativa, linguagem e motor delicado.  

TVIP: O escore obtido foi classificado como baixo.  

ADL: Distúrbio leve da linguagem receptiva e expressiva. 

 



 

 



 

 

6  DISCUSSÃO 
 



 

 



6 Discussão 

 

185

6  DISCUSSÃO 
 

 

Com o objetivo de caracterizar o perfil das habilidades comunicativas de 

crianças com PKU, diagnosticadas e tratadas precocemente, enfocando-se as 

habilidades do desenvolvimento nas áreas motora fina e grossa, pessoal-social, 

adaptativa e de linguagem e correlacionar os níveis de Phe sangüíneo com as 

habilidades, foram avaliadas crianças com PKU Clássica que realizavam tratamento 

e acompanhamento no Laboratório do Teste do Pezinho da APAE - Bauru, 

seguindo-se os critérios do PNTN (BRASIL, 2002).  

Cumprindo os critérios de que todas as crianças com PKU deveriam estar 

em acompanhamento e em tratamento com adesão adequada, a casuística foi 

constituída por 10 crianças na faixa etária de três a seis anos e onze meses. Este 

critério é de extrema relevância para responder ao primeiro objetivo, pois a literatura 

descreve que crianças que atrasam o início do diagnóstico e que não fazem 

tratamento adequado apresentam riscos para déficit intelectual, atrasos globais do 

desenvolvimento e outras manifestações, incluindo, ADNPM, irritabilidade, falta de 

atenção, hiperatividade, crises convulsivas, hiperreflexia, microcefalia, incontinência 

esfincteriana, tremores, comportamentos extrapiramidais, comportamentos mal 

adaptativos e/ou autísticos (KNOX, 1972; DENNIS et al., 1999; SULLIVAN; CHANG, 

1999; LEUZZI et al., 2000; BURGARD, 2000; MIRA; MARQUES, 2000, ACOSTA; 

YANNICELLI, 2001; VAN BUGGENHOUT et al., 2001; WHITE et al., 2002; GASSIÓ, 

2005; STAHL; PRY, 2005; MONTEIRO; CANDIDO, 2006; KALBIYE et al., 2006; 

SILVA et al., 2007; STEINER et al., 2007). Entretanto, mesmo fazendo o 

acompanhamento e o tratamento iniciado em idade precoce, foi relatado por 80%, 

dos familiares, especificamente pelas mães, sintomas relacionados à ADNPM, a 

distúrbios de comportamento, como hiperatividade, falta de atenção, impulsividade, 

não parar sentado, não conseguir se concentrar nas atividades, problemas de sono 

e irritabilidade. Os distúrbios de comportamento, como os relatados acima, são 

observados pela literatura, mesmo em crianças com adesão ao tratamento 

(SCHIMIDT et al.,1996; GRIFFITHS et al., 1998; SULLIVAN; CHANG, 1999; 

WEGLAGE et al., 2000; WHITE et al., 2001; HUIJBREGTS et al., 2002; ANTSHEL; 

WAISBREN, 2003; LEUZZI et al., 2004; ARNOLD et al., 2004), principalmente 
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naquelas crianças que, mesmo com a dieta, não conseguem manter os níveis de 

Phe dentro dos limites adequados (ANTSHEL; WAISBREN, 2003; DINIZ-MALLOY et 

al., 2004; LEUZZI et al., 2004; SILVA et al., 2007). Nenhuma criança apresentou 

comportamentos autísticos, previstos, principalmente, na ausência de tratamento ou 

no início do tratamento tardio (DENNIS et al., 1999; SULLIVAN; CHANG, 1999; 

MIRA; MARQUES, 2000; VAN BUGGENHOUT et al., 2001; WHITE et al., 2002; 

GASSIÓ et al., 2005; STAHL; PRY, 2005). Cabe ressaltar que as crianças do grupo 

com PKU, 1, 2, 7 e 10, no prontuário psicológico, foram descritas como desatentas, 

e com dificuldade para concentrar-se nas atividades propostas, e o participante 5 foi 

descrito como hiperativo, desatento e com dificuldade para concentrar-se nas 

atividades propostas. 

Nas Tabelas 1 e 2, foram apresentados dados a respeito do desempenho 

individual dos participantes com PKU (Tabela 1), do grupo típico (Tabela 2) e as 

porcentagens (Tabela 3) de atenção, recusa e atraso para cada habilidade avaliada 

no TSDD-II, conforme as normas propostas no manual deste teste. Na Tabela 3, 

para o grupo com PKU, o item atenção foi encontrado em 40% da casuística para a 

habilidade pessoal-social; 50% para a habilidade motora fina adaptativa; 70% para a 

área da linguagem; e 10% para a área motora grossa. Na Tabela 3, para o grupo 

típico, o item atenção foi encontrado em 20% na área motora fina adaptativa; e 10% 

para as habilidades, pessoal-social, linguagem e motora grossa. Quando uma 

criança apresenta uma atenção a um comportamento avaliado, significa, segundo os 

critérios propostos pelo manual do TSDD-II, que o profissional deve ficar atento à 

evolução desse comportamento. Se a criança obtiver mais de duas atenções na 

mesma área avaliada, ela deverá ser reavaliada após orientação familiar e/ou 

estimulação, mas, nestes casos, considera-se que a criança está apresentando 

atraso na referida área (FRANKBURG et al., 1992a e FRANKBURG et al., 1992b). 

Entretanto, conforme o manual do teste, esse atraso deve ser anotado de forma 

diferente, como atenção, pois a criança pode estar em fase de aquisição do mesmo, 

uma vez que o instrumento foi desenvolvido, considerando-se a faixa de ocorrência 

do comportamento. Assim, por exemplo, se, na faixa etária em questão, 75% a 90% 

das crianças desta faixa realizam o comportamento, e a criança alvo não realiza, isto 

significa uma atenção e não um atraso propriamente dito. Mas, a ocorrência de mais 

de uma atenção na mesma área avaliada é considerado atraso. Isto ocorreu para os 
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participantes 5 e 7 na área de linguagem (Tabela 1). Não foi observado o item 

recusa para os dois grupos. Quanto ao item atraso (Tabela 3), 60% dos participantes 

com PKU apresentaram-no na área pessoal-social; 40%, na área de linguagem e 

10%, na motora fina-adaptativa. Não foram observados atrasos na área motora 

grossa, neste grupo. O grupo típico não apresentou nenhum atraso nas habilidades 

avaliadas.  

A comparação entre os grupos por meio do teste Mann Whitney foi 

estatisticamente significante nas áreas pessoal-social e de linguagem. Cabe 

ressaltar, entretanto, que, na área motora fina-adaptativa, o valor obtido foi 0,05. 

Apesar de não ter sido estatisticamente significante, corresponde exatamente ao 

valor de referência de significância, indicando cautela na interpretação desta 

habilidade, visto o tamanho da casuística avaliada. A literatura apresenta que 

indivíduos com baixa adesão ao tratamento ou que não conseguem manter os níveis 

de Phe nos níveis recomendados podem apresentar dificuldades na coordenação 

motora fina (BRUMM et al., 2004; FERREIRA et al., 2007a; GASSIÓ et al., 2008). Na 

área motora grossa, o valor obtido não foi estatisticamente significante. Problemas 

motores são freqüentemente relatados, principalmente para aqueles indivíduos que 

apresentam diagnóstico tardio de PKU (SULLIVAN; CHANG, 1999; MIRA; 

MARQUES, 2000; HENNERMANN et al., 2005; KALBIYE et al., 2006; MOYLE et al., 

2007, SILVA et al., 2007). Os achados deste estudo são compatíveis com vários 

descritos na literatura nos quais são relatados que crianças com diagnóstico e 

tratamento precoces para PKU, tendem a não apresentar comprometimento na área 

motora grossa (MICHEL et al., 1990; GRIFFITHS et al., 1998; BRUMM et al., 2004; 

GIOVANINI et al., 2007). 

