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INTRODUÇÃO
A leucinose é uma aminoacidopatia
caracterizada por aumento na
concentração dos aminoácidos
essenciais: leucina, isoleucina e
valina. A desregulação desses é
responsável por atraso psicomotor,
odor de xarope de bordo na urina,
além do acometimento de inúmeros
sistemas.

DESCRIÇÃO DO CASO
Lactente de 1 mês, diagnosticada
com leucinose e transferida para
manejo multidisciplinar com foco em
controle dietético. Evoluiu com
quadro de hipotonia, hipoatividade,
bradipneia, hipoglicemia, lesões
cutâneas descamativas, edema e
anemia. Após constatação de
elevação
dos
aminoácidos,
principalmente a leucina, iniciada
dieta específica para leucinose, com
restrição da proteína natural, e
suplementação de isoleucina e
valina, com melhora inicial dos
sintomas. A demora no recebimento
dos
resultados
dos
exames
dificultou o manejo, culminando na
recrudescência
das
lesões
cutâneas, edema e anemia em
consequência da redução excessiva
da leucina sérica. Após diversas
intervenções dietéticas, incluindo o
aumento da quantidade de proteína
natural, foi alcançado equilíbrio do
perfil de aminoácidos com melhora

da anemia, ganho de peso e
resolução das lesões cutâneas. Após
60 dias de internação recebeu alta
para acompanhamento ambulatorial.

DISCUSSÃO
A terapia nutricional é essencial na
estabilização e restauração da
homeostase
metabólica
desses
pacientes. É mister o envolvimento
multidisciplinar incluindo geneticista,
nutricionista e pediatra, com objetivo
de oferecer uma dieta capaz de
reduzir os metabólitos tóxicos e
preservar
o
desenvolvimento
neuropsicomotor da criança. Uma
dificuldade enfrentada no manejo
desse paciente foi o intervalo longo
entre a liberação dos exames
levando a necessidade de ajustes
dietéticos empíricos e a internação
prolongada.

CONCLUSÃO
Ressalta-se a importância de equipe
multidisciplinar experiente no manejo
desta enfermidade. Cabe ao pediatra,
reconhecer sinais e sintomas de
descompensação dos níveis dos
aminoácidos, para atuar baseando-se
na evolução clínica e dosagem
quantitativa dos aminoácidos.
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