SÍNDROME DO X FRÁGIL, PATOLOGIA RARA
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INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

A síndrome do X frágil (SXF), rara no sexo
feminino, decorre de uma anormalidade no
gene Fragile X Mental Retardation 1,
localizado no cromossomo X, que afeta a
produção de Fragile X Mental Retardation
Protein (FMR1), culminando em prejuízos
físicos e/ou cognitivos.

A SXF é a etiologia mais frequente de
deficiência intelectual hereditária no sexo
masculino, já a mutação completa, atinge
apenas 0,9 em cada 10.000 pessoas do
sexo feminino. Desse grupo, 50% expressa
a forma grave com significativo prejuízo
intelectual, enquanto 50% apresenta nível
intelectual alterado de forma branda que se
associa frequentemente a depressão,
ansiedade e insuficiência ovariana precoce.
Esses achados podem atrasar o diagnóstico
da síndrome, acentuar o subdiagnóstico e,
consequentemente, a raridade da patologia.
Além disso, o difícil diagnóstico precoce das
pacientes sindrômicas, que manifestam os
sintomas decorrentes da mutação, está
associado a ausência de sinais físicos e
neurológicos específicos da SXF na infância.

DESCRIÇÃO DO CASO
Escolar, sexo feminino, 10 anos de idade,
com história de parto normal sem
intercorrência, peso de nascimento de
2.700g, sem alteração dos marcos de
desenvolvimento enquanto lactente, realizou
avaliação
psicológica
e
neurológica
pediátrica
aos
seis
anos,
devido
antecedentes de dificuldades globais de
aprendizagem e de linguagem acentuadas,
somado ao histórico familiar de SXF
diagnosticada há um ano em irmão
adolescente. A avaliação da neuropediatra
identificou
face
alongada,
orelhas
protuberantes
e
transtorno
do
desenvolvimento
intelectual
moderado,
segundo os critérios do DSM-V (APA, 2013).
A análise genética revelou mutação
completa do alelo 1 no gene FMR1,
fechando diagnóstico de SXF. Os irmãos
frequentam classe especial e seguem em
acompanhamento multidisciplinar.

CONCLUSÃO
O diagnóstico ainda na infância se torna
singular uma vez que possibilita uma
intervenção
multidisciplinar
adequada,
permitindo melhor reabilitação e inserção
dessas crianças na sociedade.
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