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RESUMO 

 

RIBEIRO, M. D. O. Do topo para a base: aconselhamento genético em 

famílias a partir da síndrome de tremor/ataxia associada ao X frágil 

(FXTAS). 2017. 64 f. Dissertação (Mestrado em Aconselhamento Genético e 

Genômica Humana) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

A Síndrome do X frágil (SXF) é a forma mais comum de deficiência intelectual 

herdada. É causada por uma mutação no gene FMR1 (Fragile X Mental 

Retardation 1), que resulta na deficiência da proteína FMRP (Fragile X Mental 

Retardation Protein). O gene FMR1, localizado no braço longo do cromossomo 

X, em Xq27.3, possui uma repetição de trinucleotídeos (CGG)n em sua região 

5’ não traduzida (região reguladora). Na população geral, o tamanho dessa 

repetição varia entre 5 a 44 trincas de bases. Uma expansão superior a 200 

trinucleotídeos leva à hipermetilação e consequente silenciamento da 

transcrição do gene. Quando isso ocorre, tem-se uma mutação completa, a 

causa da SXF. Se a repetição expandida tem de 55 a 200 trincas de bases, 

chamada de pré-mutação, não ocorre hipermetilação e a proteína FMRP é 

produzida; portanto, a pré-mutação não está associada à SXF, porém está 

relacionada a outros quadros clínicos, particularmente à síndrome de 

tremor/ataxia associada ao X frágil (FXTAS; Fragile-X associated Tremor 

Ataxia Syndrome) e à insuficiência ovariana primária associada ao X frágil 

(FXPOI; Fragile-X associated Primary Ovarian Insufficiency). O objetivo deste 

trabalho foi investigar duas famílias cujos casos-índice foram encaminhados 

para o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco para 

investigar ataxia espinocerebelar e nos quais a avaliação clínica e a história 

familial sugeriram a possibilidade de FXTAS; em ambos os pacientes, pré-

mutação do gene FMR1 foi detectada. Na Família 1, foi feito o diagnóstico de 

SXF em um neto da propósita e foi identificada a mutação completa em várias 

filhas e netas, todas com dificuldade de aprendizado. Na Família 2 não foram 

identificadas mutações completas e em um dos netos do propósito detectou-se 

mosaicismo de alelo intermediário e pré-mutação. Assim, diante da variada 

apresentação fenotípica, a possibilidade de condição associada ao gene FMR1 

deve ser considerada frente aos fenótipos de deficiência intelectual, dificuldade 

de aprendizado, falência ovariana prematura e síndrome de tremor-ataxia. O 

diagnóstico de FXTAS em famílias em que não há registro de SXF não é 

frequente, provavelmente diante do desconhecimento dessa possibilidade, mas 

tem importância fundamental para o aconselhamento genético, particularmente 

quanto à ocorrência de deficiência intelectual. 

 

Palavras-chave: Síndrome de tremor/ataxia associada ao X frágil. Gene FMR1. 

Aconselhamento Genético.  



 

 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, M. D. O. From top to bottom: genetic counseling in families 

ascertained through fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) 

2017. 64 f. Dissertação (Mestrado em Aconselhamento Genético e Genômica 

Humana) - Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. 

Fragile X syndrome (FXS) is the most common form of inherited intellectual 

disability. It is caused by a mutation in the Fragile X Mental Retardation 1 

(FMR1) gene located on the long arm of the X chromosome at Xq27.3 that 

results in FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein) deficiency. The FMR1 

gene has a trinucleotide repeat (CGG)n at the 5' untranslated region (regulatory 

region); in the general population, this repeat varies in size from 5 to 44 CGG 

triplets. An expanded repeat of more than 200 trinucleotides leads to 

hypermethylation and consequent silencing of the gene transcription – the full 

mutation that causes FXS. The repeat containing 55 to 200 triplets 

characterizes a premutation; there is no hypermethylation, the gene is 

transcribed, and the FMRP is produced; then premutations are not associated 

with FXS, but are related to other clinical conditions: Fragile X-associated 

Tremor/Ataxia Syndrome (FXTAS) and Fragile X-associated Primary Ovarian 

Insufficiency (FXPOI). The objective of this study was to investigate two families 

whose index cases were referred to the Centro de Pesquisa sobre o Genoma 

Humano e Células-Tronco to investigate spinocerebellar ataxia, whose clinical 

evaluation and family history suggested the possibility of FXTAS. Both 

probands were found to carry FMR1 premutations. In Family 1, the diagnosis of 

FXS was established in a grandson of the proband, and the full mutation was 

also identified in several of her daughters and granddaughters, all presenting 

with learning difficulties. In Family 2, no full mutations were detected; a 

proband’s grandson had size mosaicism for FMR1 alleles, carrying an 

intermediate allele and a premutation. Although uncommon, possibly due to 

lack of knowledge about the syndrome, the diagnosis of FXTAS in families 

without FXS is important for genetic counseling, particularly regarding the 

occurrence of intellectual disability. 

 

Key-words: Fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome. FMR1 gene. 

Genetic counseling. 
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 INTRODUÇÃO 1.

 

1.1 Histórico 

 

Em 1943, os pesquisadores J. Purdon Martin e Julia Bell 

descreveram uma família em que ocorriam homens com deficiência 

intelectual (DI), num padrão indicativo de herança ligada ao X (Martin & 

Bell, 1943). Posteriormente, vários trabalhos foram publicados 

descrevendo famílias semelhantes, quanto ao padrão de herança da DI 

(Renpenning et al., 1962; Opitz et al., 1965; Snyder & Robinson; 1969), 

indicando que o cromossomo X deveria conter vários genes contribuindo 

para a inteligência (Lehrke, 1972). Em 1969, H. A. Lubs descreveu uma 

família em que a DI tinha padrão de herança ligado ao X, e os indivíduos 

afetados apresentavam um sítio frágil na região distal do braço longo do 

cromossomo X; esse cromossomo, que foi denominado X marcador, foi 

também detectado em algumas mulheres (Lubs, 1969). A segunda 

descrição do cromossomo marcador foi em uma família brasileira com DI 

ligada ao X (Escalante e Frota-Pessoa,1973; Vianna-Morgante et al., 

1982). Estudos posteriores confirmaram a associação entre o sítio frágil 

no cromossomo X e DI (Giraud et al., 1976; Harvey et al., 1977; 

Sutherland, 1977a). Com a descoberta de que a manifestação do sítio 

frágil dependia das condições de cultura das células (Sutherland, 

1977b), observou-se a associação do sítio frágil com DI, numa 

frequência maior do que antecipada (Sutherland & Ashforth, 1979; 

Howard-Peebles & Stoddard, 1980). Em 1981, Richards e col. 

detectaram o cromossomo X frágil na família descrita por Martin e Bell e 

propuseram que a síndrome associada ao sítio frágil no cromossomo X 

fosse denominada síndrome de Martin-Bell. A síndrome, entretanto, 

passou a ser conhecida como síndrome do X frágil (SXF). 

