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UMA SÍNDROME QUE MERECE
ATENÇÃO E CARINHO

Uma pessoa com a Síndrome do
X Frágil (SXF) apresenta um conjunto de 

sintomas relacionados às deficiências 
intelectuais e motoras e merece cuidados e 

atenção redobrados.

Por isso, é muito importante que as crianças 
que apresentem esse diagnóstico, contem com 
a ajuda da escola, com o apoio dos professores 

e educadores e possuam acompanhamento 
especializado de profissionais de diversas áreas.

O diagnóstico precoce e a adoção imediata de 
medidas preventivas são fundamentais para 
melhorar a qualidade de vida de uma pessoa 

com a SXF.



A SXF é uma condição genética 
pouco conhecida apesar de ser a 
causa mais comum de deficiência 

intelectual hereditária.

O preconceito e o medo podem 
atrasar o início dos tratamentos 
necessários para minimizar os 

sintomas.

Nesta cartilha você vai encontrar 
informações sobre a Síndrome do

X Frágil.

Conheça o Projeto
Eu Digo X e nos ajude a cuidar 

melhor de quem precisa.

Instituto L. Kaesemodel
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O PROJETO EU DIGO X

Com o objetivo de promover a 
divulgação, conscientização e realizar 

pesquisas sobre a SXF foi criado o 
Projeto Eu Digo X. 

O Projeto, por meio de parcerias com a 
sociedade pública e privada, estrutura 

uma grande rede de conhecimento 
e pesquisa. Além de promover a 

troca de vivências, apoia e incentiva a 
aproximação, cooperação e integração 

entre familiares,
profissionais e voluntários.

Para as famílias que apresentam a SXF, 
o Projeto Eu Digo X oferece apoio e 
auxílio nos processos de prevenção, 

rastreamento, diagnóstico, educação, 
inclusão social e amparo legal.
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O SÍMBOLO ESCOLHIDO PARA O 
PROJETO EU DIGO X É A BORBOLETA, 

QUE REPRESENTA A TRANSFORMAÇÃO, 
A ESPERANÇA E UM NOVO COMEÇO.
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HISTÓRICO DA SÍNDROME

A Síndrome do X Frágil também é 
conhecida como Síndrome de Martin & 

Bell.

O termo X Frágil foi adotado a partir de 
1970 devido a uma fragilidade em uma 

região específica do cromossomo X, 
mas foi somente em 1991, que estudos 

revelaram que tal região era responsável 
pelo gene FMR1.
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O QUE CAUSA A SÍNDROME DO X 
FRÁGIL?

Uma mutação no gene FMR1 (Fragile X 
Mental Retardation 1), localizado no braço 

longo do cromossomo X.

Quando um indivíduo é acometido pela 
síndrome, o gene FMR1 fica comprometido 

e, por consequência, ocorre a falta ou 
diminuição na produção da proteína FMRP 

(Fragile X Mental Retardation Protein).

A ausência dessa proteína afeta 
diretamente o desenvolvimento do sistema 

nervoso, ocasionando o surgimento das 
características peculiares da SXF.
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SINAIS GERAIS DA SXF

A Síndrome do X Frágil apresenta 
sintomas e sinais muito variados e que 
não são obrigatórios, o que dificulta a 
definição do quadro clínico de pessoas 

acometidas pela síndrome.

Por isso, em muitos casos, essas pessoas 
podem receber outros diagnósticos, 

tais como: Autismo, TDAH (Transtorno 
do Déficit de Atenção/Hiperatividade), 

Síndrome de Asperger, entre outros.

É importante lembrar que cada 
criança ou indivíduo com a SXF possui 

características próprias. Até mesmo 
em irmãos gemeos a síndrome pode se 

manifestar de maneiras diferentes.



