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A mucopolissacaridose tipo III, também denominada síndrome de Sanfi lippo, é uma doença 
hereditária de caráter autossômico recessivo, pertencente ao grupo de erros inatos do metabolismo 
lisossomal dos mucopolissacarídeos. Esta síndrome rara, com incidência de 1:30.000 nascimentos, 
requer o conhecimento das suas manifestações clínicas pelo Cirurgião-dentista para o atendimento 
adequado dos pacientes portadores. Neste trabalho são apresentados e discutidos dois casos clínicos 
de mucopolissacaridose III.
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A mucopolissacaridose tipo III (MPS III), 
também denominada síndrome de Sanfilippo, 
é uma doença rara, pertencente a um grupo de 
desordens genéticas nas quais existe um distúrbio 
no metabolismo de mucopolissacarídeos.

As mucopolissacaridoses constituem, devido 
às suas características bioquímicas, genéticas e 
clínicas, um grupo grande e heterogêneo dentro 
das doenças lisossômicas de depósito (LSD) e são 
causadas pela defi ciência de enzimas específi cas 
responsáveis pela quebra de glicosa minoglicanos 
(GAGs), também denominados de mucopolissaca-
rídeos, em passos diferentes da sua rota de degra-
dação (Leistner, Giugliani, 1998). A maioria destas 
doenças é causada por uma herança autossômica 
recessiva, e em todas as mucopo lissa caridoses há 
um acúmulo intracelular, observado em vários 

tecidos e leucócitos, e excreção exacerbada de 
mucopolissacarídeos ácidos.

Segundo Albano et al. (2000), são conhe-
cidas ao menos dez enzimas necessárias para o 
processo de degradação dos mucopolissacaríde-
os (ex: sulfato de demartan, sulfato de heparan, 
sulfato de ceratano e sulfato de condroitina). A 
defi ciência destas acarreta o surgimento de um 
amplo espectro de desordens clínicas crônicas e 
progressivas.

Thomas, Tandon (2000) relatam que a 
síndrome de Hurler (mucopolissacaridose I-H) é 
considerada um protótipo clássico das mucopo-
lissacaridoses, por geralmente apresentar as 
manifestações mais severas. De acordo com 
Khang-lee (1980) as alterações encontradas são 
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 Epônimo Hurler Scheie Hunter Sanfilippo Morquio Maroteaux-Lamy
 MPS e enzima  IH α -L- IS α-L- II L-iduronosulfate IIIA - Heparan N IVA- Galactose VI - 
 deficiente iduronidase iduronidase sulfatase Sulfatase 6-sulfatase Arilsulfatase β
     IIIB - α-N-  (N- 
     acetilglucosaminidase IVB - β- acetilgalactosamine
     IIIC - Acetil-COA galactosidase -4 sulfatase)
     IIID - N-acetilglucosamine
     -6- sulfatase  
 Acúmulo de  Sulfato de Sulfato de Sulfato de   Sulfato de 
 mucopolis- dermatan e dermatan e  dermatan e Sulfato de heparan ceratano e Sulfato de
 sacarídeo heparan heparan heparan  condroitina dermatan
      4-sulfato
 Etiologia Autossômica Autossômica Recessiva ligada Autossômica Autossômica Autossômica
  recessiva  recessiva ao sexo - braço  recessiva recessiva recessiva
    longo do 
    cromossomo X 
    (Xq 26)
 Manifestação A partir do  Infância 1-2 anos 4-6 anos 1-2 anos 2-6 anos
 clínica 2º semestre 
  de vida  
 Córnea Opaca Opaca Clara, porém  Clara Opaca Opaca
    ocorre 
    degeneração
 Inteligência Reduzida -  Normal Oligofrenia Redução progressiva Normal Normal
  demência    das capacidades
  progressiva   intelectuais - distúrbios 
     comportamentais, 
     hiperatividade e 
     agressividade.
 Alterações Defi ciência  Discreta Defi ciência Defi ciência do Defi ciência  Defi ciência
 ósseas e  do crescimento, defi ciência do do crescimento, crescimento estatural estatural,
 articulares   ossos curtos e crescimento, contratura das  acentuada, esterno
  deformados,  atrofi a das articulações,  hipoplasia do saliente,
  redução da  articulações, alterações  odontóide, discretas
  mobilidade  pescoço estruturais e  posição contraturas
  articular curto morfológicas  viciosa articulares
  (mãos em garra),   dos ossos  das mãos
  sela túrcica em     (desvio
  forma de J,     ulnar) e
  hipoplasia     membros
  vertebral    inferiores 
      (valgismo 
      bilateral), 
      fusão dos 
      segmentos 

