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Introdução

A doença de McArdle (DMA) é uma miopatia autossômica recessiva causada por 
mutações na miofosforilase que impede a mobilização da glicose-1-fosfato a partir do 
glicogênio muscular e leva a fadiga, dor muscular e rabdomiólise induzidas pelo 
exercício. Embora o valor do teste cardiopulmonar (TCP) em pacientes com a DMA 
seja reconhecido, seu papel em crianças com a enfermidade é subutilizado.O objetivo 
desse relato é descrever o perfil metabólico durante o exercício em uma criança com 
DMA diagnosticada

Relaato de Caso
Paciente masculino 12,3 anos, peso 45 kg, estatura 156 cm com 
diagnóstico genético para DMA após apresentar intolerância aos esforços 
desde os 5 anos, mais evidente na pré-adolescência. Após esforço 
prolongado, evoluiu com quadro de miosite aguda e rabdomiólise que o 
levou a internação e ao diagnóstico. Foi submetido a TCP em ciclo para 
avaliação e orientação do exercício.  Utilizado um protocolo para DMA 
com ingestão prévia de carboidratos simples, aquecimento em carga 
constante 12 minutos e rampa iniciada com 10W com 10W/min de 
incremento. O lactato sanguíneo foi dosado antes e após a rampa. O teste 
foi interrompido por dor muscular em MMII. Como esperado, apresentou 
capacidade aeróbia reduzida 20,89ml/kg (47% do previsto), o limiar 
anaeróbio foi precoce (31% do previsto), RER 0,83; elevação bifásica da FC 
para cargas baixas de exercício, pulso de O2 reduzido, PETCO2 33mmHg e 
segundo limiar ventilatório não determinado. Não houve aumento do 
lactato sanguíneo no pré (0,5md/dl) e pós esforço (0,8mg/dl).

Discussão

O perfil metabólico em criança com DMA se apresenta de forma peculiar. Como 
não há glicose suficiente para a célula muscular, em exercícios mais intensos o ATP 

derivado anaerobicamente não estará disponível, o que faz com que o lactato 
sanguíneo não suba. Por isso,  a queda do pH intramuscular e o deslocamento à 

direita da curva de dissociação da hemoglobina e oxigênio em níveis mais altos de 
exercício não ocorrem, prejudicando a extração muscular de O2 e limitando o VO2. 

A FC no pico do exercício é normal, mas o seu aumento em relação ao VO2 é 
excessivo (sistema cardiopulmonar de compensando a extração de oxigênio). A 

relação entre o consumo de oxigênio e a potência gerada não é deprimida, pois não 
há dependência do metabolismo anaeróbico. Todas essas alterações foram 

observadas no caso.
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