
Intolerância 

Hereditária à 

Frutose

Onde posso encontrar 

mais informações?

Suplementação

Como há a exclusão da maioria das

fontes alimentares de vitaminavitaminavitaminavitamina CCCC e

ácidoácidoácidoácido fólicofólicofólicofólico, é recomendada a

utilização de um suplemento destas

duas vitaminas.

A suplementação em ácido fólico

também parece aumentar a actividade

das enzimas glicolíticas, incluindo a

aldolase B, trazendo assim mais

benefícios.

Quais são as fontes 

de frutose?

A frutosefrutosefrutosefrutose pode ser encontrada de forma

natural em alimentos, como:

• Mel

• Fruta

• Sumos de fruta

• Vegetais

As quantidades de frutose e sacarose

presentes nos vegetais e nas frutas

variam, de acordo com as condições de

crescimento da planta e de

armazenamento após a colheita, tendo

menos quantidade de frutose os alimentos

colhidos e armazenados há mais tempo.

A sacarosesacarosesacarosesacarose e o sorbitolsorbitolsorbitolsorbitol são também duas
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Frutose
mais informações?

•Programa Nacional de Programa Nacional de Programa Nacional de Programa Nacional de 

Diagnóstico Precoce Diagnóstico Precoce Diagnóstico Precoce Diagnóstico Precoce 

(www.diagnosticoprecoce.org)

•Associação Portuguesa de Associação Portuguesa de Associação Portuguesa de Associação Portuguesa de 

Fenilcetonúria e outras doenças Fenilcetonúria e outras doenças Fenilcetonúria e outras doenças Fenilcetonúria e outras doenças 

metabólicas metabólicas metabólicas metabólicas 

(www.apofen.org.pt)

A sacarosesacarosesacarosesacarose e o sorbitolsorbitolsorbitolsorbitol são também duas

fontes de frutose.

A sacarosesacarosesacarosesacarose e o sorbitolsorbitolsorbitolsorbitol podem ser

encontrados:

• Fruta, sumos de fruta e várias plantas e

vegetais

• Açúcar

• Adoçantes de alimentos

• Flavours artificiais

Por outro lado, deve ser dada especial

atenção à composição dos medicamentos

e das pastas de dentes, visto poderem

conter frutose, sacarose e/ ou sorbitol.



O que é?

A intolerânciaintolerânciaintolerânciaintolerância hereditáriahereditáriahereditáriahereditária àààà frutosefrutosefrutosefrutose (IHF) é

uma doença metabólica, causada pela

deficiência da enzima aldolasealdolasealdolasealdolase BBBB, presente

no fígado, rim e intestino. A aldolase B

participa no metabolismo da frutose e é

responsável pela transformação da frutose-

1-fosfato em dihidroxiacetona fosfato e

gliceraldeído fosfato.

Assim, a deficiência nesta enzima provoca

a acumulaçãoacumulaçãoacumulaçãoacumulação dededede frutosefrutosefrutosefrutose----1111----fosfatofosfatofosfatofosfato, que

provocará sintomatologia.

Qual é a causa?

A IHFIHFIHFIHF é uma doençadoençadoençadoença autossómicaautossómicaautossómicaautossómica

Como é feito o 

diagnóstico da IHF?Sintomas da IHF

Os primeiros sintomas aparecem quando a

criança inicia a diversificaçãodiversificaçãodiversificaçãodiversificação alimentaralimentaralimentaralimentar,

começando a ingerir alimentos que contêm

frutose ou sacarose.

Os lactentes e crianças com IHF são

assintomáticos durante o período de

aleitamento materno e enquanto são

alimentados com fórmulas isentas de

sacarose.

Com a diversificação alimentar ou a

introdução de fórmulas adaptadas que

contenham sacarose ou frutose, podem

ocorrer náuseasnáuseasnáuseasnáuseas, vómitosvómitosvómitosvómitos, hipoglicemiahipoglicemiahipoglicemiahipoglicemia

entre outros sintomas.

O diagnóstico realiza-se por análiseanáliseanáliseanálise dadadada

sequênciasequênciasequênciasequência dodododo genegenegenegene dadadada aldolasealdolasealdolasealdolase BBBB, situado

no cromossoma 9q22.3, sendo necessária

apenas uma amostra de sangue.

No caso de não se encontrar uma

mutação, e havendo suspeita

fundamentada da doença, deverá ser

realizada a determinaçãodeterminaçãodeterminaçãodeterminação dosdosdosdos níveisníveisníveisníveis

enzimáticosenzimáticosenzimáticosenzimáticos dededede aldolasealdolasealdolasealdolase BBBB, através de uma

biopsiabiopsiabiopsiabiopsia hepáticahepáticahepáticahepática.

Os irmãos de crianças afectadas devem ter

uma dieta sem frutose desde o nascimento

até confirmação por estudo molecular.

Qual o tratamento 

Qual a probabilidade  

de ter IHF?

A IHFIHFIHFIHF é uma doençadoençadoençadoença rararararararara, e na Europa a

sua incidência varia entre 1111::::18000180001800018000 aaaa

1111::::30000300003000030000.

Dado tratar-se de uma doença

autossómica recessiva, ambos os

progenitores têm de ser portadores desta

mutação e a probabilidade da criança

nascer com esta doença, nesta família, é

de 25%.

A IHFIHFIHFIHF é uma doençadoençadoençadoença autossómicaautossómicaautossómicaautossómica

recessivarecessivarecessivarecessiva, causada por mutações no gene

que codifica a aldolase B.

entre outros sintomas.

Os sintomas podem ser mais graves

quanto maior a ingestão de frutose e

menor a idade da criança. Se a exposição

à frutose for crónica poder-se-á verificar

sinais de disfunçãodisfunçãodisfunçãodisfunção hepáticahepáticahepáticahepática, distensãodistensãodistensãodistensão

abdominalabdominalabdominalabdominal, lesãolesãolesãolesão renalrenalrenalrenal e atrasoatrasoatrasoatraso dededede

desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento.

Do ponto de vista analítico, pode 

observar-se hipoglicemiahipoglicemiahipoglicemiahipoglicemia, elevação das elevação das elevação das elevação das 

transamínasestransamínasestransamínasestransamínases, hipoalbuminemiahipoalbuminemiahipoalbuminemiahipoalbuminemia, 

hiperuricemiahiperuricemiahiperuricemiahiperuricemia eeee níveis baixos de colesterolníveis baixos de colesterolníveis baixos de colesterolníveis baixos de colesterol.

Qual o tratamento 

da IHF?

O tratamento nutricional da IHF consiste na

exclusãoexclusãoexclusãoexclusão eeee restriçãorestriçãorestriçãorestrição dededede todastodastodastodas asasasas fontesfontesfontesfontes dededede

frutosefrutosefrutosefrutose dadadada dietadietadietadieta, bem como de sacarosesacarosesacarosesacarose e

sorbitolsorbitolsorbitolsorbitol.

A dieta deve ser restrita e manter-se

durante todatodatodatoda aaaa vidavidavidavida, uma vez que mesmo a

inclusão de pequenas quantidades de

frutose podem ser prejudiciais e causar

dores abdominais, vómitos e atraso de

desenvolvimento.

O cumprimento desta restrição demonstra

uma melhoria rápida dos sintomas

associados a esta doença.


