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RESUMO 
 

A Síndrome do X Frágil é uma perturbação do desenvolvimento, hereditária, onde o gene FMR1 sofre uma 

mutação, ele é responsável pela instrução para a produção da proteína FMRP, a qual fornece informações 

para a regulação da produção de outras proteínas responsáveis pelas sinapses. Atualmente a compreensão 

neurobiológica da Síndrome do X Frágil abriu portas para inúmeros tratamentos, porém, ainda continua sem 

uma cura definitiva, a direção do tratamento vai ao encontro dos sintomas comportamentais e médicos. Esta 

pesquisa tem como principal finalidade centrar-se sobre os diferentes tratamentos farmacológicos associados 

a hiperatividade desenvolvida na SXF, bem como a recomendação de acompanhamento e vigilância dos 

portadores. Pra isso, será executado um protocolo de revisão sistemática da literatura na qual descrevemos 

os principais sintomas da SXF e quais fármacos são utilizados para trata-lo. Além disso, também descrevemos 

brevemente sintomas da SXF que ainda não apresentam fármacos específicos para seu tratamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fármacos; Gene; Sintomas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com os estudos voltados para o melhor entendimento da síndrome do X frágil, 
objetiva-se compreender como o tratamento se configura com os pacientes que possuem 
hiperatividade e como isso pode ser conduzido na população.  

Para Franco (2013), a importância de diagnosticar corretamente e oferecer um 
tratamento adequado para o paciente, juntamente com medicamentos capazes de aliviar 
as complicações da síndrome, eleva a confiança no tratamento, diminuindo os efeitos 
colaterais dos fármacos administrados nos pacientes e além disso, eleva a qualidade de 
vida do paciente e da família, bem como o desenvolvimento social e cognitivo do paciente, 
vem colaborar também para a orientação correta advinda dos profissionais que ocasiona 
uma redução de custos, consultas médicas mais assertivas, exames complementares 
poderão ser dispensados e o deslocamento das pessoas pode ser evitado. 
 A Síndrome do X-frágil (SXF) é uma doença de origem genética e hereditária, que 

causa a forma mais comum de retardo mental herdado (CRAWFORD et al., 2001). Os 

sintomas apresentados por indivíduos com SXF são variados, abrangendo diferentes graus 

de comprometimento cognitivo, onde incluem-se deficiência mental hereditária, 

hiperatividade com déficit de atenção, distúrbios emocionais e comportamento autista 

(GALLAGHER e HALLAHAN, 2012).  

 As características físicas como face alongada, orelhas grandes em abano, hipoplasia 

da cartilagem auricular, queixo proeminente, estrabismo, hábito em agitar os braços e 

morder as mãos, também são sintomas observados em indivíduos portadores da SXF 

(CARVALHO, 2003). Estudos descrevem que a principal causa da SXF é uma mutação na 

proteína FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein) (BAGNI e GREENNOUGH, 2005), 

que é constitutiva em vários tecidos do organismo, mas principalmente no sistema nervoso 

central (SNC). A proteína FMRP é fundamental para a regulação da tradução de centenas 
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de RNAm produzidos a partir do gene FMR1, sendo grande parte delas envolvidas na 

regulação da sinalização sináptica (DARNELL et al., 2012) em células neurais 

(CONTRACTOR, 2013; LOZANO et al., 2014, KUMARI e USDIN, 2016).  

Apesar de ainda não existir cura para a SXF, o acompanhamento clínico 
multidisciplinar é realizado ao longo das etapas de desenvolvimento de um indivíduo 
afetado, com ênfase nas áreas de: acompanhamento pediátrico, neurológico e/ou 
psiquiátrico. 

Assim, compilando dados de estudos nacionais, internacionais em diferentes bases 
de dados, pretende-se oferecer resultados que venham a minimizar os sintomas causados 
pela SXF, focando na hiperatividade dos pacientes. 

 
2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa será conduzida na forma de uma revisão sistemática da literatura, 
padronizada conforme normas definidas em (KITCHENHAM et al., 2007).  

A revisão sistemática é uma forma de pesquisa onde a fonte de dados é a literatura, 
que discorre sobre determinado tema, para tal investigação, considerar-se o que segue:  
 A definição do protocolo é usada para determinar as questões de pesquisa (questões 
secundárias) com base na pergunta principal (questão primária) da RSL proposta, assim 
nessa pesquisa descrita como objetivo geral é o que se segue:  

-Quais os tratamentos farmacológicos e sintomas associados para a hiperatividade 
relacionada a Síndrome do X Frágil?  
Bem como as questões secundarias descritas como objetivos específicos, como segue: 
-Quais fármacos mais utilizados para os sintomas existentes? 
-Quais efeitos colaterais reportados para os fármacos utilizados, caso existirem?  

Determinar palavras-chave e respectivos sinônimos para construção da string de 
busca da RSL, sendo as palavras, fármacos, gene e sintomas; 

Determinar bases de busca de trabalhos; 
-LILACS, MEDLINE, PAHO, WHOLIS, SciELO, Acervo da Biblioteca de Manguinhos - CICT 
- FIOCRUZ, Periódicos da CAPES. 

Os critérios de inclusão levam em conta os artigos publicados de 2003 a 2019, nos 
idiomas inglês, espanhol e ou português, devem estar na sua integra disponíveis na internet 
e a sua revisão ter sido feita aos pares, o estudo deve estar voltado para seres humanos e 
abranger o tema cognitivo, portanto serão excluídos todos os achados que não se 
encontrarem dento dos supracitados. 

