
                                                                                          

 

APOIOS E SOLUÇÕES 

O que é a Síndrome do X Frágil? 
A Síndrome do X Frágil (SXF) é uma condição genética hereditária que leva à deficiência 
intelectual de graus variáveis. É causada pela falta de uma proteína no cérebro, que deixa de 
ser produzida porque o gene responsável sofre uma mutação. Este gene é encontrado no 
cromossomo X, transmitido pela mãe e interfere no desenvolvimento do sistema nervoso. A 
síndrome afeta um em cada 3.000 meninos e uma em cada 6.000 meninas. 

Quais os principais sintomas? 
Déficit intelectual;  
Problemas na fala e no desenvolvimento motor; 
Problemas comportamentais e emocionais;  
Alterações em alguns traços físicos como alongamento da face e orelhas grandes e 
salientes. 
Algumas pessoas podem ter sinais importantes dentro do Transtorno do Espectro do Autismo 
(ou até mesmo terem as duas condições associadas). 

Quais as principais dificuldades das pessoas e famílias com a SXF? 
Ter acesso ao tratamento adequado e à informação; 
Inserção no mercado de trabalho e inclusão social; 
Aumentar a qualidade de vida; 
Obter apoio e respeito; 
Dignidade.  

A Síndrome do X Frágil pode ser considerada uma Doença Rara?  
Sim. Doença Rara, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é a doença que 
afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. 
Existem mais de seis a oito mil tipos de doenças raras, sendo que 75% afetam crianças e 
80% tem origem genética. 

O Instituto Lico Kaesemodel 
O Instituto Lico Kaesemodel é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivo 
promover ações beneficentes relacionadas à assistência social, saúde, educação e meio 
ambiente. A nossa Visão de Futuro é contribuir com a construção de uma sociedade menos 
desigual, possibilitando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, baseando-se no 
respeito à vida, solidariedade e ética. 

O que fazemos?  
Trabalhamos com uma equipe multidisciplinar no assessoramento de pessoas com a 
Síndrome do X Frágil para: 

- Oferecer palestras para a comunidade em geral com o intuito de divulgar e instruir a 
sociedade; 
- Auxiliar na obtenção do diagnóstico e fornecer orientação e apoio para as famílias; 
- Desenvolver pesquisas em parceria com a PUCPR visando obter resultados que tragam 
benefícios às pessoas que enfrentam esta realidade.  
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- Desenvolver um Projeto de Empregabilidade com voluntários especializados em Inclusão 
de Pessoas com Deficiência em grandes empresas, que avaliam e preparam os 
associados do Instituto para a inserção no mercado de trabalho.  

O que queremos do Estado?  
- Profissionais capacitados (médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, 
professores, cuidadores, etc.) para auxiliar no diagnóstico da SXF e posterior 
acompanhamento destas famílias em todas as capitais do Brasil. 
- Laboratórios com capacidade de realizar exames para confirmação de diagnóstico no 
Brasil. 
- Ampliação do Teste do Pezinho a nível nacional para detecção precoce da SXF e 
mapeamento de famílias com esta condição. A partir disto, pode-se fazer o 
Aconselhamento Genético e ajudar a controlar a existência de novos casos, havendo 
redução de tempo e recursos necessários. 

Por quê?  
Uma criança com SXF causa impacto direto na família e nas pessoas que atuam direta ou 
indiretamente com ela, incluindo-se o sistema público de saúde.  
O tempo demandado e os recursos necessários para os cuidados desta criança são 
diversos e muitas vezes inviáveis economicamente. 
No Brasil, ainda não há estudos que demonstrem os gastos estimados para o tratamento 
de pessoas com SXF, porém, dados de estudos internacionais podem fornecer algumas 
perspectivas.  
Por exemplo, em um estudo realizado a partir de dados de 33 milhões de pessoas nos 
Estados Unidos, foi observado que pacientes com SXF (mutação completa) geram um 
custo anual médio de U$2222-U$2955 quando são atendidos por planos de saúde 
(públicos ou privados), e de U$4548-U$9702 quando o atendimento é feito via sistema 
público de saúde voltado ao atendimento de pessoas com necessidades especiais (Saco et 
al., 2013). 
Estes números podem ser muito maiores se analisarmos a realidade do Brasil. No entanto, 
sabemos que, quanto maior a qualidade de vida de um indivíduo, menores os gastos com 
medicamentos e tratamentos, impactando na redução de custos com a saúde.  
O ILK, através de suas ações tem o intuito de ajudar a melhorar a saúde tanto física, 
quanto emocional, psicológica e social das pessoas que apresentam esta condição, mas é 
impossível fazer isto sozinho, considerando as dimensões do Brasil. 
Com o apoio do sistema público em lugares estratégicos, podemos unir forças para 
alcançar um bem maior, tanto para as famílias diretamente afetadas, como para o Estado. 

Como? 
O Instituto Lico Kaesemodel: 
- Oferecerá o treinamento, com apoio de instituições públicas e privadas, para que seja 
construída uma rede de profissionais capazes de auxiliar pessoas com a SXF em todas as 
regiões do Brasil. 
- Auxiliará na transmissão do conhecimento adequado e fará acompanhamento das 
atividades que estarão sendo realizadas em outros polos do país. 

O Estado: 
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- Poderá atuar como facilitador para contatar os profissionais das outras regiões e 
conseguir locais adequados (postos de saúde) para atendimento e laboratórios com 
capacidade para realização de exames a um custo acessível. 
- Poderá ser um interventor ao se instituir a ampliação do Teste do Pezinho a nível nacional 
e possibilitar sua realização. 

Qual o principal benefício para o Estado? 
A redução de custos com saúde permitirá a realocação de recursos para outras áreas.  

Qual o principal benefício para a população que apresenta esta condição? 
Criação do protocolo de atendimento para a Síndrome do X Frágil.  

Qual o principal resultado desta parceria para o ILK? 
Tornar-se referência na transmissão de conhecimento e informação sobre a Síndrome do X 
frágil, sendo reconhecida pelo sucesso dos projetos implantados, motivando e 
conquistando novos parceiros. 

População cadastrada no ILK 

  

Atenciosamente,  

Luz María Romero  
Gestora do Instituto Lico Kaesemodel 

Referência: 
Sacco P, Capkun-Niggli G, Zhang X, Jose R. The economic burden of fragile x syndrome: healthcare resource 
utilization in the United States. Am Health Drug Benefits. 2013 Mar;6(2):73-83. 
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 Sul   348   (50,36%)

Sudeste 260   (37,62)

Centro 35   (5.065)

Nordeste 41   (5,93%)

Norte 7   (1,01%)
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