Verificando-se as habilidades avaliadas no TSDD-II, as crianças do grupo 

com PKU apresentaram piores desempenhos nas áreas pessoal-social, seguida da 

área da linguagem e motora fina considerando a categoria atraso, entretanto, 50% 

dos participantes da casuística apresentaram atenção na área motora fina. Estudos 

apresentaram que crianças com PKU são de risco para alterações na habilidade 

pessoal-social (BURGARD, 1997, SULLIVAN; CHANG 1999; WEGLAGE et al., 

2000; STERMERDINK et al., 2000; BOSH et al., 2007), principalmente pelas 

alterações de comportamento mal adaptativos, que também refletem nas demais 

habilidades, como nas habilidades comunicativas e de aprendizagem (BURGARD, 
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1997; SULLIVAN; CHANG 1999; PI-NIAN et al., 2000; STEMERDINK et al., 2000; 

WHITE et al., 2001; KALBIYE et al., 2006; VANZUTPHEN et al., 2007). Poucos 

trabalhos enfocaram especificamente os níveis lingüísticos semântico, sintático e 

pragmático (BRUMM et al., 2004; KALBIYE et al., 2006; VANZUTPHEN et al., 2007), 

mas há vários estudos que se preocuparam com as habilidades verbais, não-verbais 

e psicolingüísticas (DIAMOND et al., 1997; GRIFFTHS et al., 1998; SULLIVAN; 

CHANG, 1999; STEMERDINK et al., 2000; PI-NIAN et al., 2000; WHITE et al., 2001; 

HUJBREGTS et al., 2002; ANTSHEL; WAISBEN, 2003; BRUM et al., 2004; 

ARNOLD et al., 2004; LEUZZI et al., 2004; WEGLAGE et al., 1996b; SCHIMIDT et 

al., 1996; ANDERSON et al., 2007; CHANON et al., 2007). 

Cabe ressaltar que o TSDD-II, mesmo ainda não padronizado para a 

realidade brasileira, tem sido amplamente utilizado (HALPERN et al., 1996; 

FISBERG et al., 1997; COELHO et al., 1998; MAGALHÃES et al., 1999; CUNHA, 

2000; BRUCK et al., 2001; GONTIJO et al., 2001; HALPERN et al., 2002; BRUCK, 

2002; CAON et al., 2003a; CAON et al., 2003b; CAON et al., 2003c; REZENDE et 

al., 2003; SILVA et al., 2004; LEVY; RECH 2004; BARICHELLO; RECH, 2004; 

KLAUSING et al., 2004; AMADOR; CONDINO-NETO, 2004; REZENDE et al., 2005a; 

REZENDE et al., 2005b; REZENDE et al., 2005c; CHERMONT et al., 2005; 

AFFONSO et al., 2005; BETELI; REZENDE, 2006; SCHIRMER et al., 2006; 

KRELING et al., 2006;  CACHAPUZ; HALPERN et al., 2006; GURGEL et al., 2006a, 

PILZ et al., 2007). Este instrumento foi utilizado para avaliar crianças freqüentadoras 

de creches e pré-escolas (CAON et al., 2003b, REZENDE et al., 2003, REZENDE et 

al., 2005a; REZENDE et al., 2005b; GURGEL et al., 2006b), crianças de risco para 

atraso do desenvolvimento como, prematuros e nascidos de baixo peso 

(MAGALHÃES et al., 1999; CHERMONT et al., 2005; SCHIRMER et al., 2006; 

KRELING et al., 2006), crianças com HIV+ (GONTIJO et al., 2001; BRUCK et al., 

2001) e crianças com problemas pulmonares (BARICHELLO; RECH, 2004; 

AMADOR; CONDINO-NETO, 2004).  

Nas Tabelas 4 e 5, foram apresentados dados a respeito do desempenho 

individual dos participantes com PKU (Tabela 4), dos participantes do grupo típico 

(Tabela 5) quanto ao desempenho na EDCGA e as porcentagens (Tabela 6) das 

categorias de respostas adequadas, inferiores e superiores, para cada habilidade 

avaliada, conforme critérios da escala. A classificação de respostas adequadas para 
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o grupo com PKU foi obtida por 10% das crianças na área pessoal-social; 30% na 

adaptativa; 60% na motora delicada e 100% na motora grossa. Ressalta-se que 

nenhuma criança do grupo com PKU apresentou adequação na área de linguagem, 

ou seja, 100% apresentaram a categoria inferior. A categoria inferior foi obtida por 

90% das crianças na área pessoal-social, 70% na adaptativa e 40% na motora 

delicada. Nenhuma criança deste grupo obteve escores superiores. Para o grupo 

típico, foram observados 90% das crianças na categoria de respostas adequada nas 

áreas pessoal-social, da linguagem e adaptativa; 80%, na motora grossa e delicada. 

A categoria superior foi obtida por 20% das crianças na área motora grossa e 

delicada e 10% na área pessoal-social, adaptativa e de linguagem. Nenhuma 

criança do grupo típico obteve escores na categoria inferior. Verificando-se as 

categorias avaliadas no EDCGA, as crianças do grupo com PKU apresentaram os 

piores desempenhos nas áreas de linguagem, seguida da pessoal-social e motor 

delicado. A EDCGA tem sido amplamente utilizada como um instrumento de triagem 

e acompanhamento de crianças brasileiras por diversos profissionais da área da 

saúde (PAINE; PASQUALI, 1982; MEIÓ et al., 1992; SOBOLEWSKI et al., 1996; 

MEIÓ et al., 1999; HAGE et al., 2004; CONTESINI et al., 2006; LAMÔNICA et al., 

2007a; FERREIRA et al., 2007a e b). 

Nas Tabelas 7 e 8, foram apresentados os desempenhos individuais dos 

participantes com PKU (Tabela 7), típicos (Tabela 8) na aplicação do TVIP e a 

classificação obtida pelos participantes no TVIP (Tabela 9). No grupo com PKU, 60% 

dos indivíduos apresentaram a classificação baixa e 40% média. No grupo típico, 

20% apresentaram pontuação média e 80% pontuação alta (Tabela 9). O tratamento 

estatístico indicou significância. De fato, enquanto nenhuma criança do grupo com 

PKU obteve a classificação alta, no grupo típico, nenhuma criança obteve a 

classificação baixa.  

Conforme observado na literatura compilada, a aquisição e o desempenho 

de habilidades lingüísticas e comunicativas em indivíduos com PKU não tem sido 

muito enfocadas nos estudos. Infere-se que isto deva ocorrer pela preocupação 

primária dos reflexos da PKU no desenvolvimento cerebral e na prevenção da 

deficiência intelectual. Entretanto, não se pode negar a influência das habilidades 

intelectuais no desenvolvimento da linguagem. Conforme a literatura, a PKU pode 

ocasionar comprometimentos cerebrais graves (CLEARY et al., 1994; ULLRICH et 
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al., 1994; THOMPSON et al., 1993; PIETZ et al., 1996; DIAMOND et al., 1997; 

WEGLAGE et al., 1997; PIETZ et al., 1998; HUNTTENLOCHER, 2000; LEUZZI et 

al., 2000; HUJBREGTS et al., 2002; KOCH et al., 2002; WEGLAGE et al., 2002; 

SENER, 2003; BRUMM et al., 2004; STAHL; PRY, 2005; ANDERSON et al., 2007; 

SIRRS et al., 2007; MOYLE, 2007), interferindo em todo o desenvolvimento e, 

principalmente, no desenvolvimento da linguagem, que é uma função mental 

superior e depende da integridade do SNC, dos processos sensoriais, perceptuais, 

cognitivos, maturacionais e da influência do ambiente. As conseqüências de um 

acometimento cerebral quando o cérebro está em pleno desenvolvimento podem 

constituir problemas, não somente aqueles inicialmente previstos em uma 

determinada entidade clínica particular, mas também os efeitos secundários que são 

significativos e interferem no desenvolvimento global da pessoa, ou seja, na 

capacidade de agir, aprender e integrar-se socialmente (LAMÔNICA; FERRAZ, 

2007).  