11



12

ATENÇÃO A ESTES SINAIS:

• Deficiência intelectual na família sem diagnóstico preciso;

• Deficiência intelectual ou dificuldades no aprendizado;

• Déficit de Atenção com ou sem hiperatividade;

• Atraso para começar a caminhar/engatinhar;

• Atraso para começar a falar;

• Ao falar, repete e confunde as informações;

• Imitativos;

• Dificuldade em manter o olhar ao falar com alguém;

• Face alongada e mandíbula proeminente;

• Orelhas grandes e em forma de abano;

• Testículos de tamanho maior que o normal;

• Articulações mais flexíveis que o normal 
(Hiperextensibilidade);

• Hábito de morder as mãos (a ponto de causar ferimentos);

• Hábito de agitar as mãos.
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GENÉTICA E TRANSMISSÃO

Quando uma vida é gerada, a mãe e o 
pai transferem para o filho a informação 

genética de 23 cromossomos. Desse total, 
22 cromossomos correspondem aos pares 

semelhantes numerados de 1 a 22.

Os cromossomos restantes são os 
responsáveis pela determinação do sexo 

da criança. A mãe sempre transmite 
o cromossomo X e, dependendo do 

cromossomo transmitido pelo pai, o filho 
pode ser do sexo masculino (cromossomo Y) 

ou feminino (cromossomo X).
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 Y XX

 X XY
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Pré-mutação Mutação completa
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 Y  Y  X X XX
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O mecanismo que origina a mutação 
presente na SXF é o aumento no número 
de cópias de Citosina-Guanina-Guanina 

(CGG), ou seja, a quantidade de DNA está 
aumentada no local (locus)

do gene FMR1. 

Em pessoas que não apresentam a SXF, 
o número de repetições de CGG varia 

de 6 a 39. Já nas pessoas afetadas pela 
síndrome, o segmento CGG se repete 

mais de 200 vezes. Isso provoca o 
“desligamento” do gene FMR1, impedindo 

assim a produção da proteína FMRP. 

Cromossomo 
com o 
gene FMR1 
comprometido

Cromossomo 
normal
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Homens e mulheres com número de 
repetições entre 55 e 200 do segmento 

de CGG são portadores da SXF, e são 
chamados de pré-mutados.

Nessa fase, o gene alterado está
ativo e essas pessoas, em geral,

não apresentam sintomas. 

Entretanto, a medida que a mutação
vai sendo transmitida ao longo das 

gerações, a pré-mutação tende a passar 
para a mutação completa e, nessa etapa,
o gene tem sua função comprometida.
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Se a pessoa for do sexo masculino, há grande 
chance de desenvolver sintomas da Síndrome do X 
Frágil por apresentar somente um cromossomo X.

Se for do sexo feminino, as manifestações clínicas 
são menos evidentes, devido à compensação do 
outro cromossomo X, que continua a produzir a 
proteína FMRP em quantidades normais. (Jorge, 

2013).

Para exemplificar como isso ocorre, considere os 
dois cenários fictícios a seguir:
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CENÁRIO 1:

Um homem portador da SXF passará a todas as 
suas filhas o cromossomo X com o gene FMR1 
alterado (pré-mutado), mas a nenhum de seus 
filhos homens, já que os meninos recebem de 

seu pai o cromossomo Y.

CENÁRIO 2:

Uma mulher portadora possui 50% de chances 
de passar para a sua próxima geração o gene 

alterado: ou de forma expandida (afetada para a 
SXF), ou como portadora (pré-mutação).
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ESTATÍSTICAS DA SXF

A estatística mundial (Organização Mundial
da Saúde/OMS) apresenta um quadro no qual 
um em cada 3.600 meninos e uma em cada 
4 a 6 mil meninas são afetadas (apresentam 

mutação completa do gene FMR1)
pela Síndrome do X Frágil.

Em relação às mulheres pré-mutadas,
a estimativa é de um caso a cada 256,

já os homens, um a cada 813 são pré-mutados*.

*Tassone, et all, 2012
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DIAGNÓSTICOS ASSOCIADOS
À SÍNDROME DO X FRÁGIL

Quando um membro da família
é geneticamente diagnosticado com 
a SXF, os outros familiares deverão 
ser investigados, incluindo os pais, 

tios, avós, primos e sobrinhos.