 
3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é definido como uma desordem 
psiquiátrica de início comum na infância, caracterizada por níveis extremos de desatenção, 
impulsividade e hiperatividade que pode impactar significativamente muitos aspectos do 
comportamento e em várias áreas da vida (FRANKE, 2012), (NIGG, 2013), (SINGH et al., 
2015). 

Déficit de atenção, impulsividade, hiperatividade e desatenção, são sintomas muito 
comuns em X Frágil, sendo que a comorbidade do Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade é diagnosticado em 73% dos homens e de 30 a 63% das mulheres com X 
Frágil (GROSS et al., 2015).  

Para Valdovinos (2007), estimulantes são os principais medicamentos utilizados para 
tratar a hiperatividade em crianças com SXF e que apresentam melhores resultados para 
o TDAH (SALDARRIGA et al., 2014). Roberts e colaboradores (2011), mostraram que o 
uso de estimulantes em meninos com SXF melhorou o desempenho acadêmico, atenção e 

http://www-sciencedirect-com.ez82.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0891422206000825?np=y
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regulação fisiológica. Meninos com SXF apresentam melhor resposta ao uso de 
estimulantes do que os relatados para crianças com ASD e deficiência intelectual não 
específicas. Entre os estimulantes listados na literatura eficazes em SXF, temos o 
Metilfenidato, Dextroanfetaminas   e anfetaminas (TSIOURIS e BROWN, 2004)(ROBERTS 
et al., 2011)(SALDARRIGA et al., 2014). 

Buscando compreender se há vantagens entre usar metilfenidato e anfetaminas no 
tratamento de SXF, Berry-Kravis e colaboradores (2012) perceberam que não há diferenças 
na resposta aos medicamentos e nem no fracasso de sua ação. 
 Entretanto o uso de estimulantes é contraindicado para crianças menores de 5 anos 
por causar irritabilidade em alguns casos. Nestes casos, os alfa-2 agonistas guanfacina ou 
clonidina podem ser úteis (SALDARRIGA et al., 2014). A clonidina tem eficácia para TDAH 
e problemas de conduta, birras, tiques, agressividade e insônia em crianças com X Frágil  
(TSIOURIS e BROWN, 2004). 

Outros medicamentos que têm sido sugeridos como alternativa aos estimulantes no 
tratamento de crianças com SXF e com TDAH, os quais são listados a seguir. 

Pemolina é um medicamento que pode ser usado em crianças com SXF e TDAH, 
desde que o paciente seja monitorado periodicamente, pois há riscos de hepatotoxicidade. 
A Atomexetina, é um inibidor de noradrenalina que pode ser usado embora possa ocorrer 
aumento de agressividade. Outra alternativa aos estimulantes é a Amantadina, usada em 
crianças com SXF e falta de atenção, impulsividade, hiperatividade e comportamento 
desorganizado  (TSIOURIS e BROWN, 2004). 

L-acetilcarnitine tem se destacado como um tratamento eficaz para TDAH em 
crianças com SXF, reduzindo o comportamento hiperativo e melhorando as habilidades 
sociais e sem efeitos adversos, podendo ser uma alternativa de tratamento para aqueles 
não podem usar estimulantes (TORRIOLI et al., 2008). Já a administração do 
anticonvulsivante Ácido Valpróico além de melhorar o TDAH , é eficaz para estabilizar o 
humor (SALDARRIGA et al., 2014) e no comportamento adaptativo, pois a redução da 
hiperatividade reflete em melhor desempenho nas atividades diárias necessárias para a 
competência pessoal e social (TORRIOLI et al., 2010). Um estudo mostrou que a 
combinação de Vitamina C e E melhoram o controle da hiperatividade e reduz problemas 
comportamentais e de aprendizagem em meninos de 6 a 18 anos com SXF (DIEGO-
OTERO et al., 2014). Focando no tratamento GABAérgico temos o Acamprosato, que 
originalmente é indicado para tratamento de abstinência alcoólica (LOZANO et al., 2014), 
mas que tem se mostrado benéfico para crianças com SXF (HAGERMAN e POLUSSA, 
2015). Estudos mostram que em crianças com SXF ele melhora a linguagem e 
comportamento social além da falta de atenção e hiperatividade (ERICKSON, 2013). Há 
ainda um antidepressivo que melhora o TDAH, a Bupropiona,  (TSIOURIS e BROWN, 
2004). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Importante destacar que os profissionais tanto da saúde, quanto os que se envolvem 
na prevenção e promoção da saúde devem procurar se dispor a consumir pesquisas 
baseadas em evidências cientificas, estudos atualizados e colocar em pratica o que está 
sendo promovido por revisões sistemáticas por exemplo, bem como outros tipos de 
pesquisas, onde a revisão sistemática pretende demonstrar resultados capazes de fornecer 
informações relevantes a respeito da Síndrome do X Frágil, bem como a hiperatividade que 
dela se desenvolve. 

Auxiliar no tratamento, com medicamentos mais adequados e assertivos para cada 
caso, melhorando a qualidade de vida de familiares, cuidadores e pacientes, é um dos 
objetivos principais visados nessa revisão sistemática, também demonstrar que a confiança 
no tratamento é elevada com comprovações cientificas de eficiência. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsiouris%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15330685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15330685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsiouris%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15330685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15330685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsiouris%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15330685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15330685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsiouris%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15330685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20WT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15330685
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Alguns fármacos com grande esperança no auxílio dos portadores dessa síndrome, 
são demonstrados em ensaios clínicos, e a literatura atualizada pode comprovar suas 
eficiências ou não. 
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