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INFORMAÇÃO PARA O DOENTE 

MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO I 

 Introdução 

A Mucopolissacaridose tipo I (MPS I) é uma doença dos mucopolissacaridos 

também conhecida por Sindroma de Hurler, Hurler-Scheie e Scheie. A designação 

Sindrome de Hurler provém do nome Gertrude Hurler, que descreveu pela primeira 

vez a doença em 1919. Em 1962, o Dr. Scheie, descreveu alguns dos seus doentes 

que apresentavam sintomatologia mais ligeira. Existem contudo doentes que não 

apresentam sintomatologia nem tão severa nem tão ligeira, dizendo-se assim que 

têm o Sindrome de Hurler/Scheie. Actualmente a designação mais frequentemente 

utilizada é MPS I na sua forma severa ou atenuada.   

Actualmente não existe uma cura para a MPS I, mas existe um tratamento dirigido 

à doença, a terapêutica de substituição enzimática, que ajuda a controlar e reduzir 

de forma significativa os sintomas dos doentes. Tem também sido utilizada com 

algum sucesso a transplantação medular em doentes com MPS I. Adicionalmente a 

avaliação e seguimento por uma equipa multidisciplinar especializada poderá levar 

a uma melhoria dos sintomas dos doentes. 

 

   O que causa a doença? 

Para compreender a MPS I é importante perceber o que são os 

mucopolissacarideos. Os mucopolissacarideos são cadeias longas de açúcares que 

são utilizadas na construção da matriz que serve de suporte às células do corpo e 

ocupa os espaços entre elas, o chamado tecido conjuntivo. No nosso organismo 

existe um processo contínuo de renovação deste tecido conjuntivo, com a sua 

degradação em moléculas mais pequenas e posterior reorganização em novas 

estruturas moleculares.  

Os doentes com MPS I têm um défice numa enzima, chamada α-L-iduronidase, que 

é essencial na degradação de dois tipos de mucopolissacarideos, o dermatano e o 

heparano sulfato. A degradação incompleta destes mucoplissacarideos leva a que 
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fiquem acumulados nas células do organismo, originando uma lesão progressiva 

dessas células. Esta acumulação progressiva explica porque é que os sintomas são 

muito pouco evidentes quando os bebés nascem e se vão tornando mais evidentes 

ao longo da infância. 

 

  A MPS I é comum? 

A MPS I é uma doença rara estimando-se uma incidência de 1:100.000 nascimentos 

com o Sindrome de Hurler, 1:500.000 com o Sindrome de Scheie e 1:115.000 com 

o Sindrome de Hurler/Scheie. 

 

 Como é transmitida a doença? 

A MPS I é uma doença genética, causada por uma mutação no gene IDUA, que está 

localizado no cromossoma 4 e codifica a α-L-iduronidase, uma das enzimas que 

degrada os mucopolissacarideos. Esta doença é transmitida de uma forma 

recessiva, ou seja, tem que ser adquirido um gene com mutação da mãe e outro do 

pai para que a doença se manifeste. Caso o individuo possua apenas um gene com 

a mutação, é portador sem manifestações da doença. 

É importante que as famílias de doentes com MPS I saibam que existe um risco de 

outros elementos da família serem doentes ou portadores da doença, devendo 

procurar aconselhamento especializado.  

A mãe e o pai de um doente com MPS I são portadores da mutação, sendo assim 

existe um risco de 25% de um filho ter a doença. Existe também um risco de 50% 

dos seus filhos não terem a doença mas serem portadores da mutação. 

Os irmãos de doentes com MPS I poderão ser também portadores e transmitir a 

mutação aos seus filhos.  

Existem actualmente testes genéticos simples, baseados em análises ao sangue, 

que poderão identificar quais os elementos da família que são portadores da doença. 

Estes testes servirão para o adequado aconselhamento genético e estão disponíveis 

em centros especializados, como é o caso do nosso centro. 
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  Quais os principais sintomas da MPS I? 

Os doentes com MPS I podem apresentar uma severidade muito variável de 

manifestações clínicas, existindo desde casos de doença severa, que apresentam 

sintomatologia acentuada desde a infância com uma progressão mais rápida que 

limita a sobrevida à primeira década, até casos muito atenuados, com uma 

progressão muito lenta até mesmo à sexta década de vida. 

Os doentes com MPS I podem apresentar alterações musculo-esqueléticas, 

incluindobaixa estatura, pescoço curto, dismorfia facial, cifose e escoliose da coluna 

vertebral e rigidez articular que são progressivas ao longo da vida.  

Nos casos mais severos existe um atraso no desenvolvimento psicomotor e um 

défice cognitivo importante, causados por atrofia cerebral. 

Salientam-se ainda alterações frequentes de outros órgãos, como seja macroglossia 

(língua maior), défices visuais causados por alterações na retina, surdez, 

hepatomegalia (fígado grande), esplenomegalia (baço grande), alterações do 

trânsito intestinal, alterações pulmonares com dificuldade respiratória e alterações 

cardíacas principalmente nas válvulas. 

 

 Existe uma cura para a MPS I? 

Não existe uma cura, mas muito pode ser feito para melhorar a vida dos doentes 

com MPS I. 

Os sintomas poderão ser devidamente tratados e aliviados por uma equipa 

multidisciplinar adequada. 

Existe uma terapêutica específica para a MPS I, a terapêutica de substituição 

enzimática com laronidase, que está aprovada desde 2003 e é dministrada, 

sobsupervisão, em sessões semanais por via intravenosa. 

Esta terapêutica contribuiu nos estudos científicos realizados para uma melhoria 

significativa da qualidade de vida dos doentes e das manifestações da doença, com 

melhoria da distância percorrida no teste da marcha aos 6 minutos, da capacidade 

ventilatória pulmonar e da rigidez articular, diminuição da hepatomegalia e 

esplenomegalia, aumento da estatura em crianças e estabilização de outras 

manifestações, como sejam as manifestações cardíacas.A grande limitação da 

terapêutica de substituição enzimática é a sua incapacidade de actuar ao nível 

cerebral, não existindo assim melhoria das manifestações neurológicas cerebrais. 
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Em Portugal a terapêutica de substituição enzimática tem o seu custo suportado 

pelo estado português após avaliação clínica coordenada por um dos centros de 

referência em doenças de sobrecarga Lisossomal e posterior aprovação por uma 

comissão especializada (Comissão Coordenadora do Tratamento de Doenças 

Lisossomais de Sobrecarga).  

Outra opção terapêutica que poderá melhorar a sintomatologia dos doentes é o 

transplante medular, que poderá ser utilizado isoladamente ou em associação com 

a terapêutica de substituição enzimática. 

Deverá consultar o seu médico assistente para mais esclarecimentos. 

 

 Viver com MPS I 

Poderá esclarecer todas as dúvidas com a equipa multidisciplinar deste centro e 

aceder à informação de quais os apoios sociais que são preconizados para as 

famílias e doentes com MPS I. 
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