A literatura apresenta a influência da Phe e da TIR que, em excesso, 

interferem na síntese protéica cerebral, na formação da mielina, nos 

neurotransmissores, prejudicando, particularmente, as vias dopaminérgicas das 

regiões do córtex pré-frontal (DIAMOND, 1996; WELSH, 1996; GRIFFTHS et al., 

1998; SURTESS; BLAU, 2000; ACOSTA; YANNICELLI, 2001; WHITE et al., 2001; 

ANDERSON et al., 2007). Indivíduos com PKU podem apresentar alterações na 

substância branca cerebral, com reflexos nas funções neuropsicológicas e de 

aprendizagem (KOCH et al., 2002; SENER, 2003; BRUMM et al., 2004; ANDERSON 

et al., 2007; SIRRS et al., 2007; MOYLE, 2007; DING et al., 2008). Influências das 

perturbações bioquímicas que interferem no desenvolvimento e no funcionamento 

do SNC têm sido estudadas, tendo como alvo a desordem genética, envolvendo o 

gene 12q22.24.1 e mutações (LIDSKY et al., 1985; GULDBERG et al., 1998; 

WAISBREN, 2000; BRANDALIZE; CZERESNIA, 2004; ALDERETE et al., 2006; 

LEUZZI et al., 2007; STEINER et al., 2007; SPRONSEN; BURGARD, 2008, 

BERCOVICH et al., 2008). Gulberg e colaboradores (1998) sugeriram alta 

vulnerabilidade dos fenótipos metabólicos, correlacionando-os com os genótipos da 

PHA. Apresentaram que os resultados genéticos mostraram 105 diferentes 

mutações, que foram atribuídas a categorias fenotípicas diferentes e indicaram que 

o genótipo da mutação da PHA é o determinante principal do fenótipo bioquímico. 
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Estudos sobre esta temática confirmaram que há uma complexa combinação de 

fatores que irão determinar o desempenho e desenvolvimento dos indivíduos com 

PKU (ALDERETE et al., 2006; LEUZZI et al., 2007; STEINER et al., 2007; 

SPRONSEN-VAN; BURGARD, 2008; BERCOVICH et al., 2008). 

Nas Tabelas 10 e 11, foram apresentados os valores individuais e o 

diagnóstico obtidos pelos participantes com PKU (Tabela 10) e grupo típico (Tabela 

11) quanto ao desempenho na ADL. Na Tabela 12, foram apresentadas à 

porcentagem e a classificação dos escores dos participantes nas categorias 

normalidade, distúrbio leve, moderado e severo, seguindo o manual do instrumento. 

Do grupo com PKU, 40% dos participantes apresentaram escores compatíveis com 

normalidade; 50% distúrbio leve; e 10% distúrbio moderado. O grupo típico 

apresentou 100% de escores compatíveis com normalidade. Na comparação entre 

os grupos, a análise estatística indicou significância. Cabe ressaltar que este 

instrumento, desenvolvido por Menezes (2004, 2006), faz parte da tese de seu 

doutorado e, até o momento, não há muitos trabalhos publicados que o utilizaram 

em pesquisas, apesar de ser um instrumento de fácil aplicabilidade e que foi 

estruturado, pensando-se na população da Língua Portuguesa falada no Brasil. 

Considerando-se este instrumento, metade das crianças com PKU avaliadas 

apresentou distúrbio leve de linguagem. O estudo de White et al. (2001) apresentou 

que crianças com PKU, mesmo diagnosticadas e tratadas precocemente, apesar de 

apresentarem habilidades básicas de linguagem verbal e não-verbal compatíveis 

com escores dentro de espectro de normalidade, quando comparadas a um grupo 

controle, apresentavam piores escores. A diferença entre os grupos relacionava-se à 

redução do uso de estratégias de organização semântica, atraso na velocidade das 

respostas e na aprendizagem de novas informações verbais. Outros estudos 

apresentaram que as crianças com PKU demonstram dificuldades nas habilidades 

neuropsicológicas, destacando-se a dificuldade de atenção, concentração e 

memória, trazendo reflexos para a aprendizagem da linguagem (GRIFFITHS et al., 

1998; MICHEL et al., 1990; DENNIS et al.,1999; VANZUTPHEN et al., 2007). 

Na Tabela 13, foram apresentadas as correlações entre os instrumentos 

aplicados, respeitando-se as categorias de habilidades. Houve significância nas 

correlações entre TSDDII-PS X DCGA-PS; TSDDII-Lgg X EDCGALgg; TSDDII-Lgg X 

TVIP; TSDDII-Lgg X ADL; EDCGALgg X TVIP e TVIP e ADL; TVIP X ADLREC; 
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EDCGALgg X ADL; TSDDII-MFA X EDCGA-MD; TSDDII-MG X EDCGA-MG. Isto 

significa que as crianças que falharam em um dos testes aplicados, naquela 

determinada habilidade, também apresentaram falhas nas habilidades 

correlacionadas de outro teste, significando que ambos foram sensíveis para 

detectar o perfil das habilidades avaliadas. 

Na habilidade pessoal-social houve, significância nas correlações entre 

TSDDII-PS X EDCGA-PS. O TSDDII-PS avalia habilidade pessoal-social. A 

habilidade pessoal-social observa as reações pessoais da criança frente ao 

ambiente social que vivencia, quanto à realização, com independência, das tarefas 

cotidianas, envolvendo a organização dos estímulos, o manuseio, o traquejo social e 

a compreensão do contexto. O EDCGA-PS avalia comportamentos adaptativos. O 

comportamento adaptativo observa a capacidade da criança quanto à organização 

dos estímulos, à percepção de relações, à decomposição do todo nas partes, sua 

reintegração e o uso dessas habilidades nas tarefas cotidianas. Ambas são 

habilidades que envolvem o desenvolvimento da linguagem, pois, para que a criança 

possa resolver problemas, planejar suas ações e interar-se no ambiente social, a 

linguagem é o mediador dessas atividades. Assim, alterações no desenvolvimento 

ou no desempenho da linguagem, receptiva ou expressiva, interferem em outros 

campos do desenvolvimento, principalmente nos campos adaptativo e pessoal-

social, assim como esses campos têm interferência no desenvolvimento da 

linguagem. Hage et al. (2004) apresentaram estudo apontando esta questão, ou 

seja, relataram que o comprometimento na área da linguagem traz conseqüências 

em outras esferas do desenvolvimento. Outros estudos também apontaram 

correlações entre desempenho nas áreas pessoal-social, comportamento adaptativo 

e linguagem (CAON et al., 2003b; REZENDE et al., 2005b e 2005c). 

Na habilidade de linguagem, houve significância nas correlações entre 

TSDDII-Lgg X EDCGALgg; TSDDII-Lgg X TVIP; TSDDII-Lgg X ADL; EDCGALgg X 

TVIP; TVIP X ADL; TVIP X ADLREC e EDCGALgg X ADL. Esta habilidade envolve 

competências pragmáticas morfológicas e sintáticas e sociolingüísticas, 

sensibilidade ao registro, naturalidade e referências culturais (MENEZES, 2003). 