proporcionais à concentração dos mucopolissacarídeos 
armazenados nos tecidos.

O diagnóstico para a mucopolissacaridose é 
usualmente baseado nas suas manifestações clínicas e 
radiográfi cas. Entretanto, segundo Albano (2000), para 
o estabelecimento defi nitivo do diagnóstico e também 
para classifi car o tipo exato da MPS, são realizados exa-
mes bioquímicos para se defi nir a enzima defi ciente e o 
mucopolissacarídeo eliminado na urina. O diagnóstico 
não é fácil e a sua confi rmação é baseada na investiga-
ção da defi ciência enzimática. Alguns autores, como 
Webman et al. (1977) e Khang-lee (1980), afi rmam que 
culturas de fi broblastos e células da medula óssea usual-
mente contêm grânulos meta cromáticos, uma alteração 
característica das mucopolissacaridoses. 

Para Leistner, Giugliani (1998), o diagnóstico 
diferencial entre as mucopolissacaridoses é importante 

para o correto prognóstico, defi nição do plano de trata-
mento, aconselhamento genético, diagnóstico pré-natal 
e predição de futuros casos na família. 

Dentre as principais características encontradas 
nas mucopolissacaridoses estão a presença de traços 
fisionômicos grosseiros, distúrbio do crescimento, 
deficiência mental, opacidade da córnea, hepato-
esplenomegalia, anormalidades ósseas e articulares e 
problemas cardíacos (Smith, 1989; Wiedemann et al., 
1992; Albano et al., 2000; Thomas, Tandon, 2000). Estas 
manifestações, devido à heterogeneidade encontrada 
nas mucopolissacaridoses, podem estar ausentes em 
determinados tipos ou manifestar-se com alto grau de 
variabilidade (Tabela 1).

Achados radiográfi cos pertinentes em relação ao 
crânio e maxila de pacientes com síndrome de Hur-
ler-Hunter foram estudados e descritos por Khang-lee 

TABELA 1: Principais características encontradas nas mucopolissacaridoses.

Continua
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Continuação da Tabela 1
 Epônimo Hurler Scheie Hunter Sanfilippo Morquio Maroteaux-Lamy
 Alterações Defi ciência  Discreta Defi ciência Defi ciência do Defi ciência  Defi ciência
 ósseas e  do crescimento, defi ciência do do crescimento, crescimento. estatural estatural,
 articulares   ossos curtos e crescimento, contratura das  acentuada, esterno
  deformados,  atrofi a das articulações,  hipoplasia do saliente,
  redução da  articulações, alterações  odontóide, discretas
  mobilidade  pescoço estruturais e  posição contraturas
  articular curto. morfológicas  viciosa articulares.
  (mãos em garra),   dos ossos.  das mãos
  sela túrcica em     (desvio
  forma de J,     ulnar) e
  hipoplasia     membros
  vertebral.    inferiores 
      (valgismo 
      bilateral), 
      fusão dos 
      segmentos 
      superiores 
      da coluna 
      cervical. 
  Distúrbios Insufi ciência Regurgitação Lesões Variável Regurgitação Regurgitação
 cardio- cardíaca da aorta multivalvares  da aorta da aorta
 vasculares pelo espessa-     
  mento da luz 
  das artérias 
  coronárias.
  Lesões 
  multivalvares.
 Outras Hepatoesple- Defi ciência Hepatoesple- Hepatoesplenomegalia. Hérnias Hepatoespleno-
 manifestações nomegalia. auditiva. nomegalia, Óbito geralmente inguinais, megalia, hérnias,
  Óbito, em geral, Embora surdez  ocorre na peito de surdez de
  ocorre na 2ª  apresente progressiva. adolescência. pombo. grau variável.
  infância por  a mesma Óbito  Expectativa A expectativa
  complicações defi ciência freqüente  de vida de vida
  respiratórias e enzimática antes de 20  reduzida pode ultrapassar
  cardíacas. que a MPS  anos devido  por comprome- a 3ª década
   IH, as suas  às alterações  timentos  de vida.
   manifestações cardíacas.  cardíacos
   são menos    e sobretudo
   severas.   pela possível 
      compressão do
      bulbo e medula 
      espinhal.
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(1980), como dolicocefalia, ossos frontais e cavidades 
supra-orbitais proeminentes e crânio mais espesso do 
que o normal. Os seios frontais podem estar ausentes e 
em algumas crianças as células mastóides são subdesen-
volvidas. A fossa pituitária freqüentemente é deformada, 
apresentando-se como a letra “J” alongada. 