Algumas famílias com DI ligada ao X, em que os afetados 

apresentavam macrorquidia, tinham sido descritas na época (Escalante 

et al., 1971; Turner et al., 1975; Cantú et al., 1978; Bowen et al., 1978). 
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Turner e col. (1978), utilizando condições de cultura adequadas para a 

manifestação do sítio frágil, detectaram o X frágil em famílias em que os 

indivíduos apresentavam DI associada a macrorquidia, com herança 

ligada ao X, concluindo que se tratava de uma única síndrome. Na 

família brasileira descrita por Escalente e col (1971), o cromossomo X 

frágil também foi detectado (Vianna-Morgante et al., 1982).  

Em 1991, foi possível esclarecer que a SXF é causada por mutação 

no gene FMR1 (Fragile X Mental Retardation 1) localizado no 

cromossomo X, em Xq27.3 (Verkerk et al., 1991; Oberlé et al., 1991; Yu 

et al., 1991). Essa mutação silencia o gene, levando à ausência da 

proteína FMRP (Fragile X Mental Retardation Protein) (Pieretti et al., 

1991). 

 

1.2 O Gene FMR1 

 

O gene FMR1 estende-se por aproximadamente 38 kb, contém 17 

exons e está altamente conservado entre as espécies (Verkerk et al., 

1991; Oberlé et al., 1991; Yu et al., 1991). Possui uma repetição de 

trinucleotídeos (CGG)n em sua região 5’ não traduzida (região 

reguladora), que na população geral varia de 6 a 44 trincas, os alelos 

mais comuns tendo repetições de 29 e 30 trinucleotídeos (Figura 1a). Os 

alelos na faixa normal são estáveis quando transmitidos entre as 

gerações, ou seja, não há variação no número de trincas de bases da 

repetição (CGG)n. 

A expansão da repetição superior a 200 trincas (CGG)n leva a sua 

hipermetilação e, consequentemente, ao silenciamento da transcrição e 

ausência da FMRP (Figura 1d). Quando isto ocorre, denomina-se a 

alteração de mutação completa, que é a causa da SXF. A mutação 

completa está presente em aproximadamente um em cada 4.000 a 

7.000 homens e em uma em cada 8.000 a 11.000 mulheres (Hunter et 

al., 2014).  
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Figura 1: O gene FMR1: A. Alelo normal, desmetilado e com produção de 

níveis normais de RNAm e proteína; B. Alelo intermediário, também 
desmetilado e com produção de níveis normais de RNAm e proteína; C. Alelo 
pré-mutado, desmetilado e com produção aumentada de RNAm e diminuída 
da proteína; associado a FXTAS e FXPOI; D. Mutação completa, alelo 
metilado, não havendo produção do RNAm e da proteína, levando à 

SXF.  Adaptado de Santoro et al. (2012). 
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Quando o número de repetições (CGG)n se situa entre 55 e 200 

trinucleotídeos tem-se uma pré-mutação, caracterizada por ser instável 

na transmissão, podendo ter aumento do número de repetições de uma 

geração para outra (Figura 1c). Nos alelos na faixa de pré-mutação não 

ocorre hipermetilação, a proteína FMRP é produzida (Devys et al., 1993) 

e não ocorrem os sinais clínicos característicos da síndrome do X 

frágil.  No entanto, a pré-mutação foi relacionada a outros quadros 

clínicos, especialmente a síndrome de tremor/ataxia associada ao X 

frágil (FXTAS; Fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome) e a 

insuficiência ovariana prematura associada ao X frágil (FXPOI; Fragile X-

associated Primary Ovarian Insufficiency). Diversos estudos mostram 

também a relação entre a pré-mutação e outras condições, tais como 

déficit de atenção, hiperatividade e fobia social (Cornish et al., 2005; 

Farzin et al., 2006). A prevalência estimada da pré-mutação na 

população geral é de uma entre 150-300 mulheres e um entre 400-850 

homens (Hunter et al., 2014).  

Há ainda uma quarta classe de alelos - intermediários ou gray-zone, 

caracterizados pela repetição no intervalo entre 45 e 54 trincas, e que 

podem ou não se expandir ao serem transmitidos (Figura 1b). Apesar de 

poderem ser instáveis, não há relato de alelos intermediários que se 

tenham expandido para mutação completa em uma geração (Nolin et al., 

2003).  

Apesar de a mutação completa ser estável quando metilada nos 

tecidos adultos (Wöhrle et al., 1993), durante a embriogênese, quando a 

metilação ainda não foi completamente estabelecida, as repetições 

podem apresentar instabilidade durante as mitoses e levar a mosaicismo 

quanto ao tamanho da expansão da repetição (CGG)n (Wöhrle et al., 

2001): mosaicismo de mutação completa e pré-mutação (MoMP; 

Mosaicism for full Mutation and Premutation); mosaicismo de mutação 

completa e alelo normal (MoMN; Mosaicism for full Mutation and Normal 

alleles); mosaicismo de mutação completa, pré-mutação e alelo normal 

(MoMPN; Mosaicism for full Mutaition, Premutation and Normal alleles).  

Há também o mosaicismo de metilação (MoMe; Mosaicism for 

Methylation), quando o indivíduo apresenta alelo com repetições maiores 
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que 200 trincas que, em algumas células, está completa ou parcialmente 

desmetilado. Esses indivíduos podem apresentar um fenótipo moderado 

da SXF ou normal (homens altamente funcionais com SXF) (Hagerman 

et al., 1994; Tassone et al., 2000a). 

Os processos mutacionais que levam à expansão da repetição dos 

alelos normais do gene FMR1 para a mutação completa são complexos. 

Porém, algumas características já são bem conhecidas: não há 

descrição de alelos normais que tenham expandido diretamente para 

mutação completa e o risco de expansão da pré-mutação para mutação 

completa depende do tamanho da repetição (CGG)n (Heitz et al., 1992; 

Ashley-Koch et al., 1998). No entanto, é importante ressaltar que 

expansões e contrações da repetição podem ocorrer mesmo em alelos 

normais (Finucane et al., 2012). 

Há também um elemento que contribui para a estabilidade da 

repetição: as interrupções das trincas CGG por AGG na repetição 

(CGG)n. As primeiras descrições dessas interrupções foram na década 

de 90 (Eichler et al., 1994; Kunst & Warren, 1994; Snow et al., 1994; 

Zhong et al., 1995). Tipicamente, as interrupções AGG estão separadas 

por nove a 11 repetições CGG. (Eichler et al., 1994). Nos alelos normais, 

há entre duas e quatro interrupções AGG, enquanto que a maioria das 

pré-mutações possuem duas interrupções ou nenhuma (Eichler et al., 

1994; Crawford et al., 2000). As trincas AGG diminuem o risco de 

escorregamento da DNA polimerase e, portanto, de expansão (Gacy et 

al., 1995). 