Mesmo com o uso de diversos instrumentos que avaliaram a mesma habilidade de 

modo diferente, ou seja, os instrumentos se diferenciaram nas provas requisitadas, 

enfocando diferentes componentes da linguagem, as correlações foram 
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estatisticamente significantes. Ressalta-se que os instrumentos utilizados, com 

exceção do ADL, ainda não foram padronizados para a realidade brasileira, mesmo 

com seu extenso uso em pesquisas brasileiras (PAINE; PASQUALI, 1982; MÉIO et 

al., 1992; HALPERN et al., 1996; SOBOLEWSKI et al., 1996; FISBERG et al., 1997; 

COELHO et al., 1998; MÉIO et al., 1999; MAGALHÃES et al., 1999; CUNHA, 2000; 

BRUCK et al., 2001; GONTIJO et al., 2001; HALPERN et al., 2002; BRUCK, 2002; 

MENEZES, 2003; CAON et al., 2003a; CAON et al., 2003b; CAON et al., 2003c; 

REZENDE et al., 2003; SILVA et al., 2004; LEVY; RECH, 2004; HAGE et al., 2004; 

BARICHELLO; RECH, 2004; KLAUSING et al., 2004; AMADOR; CONDINO-NETO, 

2004; REZENDE et al., 2005a; REZENDE et al., 2005b; REZENDE et al., 2005c; 

CHERMONT et al., 2005; AFFONSO et al., 2005; BETELI; REZENDE, 2006; 

MENEZES et al 2006; SCHIRMER et al., 2006; KRELING et al., 2006; CONTESINI 

et al., 2006; CACHAPUZ; HALPERN, 2006; GURGEL et al., 2006b; PILZ et al., 

2007; LAMÔNICA et al., 2007b; FERREIRA et al., 2007c; FERREIRA et al., 2007d). 

As crianças típicas apresentaram padrões de normalidade em todos os instrumentos 

que avaliaram a linguagem, o que não aconteceu com as crianças com PKU. Para o 

desenvolvimento da linguagem, diversos fatores estão envolvidos, dentre os quais 

as habilidades de atenção, concentração, memória, análise, síntese e outros 

aspectos perceptuais, que estão na dependência do funcionamento adequado do 

SNC. A literatura apresenta que crianças com PKU, mesmo com diagnóstico 

precoce e acompanhamento adequado, podem apresentar alterações no 

funcionamento do SNC, justificando os achados nesta área (WELSH, 1996; 

DIAMOND et al., 1997; BURGARD, 1997; OUNAP et al., 1998; WAISBREN, 2000; 

WHITE et al., 2001; VAN-BUGGENHOUT et al., 2001; DINIZ-MALLOY, 2004; 

GASSIÓ et al., 2005; CHANONN et al., 2007; VANZUTPHEN et al., 2007; 

ANDERSON et al., 2007).  

No motor delicado, houve significância nas correlações entre TSDDII-FA X 

EDCGA-MD. Motricidade fina refere-se à capacidade de controlar um conjunto de 

atividades de movimento de certos segmentos do corpo, com emprego de força 

mínima, a fim de atingir uma resposta precisa à tarefa (KNOBLOCH; PASAMANICK, 

1990). No desenvolvimento infantil, ocorrerá um seqüenciamento da aquisição de 

habilidades motoras, de acordo com a faixa etária, sendo assim, são características 

do desenvolvimento da faixa etária pré-escolar, por exemplo, a aquisição rápida das 
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habilidades perceptivo-motoras com a contínua aprendizagem da consciência 

corporal, direcional, temporal e espacial. Estudos realizados com indivíduo com 

PKU, em diferentes faixas etárias, têm se preocupado com o desempenho motor 

(MICHEL et al., 1990; GRIFFIHTS et al., 1998; BRUMM et al., 2004; KALBIYE et al., 

2006; MOYLE et al., 2007; GIOVANNINI et al., 2007; GASSIÓ et al., 2008). O 

desenvolvimento da função motora fina envolve a exploração contínua tanto do 

espaço, quanto dos objetos, que proporcionarão o aprendizado das características 

dos objetos e de suas relações com o ambiente e, em alguma extensão, de si 

mesmo. Nesta perspectiva, é possível compreender a dimensão desta função. 

Indivíduos com PKU, mesmo diagnosticados e tratados, podem apresentar 

alterações nessas habilidades, pois elas estão diretamente relacionadas a algumas 

das funções executivas. As funções executivas referem-se à capacidade do sujeito 

de engajar-se em comportamento orientado a objetivos, realizando ações 

voluntárias, independentes, auto-organizadas e direcionadas a metas específicas 

(CAPOVILLA et al., 2007). Essas ações envolvem organização, manutenção, 

planejamento de tarefas, memória de trabalho, manejo de tempo e controle das 

emoções (DINIZ-MALLOY et al., 2004; CHANNON et al., 2005; CAPOVILLA et al., 

2007). 

Na comparação de provas envolvendo motor grosso, não houve significância 

nas correlações entre TSDDII-MG X EDCGA-MG. A seqüência de aquisição de 

habilidades motoras é, geralmente, invariável na primeira infância, mas o ritmo de 

aquisição difere de criança para criança. Este fato permite a reflexão de que o início 

do desenvolvimento motor, na ausência de lesões nos centros motores, não se deve 

apenas à maturação neurológica, mas também a um sistema auto-organizado que 

congrega a tarefa, o ambiente e o indivíduo (KNOBLOCH; PASAMANICK, 1990; 

BETELI; REZENDE, 2006). A habilidade motora global envolve a habilidade de 

controlar as contrações dos grandes músculos corporais na geração de movimentos 

amplos (KNOBLOCH; PASAMANICK, 1990). Estudos apresentaram que as crianças 

com PKU, quando não diagnosticadas e tratadas precocemente, podem apresentar 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (MARTINS et al, 1995; DIAMENT, 

1996; KNOX, 1972; GRIFFITHS et al., 1998; KALBIYE et al., 2006; SILVA et al., 

2007). Os achados deste estudo estão compatíveis com vários descritos na 

literatura, nos quais são relatados que crianças com diagnóstico e tratamento 
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precoces para PKU, tendem a não apresentar comprometimento na área motora 

grossa (MICHEL et al., 1990; GRIFFITHS et al., 1998; BRUMM et al., 2004; 

GIOVANINI et al., 2007). 

Os Gráficos de 1 a 10, apresentaram os índices de Phe sangüíneo obtidos 

no decorrer da vida dos participantes, segundo protocolo individual de tratamento 

proposto pela equipe do PTN da APAE-Bauru, para cada participante. A análise das 

médias dos índices de Phe obtidos anualmente e o valor de Phe no dia da avaliação 

são apresentados nas Tabelas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.   

A apresentação dos valores de Phe sangüíneo obtidos pelos indivíduos no 

decorrer de todo tratamento, como são apresentados nos Gráficos de 1 a 10, tem o 

objetivo de mostrar, visualmente, os níveis individuais e, assim, verificar qual o perfil 

desses níveis obtidos no decorrer do desenvolvimento da criança, levando-se em 

consideração o tratamento individual proposto e a resposta a esse tratamento. 

Também foi considerado importante informar os valores mínimos e máximos de Phe 

obtidos e a porcentagem de vezes que estes valores se mantiveram acima, abaixo 

ou dentro dos níveis recomendados (BRASIL, 2002), para que se tenha uma idéia 

da extensa variabilidade desses perfis, verificados em todos os gráficos, que na 

grande maioria, mesmo seguindo o protocolo proposto de tratamento, afastaram-se 

muito do ideal, considerando-se os níveis bioquímicos de normalidade. 

Várias dificuldades foram verificadas para a realização da análise da 

correlação entre os níveis de Phe sangüíneo e os escores obtidos nas habilidades 

avaliadas. Buscando-se os procedimentos utilizados na literatura, foi observado que 

não houve procedimento padrão ou procedimento mais utilizado que pudesse 

nortear este estudo. Vários estudos apresentaram protocolos diferentes para esta 

análise. Stemerdink et al. (2000) utilizaram as médias dos índices de Phe nos dois 

primeiros anos de vida e nos dois últimos anos que antecederam o estudo. White et 

al. (2001); Huijbregts et al. (2002) utilizaram índices de Phe obtidos anteriormente à 

aplicação dos procedimentos experimentais. Antshel e Waisbren (2003) utilizaram a 

média dos índices de Phe obtidos nos últimos cinco exames e o valor obtido após a 

aplicação dos procedimentos experimentais. Diniz-Malloy et al. (2004) utilizaram a 

média dos índices de Phe obtidos nas últimas seis semanas que antecederam ao 

procedimento experimental e a média de todo período de vida dos participantes. 