Além de investigar se os indivíduos 
possuem a mutação completa, o 

teste de DNA poderá detectar quem 
possui apenas a pré-mutação na 

região do FMR1.
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Pode estar associada à:

1. FXPOI - INSUFICIÊNCIA OVARIANA PRIMÁRIA

Ocorre em aproximadamente 22% das mulheres
com a pré-mutação. Pode causar períodos de ausência 

e/ou irregularidade menstrual, redução da fertilidade
ou infertilidade, menopausa precoce e também 

disfunção ovariana.

2. FXTAS - SÍNDROME DE ATAXIA/TREMOR

Condição neurológica que se inicia na fase adulta em 
aproximadamente 30 a 40% dos homens
pré-mutados e em 8 a 10% das mulheres

pré-mutadas. Inicialmente, as pessoas que 
apresentavam essa condição, eram subdiagnosticadas 

como portadoras de outras síndromes, tais como 
doença de Parkinson e Alzheimer.

Geralmente o diagnóstico é realizado após 
conhecimento de um neto(a) afetado na família.

As formas de FXTAS incluem problemas de equilíbrio, 
tremor, perda da memória, instabilidade de humor

e/ou irritabilidade e declínio cognitivo.



22

TRATAMENTO

A SXF não tem cura, mas existem diversos tipos 
de intervenções, terapias e medicamentos para 

atenuar seus sintomas.

A intervenção medicamentosa realizada pelo 
médico (neuropediatra, psiquiatra e pediatra)

é muito importante para as pessoas que 
apresentam sintomas como: convulsão, 

hiperatividade, falta de atenção, ansiedade, 
agressividade, manias ou toques, etc.

Muitos métodos estão disponíveis na educação 
especial incluindo a fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, 
entre outros.
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DIAGNÓSTICO

Inicialmente, o diagnóstico era feito 
somente pela análise do cariótipo (exame 

citogenético) do indivíduo. 
Atualmente, essas técnicas não são 

consideradas muito seguras, pois podem 
apresentar resultado falso negativo 

(Gomes e Acosta, 2007).

Hoje, o melhor método para se obter o 
diagnóstico é pela análise do DNA, que 
indicará o número de repetições CGG 

(Citosina-Guanina-Guanina) na região do 
gene FMR1 (cromossomo 11).

As tecnologias utilizadas são:
PCR (Polymerase Chain Reaction) e 

Southern Blot.

A maioria dos exames é realizada por 
meio da coleta de sangue. Quando 

necessário, dependendo do laboratório, 
poderá ser realizado pela mucosa oral ou 

pela raiz do cabelo.
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No Brasil, desde 2 de abril de 2008,
por meio da Resolução Normativa (RN)
167 da ANS, a Análise Molecular para

a Síndrome do X Frágil  faz parte do Rol 
de Procedimentos da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS).

Essa normativa apresenta uma listagem 
clara dos procedimentos em saúde
cuja cobertura é garantida a todos
os usuários dos planos de saúde 

brasileiros adquiridos a partir
de 2 de janeiro de 1999.
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CONDIÇÕES QUE PODEM TER 
SINTOMAS SEMELHANTES AOS DA 

SXF:

Autismo
Síndrome de Tourette

Síndrome de Rett
Síndrome de Sotos 

Ehlers-Danlos

ACONSELHAMENTO GENÉTICO

Depois do diagnóstico e confirmação 
da Síndrome do X Frágil, um 

profissional especializado orientará 
sobre o risco de transmissão da SXF, 

fornecendo esclarecimentos a
respeito das possibilidades e 

recomendações científicas e médicas 
para futuras gestações.
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INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES

www.eudigox.com.br

@projetoeudigox

@eudigox

/instituto-lico-kaesemodel

(41) 3156-0309
(41) 99103-4847

Horário de atendimento:
de segunda a sexta, das 9h às 17h.
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www.eudigox.com.br