Além da expansão da repetição (CGG)n, outras variantes, incluindo 

mutações de ponto e deleções, já foram descritas como causa de SXF, 

em estudos de casos (revisão em Grønskov et al., 2011). Collins et al. 

(2010a) sequenciaram o gene FMR1 em 963 indivíduos do sexo 

masculino com atraso de desenvolvimento, que não tinham mutação 

completa; detectaram uma mutação missense em região conservada do 

gene e três mutações no promotor, estas levando a redução significativa 

nos níveis da proteína. Na análise do gene FMR1, por sequenciamento 

baseado em array, em 51 pacientes com quadro sugestivo de SXF, mas 

negativos para a mutação completa, Collins et al. (2010b) detectaram 
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uma deleção; concluíram que variantes de sequência no gene FMR1 

não parecem ser causa significativa de SXF, mas sugeriram que a 

investigação de deleções pode ser de utilidade clínica. 

 

1.3 A proteína FMRP 

 

Em 1993, a proteína FMRP (Fragile Mental Retardation Protein) foi 

caracterizada (Devys et al., 1993, Verheij et al., 1993). Hoje se sabe do 

seu papel na plasticidade sináptica, mecanismo importante para 

aprendizado e memória. A FMRP está conservada entre as espécies e, 

nos humanos, existem diversos sítios alternativos de splicing; cerca de 

20 diferentes proteínas são formadas (Brackett et al., 2013), sendo a 

proteína de 71-kDa a principal isoforma produzida (Ashley et al., 1993). 

A FMRP é amplamente expressa nos tecidos, principalmente em 

cérebro, testículos e ovários (Devys et al., 1993, Hinds et al., 1993; 

Kaufmann et al., 2002). É uma proteína de ligação ao RNAm e é capaz 

de reconhecer tanto RNA codificadores quanto não codificadores 

(Ashley et al., 1993; Siomi et al., 1993; O'Donnel & Warren, 2002) entre 

estes, microRNAs (Edbauer et al., 2010; Gessert et al., 2010). Estima-se 

que a FMRP se ligue a aproximadamente 4% dos RNAm no cérebro 

(Ashley et al., 1993). Sua principal função é no desenvolvimento e na 

regulação da plasticidade sináptica. Ela se localiza nos espaços pós-

sinápticos das espinhas dendítricas, onde se liga e reprime a tradução 

de um subconjunto alvo de RNAm dendítricos; após a recepção de 

sinais sinápticos apropriados, a FMRP permite a síntese de proteínas 

chave da plasticidade sináptica. Na ausência da FMRP, há síntese 

excessiva de proteínas, associada ao crescimento alterado das espinhas 

dendríticas (Santoro et al., 2012).  

Estudos realizados com modelos funcionais mostraram que a FMRP 

penetra no núcleo onde se liga a RNAm alvos e os acompanha ao 

citoplasma (Eberhart et al., 1996). Dentre os RNAm alvos da FMRP, 28 

são de genes candidatos de transtorno do espectro autista (TEA) 

(Darnell et al., 2011). 
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1.4 Características clínicas da síndrome do X Frágil 

  

O quadro clínico dos homens com a SXF é mais grave do que o das 

mulheres portadoras de mutação completa, pois eles apresentam a 

mutação em hemizigose, enquanto as mulheres possuem um alelo para 

produção normal de FMRP. Indivíduos do sexo masculino com SXF 

apresentam deficiência intelectual de moderada a grave e 

frequentemente manifestam comportamento do transtorno do espectro 

autista (Harris et al., 2008). As características comportamentais são 

típicas e contribuem para o diagnóstico, entre elas: déficit de atenção, 

hiperatividade, fala repetitiva, contato visual pobre, resistência ao 

contato físico e hábito de abanar e morder as mãos (Tabela 1; 

Hagerman et al., 2002).  

 A SXF é a forma mais comum de deficiência intelectual herdada, e, 

assim, o padrão de conduta é considerar a realização do teste para a 

SXF em crianças que apresentam deficiência intelectual de causa 

desconhecida ou autismo (Garber et al., 2008).  

Em relação às características físicas, há grande variabilidade, 

principalmente em crianças pequenas. Destacam-se como 

características físicas: face alongada, orelhas grandes e proeminentes, 

palato alto, hiperextensibilidade articular, prolapso da válvula mitral, 

macrorquidia (após a puberdade) e pés planos (Tabela 1; Hagerman et 

al., 2002). 
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Tabela 1: Características clínicas da Síndrome do X frágil 

Características físicas 

Frequência >45% 

Macrorquidia (após a puberdade) 74% 

Face alongada 74% 

Orelhas grandes e/ou proeminentes 66% 

Pés planos 65% 

Hiperextensibilidade articular 64% 

Palato alto 48% 

Calos nas mãos 45% 

Frequência <45% 

Pectus excavatum 43% 

Polegares trifalângicos 41% 

Prega palmar única 35% 

Estrabismo 33% 

Mandíbula proeminente 28% 

Escoliose 20% 

Características comportamentais 

Fala repetitiva 91% 

Contato visual pobre 87% 

Resistência ao contato físico 74% 

Flapping das mãos 74% 

Hiperatividade 66% 

Morder as mãos 56% 

 

As mulheres portadoras de mutação completa apresentam, em geral, 

quadro clínico mais leve do que o dos homens, mas a inativação 

aleatória do cromossomo X pode fazer com que haja variação na 

gravidade do quadro clínico, e elas podem apresentar desde dificuldade 

de aprendizagem leve até deficiência intelectual. Estima-se que cerca de 

metade das mulheres com mutação completa apresentem sinais da SXF 

(Sherman et al., 2005). Aproximadamente 71% das mulheres com 

mutação completa apresentam QI abaixo de 85, o que caracteriza o 

limite de deficiência intelectual moderada/leve (de Vries et al., 1996). No 

entanto, aquelas com QI normal muitas vezes têm dificuldade de 

aprendizado significativa e/ou distúrbios psicológicos e 

Adaptada de Hagerman, 2002. 
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comportamentais. As características físicas da SXF são encontradas 

com menos frequência nas mulheres que nos homens, apenas 28% 

apresentam face alongada e mandíbula proeminente (Fryns et al., 1986), 

cerca de 40% possuem hiperextensibilidade articular e 19% pés planos 

(Loesch & Hay, 1988), sendo as orelhas grandes e proeminentes a 

principal característica identificada nas mulheres com SXF (Hagerman et 

al., 1992).  

Estudos já associaram a SXF com epilepsia e concluíram que as 

crianças com SXF possuem risco aumentado de ter convulsões, 

documentadas em 13 a 18% dos meninos e em 5% das meninas com 

mutação completa (Hagerman et al., 2002). 

 

1.5 Fenótipos associados à pré-mutação do gene FMR1 

 

Estudos em famílias com SXF evidenciaram a presença de sinais 

clínicos nos indivíduos portadores de pré-mutação diferentes daqueles 

encontrados nos portadores de mutação completa. As duas condições 

mais bem estabelecidas são a insuficiência ovariana prematura 

associada ao X frágil (FXPOI; Fragile-X associated Primary Ovarian 

Insufficiency) e a síndrome de tremor/ataxia associada ao X frágil 

(FXTAS; Fragile-X associated Tremor/Ataxia Syndrome), que serão 

descritas abaixo.  

