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INFORMAÇÃO PARA O DOENTE 

MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO III 

Introdução 

A Mucopolissacaridose tipo III (MPS III) é uma doença também conhecida como 

Síndrome de Sanfilippo. Esta doença tem este nome pois o Dr. Sylvester Sanfilippo 

foi um dos médicos que descreveu a doença nos EUA em 1963. 

Actualmente não existe uma cura para a MPS III, nem existe um tratamento 

especifico que seja eficaz para esta doença. Continuam a ser realizados estudos 

científicos na tentativa de encontrar a melhor terapêutica para o Sindrome de 

Sanfilippo. A avaliação e seguimento por uma equipa multidisciplinar especializada 

poderá levar a uma minimização do impacto da doença nos casos afectados. 

 

O que causa a doença? 

Para compreender a MPS III 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 III têm um défice numa das enzimas que é essencial na 

degradação de um tipo de mucopolissacarideos, o sulfato de heparano. A 

degradação incompleta do sulfato de heparano leva a que fique acumulado 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 tornado mais evidentes ao longo da 

infância. 

Existem 4 tipos de Sindroma de Sanfilippo, designados A, B, C e D, consoante o 

gene que esteja mutado e a enzima que esteja alterada. Do ponto de vista clínico 

são muito idênticas entre si, sendo contudo o tipo B o que apresenta sintomas mais 

atenuados. 
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 A MPS III é comum? 

A MPS III (os 4 tipos de forma combinada) é uma doença rara com uma incidência 

estimada de 1:70.000 nascimentos. O tipo A é mais comum no Norte da Europa, o 

tipo B no Sul da Europa, os tipos C e D são muito raros em qualquer local. 

 

  Como é transmitida a doença? 

A MPS III é uma doença genética, causada por uma mutação no gene de uma das 

enzimas que degrada o sulfato de heparano. 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, então é apenas portador. 

É importante que as famílias de doentes com MPS III 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 III 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 III 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 o nosso centro. 

 

  Quais os principais sintomas da MPS III? 

Esta doença afecta as crianças de forma diversificada e a sua progressão será muito 

mais rápida nuns indivíduos que nos outros. As alterações da situação clínica dos 

doentes afectados são contudo muito graduais.  

Na fase pré-escolar, os pais habitualmente começam a notar um atraso de 

desenvolvimento e poderão achar que os seus filhos são hiperativos e com um 

comportamento difícil. O diagnóstico é muitas vezes efectuado mais tardiamente 
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dado que as crianças não aparentam qualquer anormalidade física e os seus 

sintomas são dos mais comuns que se encontram nas crianças. Algumas crianças 

para além da aparente hiperatividade dormem ainda muito pouco à noite.  

Infelizmente a linguagem e a compreensão são perdidas gradualmente e os pais 

poderão notar que é difícil ter uma conversa com o seu filho. Algumas crianças 

nunca adquirem a capacidade de irem ao WC e os que adquiriram essa capacidade 

poderão perdê-la mais tarde. 

As crianças com MPS III conforme ficam mais velhos têm tendência para ficar 

lentificados. Ao longo do tempo começam a ficar descoordenados quando estão de 

pé e a apresentar quedas frequentes quando andam ou correm. Alguns poderão 

perder a capacidade de andar. 

 

Existe uma cura para a MPS III? 

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

com MPS III. 

Os sintomas poderão ser devidamente tratados e aliviados por uma equipa 

multidisciplinar adequada. 

Não existe uma cura para a MPS III, mas estão a ser investigadas formas de 

terapêutica para estes doentes. 

 

Viver com MPS III 

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

aceder àinformação de quais os apoios sociais que são preconizados para as 

famílias e doentes com MPS III. 
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