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INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

A Mucopolissacaridose tipo 1 (MPS1) é uma doença
genética rara (1:100.000 nascidos vivos), decorrente
da deficiência de α-L-iduronidase, enzima
responsável pela degradação de glicosaminoglicanos
(GAG)1,2. Possui acometimento multissistêmico e
prognóstico sombrio devido a contínua progressão
de suas manifestações clínicas³.

Durante a história natural da doença, a deficiência
enzimática e o depósito de GAG (heparan e dermatan
sulfato) implicam em dano tissular e disfunção
orgânica², sendo que o acometimento cardíaco na
MPS1 apresenta, como injúrias mais comuns, as
alterações valvares e a hipertrofia de ventrículo
esquerdo³. Dessa forma, a miocardiopatia dilatada
associa-se à progressão da lesão cardíaca, ocorrendo
com maior frequência em faixas etárias mais
avançadas; contudo, em casos raros e de maior
gravidade, a entidade nosológica pode se
desenvolver nos anos iniciais da vida³. O esquema
terapêutico para prevenção de manifestações
primárias prevê a instituição da terapia de reposição
enzimática (Iaronidase) e/ou o transplante de células
tronco hematopoiéticas, que permitem certo grau de
restauração miocárdica, com regressão da hipertrofia
e normalização das dimensões das câmaras, quando
iniciados antes dos 2 anos de vida². A apresentação
antecipada de disfunção cardíaca se mostra um
desafio paradoxal, pois permite o diagnóstico e o
acompanhamento precoces ao mesmo passo que o
caráter de gravidade leva a uma diminuição do
tempo hábil para realizar intervenções. Metade dos
óbitos são decorrentes de insuficiência cardíaca,
arritmias ou oclusão coronariana na primeira década
de vida4.

DESCRIÇÃO DO CASO
GJM, 17 meses, portador de MPS1 em uso semanal
de laronidase
28/05

Admitido no serviço
intensivo por insuficiência
respiratória aguda
asmática

29/05

Choque cardiogênico; ao
ecocardiograma:
miocardiopatia dilatada de
ventrículo esquerdo (MDVE),
fração de ejeção (FE) 32%

06/06

Instabilidade
hemodinâmica:
taquicardia, taquipneia,
má perfusão e congestão

10/06

Edema generalizado e
presença de
hepatomegalia; à
radiografia tórax: infiltrado
pulmonar

12/06

Febre persistente e piora
da distensão abdominal;
Evoluiu a óbito após
parada cardiorrespiratória

CONCLUSÃO
Erros inatos do metabolismo são diagnósticos
complexos devido ao caráter multissistêmico e
rapidamente progressivo. Reconhecer padrões de
acometimento torna-se imprescindível, a fim de
realizar intervenções precoces que proporcionem
maior qualidade de vida. Estudos sobre novas
terapias ainda são inconclusivos, dificultando o
manejo e tornando a evolução para óbito por vezes
inevitável.
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