Existem artigos que descrevem a manifestação de outros 

fenótipos clínicos nos portadores de pré-mutação que, no entanto, ainda 

não estão bem caracterizados: ansiedade (Bourgeois, 2011; Roberts et 

al., 2009; Hall, 2016; Cordeiro et al., 2015), transtorno obsessivo-

compulsivo (Cordeiro et al., 2015; Hessl et al., 2005; Schneider et al., 

2016), depressão (Bourgeois, 2011; Roberts et al., 2009; Seritan et al., 

2013), doenças da tireoide (Coffey et al., 2008; Winarni et al., 2012; 

Rodriguez-Revenga et al., 2009), arritmias cardíacas e hipertensão 

(Hamlin et al., 2012, Coffey et al., 2008), enxaquecas (Hall, 2016; Au, 

2013), fibromialgia (Coffey et al., 2008; Winarni et al., 2012; Leehey et 

al., 2011), distúrbios do sono (Chonchaiya et al., 2010; Summers et al., 
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2014), apneia do sono (Hamlin et al., 2011), síndrome das pernas 

inquietas (Summers et al., 2014) e neuropatias (Hagerman et al., 2007b). 

Também há relato de autismo em 10% dos meninos com pré-mutação, 

déficit de atenção e hiperatividade (Farzin et al., 2006) e nos adultos, 

déficit e fobia social (Cordeiro et al., 2015). 

1.5.1 Síndrome de tremor/ataxia associada ao X frágil (FXTAS) 

 

A FXTAS foi identificada em 2001 pelo grupo da Dra. Randi J. 

Hagerman (Hagerman et al., 2001), quando acompanhava famílias com 

SXF no Fragile X Clinic and Research Program, no hospital infantil em 

Denver, e observou o quadro de tremor progressivo, ataxia e declínio 

cognitivo em avôs de crianças com SXF (Hall et al., 2012a). 

A FXTAS é uma doença neurodegenerativa, de início tardio, 

progressiva e que afeta os movimentos e vem muitas vezes 

acompanhada de declínio cognitivo. O risco de portadores de pré-

mutação apresentarem FXTAS é de cerca de 8-16%, para as mulheres e 

de 40-45%, para os homens (Greco et al., 2008). A penetrância está 

relacionada ao tamanho da repetição (CGG)n e à idade do paciente 

(Jacquemont et al. 2004b). Na faixa de pré-mutação, há um aumento de 

cerca de 2-8 vezes nos níveis de RNAm do gene FMR1, quando 

comparados com os níveis de RNAm na faixa do alelo normal (Tassone 

et al., 2000b), o que, acredita-se ser tóxico para os neurônios, sendo 

causa da FXTAS.  

 

1.5.1.1 Características da FXTAS 

 

Após a primeira descrição da FXTAS diversos estudos foram 

conduzidos, caracterizando a síndrome (revisão em Capelli et al., 2010). 

Constituem características principais da FXTAS: 

a) Tremor intencional progressivo: é o tremor cinético, observado 

durante a realização de movimentos intencionais e que prejudica 

a realização de tarefas diárias como comer, escrever e segurar 

objetos. O tremor afeta principalmente os membros superiores 
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levando a incapacidade que pode ser de moderada a grave 

(Jacquemont et al., 2003, 2004a); 

b) Ataxia da marcha: é o comprometimento da coordenação dos 

movimentos ao caminhar. Na FXTAS a marcha possui base 

alargada, os pacientes também apresentam quedas frequentes e 

não são capazes de realizar a marcha em tandem (Jacquemont et 

al., 2004a; Rogers et al., 2003); 

c) Declínio cognitivo: é observado diminuição do controle da 

atenção, do funcionamento executivo e do aprendizado, porém há 

relativa preservação da linguagem e das habilidades visuais e 

espaciais. Também pode ser percebida alteração de humor e de 

comportamento, como depressão, mudanças repentinas de 

humor, comportamento inadequado ou recluso, desinibição, 

ansiedade e demência (Jacquemont et al., 2003, 2004a); 

d) Parkinsonismo: é a lentidão na realização dos movimentos que 

também ficam mais rígidos; observa-se o tremor de descanso, 

que é o tremor estático que ocorre quando se está em repouso 

(Jacquemont et al., 2004a; Hall et al., 2009); 

e) Neuropatia periférica: atinge os membros inferiores e é definida 

pela diminuição ou perda total dos reflexos tendinosos, redução 

da sensibilidade ao toque, formigamento, dor nas extremidades e 

fraqueza muscular na região proximal dos membros inferiores 

(Hagerman et al., 2004, 2007b; Jacquemont et al., 2004a); 

f) Disfunções autonômicas: as principais são incontinência urinária, 

incontinência intestinal e impotência (Jacquemont et al., 2004a). 

Além das manifestações clínicas, sinais radiológicos e 

neuropatológicos são importantes para o estabelecimento do 

diagnóstico. A FXTAS é classificada como uma doença da substância 

branca, pois em exames de imagem de ressonância magnética observa-

se um padrão cerebral anormal, afetando regiões periventriculares e 

subcorticais cerebrais. O principal achado radiológico é a 

hiperintensidade do pedúnculo cerebelar médio, conhecido como sinal 

do Pedúnculo Cerebelar Médio (MCP; Middle Cerebellar Peduncle) visto 

em T2 (Brunberg et al., 2002; Jacquemont et al., 2003) e que está 
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presente em 60% dos homens afetados e em 13% das mulheres 

afetadas (Brunberg et al., 2002; Adams et al., 2007). 

Outros sinais em ressonância magnética são: hiperintensidade no 

esplênio do corpo caloso (Hall et al., 2014); hiperintensidade na ponte, 

ínsula e na substância branca periventricular e atrofia generalizada no 

cérebro e cerebelo (Muzar et al., 2014a). Um estudo revelou a presença 

de hiperintensidade no esplênio do corpo caloso, em 50% dos pacientes 

com FXTAS (Apartis et al., 2012). Nas mulheres, esses sinais 

radiológicos foram mais comuns do que o sinal de MCP, porém não são 

específicos de FXTAS, o que pode acabar dificultando a definição do 

diagnóstico. 

Em 2002, Greco e colaboradores realizaram análise de amostras do 

cérebro de quatro idosos portadores de pré-mutação, que faleceram com 

sinais clínicos de FXTAS, o que resultou na primeira descrição de um 

novo achado neuropatológico em FXTAS: as inclusões intranucleares. 

