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RESUMO 

 

A Síndrome do X Frágil (SXF) corresponde a uma condição genética com etiologia situada 

no cromossoma X no gene FMR-1. Este quadro clínico agrega diversas alterações da morfologia 

física, alterações cognitivas e comportamentais, representando a primeira causa hereditária de 

atraso mental. Mais prevalente no sexo masculino, a SXF apresenta comorbilidade com 

perturbação de hiperatividade (com/sem défice de atenção), perturbação do espectro do autismo 

ou traços autísticos, ansiedade social e alterações sensoriais. 

 

Palavras-chave: Síndrome do X Frágil (SXF), genética, cromossoma X, gene FMR-1, 

características físicas, alterações cognitivas, comportamentais, autismo, hiperatividade, inclusão. 

 

 

A Síndrome do X Frágil (SXF) representa a condição hereditária e a segunda causa genética 

mais frequentes de atraso mental (depois da Síndrome de Down) (Davidovic et al., 2006; Veiga 

& Toralles, 2002). A prevalência mundial da SXF respeita uma proporção estimada em 1:4000 

no sexo masculino e em 1:6000/8000 no sexo feminino (Boy et al., 2001; Chitayat & Wyatt, 

2008; The National X Fragile Foudation, 2016; FRAXA Research Foundation, 2016). O espectro 

clinico da SXF é muito amplo, contudo a maior parte dos casos apresenta dificuldades cognitivas, 

comportamentais e alterações morfológicas (Chitayat & Wyatt, 2008; Martins, 2013). 
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ETIOLOGIA E DESPISTE 

 

A SXF foi descrita pela primeira vez em 1943 por Martin e Bell (Bagni et al., 2012). Anos 

mais tarde, diversas investigações permitiram descobrir a causa genética da SXF, associada a 

uma mutação no gene FMR-1, localizado no cromossoma X (Xq27.3), com expansão dos 

segmentos de tripletos de DNA (repetições CGG) com 55-200 repetições em caso de pré-

mutação e mais de 200 repetições em caso de mutação completa, motivando na maior parte dos 

casos com mutação completa uma hipermetilação das ilhas CpG localizados no gene FMR-1, 

causando a sua inactivação e a limitação da proteína correspondente FMRP (Bagni et al., 2012; 

Bailey, 2013; Boy et al., 2001; Davidovic et al., 2006; Hersh & Saul, 2011; Martins, 2013; Veiga 

& Toralles et al., 2002). O gene FMR-1 encontra-se localizado na extremidade telométrica do 

braço longo do cromossoma X, numa localização frágil, tal como a designação sugere 

(Davidovic et al., 2006). 

No domínio laboratorial, a análise do DNA representa o método mais utilizado para o 

despiste de SXF. O despiste visa uma avaliação da importância da repetição dos tripletos de 

DNA no gene FMR-1 (Chitayat & Wyatt, 2008). O teste de DNA, combinando as técnicas de 

Southern-blotting com PCR, permite uma confiabilidade diagnóstica superior a 99% (Chitayat & 

Wyatt, 2008; Veiga & Toralles, 2002). No enquadramento da especialidade da Obstetrícia-

Ginecologia, recomenda-se que o processo clínico de despiste da SXF seja proposto em casos de 

mulheres com autismo, atraso mental ou ataxia; mulheres inseridas em famílias com uma pessoa 

com mutação ou pré-mutação do gene “X fragil”; mulheres cuja a família integra uma pessoa (no 

segmento genealógico de três gerações) com autismo, atraso mental ou atraso do 

desenvolvimento de origem desconhecida; mulheres que apresentem antecedentes familiares 

sugerindo a presença de FXTAS (Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome); mulheres que 

tenham tido problemas genéticos ou de fertilidade associados a uma taxa elevada de hormona 

folículo-estimulante antes dos 40 anos de idade ou cuja família comporte mais de uma mulher 

com falência ovárica prematura. Relativamente ao despiste coletivo da SXF em mulhers grávidas 

ou não grávidas em idade de procriação, tendo em conta a gravidade, a forte incidência na 

população geral, os efeitos na família/sociedade e a elevada taxa de deteção (99 %), considera-se 

importante o despiste da SXF nestas mulheres. Na fase pré-natal, aquando a confirmação da 

presença de uma pré-mutação ou mutação completa do gene FMR-1, o despiste pré-natal é 

aconselhado através da biopsia das vilosidades coriónicas ou amniocentese. Porém, estes 

processos exigem cautela na interpretação dos resultados , uma vez que o estado no gene FMR-1 
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quanto à metilação não se encontra por vezes estabelecido nas vilosidades coriónicas no 

momento da extração (Chitayat & Wyatt, 2008; Veiga & Toralles, 2002). 