Geralmente, a mandíbula é curta e larga. A maio-
ria dos casos tem mostrado alterações ósseas bilaterais 
da mandíbula relacionadas com a presença de cistos 
dentígeros em primeiros molares. A superfície do côndi-
lo mandibular é côncava e rasa (Gorlin, Goldman, 1970) 
e o processo coronóide é largo. Sedano et al. (1977) 
verifi caram limitações dos movimentos da articulação 
temporomandibular. Para os pacientes com MPS III, 
as alterações ósseas geralmente não se apresentam de 
forma severa como para as mucopo lissacaridoses tipo 
I (MPS I) e tipo II (MPS II).

As manifestações orais presentes nas mucopo-
lissacaridoses caracterizam-se pelo espessamento dos 
processos alveolares e presença de diastemas. Webman 
et al. (1977) descreveram um caso de MPS III com obli-
teração das câmaras e canais pulpares por uma camada 
irregular de dentina secundária, que seria causada pela 
presença de sulfato de heparina.

Alguns autores relatam a presença de hiperplasia 
gengival em vários graus e, em certos casos, verifi cou-se 
a ocorrência de pseudofi bromatose e fi bromatose gengi-
val, o que impedia a erupção dental. O desenvolvimento 
dental aparenta ser normal, porém observam-se relatos 
para a síndrome de Hurler, Hunter e Scheie, da ocor-
rência de cistos dentígeros, principalmente nos molares 
inferiores, e acredita-se que a sua causa seja decorrente 
do acúmulo dos mucopolissacarídeos no folículo dental 
(Gorlin, Goldman, 1970; Sedano et al., 1977; Thomas, 
Tandon, 2000). 

Segundo Colville et al. (1996), o quadro clínico de 
mucopolissacaridose tipo III foi primeiramente descrito 
por Sanfi lippo et al. (1963). Também denominado de 
síndrome de Sanfi lippo, este quadro caracteriza-se pela 
presença de defi ciência mental severa, degeneração 
neurológica, disostose múltipla e aparência clínica 
semelhante à da síndrome de Hurler. Dentre as muco-
polissacaridoses, a síndrome de Sanfi lippo é uma das 
mais freqüentes. De acordo com Wiedemann (1992), a 
sua incidência é em torno de 1:30.000 casos. Segundo 
Nelson (1997), a baixa incidência encontrada no Norte 
da Irlanda – de 1:2.800.000 casos – e em outros países 
é subestimada, pois na mucopolissacaridose tipo III as 
alterações físicas que acompanham a defi ciência men-
tal não são de grande intensidade e os testes de urina 
podem apresentar resultados negativos. Assim, muitos 
casos não chegam a ser diagnosticados e os indivíduos 
afetados são considerados defi cientes mentais de causas 
inespecífi cas.