Essas inclusões estavam presentes nos neurônios e nos astrócitos, no 

cérebro dos quatro indivíduos do estudo, bem delimitadas, eosinófilas e 

ubiquitino-positivas, não tendo sido encontradas nas células de Purkinje; 

também foi observada a formação de espongioses na substância branca 

profunda, o que é consistente com os achados em imagem de 

ressonância magnética (Greco et al., 2002). Em estudo subsequente 

(Greco et al., 2006), foi realizada a análise pós-morte de amostras de 

cérebro e medula espinhal, em outros 11 indivíduos com diagnóstico de 

FXTAS. Os resultados foram condizentes com os da pesquisa anterior, e 

concluiu-se que o número de inclusões intranucleares encontradas no 

SNC está diretamente correlacionado com o tamanho da pré-mutação; a 

correlação é inversamente proporcional, quando comparada a 

quantidade de inclusões com a idade de início de FXTAS e a idade de 

óbito. Um estudo, realizado em 2011 por Hunsaker e colaboradores, 

descreveu a formação das inclusões intranucleares em outros tecidos, 

entre eles, sistema nervoso periférico, músculo cardíaco, esôfago, 

testículos, tireoide, glândula adrenal e glândula pituitária (Hunsaker et 

al., 2011). Esse achado ajuda a entender outros sintomas associados a 
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FXTAS, como arritmia cardíaca, neuropatia, hipertensão e problemas de 

deglutição. 

As primeiras descrições de FXTAS em mulheres foram feitas em 

2004 e, das quatro participantes do estudo, apenas uma apresentou as 

inclusões intranucleares típicas (Hagerman et al., 2004). Um estudo 

posterior sobre os achados radiológicos nas mulheres com FXTAS 

revelou atrofia e doença de substância branca menos extensa do que 

aquelas encontradas nos homens (Adams et al., 2007); mostrou também 

que a frequência de demência entre as mulheres com FXTAS é menor 

que nos homens - entre os 68 participantes do estudo (50 homens e 18 

mulheres), 50% dos homens desenvolveram demência, mas nenhuma 

das mulheres. 

Estudos mais recentes evidenciam novas características da FXTAS. 

Fraint e col. (2014) encontraram alterações oftalmológicas, incluindo 

nistagmo optocinético, visão vertical prejudicada e sacadas lentas, ao 

examinar 19 indivíduos com FXTAS, incluindo sete mulheres. Também 

foi observado que dois desses pacientes apresentavam características 

de paralisia supranuclear progressiva (PSP), outros cinco tinham 

fenótipo PSP-like, levando à conclusão de que, provavelmente, a pré-

mutação contribui para o desenvolvimento de PSP e de outras doenças 

do desenvolvimento. A doença de substância branca pode ocorrer em 

outras regiões que não a periventricular e no sinal de MCP, tendo sido 

relatadas alterações na base da ponte (Loesch et al., 2011), no esplênio 

e no genu do corpo caloso (Apartis et al., 2012) e na ínsula (Hagerman & 

Hagerman, 2013). Foi observado que a hiperintensidade do corpo caloso 

está presente em aproximadamente 50% dos indivíduos com FXTAS 

(Apartis et al., 2012).  

 

1.5.1.2 Critérios diagnósticos 

 

Jacquemont e et al. (2003) estabeleceram critérios diagnósticos para 

FXTAS. Eles propuseram três categorias de diagnóstico: “definitivo”, 
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“provável” e “possível”, cada classe caracterizada pela combinação de 

sinais e sintomas clínicos, radiológicos e patológicos. 

Os sinais e sintomas clínicos e radiológicos foram classificados como 

“principais” e “secundários”. Assim, na categoria de diagnóstico 

“definitivo” é necessária a presença de um sinal radiológico principal e 

um sinal clínico principal ou um sinal clínico principal e a presença de 

inclusões intranucleares (pós-morte); na categoria “provável”, devem 

estar presentes um sinal radiológico principal e um sinal clínico 

secundário ou dois sinais clínicos principais; já na categoria “possível” é 

essencial a presença de um sinal clínico principal e um sinal radiológico 

secundário (Tabela 2; pág. 24). 

A presença de pré-mutação no gene FMR1 é exigência para se 

estabelecer o diagnóstico de FXTAS, pois é ela quem diferencia a 

FXTAS de outras doenças neurodegenerativas idiopáticas. No entanto, a 

FXTAS já foi diagnosticada em pacientes portadores de alelo 

intermediário (Hall et al., 2012b), em indivíduos com a mutação 

completa, não metilada e em indivíduos com mosaicismo de tamanho de 

alelos de FMR1 (Loesch et al., 2012). Esses casos, em que a expansão 

da repetição (CGG)n não está nos limites de pré-mutação, levou à 

inclusão, nos critérios diagnósticos, de alelos intermediários e de 

mutação completa não metilada, em que há aumento na expressão do 

RNAm do FMR1 (Hall et al., 2014). 
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Tabela 2: Critérios diagnóstico para FXTAS 

Critérios 

Diagnóstico 

Definitivo 

Um sinal clínico principal + um sinal 
radiológico principal 
Um sinal clínico principal + inclusões 
intranucleares (pós-morte) 

Provável 

Dois sinais clínicos principais 

Um sinal clínico secundário + um sinal 
clínico radiológico principal 

Possível 
Um sinal clínico principal + um sinal 
radiológico secundário 

Sinais e sintomas 

Clínico 

Principal Tremor intencional e ataxia cerebelar 

Secundário 
Parkinsonismo, déficit moderado a 
severo na memória de curto prazo e 
déficit na função executiva 

Radiológico 

Principal 
RM: lesões na substância branca no 
pedúnculo cerebelar médio (sinal MCP) 

Secundário 
RM: lesões na substância branca 
cerebral, atrofia cerebral generalizada de 
moderada a grave 

 

 

1.5.1.3 Patogênese da FXTAS 

 

A patogênese da FXTAS ainda não foi bem estabelecida, porém 

vários mecanismos foram propostos baseados nos elevados níveis de 

RNAm associados à pré-mutação, todos eles envolvendo ganho de 

função tóxico do RNAm. 

O primeiro mecanismo proposto propõe a ligação aumentada de 

proteínas à repetição (CGG)n expandida, bloqueando as funções 

celulares normais dessas proteínas (Hagerman, 2012). Esse modelo é 

baseado no paradigma da distrofia miotônica, em que a expansão da 

repetição CUG na 3’UTR no RNAm do gene DMPK sequestra um 

modulador de splicing, bloqueando seu papel e levando, assim, à 

distrofia miotônica 1 (doença de Steinert) (Timchenko, 2013). Já na 

FXTAS, ainda não se sabe com clareza quais proteínas são 

sequestradas, mas há algumas candidatas, com base na evidência da 

Adaptado de Capelli et al., 2010 
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ligação ao RNA com a expansão, in vitro e in vivo (Hagerman & 

Hagerman, 2016): hnRNP A2/B1; pur; Sam68; e DGCR8-Drosha, 

associada, quando sequestrada, a diminuição dos níveis de vários 

microRNA e o consequente aumento de seus precursores, nos tecidos 

cerebrais de indivíduos com FXTAS (Sellier et al., 2013). 