Leuzzi et al. (2004) e Brumm et al. (2004) utilizaram índices de Phe obtidos nos 
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últimos seis meses que antecederam o estudo. Wiersema et al. (2005) utilizaram 

índices de Phe obtidos nos últimos três anos e última testagem sangüínea obtida no 

dia da avaliação. Feldmann et al. (2005) e Gassió et al. (2008) utilizaram as médias 

de todos os índices de Phe obtidos durante a vida dos participantes e a média do dia 

após a aplicação dos procedimentos experimentais. Para a análise individual dos 

casos (Tabelas 14 a 23), foi pontuada a média dos valores de Phe obtidos 

anualmente, classificadas como < 2mg/dL, entre 2mg/dL a 4mg/dL e > 4mg/dL e o 

valor de Phe obtido no dia da avaliação. Channon et al. (2005), apresentaram que, 

na literatura, há dificuldades metodológicas para medir, com exatidão, a influência 

dos níveis de Phe no desempenho dos indivíduos. Apesar das diferentes 

metodologias utilizadas e dos diferentes objetivos propostos nos estudos sobre PKU 

e dos desempenhos em diferentes habilidades avaliadas nesses estudos, os autores 

foram unânimes em afirmar que os altos níveis de Phe sangüíneo trouxeram 

diferenças nos desempenhos desses indivíduos, interferindo de maneira negativa 

para a qualidade de vida. Como sugeriram Kono et al. (2005), os valores de Phe 

devem se manter nos limites de normalidade para proteger o SNC das agressões 

bioquímicas provocadas pelo PKU. Outros autores apontaram esta condição 

(COSTELLO et al., 1994; PIETZ et al., 1996; GRIFFTHS et al., 1998; HUIJBREGTS 

et al., 2002; LEUZZI et al., 2004; CHANNON et al., 2007; VANZUTPHEN et al., 

2007). Waisbren (2000) discutiu a necessidade de os futuros estudos nesta temática 

apresentarem maior controle de variáveis para que seja possível identificar os 

efeitos deletérios das alterações dos níveis de Phe no decorrer da vida desses 

indivíduos, pois tanto os níveis acima, quanto abaixo dos valores de referência 

trazem reflexos para o desenvolvimento da pessoa com PKU. Outra consideração 

apresentada diz respeito ao tempo de exposição e época de ocorrência de níveis 

não normativos da Phe. Parece haver diferenças quando os níveis de Phe são altos 

e quando o SNC ainda está em fase de pleno desenvolvimento, como apontaram 

Pietz et al. (1996) e Griffiths et al. (1998). Channon et al. (2007) apresentaram que o 

controle dos níveis plasmáticos deve ocorre durante toda a vida, pois a 

descontinuidade da dieta na adolescência e na vida adulta trará conseqüências 

desastrosas, pois estes indivíduos podem perder em rendimento escolar, 

profissional e interferir na sua qualidade de vida. 
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Outra restrição para a realização da análise dos níveis de Phe sangüíneo e o 

desempenho dos indivíduos nas habilidades avaliadas diz respeito ao próprio 

conhecimento dos efeitos deste erro inato do metabolismo no desenvolvimento do 

SNC. Leuzzi et al. (1998) apresentaram que a Phe, ao longo da vida, pode ter efeito 

crônico nas funções exercidas pelo SNC. Surtess e Blau (2000) apresentaram que 

as conseqüências neurológicas dos efeitos bioquímicos no SNC ainda são pouco 

conhecidas. Enfatizaram que os efeitos bioquímicos podem não só estar 

correlacionados aos altos níveis de Phe no plasma, mas a outros fatores, como os 

efeitos dos aminoácidos livres no cérebro, os efeitos da síntese protéica e mielínica 

e a influência dos neurotransmissores, dentre os quais citaram a dopamina. Leuzzi 

et al. (2000) também apresentaram que o índice de Phe no plasma pode ser fraco 

indicador de Phe no cérebro e, desta forma, enfatizaram a importância de estudos 

da fisiologia neurológica na presença desta alteração metabólica.  

Outras questões importantes apontadas pelos autores se referem às 

alterações no córtex pré-frontal e frontal, pela alteração no processamento 

integrativo entre o córtex pré-frontal e as regiões distais do cérebro (WELSH et al., 

1990; WELSH, 1996; PAANS et al., 1996; DENNIS et al., 1999; WHITE et al., 2001), 

mesmo em crianças com diagnóstico e tratamento precoce, a qual pode estar 

associada à deficiência da dopamina (WELSH et al., 1990; WIERSEMA et al., 2005). 

Vários estudos encontraram, em seus achados, alterações na substância branca, 

que podem ser justificadas não só pelo acúmulo intracelular dos efeitos dos 

metabólitos gerados pela PKU, mas também pela influência da severidade da 

deficiência da PHA e do tempo de exposição aos níveis anormais de Phe. Essas 

alterações trazem reflexos nas funções neuropsicológicas e aprendizagem 

(THOMPSON et al., 1993; CLEARY et al., 1994; ULRICH et al., 1994; WEGLAGE et 

al., 1997; PIETZ et al., 1996; PIETZ et al., 1998; LEUZZI et al., 2000, 

HUNTLENLOCHER, 2000; KOCH et al., 2002; WEGLAGE et al., 2002; SENER, 

2003; BRUMM et al., 2004; KONO et al., 2005; ANDERSON et al., 2007; LEUZZI et 

al., 2007; SIRRS et al., 2007). As alterações previstas nos córtex pré-frontal e frontal 

podem ser justificadas pela diminuição de neurotransmissores, que são essenciais 

ao desenvolvimento das funções corticais nessas áreas (PAANS et al.,1996; 

WELSH, 1996; DENNIS et al., 1999), resultando assim, em déficits das funções 

executivas (WELSH et al., 1990; WELSH, 1996; DIAMOND et al., 1997; WHITE et 
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al., 2001; DINIZ-MALLOY et al., 2004; BRUMM et al., 2004; ANDERSON et al., 

2007; VANZUTPHEN et al., 2007), com importantes reflexos para o desempenho 

acadêmico (BURGARD, 1997; PI-NIAN et al., 2000; STEMERDINK et al., 2000; 

WHITE et al., 2001).  

Embora a literatura aponte para uma alta probabilidade de alterações no 

SNC, mesmo em indivíduos com PKU diagnosticados e tratados precocemente, a 

maioria dos estudos investigados reportou que as crianças com diagnóstico e 

tratamento precoce não apresentavam deficiência intelectual; entretanto, quando 

comparadas com crianças típicas, apresentavam menores escores de QI, (WELSH 

et al., 1990; MICHEL et al., 1990; HILLIGES et al., 1993; COSTELLO et al., 2004; 

WEGLAGE et al., 1996a, BURGARD, 2000; BRUMM et al., 2004; GIOVANNINI et 

al., 2007). Neste estudo, conforme análise do prontuário, nas avaliações 

neurológicas e psicológicas, nenhuma criança apresentava déficit intelectual.  