A MPS III é de transmissão autossômica recessiva 
e possui como característica a defi ciência enzimática 

que leva ao acúmulo tecidual de sulfato de heparan, 
assim como o aumento de sua excreção na urina. Jones 
et al. (1997) relatam que o sistema nervoso central é 
severamente afetado pelo acúmulo secundário de GM2 
e GM3 gangliosídeos, em adição ao acúmulo primário 
de sulfato de heparan. 

Atualmente, ela é dividida em quatro tipos, 
de acordo com a enzima defi ciente: III-A (heparan 
N-sulfatase), III-B (α-N-acetilglucosaminidase), III-C 
(α-glucosamino N-acetiltransferase) e III-D (N-acetil-
glucosamino-6-sulfatase).

As alterações bioquímicas da MPS III estão presen-
tes desde o nascimento, porém os distúrbios do com-
portamento e desenvolvimento mental manifestam-se 
entre o primeiro e o terceiro ano de vida e as alterações 
somáticas são observadas apenas a partir do quarto ao 
sexto ano de vida. Segundo Cleary, Wraith (1993), as 
alterações neuropsiquiátricas podem ser divididas em 
três fases. Primeiramente, entre um e quatro anos de ida-
de, é notado apenas atraso isolado do desenvolvimento 
neuropsicomotor. A segunda fase, geralmente, inicia-se 
em torno dos três a quatro anos de idade e caracteriza-
se por distúrbio de comportamento severo. O estágio 
fi nal inicia-se comumente aos dez anos de idade e, 
durante esta fase, quedas são freqüentes, devido à perda 
de equilíbrio. Com relação à dieta, a consistência dos 
alimentos, muitas vezes, deve ser alterada, por causa 
da freqüência de aspirações, devido à difi culdade para 
se alimentar. O aumento da espasticidade e da rigidez 
articular difi culta severamente a locomoção, levando 
à necessidade, em grande parte, do uso de cadeiras de 
rodas. O aparecimento de convulsões durante esta fase 
também é comum.

Na MPS III, notam-se traços fi sionômicos grossei-
ros, caracterizados por nariz em sela, lábios cheios e 
polpudos, cabelos abundantes e desgrenhados, sobran-
celhas densas, fundindo-se, às vezes, à linha mediana, e 
pescoço curto. De acordo com Gorlin, Goldman (1970), 
os indivíduos freqüentemente apresentam respiração 
bucal, a qual levaria a uma protrusão lingual. 

Geralmente ocorre crescimento acima da média 
até os dez anos de idade, quando, a seguir, observa-se 
a diminuição longitudinal do crescimento (Nussbaum, 
1990; Wiedemann, 1992). A hepatoesplenomegalia 
encontrada apresenta-se leve ou moderada, ocasio-
nalmente manifestando hérnia umbilical e/ou inguinal. 
Alguns pacientes apresentam rigidez articular, com 
deformidade das mãos em forma de garra e alterações 
estruturais e morfológicas dos ossos. 

Alterações cardíacas são mais raras e menos se-
veras para a MPS III em relação aos outros grupos. O 
envolvimento cardíaco mais severo e comum ocorre em 
pacientes com acúmulo de sulfato de dermatan (MPS IH, 
MPS IS, MPS II, MPS VI) e as alterações mais freqüentes 
são malformações das válvulas mitral e aórtica (Dangel, 
1998; Mohan, 2002). Deve-se notar que muitos pacientes 
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apresentam baixa resistência às doenças infecciosas.
Sedano et al. (1977) afirmam que as radio-

luscências encontradas nas radiografi as são devido ao 
acúmulo dos mucopolissacarídeos nos tecidos. 

De acordo com Keith et al. (1990), o acúmulo 
de mucopolissacarídeos nas meninges pode levar a 
hidrocefalia, mielopatias cervicais, radiculopatias e 
cistos aracnóides. Para Petitti et al. (1997), distúrbios 
na dinâmica do fl uido cerebroespinhal secundários ao 
acúmulo de mucopolissacarídeos nas meninges pre-
dispõem à formação de cistos aracnóides em pacientes 
com MPS III e em outras MPS.