O segundo modelo envolve a tradução do RNAm do FMR1 de um 

ponto antes do códon de início AUG, conhecida como tradução não AUG 

associada a repetições, ou tradução RAN (Repeat-Associated Non-

AUG). Esse mecanismo já foi associado a outras doenças de expansão 

de trinucleotídeos, como a ataxia espinocerebelar tipo 8, a distrofia 

miotônica 1 e a esclerose lateral amiotrófica/demência frontotemporal 

associada a C9orf72 (Cleary & Ranum, 2013). Estudos indicam que a 

tradução RAN do gene FMR1 leva à síntese de um produto atípico que 

não é produzido pela tradução iniciando em AUG, o peptídeo FRMpolyG, 

que contém uma sequência de poliglicina, como resultado da tradução 

ao longo da repetição CGG, e é tóxico para as células (Todd et al., 

2013). FRMpolyG se encontra nos mesmos locais, em que há inclusões 

de FXTAS, tendo sido identificada no sistema nervoso central e em 

outros órgãos, em que se observam também as inclusões, como 

coração, tireoide e glândula adrenal (Buijsen et al., 2014). 

O terceiro modelo proposto, diferentemente dos anteriores, envolve 

evento durante a transcrição através da região 5’UTR do gene FMR1, 

rica em CG, favorecendo a formação de alças R. Essas alças 

normalmente têm papel de proteção contra a metilação das ilhas CpG de 

promotores (Roy & Lieber, 2009); entretanto, a formação excessiva 

dessas alças pode levar à ativação da resposta a dano de DNA, 

resultando em instabilidade genômica. Loomis et al. (2014) mostraram 

que, no caso do FMR1, a frequência e a complexidade estrutural das 

alças R aumentam com o tamanho da repetição (CGG)n e com o nível 

de expressão do gene; concluíram que essa característica molecular do 

gene FMR1 está provavelmente associada com disfunções celulares. 

Hagerman & Hagerman (2016) consideram possível que esses três 

mecanismos estejam envolvidos na patogênese de FXTAS, porém 

elucidar qual o papel de cada um é importante para que possam ser 
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desenvolvidas terapias, que teriam bases diferentes de acordo com cada 

um dos modelos. 

Há também a possibilidade de que toxinas exógenas possam agravar 

ou até mesmo adiantar o início dos sintomas da FXTAS. Um estudo de 

2005 descreveu uma mulher que, ao fazer tratamento quimioterápico 

para câncer de mama, apresentou piora no quadro de FXTAS (O’Dwyer 

et al., 2005). O principal fator externo que vem sendo associado à piora 

dos sinais de FXTAS é o consumo prolongado de álcool e opióides 

(Muzar et al., 2014b). O indivíduo mais jovem com FXTAS foi descrito 

por Martínez-Cerdeño et al. (2015): um homem de aproximadamente 30 

anos de idade com longo histórico de uso de drogas e álcool, que 

possuía pré-mutação com repetição (CGG)88; após sua morte por 

trauma, aos 36 anos, a análise do cérebro mostrou a presença das 

inclusões intranucleares típicas da FXTAS (Martínez-Cerdeño et al., 

2015). 

Existem trabalhos na literatura que relacionam o tamanho da 

repetição CGG com o grau e o tipo de comprometimento e também com 

a idade de início da FXTAS. Jacquemont et al. (2004b) descreveram 

forte correlação entre o risco de desenvolver FXTAS e o aumento da 

idade, e também mostraram que o risco é maior para os indivíduos do 

sexo masculino. Em um estudo subsequente, Jacquemont et al. (2006) 

relacionaram a ocorrência de FXTAS com o tamanho da repetição 

(CGG)n. e sugeriram que indivíduos portadores de pré-mutação com 

repetição (CGG)<70, quando apresentam FXTAS, as manifestações são 

leves ou atípicas. Tassone et al. (2007) relacionaram a idade de início de 

FXTAS com o tamanho da repetição.  

 

1.5.2 Insuficiência ovariana prematura associada ao X frágil (FXPOI) 

 

A insuficiência ovariana prematura (POF; Premature Ovarian Failure) 

é caracterizada pela cessação da menstruação antes dos 40 anos de 

idade, em decorrência de falência ovariana, e afeta cerca de 1% das 

mulheres da população geral. As causas da POF podem ser genéticas 
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ou ambientais (Anasti, 1998), porém cerca de 60% dos casos de POF 

não têm causa definida (Murray et al., 1998). 

Os primeiros relatos de maior incidência de POF entre as portadoras 

da pré-mutação do X frágil ocorreram ainda na década de 1990 

(Cronister et al., 1991; Schwartz et al., 1994; Partington et al., 1996; 

Vianna-Morgante et al., 1996). Hoje sabe-se que FXPOI (Fragile X-

associated Primary Ovary Insuficiency) afeta 21% das mulheres 

portadoras da pré-mutação (Allingham-Hawkins et al., 1999; Vianna-

Morgante et al., 1999; Sherman, 2000). Além disso, as portadoras de 

pré-mutação entram em menopausa aproximadamente 5 anos antes do 

que as mulheres da população geral (Murray et al., 2000). Outras 

manifestações clínicas da FXPOI podem incluir alterações nos ciclos 

menstruais, subfertilidade, aumento na taxa de gêmeos dizigóticos, 

aumento da frequência de aneuploidia na prole e de abortos 

espontâneos (te Velde & Pearson, 2002). 

O ganho de função do RNAm aparece também como mecanismo 

envolvido na FXPOI. Ausência ou diminuição dos níveis de proteína, 

decorrentes da mutação completa, não devem ser fatores de 

predisposição uma vez que portadoras de mutação completa não 

apresentam risco aumentado de terem menopausa precoce (Cronister et 

al., 1991 e Schwartz et al., 1994). O estudo realizado por Chang e et al. 

(2011) evidenciou a presença das inclusões intranucleares 

características de FXTAS nas células de ovários de mulheres com pré-

mutação, levantando a hipótese de que o mecanismo molecular 

envolvido na FXPOI seja semelhante ao da FXTAS, e que as traduções 

RAN também ocorram nas mulheres com FXPOI (Buijsen et al., 2016). 

O tamanho da repetição (CGG)n no gene FMR1 está associado com 

a idade do início da menopausa de forma não linear. A faixa entre as 

pré-mutações com repetições de 80 e 100 trincas de bases é a que 

confere maior risco para o desenvolvimento de FXPOI e para 

manifestação em idade mais precoce. Quando a repetição possui mais 

de 100 trincas CGG, o risco permanece maior do que o das mulheres da 

população geral, porém é menor do que aquele das portadoras de pré-
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mutação na faixa de tamanho da repetição entre 80 e 100 trincas de 

bases (Sullivan et al., 2005; Allen et al., 2007).  

 

1.6 Testes diagnósticos 

 

Estabelecida a associação do sítio frágil do cromossomo X (FRAXA) 

com a síndrome do X frágil, o exame cromossômico, utilizando indutores 

do sítio frágil, passou a ser o teste diagnóstico indicado para a 

investigação da deficiência intelectual de causa desconhecida, 

especialmente em pessoas do sexo masculino (Jacky et al., 1991). 