De qualquer modo, mediante a alta probabilidade de alterações 

neurológicas, diversos estudos enfatizaram a importância das investigações das 

alterações do SNC por meio de exames por imagens como, por exemplo, RMI e/ou 

RME (CLEARY et al., 1994; ULLRICH et al., 1994; PIETZ et al., 1996; LEUZZI et al., 

1998; LEUZZI et al., 2000; KONO et al., 2005; LEUZZI et al., 2007; SIRRS et al., 

2007; DING et al., 2008). Cabe ressaltar que, no Brasil, o protocolo de tratamento 

previsto pelo Ministério da Saúde e recomendado aos PTNs  não prevê a realização 

de exames por imagens para diagnóstico complementar.  

Outros sintomas amplamente descritos na literatura, mesmo em crianças 

com PKU com diagnóstico e tratamento precoce, referem-se os transtornos do déficit 

de atenção, impulsividade e hiperatividade (SCHIMIDT et al., 1996; WEGLAGE et 

al., 1996b; GRIFFIHTS et al., 1998; SULLIVAN; CHANG, 1999; STEMERDINK et al., 

2000; WHITE et al., 2001; HUIJBREGTS et al., 2002, ANTSHEL; WAISBREN, 2003; 

ARNOLD et al., 2004; BRUMM et al., 2004; LEUZZI et al., 2004; FELDMAN et al., 

2005; WIERSEMA et al., 2005; ANDERSON et al., 2007; GASSIÓ et al., 2008). 

Como já apresentado, queixas quanto aos comportamentos de déficit de atenção, 

hiperatividade, dificuldade em permanecer sentado, impulsividade e irritabilidade 

ocorreram e foram confirmadas nas avaliações médicas, psicológicas e na 

observação fonoaudiológica.  
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De uma maneira geral, todos os participantes com PKU, exceto o de número 

8, apresentaram, no decorrer do desenvolvimento, a maioria das medições de Phe 

sangüíneos acima de 4mg/dL. Ao correlacionarmos com as habilidades avaliadas, a 

área mais afetada foi a pessoal-social, seguida da área da linguagem e motora-fina, 

o que vai ao encontro aos achados de outros estudos (DENNIS et al., 1999; 

SULLIVAN; CHANG, 1999; WEGLAGE et al., 2000; WHITE et al., 2001; BRUMM et 

al., 2004; FELDMAN et al., 2005; KALBIYE et al., 2006; BOSH et al., 2007; 

FERREIRA et al., 2007a; MOYLE et al., 2007; SILVA et al., 2007; VANZUTPHEN et 

al., 2007; BURGARD et al., 1997), confirmando a interferência dos altos níveis de 

Phe no sangue no desenvolvimento dessas crianças (WELSH et al., 1990; 

HILLIGES et al., 1993; SCRIVER et al., 1995, SCHIMIDT et al., 1996; WEGLAGE et 

al., 1996;  BURGARD et al., 1997; DIAMOND et al., 1997; GRIFFITHS et al., 1998; 

OUNAP et al., 1998; DENNIS et al., 1999; STEMERDINK et al., 2000; BURGARD, 

2000; WAISBREN et al., 2000; VAN-BUGGENHOUT et al., 2001; WHITE et al., 

2001; HUIJBREGTS et al., 2002; ANTSHEL; WAISBREN, 2003; LEUZZI et al., 2004; 

DINIZ-MALLOY et al., 2004; FELDMAN et al., 2005; GASSIÓ et al., 2005; 

WIERSEMA et al., 2005; AGOSTINI et al., 2006; ANDERSON et al., 2007; 

CHANNON et al., 2007; MOYLE et al., 2007; VANZUTPHEN et al., 2007; 

WAISBREN et al., 2007; DING et al., 2008 ). O participante de número 8 apresentou, 

em sua maioria, medições abaixo de 2mg/dL e baixo desempenho nas habilidades 

pessoal-social e de linguagem, Pode-se inferir, baseando-se nos estudo de Acosta e 

Yannicelli (2001) que baixos níveis de Phe no sangue também interferem nas 

habilidades de desenvolvimento. Por outro lado, o participante 5 obteve os níveis de 

Phe com menores variações dos valores plasmáticos do que os demais 

participantes. Entretanto, apresentou os piores desempenhos em todas as áreas 

avaliadas. Várias são as considerações que devem ser feitas para explicar este 

fenômeno. Pode-se inferir que haja influência genética nos mecanismos envolvendo 

o nível de TIR no sangue, a susceptibilidade na barreira hemato-encefálica e o 

desempenho dos neurotransmissores. Na PKU, combinações nas mutações do gene 

podem significar diferenças na tolerância de Phe e controle precoce metabólico, que 

afeta o tratamento, daí a importância do estudo genético para a compreensão 

desses casos e para gerenciar o tratamento desses indivíduos (GULDBERG et al., 

1998; WAISBREN, 2000; LEUZZI et al., 2007; STEINER et al., 2007; BERCOVICH 

et al., 2008). Cabe ressaltar que, no Brasil, o protocolo de tratamento previsto pelo 
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Ministério da Saúde e recomendado aos PTNs  não prevê a realização de exames 

genéticos para diagnóstico complementar.  

Apesar da maioria dos participantes apresentarem grandes variações nos 

níveis de Phe sangüíneo e atraso nas funções avaliadas, com destaque nas áreas 

pessoal-social, linguagem e motor-fino, não é possível afirmar qual a influência 

desses altos níveis no desenvolvimento do SNC dos participantes, tanto pela 

ausência dos exames por imagens, quanto pelos achados da literatura, ou seja, 

conforme a afirmação de Leuzzi et al. (2000), os níveis de Phe no sangue são fracos 

indicadores dos níveis de Phe no cérebro. Desta forma, deve-se considerar a 

importância do uso de exames por imagens e exames genéticos para 

monitoramento das crianças, além de outras investigações como o efeito dos 

aminoácidos livre no cérebro, o efeito da dopamina e de outros neurotransmissores, 

o efeito da síntese protéica no cérebro e o efeito da mielinização, bem como a 

susceptibilidade de cada indivíduo quanto à passagem dos aminoácidos pela 

barreira hematoencefálica.  

As atividades desenvolvidas pelo Programa de Triagem Neonatal de Bauru 

seguem todas as especificações do PNTN. Ressalta-se a importância no 

acompanhamento multidisciplinar das crianças com PKU, incluindo o profissional 

fonoaudiólogo, possibilitando o acompanhamento do desenvolvimento adequado da 

comunicação. Assim, é possível proporcionar, além da prevenção da deficiência 

mental, o acompanhamento do desenvolvimento das crianças nas áreas de 

linguagem, pessoal-social e motora fina-adaptativa, visando à integração social, no 

âmbito familiar e escolar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das 

crianças. 
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7  CONCLUSÕES 
 

 

Na avaliação das habilidades das crianças com PKU diagnosticadas e 

tratadas precocemente desta casuística, foi observado prejuízo nas áreas pessoal-

social, de linguagem e motora fina-adaptativa. Tais alterações comprometem sua 

comunicação, interferindo na sua integração social e na aprendizagem. 

Quanto às correlações dos níveis de Phe e as habilidades avaliadas, 

observou-se que as crianças avaliadas não conseguiram manter os níveis para 

normalidade de Phe sangüíneo, embora realizassem a dieta recomendada. Infere-se 

que a dificuldade na manutenção dos índices de PKU tenha trazido influências nas 

áreas pessoal-social, de linguagem e motora fina-adaptativa, comprometendo as 

habilidades comunicativas. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Odontologia de Bauru 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru/SP, CEP 17012-
101, CP. 73 

PABX (0XX14)235-8000 – FAX (0XX14)223-4679 
Clínica de Fonoaudiologia 

E-mail: clifono@fob.usp.br  – Fone: (0xx14) 235-8460 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a)  
__________________________________________________________ 
portador da cédula de identidade __________________________, após leitura 
minuciosa da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, 
devidamente explicada pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos 
serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer 
dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito da pesquisa ou seu representante legal, pode a 
qualquer momento retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e 
deixar de participar desta pesquisa e ciente de que todas as informações prestadas 
tornaram-se confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional (Art. 9o do 
Código de Ética Odontológica ou Art. 29o do Código de Ética do Fonoaudiólogo). 