Distúrbios de comportamento, como agressivida-
de e hiperatividade, e distúrbios de sono são comuns em 
crianças com mucopolissacaridose tipo III (Cleary, Wrai-
th, 1993; Colville et al., 1996; Fraser et al., 2002).

O tratamento para as MPS em geral é sintomático. 
Thomas, Tandon (2000) relatam que tratamentos de repo-
sição da enzima ausente apresentam melhoras clínicas e 
bioquímicas signifi cantes. Kakkis et al. (2001) realizaram 
estudo de reposição enzimática em dez pacientes com 
mucopolissacaridose tipo I. Os resultados da reposição 
da enzima recombinante α-L-iduronidase mostraram 
redução do armazenamento lisossomal no fígado e 
melhora de algumas manifestações clínicas, como 
aumento de peso e estatura, redução na restrição de 
fl exões articulares e diminuição do número de apnéias 
durante o tratamento. O transplante de medula óssea é 
realizado apenas em alguns casos. Segundo Neville et 
al. (1995) e Leistner, Giugliani (1998), foi conquistado 
sucesso limitado com a técnica de transplantes.

CASO CLÍNICO 1
A paciente S.A.S., do sexo feminino, melanoder-

ma, treze anos de idade, foi encaminhada ao GEAPE da 
Disciplina de Odontopediatria da FOUSP, pela Escola 
Paulista de Medicina (UNIFESP), com diagnóstico de 
mucopolissacaridose tipo III, para exame e tratamento 
odontológico. Durante a anamnese, constatou-se que 
os pais apresentavam consangüinidade. A paciente era 
portadora de defi ciência auditiva e distúrbios visuais. 
Além disso, apresentava comprometimento da fala e 
defi ciência mental moderada. Segundo o pai, S.A.S. era 
uma criança tranqüila e muito carinhosa.

No exame físico, constatou-se a baixa estatura 
(1,42m) da criança, limitação da mobilidade das ar-
ticulações e mãos em forma de garra (Figura 1). As 
características faciais encontradas demonstravam traços 
fi sionômicos grosseiros, hipertelorismo, nariz em sela, 
lábios cheios e polpudos, cabelos abundantes e sobran-
celhas densas (Figura 2). A paciente possuía respiração 
predominantemente bucal e deglutição atípica.

No exame intra-oral, foram observados espes-
samento dos processos alveolares, diastemas, protrusão 
lingual e crescimento gengival. Foi verifi cada a presença 

de dentição mista, com raízes residuais dos dentes 52 
e 64 (Figura 3). Os molares permanentes, os incisivos 
superiores permanentes e o dente 74 apresentavam 
lesões de cárie. O exame radiográfi co não revelou al-
terações pulpares e ósseas. Exames complementares de 
sangue (hemograma completo e coagulograma) foram 
realizados e não apresentaram anormalidades. 

Durante as primeiras consultas, a paciente mos-
trou-se tranqüila e acessível para o tratamento odonto-
lógico, em que foram realizados os exames clínico, ra-
diográfi co e profi laxia com aplicação tópica de fl úor.

O plano de tratamento foi elaborado, porém, nas 
consultas seguintes, a paciente mostrou-se muito agitada 
e de difícil manejo para seguir o tratamento reabilitador. 
Foram realizadas algumas sessões de condicionamento, 
mas não houve melhora no seu comportamento. Para a 
viabilização do tratamento, decidiu-se realizar a con-
tenção física passiva, com utilização do estabilizador 

FIGURA 1: Paciente 
S.A.S. portadora de MPS 
tipo III. Observar traços 
físicos.