Apesar do exame cromossômico se mostrar eficiente para o diagnóstico 

de meninos com SXF, as meninas com deficiência intelectual, nas 

famílias de afetados, frequentemente não manifestavam o sítio frágil; da 

mesma forma, indivíduos clinicamente normais, portadores certos, do 

gene alterado (depois identificados majoritariamente como portadores de 

pré-mutação) não expressavam o FRAXA.  

Com a identificação do gene FMR1 em 1991 e o esclarecimento dos 

mecanismos que levam à SXF, foi possível o desenvolvimento de testes 

moleculares capazes de reconhecer tanto a mutação completa quanto a 

pré-mutação, em ambos os sexos. Logo o exame cromossômico foi 

substituído pela análise do gene FMR1, como teste diagnóstico para a 

SXF. Durante muitos anos, o teste molecular adotado foi o Southern 

blotting, em que uma sonda correspondente a uma região do gene 

FMR1 é hibridada ao DNA genômico. Essa técnica permite reconhecer 

os alelos normais, os alelos pré-mutados e aqueles com mutação 

completa, mas não é capaz de identificar o número de trincas da 

repetição. A amplificação da repetição (CGG)n pela técnica de reação 

em cadeia de polimerase (PCR; Polimerase Chain Reaction) permite a 

definição do número de trincas de base; entretanto, até que a técnica 

fosse definida como padrão ouro para a análise do gene FMR1, foi 

preciso aprimorá-la, para que fosse possível realizar a amplificação de 

grandes segmentos ricos em CG, e o diagnóstico de mulheres 

heterozigóticas. Hoje já existem testes de PCR que permitem determinar 
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tanto o tamanho da repetição quanto o status da metilação na região, 

com a identificação do espectro de alelos do FMR1 (Filipovic-Sadic et 

al., 2010; Chen et al., 2011). Atualmente, kits comerciais diagnósticos 

dos alelos do FMR1 estão disponíveis. 

Existe a possibilidade de realizar o teste pré-natal para a SXF, por 

meio da análise do gene FMR1 em DNA extraído de vilosidade coriônica 

ou de células do líquido amniótico, no início da gravidez (Monaghan et 

al., 2013; Biancalana et al., 2015). Já é possível também realizar o 

diagnóstico pré-implantacional da SXF. Para isso é necessário realizar a 

fertilização in vitro e a retirada de blastômeros para a análise do gene 

FMR1, com da implantação de embriões selecionados. Para assegurar o 

resultado, é realizada ainda a análise de lócus polimórficos ligados ao 

gene FMR1 e a avaliação de marcadores para identificação do sexo do 

embrião (Chen et al., 2016). 

 

1.7 Aconselhamento Genético 

 

A SXF tem padrão de herança ligado ao X e é sempre herdada. Na 

maioria das vezes, a mãe do afetado possui uma pré-mutação que, ao ser 

transmitida, sofre expansão da repetição (CGG)n, podendo manter-se 

ainda como pré-mutação ou ultrapassar as 200 trincas de bases e se 

tornar uma mutação completa (Fig. 2A). Quando o portador de pré-

mutação é um homem, praticamente na totalidade dos casos, não ocorre 

expansão da repetição para mutação completa na transmissão para suas 

filhas que, assim, são todas portadoras de pré-mutação (Fig. 2C). Nas 

famílias com afetados pela SXF, o risco empírico para as portadoras de 

pré-mutação de terem filhos afetados é de 30%, já esse risco para 

portadoras de mutação completa é de aproximadamente 40% (Fig. 2B).  
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A probabilidade de expansão de pré-mutação para mutação completa 

depende do tamanho da repetição (CGG)n (Tabela 3). Nolin et al. (2003) 

analisaram a transmissão de alelos pré-mutados e intermediários por 

mulheres. Nesse estudo, foram investigadas amostras de 13 laboratórios 

de oito países. O menor alelo pré-mutado que expandiu para mutação 

completa em uma única geração, presente em duas mulheres, tinha 

(CGG)59 e não possuía interrupção AGG. A comparação entre fetos 

masculinos e femininos não revelou diferença quanto à probabilidade de 

possuírem expansão para mutação completa. Adicionalmente, foi 

Figura 2: Herança do gene FMR1 

A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. 
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comparada a transmissão de alelos intermediários pelas mulheres, em 

famílias com e sem histórico de SXF, e, quando não havia SXF, os 

alelos foram mais estáveis ao serem transmitidos, a instabilidade 

aumentando com o tamanho da repetição. 

 

Tabela 3: Risco de expansão da repetição (CGG)n para mutação completa, de 

acordo com o tamanho, na transmissão de pré-mutação por mulheres 

Tamanho da repetição (CGG)n 
materna 

Risco de expansão para a 
mutação completa 

55-59 3,7% 
60-69 5,3% 

70-79 31,1% 
80-89 57,8% 
90-99 80,1% 
>100 94-100% 

 

Apesar de a pré-mutação não se expandir para mutação completa na 

transmissão pelo homem portador, existem dois relatos na literatura de 

meninas portadoras de mosaicismo de pré-mutação e mutação 

completa, e pais portadores de pré-mutação. Zeesman et al. (2004) 

descreveram uma menina com atraso de desenvolvimento, portadora de 

pré-mutação e de mutação completa; seu pai apresentava o mesmo 

mosaicismo no sangue periférico, tendo a mutação completa 

parcialmente metilada; em espermatozoides, observou-se mosaicismo 

de tamanho de alelos pré-mutados. Alvarez-Mora et al. (2017) 

descreveram mosaicismo de alelos (CGG)175/(CGG)>200 em uma menina 

cujo pai era portador de alelo pré-mutado – (CGG)88, em sangue 

periférico e (CGG)134, em espermatozódes; a peculiariedade desse alelo 

instável era sua repetição (CGG)n não possuir interrupções AGG, fator 

que contribui para a instabilidade da repetição (Nolin et al., 2014). Nos 

dois casos, a pré-mutação transmitida via espermatozoide deve ter-se 

expandido para mutação completa durante o desenvolvimento. Esses 

relatos de situação rara alertam para a possibilidade de alelos pré-

mutados altamente instáveis, que podem expandir-se para mutação 

completa, quando herdados via paterna.  

Adaptado de Nolin et al., 2003 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez-Mora%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28815939
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O diagnóstico de crianças afetadas pela SXF é importante para 

alertar os pais sobre a possibilidade de recorrência e também para a 

identificação de familiares, particularmente mulheres, que possam ser 

portadoras de pré-mutação ou de mutação completa, para oferecer-lhes 

testes e aconselhamento genético.  