A elevada prevalência e o caráter hereditário da SXF fomentam a grande importância da 

deteção e do diagnóstico precoce, principalmente em grupos de alto risco (genético, indivíduos 

com alterações cognitivas e comportamentais sem diagnóstico definido). O diagnóstico constitui 

a oportunidade de iniciar o aconselhamento genético para a eventual identificação de outros 

portadores (Veiga & Toralles, 2002). A questão diagnóstica na SXF, tal como noutros quadros 

clínicos acarreta a exploração do diagnóstico diferencial. Neste sentido, deve ser considerado que 

determinadas características típicas da SXF podem encontrar-se presentes noutros quadros como 

os casos de défice cognitivo, síndrome alcoólico fetal, perturbação do espectro do autismo e 

atraso do desenvolvimento (Martins, 2013) ou nos casos de outras síndromes genéticas como a 

Sotos, Prader-Willi, Pierre-Robin ou outras síndromes genéticas associadas ao cromossoma X 

(Hagerman, 2001, citado por Martins, 2013). 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

  

A SXF acarreta numerosas alterações da morfologia física, habitualmente mais discretas no 

período da infância, dificultando o diagnóstico precoce (Bagni et al., 2012; Fraxa Research 

Foundation, 2016; Veiga & Toralles et al., 2002). Existem características físicas clássicas, 

embora não sejam encontradas em todos os pacientes com SXF. Este agregado inclui 

frequentemente saliência e tamanho aumentado das orelhas, face alongada, macrocefalia, testa 

larga, saliência das sobrancelhas, prognatismo mandibular, palato arqueado, prega única palmar, 

pés planos, pectus excavatum e macroorquidismo pós-puberdade (Boy et al., 2001; Martins, 

2013; Veiga & Toralles, 2002). Juntamente com estas características podem ser verificadas 

outras alterações, nomeadamente a nível do tecido conjuntivo, hiperextensibilidade das 

articulações interfalângicas, prolapso da válvula mitral, dilatação moderada da aorta ascendente, 

heterotopia periventricular, miopia e estrabismo (Martins, 2013; Veiga & Toralles, 2002). No 

plano neuroanatómico, a literatura indica o alargamento do núcleo caudado, hipocampo e 

ventrículos laterais, bem como o menor tamanho do cerebelo, correlacionado com o nível 

cognitivo, incluindo as funções executivas (Martins, 2013).  

A epilepsia na SXF tem sido descrita em vários estudos, com prevalência entre 13% a 45% 

(variação relacionada principalmente com questões metodológicas), sendo geralmente controlada 
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de forma eficaz através de tratamento com susbstâncias antiepilépticas convencionais (Fraxa 

Foudation Research, 2016; Veiga & Toralles, 2002). O período de início das crises varia entre os 

dois e os nove anos de idade, podendo representar crises parciais, simples ou complexas. O 

padrão eletrencefalográfico mais comum corresponde à epilepsia rolândica, com descargas de 

ondas agudas de projeção nas regiões centrotemporais, ativadas pelo sono. As mulheres 

portadoras de SXF têm geralmente uma frequência mais baixa de epilepsia e apresentam 

resultados eletroencefalográficos inespecíficos (Veiga & Toralles, 2002). 

Na maioria dos casos de pré-mutação assiste-se a um quociente intelectual situado em 

níveis normais (Farzin et al., 2006, citado por Martins, 2013), embora possam ser verificadas 

dificuldades de aprendizagem, défice de atenção, hiperatividade, ansiedade e manifestações do 

quadro do espectro do autismo  (Martins, 2013). A deleção do gene FMR-1 também pode resultar 

num fenótipo clássico de SXF. Deleções maiores que incluam outros genes dão origem a um 

fenótipo mais grave (por exemplo, cerca de 5% apresentam um fenótipo que inclui obesidade, 

hiperfagia, hipogonadismo e atraso pubertário). Diversos estudos demontraram a correlação entre 

o grau de expressão do gene FMR-1 e a gravidade da expressão clinica da SXF (Martins, 2013). 