FIGURA 2: Paciente 
S.A.S. portadora de MPS 
tipo III. Observar traços 
fi sionômicos grosseiros.
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de Godoy (Figura 4). A paciente aceitou este método 
de contenção, tornando-se mais tranqüila e acessível 
para a realização do tratamento odontológico. Para as 
últimas consultas não houve necessidade do uso do 
estabilizador de Godoy, pois a paciente apresentou 
bom comportamento e cooperação no tratamento, no 
qual foram realizadas as restaurações dos dentes 11 e 
21, com isolamento absoluto e profi laxia com aplicação 

FIGURA 3: Aspecto intra-oral da paciente S.A.S. Observar 
crescimento gengival e raiz residual (52).

FIGURA 4: Tratamento odontológico utilizando-se estabilizador 
de Godoy. Observar a presença e consentimento do pai.

FIGURA 5: Tratamento odontológico realizado sem o uso do 
estabilizador de Godoy. Observar a tranqüilidade da paciente e 
a presença do pai.

FIGURA 6: Paciente 
K.B. portador de MPS 
tipo III. Observar limita-
ção da mobilidade das 
articulações.

tópica de fl úor (Figura 5). 

CASO CLÍNICO 2
O paciente K.B., do sexo masculino, leucoderma, 

doze anos de idade, foi encaminhado ao GEAPE da Dis-
ciplina de Odontopediatria da FOUSP, pela UNIFESP, 
com o diagnóstico de mucopolissacaridose tipo III, para 
exame e tratamento odontológico.

Na história familiar, constatou-se que os pais do 
paciente apresentavam consangüinidade. Durante a 
anamnese, a mãe relatou que K.B., nos primeiros anos 
de vida, apresentava um pequeno atraso do desenvol-
vimento neuropsicomotor e chegou a falar algumas 
palavras, porém, aos quatro anos de idade, iniciaram-
se distúrbios de comportamento e de sono que foram 
se agravando com a idade. Atualmente, K.B. é uma 
criança hiperativa, com deambulação prejudicada e 
sem interação com o meio ambiente. O paciente re-
cebe acompanhamento neuropsiquiátrico e faz uso de 
neurotrópicos (Amplictil®) e anticonvulsivantes (carba-
mazepina), pois apresentou a primeira crise convulsiva 
há dois anos.

Durante o exame físico, notou-se uma criança de 
baixa estatura, com limitação da mobilidade das articu-
lações (Figura 6). As características faciais observadas 
foram: traços fi sionômicos grosseiros, nariz em sela, 
lábios cheios e polpudos, hipertelorismo, protrusão lin-
gual, respiração predominantemente bucal e deglutição 
atípica. K.B. faz uso de dieta exclusivamente pastosa, 
pois apresenta difi culdade para ingerir alimentos (Fi-
guras 7, 8 e 9).

No exame intra-oral, foram observadas protrusão 
lingual, lesões extensas de cárie em molares permanen-
tes e presença de cálculo e gengivite associados à má 
higiene oral (Figura 10). 

Devido ao severo distúrbio de comportamento 
apresentado pelo paciente, houve necessidade de rea-
lizar a contenção física passiva, com estabilizador de 
Godoy, para orientações de higiene e exame clínico 
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FIGURA 7: Aspecto facial do paciente K.B. 
Observar traços fi sionômicos grosseiros.

FIGURA 8: Aspecto facial do paciente K.B. Observar 
sobrancelhas densas e nariz em sela.

FIGURA 9: Aspecto facial do paciente K.B. Observar lábios 
cheios e polpudos e protrusão lingual. 

FIGURA 10: Vista oclusal do arco superior. Observar raiz residual do 64 e presença 
de biofi lme dentário.

FIGURA 11: Contenção através do estabilizador de Godoy para 
orientação de higiene bucal. 

(Figura 11). Entretanto, o paciente mostrou-se mais agi-
tado e, em casa, a mãe relatou que seu comportamento 
piorou. Portanto, foi indicada a realização de anestesia 
geral para a conclusão do tratamento odontológico.