Por estarem de acordo assinam o presente termo. 

Bauru-SP, ________ de ______________________ de  

_______________________________             ____________________________      
Assinatura do Sujeito da Pesquisa          Greyce Kelly da Silva 
                                                                              Assinatura do Autor 
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Universidade de São Paulo                              
Faculdade de Odontologia de Bauru 

Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru/SP, CEP 17012-101, 
CP. 73 

PABX (0XX14)235-8000 – FAX (0XX14)223-4679 

Clínica de Fonoaudiologia 
E-mail: clifono@fob.usp.br  – Fone: (0xx14) 235-8460 

 
Carta de Informação ao Sujeito da Pesquisa 

 
Está sendo desenvolvido pela fonoaudióloga Greyce Kelly da Silva, sob a supervisão da 
Profa Dra Dionísia Aparecida Cusin Lamônica um projeto de pesquisa intitulado 
“Habilidades Comunicativas de crianças com fenilcetonúria tratadas desde o nascimento” 
por meio de parceria entre o Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de 
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo e o Laboratório e Ambulatório de 
Screening Neonatal “Teste do Pezinho” da APAE de Bauru projeto este aprovado pelo 
Comitê de ética em Pesquisas com seres humanos. 

Este estudo é importante porque a fenilcetonúria pode resultar em atraso no 
desenvolvimento físico e mental da criança. Diante disso, queremos caracterizar as 
condições de desenvolvimento da comunicação das crianças com fenilcetonúria. Para 
tanto, necessitamos de um grupo controle com crianças normais para efeito de comparação 
dos dados encontrados. A Escola Criarte foi escolhida por ser uma escola de referência em 
ensino, portanto será aplicado testes de linguagem de forma lúdica (com brinquedos) nos 
alunos na faixa etária de 3 a 6 anos de idade para verificar como a criança se comunica e 
se as habilidades de linguagem e fala estão de acordo com o esperado para a idade 
cronológica da criança. 

Garantimos que a criança não passará por desconforto ou correrá risco durante a 
realização das avaliações, e se benificiará com a obtenção de informações sobre os 
aspectos avaliados e sobre expectativas do desenvolvimento comunicativo e orientações a 
escola. Garantimos ainda, o seu direito de receber respostas a qualquer pergunta ou 
esclarecimento a qualquer dúvida sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados com a pesquisa. 

Os dados de identificação pessoal da criança, como nome, cidade e nome dos pais 
não serão divulgados. 

Você tem a total liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo. Os dados de identificação pessoal da criança, como nome, 
cidade, nome dos pais, não serão divulgados. 

Caso os pais ou responsáveis pelas crianças da pesquisa queira apresentar 
reclamações em relação a sua participação na pesquisa, poderá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, da FOB-USP, pelo endereço da Al. Dr. 
Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 (sala no prédio da Biblioteca, FOB/USP) ou pelo telefone 
(14)3235-8356. 
 

Para esclarecimento de possíveis dúvidas, os responsáveis pelo paciente poderão 
entrar em contato com a pesquisadora Greyce Kelly da Silva na Clínica de Fonoaudiologia 
da Faculdade de Odontologia de Bauru - USP, pelo telefone (14) 3235-8460. 
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ANEXO B – Anamnese Fonoaudiológica- Fenilcetonúria 
  
Identificação 
Nome: ____________________________________________________________________________ 
Data de nasc: __/___/_____                                          Idade: _________________________________ 
Escolaridade: _______________________________________________________________________ 
Filiação: ___________________________________________________________________________ 
Mãe: ______________________________________________________________________________ 
Data de nasc: ___/_____/_____                                     Idade: _________________________________ 
Escolaridade:_______________________________________________________________________ 
Profissão:__________________________________________________________________________ 
Pai: _______________________________________________________________________________ 
Data de nasc: ___/____/____                                         Idade :_________________________________ 
Escolaridade: _______________________________________________________________________ 
Profissão: __________________________________________________________________________ 
Composição familiar: ________________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________________________ 
Cidade: ________________                                           Telefone: _____________________________ 
Rendimento familiar: ________________________________________________________________ 
Consaguinidade parental:     (  ) sim     (  ) não 
 
Data da entrevista: __________________________________________________________________ 
Dados obtidos com: _________________________________________________________________ 
 
Gravidez e Nascimento: 
A gravidez foi bem vinda? (  ) sim (  ) não 
Idade da mãe      _______________       Idade do pai________________________________________ 
Foi uma gravidez agradável?         (  ) sim           (  ) não 
A mãe gozava de boa saúde?         (  ) sim           (  ) não 
Fez pré-natal?  (   ) sim (   ) não 
A mãe esteve hospitalizada ou acamada durante a gravidez?   (  )sim      (  ) não 
Por quê?___________________________________________________________________________ 
A mãe ficou deprimida durante a gravidez?      (  ) sim           (   ) não 
Por quê? ___________________________________________________________________________ 
Quando sentiu o bebê mexer pela primeira vez? ____________________________________________ 
Houve diminuição na atividade fetal antes do nascimento?  (  ) sim         (   ) não 
Explique:___________________________________________________________________________ 
O bebê nasceu em um hospital?       (   )sim       (   ) não 
Nasceu a termo?    (  )sim    (   ) não _____________________________________________________ 
Tipo de parto: ______________________________________________________________________ 
Teve alguma intercorrência? ___________________________________________________________ 
 
Nascimento 
Peso: ________________________    Comprimento: _______________________________________ 
Perímetro Cefálico _________________  Apgar ___________________________________________ 
Nascimento individual? (  ) sim    (   ) não 
Condição do bebê ao nascer foi normal?  (   ) sim      (   ) não 
(   ) Choro faço ao nascer                              (   ) Batimentos cardíacos rápidos 
(   ) Mole e inativo                                         (   ) Icterícia  
(   ) Problema respiratório                             (   ) Defeito congênito 
(   ) Falta de oxigênio                                    (   ) Fezes no líquido aminiótico  
(   ) Bebê azul                                                (   ) Transfusão Sanguínea 
(   ) Colocado na incubadora:  __________________________________________________________ 
Números de dias no hospital: mãe ________________  bebê _________________________________ 
O pediatra suspeitou de algum problema? (   ) sim     (   ) não _________________________________ 
Recebeu algum diagnóstico médico? (   ) sim   (   ) não ______________________________________ 
Qual? _____________________________________________________________________________ 
 
Realizou teste do Pezinho?   (   ) sim     (   ) não       Quantos meses: ____________________________   
Local?    ___________________________________________________________________________ 
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Resultado: __________________________________________________________________________ 
Foi repetido o exame?  (   ) sim   (   )não   Onde? ___________________________________________ 
Resultado: __________________________________________________________________________ 
Qual orientação recebida: ______________________________________________________________ 
Qual a reação frente ao diagnóstico: ______________________________________________________ 
Outro membro da família apresenta fenilcetonúria?   (   ) sim   (   ) não 
Quem? _____________________________________________________________________________ 
Quando iniciou o tratamento? ___________________________________________________________ 
Qual nível de fenilalanina atual? ________________________________________________________ 
Qual sua opinião sobre o problema de seu filho?   ___________________________________________ 
 