O perfil cognitivo da SXF inclui défices do controlo executivo e das capacidades 

visuoespaciais (Cornish et al., 2008, citado por Pegoraro et al., 2014). Relativamente ao défice 

cognitivo, consideram-se mais frequentemente os graus leve e moderado. O espectro da SXF 

pode agregar manifestações do espectro do autismo (estereotipias motoras, auto-estimulações, 

falta de contacto ocular, dificuldades no plano social), perturbações ou atrasos no 

desenvolvimento da linguagem (atraso na aquisição da fala, dificuldades articulatórias, alteração 

do ritmo, fluência, pragmática, morfosintaxte), dificuldades de aprendizagem, ansiedade e 

alterações do humor (comportamentos obsessivo-compulsivo, labilidade emocional, 

comportamentos agressivos e auto-agressivos temperamento difícil e irritabilidade), alterações 

sensoriais, défice de atenção e manifestações de hiperatividade (agitação e impulsividade) 

(Abbedutto et al., 2007; Fraxa Foudation Research, 2016; Martins, 2013; Pegoraro et al., 2014). 

No primeiro ano de vida, algumas crianças com SXF apresentam irritabilidade, geralmente 

motivada por problemas de integração sensorial. As birras e o comportamento hiperativo tendem 

a iniciar-se por volta do segundo ano de vida, especificamente após a aquisição da marcha 

(Hatton et al., 2002, citado por Martins, 2013). A nível motor, a hipotonia e o atraso motor 

ligeiro são relativamente frequentes. O tecido conjuntivo laxo e a hiperextensibilidade articular 

podem interferir com o processo de desenvolvimento das etapas motoras. O atraso no 

desenvolvimento da linguagem é geralmente verificado de forma mais marcada por volta dos 2 e 
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3 anos de idade (Abbeduto et al., 2007) e as características do espectro do autismo iniciam-se 

frequentemente também pelos 2 e 3 anos de idade (Symons et al., 2003; Hatton et al., 200, citado 

por Martins, 2013). A hiperatividade e o défice de atenção podem ser graves (Deshpande et al., 

2011, citado por Martins, 2013), tendendo porém a melhorar na adolescência e na idade adulta 

(Sulivan et al., 2006, citado por Martins, 2013). No quadro da ansiedade, destaca-se a ansiedade 

social, frequente em ambos os sexos, independentemente da presença de défice cognitivo e 

hiperactividade/impulsividade (Martins, 2013). 

 

INTERVENÇÃO 

 

O caráter clínico muldimensional da SXF requer uma abordagem multidisciplinar. A 

intervenção farmacológica deve ser complementada por outras modalidades de tratamento, 

incluindo Psicologia, Terapia Ocupacional de Integração Sensorial, Psicomotricidade, Terapia de 

Fala e intervenção de Ensino Especial, de forma a proporcionar uma resposta rica e ajustada 

(Hagerman et al., 2009, citado por Martins, 2014). Quando o diagnóstico é efectuado na infância, 

estes pacientes devem ser orientados para programas de intervenção precoce do 

desenvolvimento, que devem incluir a intervenção familiar junto dos pais/cuidadores (Marins, 

2013). 

Recomenda-se ainda que estes pacientes sejam integrados em escolas regulares. No período 

pré-escolar a tecnologia informática com programas específicos para potenciar as capacidades de 

linguagem e habilidades académicas devem ser incluídos nos programas de Educação Especial. 

A Psicologia deve avaliar e intervir nas componentes emocional , cognitiva e comportamental. A 

avaliação de dificuldades de aprendizagem por um professor do Ensino Especial é crucial para 

delinear as competências académicas e os pontos fortes e frágeis. Nos diversos contextos, é 

importante que os agentes tomem ainda em conta as alterações sensoriais dos pacientes com 

SXF, de forma a implementar estratégias que limitem o impacto dos estímulos sensoriais  (por 

exemplo, evitar grandes multidões e ruídos altos, recorrer a auriculares de proteção ou 

auriculares com músicas calmas) (Martins, 2013). 

No contexto escolar, a inclusão representa uma alternativa abrangente e enquadrada numa 

filosofia humanitária e personalizada, considerando o indivíduo na sua especificidade 

pressupondo por conseguinte uma inclusão planeada que vise o sucesso educativo e sócio-

cultural do aluno. Numa abordagem inclusiva, a escola tem de estar preparar para integrar uma 
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criança ou adolescente de forma plena e integral, estando disponível para efectuar alterações que 

sejam consideradas necessárias para uma aprendizagem eficaz e positiva. São objetivos comuns 

da inclusão educativa e da implementação de currículos alternativos funcionais facultar 

oportunidades de aprendizagens mais ajustadas aos alunos. A eficaz aplicabilidade de um 

currículo alternativo eminentemente funcional é reflexo de uma filosofia inclusiva intrínseca à 

própria escola. Assim, uma boa prática na execução de um currículo alternativo funcional 

constitui um elemento motor da mudança qualitativa de todo o sistema educativo, na medida em 

que identifica e valoriza as potencialidades de cada indivíduo, evoluindo para uma transição para 

a vida ativa posterior positiva e efetiva (Azevedo, 2011). 
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