 

DISCUSSÃO
De acordo com Gorlin, Goldman (1970) os in-

divíduos portadores de MPS freqüentemente possuem 
respiração bucal, a qual levaria à protrusão lingual, 
fato observado em ambos os pacientes apresentados. 
Deve-se observar que, com relação a alterações visuais, 
os pacientes não apresentam opacidade da córnea, 
característica comum em outras MPS (Hurler, Scheie, 
Morquio, Maroteaux-Lamy). 
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Concordando com Nussbaum (1990) e Wiede-
mann (1992), pode-se verifi car que a paciente do caso 
clínico 1 apresentou crescimento normal durante a 
primeira infância, mostrando apenas atualmente uma 
defi ciência estatural. 

Nenhum dos pacientes estudados apresentava 
alterações cardíacas, concordando com Dangel (1998) 
e Mohan et al. (2002).

Espessamento dos processos alveolares e presença 
de diastemas foram encontrados na paciente citada nes-
te trabalho (caso clínico 1). Nesta paciente, não foram 
observadas alterações pulpares. Foi verifi cada a pre-
sença de crescimento gengival e retenção prolongada 
de alguns dentes decíduos, possivelmente decorrentes 
do crescimento gengival, concordando com o relato 
de alguns autores (Khang-lee,1980; Keith et al., 1990; 
Tomas, Tandon, 2000). 

Alterações ósseas ao exame radiográfi co não 
foram observadas no caso clínico 1, embora existam 
relatos de cistos dentígeros em pacientes portadores de 
MPS, sobretudo para MPS I (Gorlin, Goldman, 1970; 
Sedano et al., 1977; Thomas, Tandon, 2000). 

No paciente K.B. (caso clínico 2), foram obser-
vados distúrbios severos de comportamento e sono, 
fato não verifi cado na paciente S.A.S. (caso clínico 1). 
As alterações físicas e comportamentais verifi cadas 

nos pacientes aqui apresentados possuíram algumas 
variações, o que pode ser creditado à expressividade 
variável que os portadores de mucopolissacaridoses 
podem apresentar. 

Nos casos citados neste trabalho, verifi camos a ne-
cessidade do controle comportamental através de técnicas 
como contenção física passiva, concordando com Keith et 
al. (1990), Nussbaum (1990), Neville et al. (1995), para 
os quais a abordagem para o tratamento de pacientes 
com mucopolissacaridose deve considerar as condições 
individuais de cada paciente em relação ao grau de 
defi ciência mental, grau de rigidez articular e compro-
metimentos sistêmicos. Portanto, em muitos casos, é 
necessária a utilização de sedação e a hospitalização, 
devido à extensão dos comprometimentos.

CONCLUSÃO
Como foi verifi cado, o atendimento de pacientes 

portadores de MPS não é comum na rotina de consultas 
odontológicas, dada sua baixa incidência. Por outro 
lado, é de suma importância que o Cirurgião-dentista 
tenha o conhecimento sobre a patologia, para que possa 
adequar a abordagem e o tratamento odontológico às 
particularidades desses pacientes.
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Mucopolysaccharidosis III, also named Sanfi lippo syndrome, is an autosomal recessive disease, which 
belongs to a group of inborn errors of lysosomal mucopolysaccharides metabolism. It is a rare syndrome, 
with a prevalence of 1:30.000 births, and Dentists should be aware of the clinical fi ndings, for their special 
needs and adequate management. The aim of this report is to review some characteristics of this syndrome 
and describe two clinical cases. 

KEYWORDS: Mucopolysaccharidosis III; Sanfi lippo syndrome; Genetics; Urine; Metabolism.

REFERÊNCIAS
Albano LMJ, Sugayama SSMM, Bertola DR, Andrade CEF, 
Utagawa CY, Puppi F et al. Clinical and laboratorial study of 
19 cases of mucopolysaccharidoses. Rev Hosp Clin Fac Med 
São Paulo 2000; 55(6):213-8.
Cleary MA, Wraith JE. Management of mucopolysaccharidosis 
type III. Arch Dis Child 1993; 69(3):403-6.
Colville GA, Watters JP, Yule W, Bax M. Sleep problems in 
children with Sanfi lippo syndrome. Rev Med Child Neurol 1996; 
38(6):538-44.
Dangel JH. Cardiovascular changes in children with mucopo-
lysaccharide storage diseases and related disorders – clinical 
and echocardiographic fi ndings in 64 patients. Eur J Pediatr 
1998; 157(7):534-8.
Fraser J, Wraith JE, Delatycki MB. Sleep disturbance in 
mucopolysaccharidosis type III (Sanfi lippo syndrome): a survey 
of managing clinicians. Clin Genet 2002; 62(5):418-21.
Gorlin RJ, Goldman HM. Oral pathology. 6ª ed. 1970. p.538-9.
Jones MZ, Alroy J, Rutledge JC, Taylor JW, Alvord EC Jr, Toone J 