Primeira Infância  
Durante as primeiras semanas o bebê apresentou algumas das condições abaixo: 
(   ) sucção fraca                         (   ) Outro problema de choro          (   ) Cólicas           
(   ) Problema respiratório          (   ) Problemas intestinais        (   )Problema de sono 
(   ) dificuldade em aumentar peso           (   ) Vômito projétil           (   ) Choro fraco 
(   ) Problemas Cardíacos                          (   ) Convulsões                 (   ) odor fétido 
(   ) Hipotonia                                             (   ) problema de pele 
Especifique: ________________________________________________________________________ 
Quando era bebê chorava muito?  (   ) sim       (   ) não 
Dormia muito? (   ) sim (   ) não  e atualmente? ____________________________________________ 
Apresentava reações de susto ou espanto com estímulos auditivos ou visuais? 
( )sim(  )não 
Era uma criança afetuosa? (  ) sim (   ) não ________________________________________________ 
Sorria quando chegava alguém da família?   (   ) sim     (   ) não 
Fazia ou faz movimentos repetitivos?  (   ) sim      (   ) não 
Apresentava maneirismo (Flapping, balanceios....)    (   ) sim     (   ) não 
Apresentava dificuldade para imitar?     (   ) sim  (   ) não 
Realizou algum tratamento?____________________________________________________________ 
Realizou exame da audição?   (   )sim  (   ) não Resultado _____________________________________ 
O bebê foi alimentado pela mãe?  (   ) sim   (   ) não_ 
Teve crescimento e aumento de peso normal?   (   ) sim e (   ) não 
 
Estágios de desenvolvimento 
No primeiro mês de vida chorava de modo diferente quando tinha fome ou dor?  
(   ) sim   (   ) não 
Reconhecia a mãe:  (   ) sim (   ) não 
Respondia a sons? ____________________________________________________________________ 
Demonstrava interesse por pessoas e objetos? (   ) sim   (   ) não 
Quais brinquedos têm preferência?_______________________________________________________ 
Sabe cantar? (   ) sim    (   ) não 
 
Desenvolvimento 
Equilíbrio de pescoço: ______________            Virar:________________________________________ 
Agarrou objetos: __________________            Sentou com apoio: _____________________________ 
Engatinhou: ______________________             Sentou sem apoio:_____________________________ 
Engatinhou: ______________________             Ficou em pé:__________________________________ 
1º dentinho:______________________      Andava na ponta dos pés  (  )sim  (  )não 
Caia com freqüência? (  ) sim  (  ) não            Transferia o peso de um lado à outro? 
Primeiras palavras: _________________ 
Usa gestos significativos mostrando o que deseja? (  ) sim   (  ) não 
A criança apresenta algum problema de fala?  (  ) sim (  ) não _________________________________ 
Alguma vez a criança parou de falar após ter começado? (   ) sim     (   ) não 
A criança entende a língua falada?  (   ) sim    (   ) não 
Acata ordens simples?  (   ) sim   (   ) não 
Tem fala peculiar? (  ) sim   (   ) não 
Usa grunhidos ou sons especiais  (   ) sim     (   ) não 
Repete sons, palavras  ou sentenças   (   ) sim    (   ) não 
Narra? (   ) sim   (   ) não 
Fala demais com objetos, animais ou amigos imaginários? (   ) sim   (   ) não 
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Apresenta fala sem significado (jargão)   (   ) sim    (   ) não 
Ecolalia     (  ) sim    (   ) não 
Usa gestos?   (    ) sim    (   ) não 
Usa algum artefato alternativo para comunicação?  (   ) sim  (   ) não 
Inicia diálogos?   (   ) sim   (   ) não 
Apresenta dificuldade para perceber perigos reais?  (   ) sim    (   ) não 
Usa as pessoas como instrumento?  (   ) sim   (  ) não 
Tem auto-estimulação?   (   ) sim (   ) não qual? ____________________________________________ 
Reage a mudança de rotina?  (   ) sim   (   ) não 
É impulsivo?        (   ) sim  (   ) não 
Apresenta algum problema de comportamento?   (   ) sim    (   ) não  
Qual? ______________________________________________________________________________ 
Forma de brincar de modo estranho?  (   )sim        (   ) não 
Como é?____________________________________________________________________________ 
Gosta de toques, beijos e carinhos?    (   ) sim    (   ) não 
Alguma vez teve infecção crônica no ouvido?  (   ) sim   (   ) não 
Com que idade? _____________________________________________________________________ 
A criança gagueja?     (   ) sim    (   ) não 
A criança tem problema para se comunicar     (    ) sim    (   ) não 
Tipo: ______________________________________________________________________________ 
A criança teve ou tem problemas com os olhos ou com o ouvido   (   ) sim   (   ) não 
A criança tem controle de bexiga?        (   ) sim  (   ) não 
Começou e completou com que idade: ____________________________________________________ 
A criança tem controle de intestinos?   (   ) sim    (   ) não 
Começou e completou com que idade?____________________________________________________ 
Tem hábitos esfincterianos peculiares?   (   ) sim   (   ) não 
A criança se alimenta sozinha?    (   ) sim   (   ) não 
Começou com que idade? ______________________________________________________________ 
Usa colher?  (   )   usa garfo? (   )   usa faca? (   ) 
Tem dificuldade para se alimentar?  (   ) sim   (   ) não 
Mastigação:  (   ) sim    (    ) não 
Deglutição:  (   ) sim    (   ) não 
Engasga?     (   ) sim    (   ) não 
Como é sua alimentação: 
Café da manhã:______________________________________________________________________ 
Lanche_____________________________________________________________________________ 
Almoço____________________________________________________________________________ 
Lanche:____________________________________________________________________________ 
Janta: _____________________________________________________________________________ 
Lanche: ___________________________________________________________________________ 
Em algum momento houve suspensão da dieta?  (   ) sim  (   ) não 
Por quê? ___________________________________________________________________________ 
A criança se veste sozinha? 
Tem problema com: 
(   ) Equilíbrio                (   ) andar            (   ) correr             (   ) vestir 
(   ) falar                         (   ) cortar com a tesoura                  (   ) segurar colher 
(   ) fazer amizades         (   ) segurar lápis 
A criança é:   (  ) destra   (   )Canhota      (   ) Ambidestra      (   ) não sabe 
A criança possui algum hábito ou maneirismo?    (   ) sim   (   ) não 
A criança se dá bem com os irmãos ou irmãs?      (   ) sim   (   ) não 
A criança faz amizade?                                          (   ) sim    (   ) não 
A criança dorme só                                                 (   ) sim    (   ) não 
Problemas de sono?                                                (   ) sim     (   ) não 
Houve acidente que parecem ter sido traumáticos ou aterrorizantes para a criança?   
___________________________________________________________________________________ 
Como a criança reage frente a sua necessidade de dieta? ______________________________________ 
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Antecedentes Familiares 
Alterações metabólicas?      (   ) sim      (   ) não 
Problema genético?             (   ) sim       (   ) não 
Problema Mental?               (   ) sim       (   ) não 
Problema auditivo?              (   ) sim       (   ) não 
 
Escola 
A criança freqüenta escola?  
Tipo: 
A criança teve freqüentes mudanças de escola? 
A criança teve freqüentes mudanças de professores? 
A escola tem alguma queixa quanto ao comportamento ou aprendizagem da criança? 
Como é a rotina de alimentação na escola? ________________________________________________ 
 
Informação Médica 
A criança toma algum medicamento atualmente?          (   ) sim   (   ) não 
Que espécie? ________________________________________________________________________ 
Quantidade? ________________________________________________________________________ 
Para que? __________________________________________________________________________ 
Por quanto tempo? ___________________________________________________________________ 
A criança é alérgica a algum medicamento?  (   ) sim   (   ) não  ________________________________ 
A criança teve alguma doença séria?  (   ) sim   (   ) não ______________________________________ 
Cirurgias?  (   ) sim  (   ) não 
A criança teve algum ferimento ou acidente significativo?   (   ) sim  (   ) não 
A criança já esteve hospitalizada?   (   ) sim    (   ) não 
Quando e por quê? ___________________________________________________________________ 
Descreva como é o seu filho  
_____________________________________________________________________ 
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ANEXO C – Teste de Triagem de Desenvolvimento Denver II 
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