et al. Human mucopolysaccharidosis III D: clinical, biochemical, 
morphological and immunohistochemical characteristics. J 
Neuropathol Exp Neurol 1997; 56(10):1158-67.
Kakkis ED, Muenzer J, Tiller GE, Waber L, Belmont J, Passage M 
et al. Enzyme-replacement therapy in mucopolysaccharidosis 
I. N Engl J Med 2001; 344(3):182-8. 
Keith O, Scully C, Weidmann GM. Orofacial features of Scheie 
(Hurler-Scheie) syndrome (α-L-iduronidase defi ciency). Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol 1990; 70(1):70-4.
Khang-lee L. The oral signs of Hurler-Hunter syndrome: report 
of four cases. J Dent Child 1980; 47(2):122-7. 
Leistner S, Giugliani R. A useful routine for biochemical detection 
and diagnosis of mucopolysaccharidoses. Genet Mol Biol 1998; 
21(1).
Mohan UR, Hay AA, Cleary MA, Wraith JE, Patel RG. 
Cardiovascular changes in children with mucopolysaccharide 
disorders. Acta Paediatr 2002; 91(7):799-804.
Nelson J. Incidence of the mucopolysaccharidoses in Northern 



Mucopolissacaridose Tipo III (Síndrome de Sanfi lippo) – 
Revisão e Relato de Casos Clínicos

334 JBP – Rev Ibero-am Odontopediatr Odontol Bebê 2004; 7(38):326-34

Ireland. Hum Genet 1997; 101(3):355-8.
Neville BW, Douglas DD, Allen CM, Bouquat JE. Oral and 
maxillofacial pathology. 1ª ed. 1995. p.194-5.
Nussbaum BL. Dentistry for the at-risk patient – mucopoly-
saccharidosis III (Sanfi lippo syndrome): a nine-year case study. 
J Dent Child 1990; 57(6):466-9.
Petiti N, Holder CA, Williams DW. Mucopolysaccharidosis III 
(Sanfi lippo syndrome) type B: cranial imaging in two cases. J 
Comput Assist Tomogr 1997; 21(6):897-9.
Sedano HO, Sauk JJ Jr, Gorlin RJ. Oral manifestations of 
inherited disorders. 1977. p.594-5.
Smith DW. Síndromes de malformações congênitas: aspectos 
genéticos, embriológicos e clínicos. 3a ed. São Paulo: Manole; 
1989. 
Thomas S, Tandon S. Hurler syndrome: a case report. J Clin 
Pediatr Dent 2000; 24(4):335-8.

Uvebrant P. Sanfi lippo type C Syndrome in two sisters. Acta 
Paediatr Scand 1985; 74(1):137-9.
Webman MS, Hirsch SA, Webman H et al. Obliterated pulp 
cavities in the Sanfi lippo syndrome (mucopolysaccharidosis 
III). Oral Surg 1977; 43(5):734-8. 
Wiedemann HR, Kunze J, Dibbern H. Atlas de síndromes 
clínicas dismórfi cas. Trad. de Hildegard Thiemann Buckup. 3a 
ed. São Paulo: Manole; 1992. p.118-27.
Wraith JE. The mucopolysaccharidoses: a clinical review and 
guide to management. Arch Dis Child 1995; 72(3):263-7. 

Recebido para publicação em: 20/11/2003
Aceito para publicação em: 12/02/2004