Com o avanço dos estudos das doenças de manifestação tardia 

associadas ao gene FMR1, é importante ressaltar que identificar uma 

pré-mutação em indivíduos clinicamente normais é preditivo para 

FXTAS, e também para FXPOI em mulheres. As implicações desses 

diagnósticos devem ser bem esclarecidas durante o aconselhamento 

genético pré-teste. 

Por se tratarem de doenças genéticas com herança e mecanismo 

genético complexos, e o teste para SXF ser um dos testes genéticos 

mais frequentemente realizados, organizações envolvidas com a prática 

genética formularam documentos com os padrões e diretrizes para o 

teste do gene FMR1, tanto para a SXF quanto para as outras doenças 

associadas ao gene FMR1. O primeiro, publicado em 2001, pelo 

American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG), marcou o 

início de uma série a tratar de doenças específicas (Maddalena et al., 

2001); o documento teve sua última atualização publicada em 2013 

(Monaghan et al., 2013). Há também uma publicação da European 

Molecular Genetics Quality Network (EMQN) (Biancalana et al., 2015). 

Tanto as publicações da ACMG quanto da EMQN trazem considerações 

a respeito dos diferentes testes genéticos disponíveis para a análise do 

gene FMR1 e quais informações devem constar nos laudos emitidos aos 

pacientes, e são direcionados a profissionais da área da genética e 

laboratórios. 

A National Society of Genetic Counselors (NSGC) também publicou 

suas orientações a respeito das doenças associadas ao gene FMR1 

(Finucane et al., 2012), no entanto, com foco maior no aconselhamento 

genético, pré-teste e pós-teste, e voltado para profissionais que realizam 

o aconselhamento genético. Dentre as orientações do pré-teste é 

levantado o fato de que poucos profissionais da área estão 

familiarizados com FXTAS e FXPOI e muitos subestimam sua pesquisa 
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em famílias que podem estar em risco para a SXF; um ponto essencial 

salientado é a construção de heredograma da família, com atenção para 

a diversidade de sinais clínicos que podem estar relacionados ao FMR1. 

O papel dos aconselhadores genéticos é fundamental para fornecer 

informações pré-teste e preparar os indivíduos para os possíveis 

resultados. As orientações relativas às doenças associadas ao gene 

FMR1 estão sumarizadas a seguir. 

a) Considerações gerais: 

 avaliar o conhecimento dos indivíduos sobre as doenças 

associadas ao gene FMR1; 

 discutir as implicações da detecção de alelos pré-

mutados, intermediários e com mutação completa; 

 levantar as opções de acompanhamento pós-teste; 

 discutir as reações emocionais e efeitos dos possíveis 

resultados. 

b) Para os pacientes encaminhados com história conhecida na 

família de doenças associadas ao gene FMR1: 

 colher as experiências dos pacientes com os familiares, 

incluindo posturas em relação à deficiência; 

 avaliar a autopercepção do risco genético; 

 utilizar o histórico familial para exemplificar os padrões de 

herança; 

 se adequado, incluir na discussão do aconselhamento 

genético as crianças em risco; 

 levantar benefícios e malefícios de se testarem crianças 

e adolescentes pré-sintomáticos em risco. 

c) Para adultos encaminhados com comprometimento cognitivo e/ou 

comportamental: 

 identificar os sinais neurológicos da SXF ou da FXTAS 

que podem afetar a compreensão e a decisão do 

paciente; 

 verificar o estado de tutela do paciente antes do teste, se 

apropriado; 
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 incluir membros da família ou cuidadores na discussão, 

com a permissão do paciente; 

 acessar recursos de trabalho jurídico e social para 

questões relativas a competência e consentimento 

informado para testes genéticos. 

d) Para testes pré-natais: 

 alertar a paciente que um posterior teste de 

amniocentese pode ser necessário para esclarecer o 

resultado do teste em vilosidade coriônica. 

Deve-se ressaltar, para os indivíduos com resultado negativo do teste 

para mutações no gene FMR1, que outras alterações genéticas não 

ficam excluídas. 
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 OBJETIVOS 2.

 

O objetivo principal deste trabalho foi investigar duas famílias cujos 

casos índice foram encaminhados para o Centro de Pesquisa sobre o 

Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL), do Instituto de 

Biociências da USP, para pesquisa de ataxia espinocerebelar e nas 

quais a avaliação clínica e a história familial indicaram a possibilidade 

diagnóstica de FXTAS. A identificação de pré-mutação do gene FMR1 

nessas pessoas permitiu confirmar o diagnóstico. 

Os objetivos específicos incluíram oferecer avaliação clínica, teste do 

gene FMR1 e aconselhamento genético aos indivíduos das famílias que 

assim o desejaram, permitindo esclarecer a causa de condições como 

falência ovariana prematura, deficiência intelectual e dificuldade de 

aprendizado. 
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 CASUÍSTICA E MÉTODOS 3.

 

3.1 Casuística 

 

Foram estudadas duas famílias averiguadas por dois indivíduos 

encaminhados ao CEGH-CEL para realizar testes moleculares, pois 

apresentavam hipótese diagnóstica de ataxia espinocerebelar. Após 

avaliação clínica, história familial detalhada com construção dos 

heredogramas e revisão de exames de imagem, a hipótese diagnóstica 

levantada para os casos índice foi de FXTAS.  

 

3.2 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Instituto de Biociências (IB-USP) (CAAE: 

69239117.1.0000.5464). 

Os pacientes ou seus responsáveis foram informados dos objetivos 

do projeto e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

3.3 Avaliação clínica 

 

A avaliação clínica dos pacientes foi realizada pela equipe do 

Ambulatório de Neurogenética da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP). Para a avaliação do desempenho 

cognitivo, foi utilizado o Montreal Cognitive Assessment – MoCA 

(Apêndice A) 

 

 

 



 37 

3.4 Testes genéticos laboratoriais 

 

Os testes moleculares para X frágil e a análise cromossômica foram 

realizados no Laboratório de Genética Humana do Departamento de 

Genética e Biologia Evolutiva, IB-USP. 

 

3.4.1 Teste molecular para a síndrome do X frágil 

 

A extração do DNA de linfócitos do sangue periférico foi realizada 

automaticamente, utilizando o aparelho Autopure LS (Gentra Systems, 

Minneapolis, USA).  

O número de trincas de bases da repetição (CGG)n do gene FMR1 

foi determinado por PCR, usando os reagentes  AmplideX® FMR1 PCR 

ou AmplideX® FMR1 mPCR (Asuragen), e eletroforese capilar 

(analisador genético ABI 3700; Applied Biosystems, USA).  

 

3.4.2 Análise cromossômica 

 

Para o estudo cromossômico, as preparações foram obtidas a partir 

de cultura temporária de linfócitos de sangue periférico. A análise foi 

realizada após bandamento G. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 4.

 

4.1 Família 1 (Fig. 3) 

 

4.1.1 Propósita (Fig. 3; II-1) 

 

A propósita, uma mulher de 81 anos, em consulta no CEGH-CEL, 

relatou dificuldade para caminhar, de caráter progressivo, iniciando 

cerca de 10 anos antes; andava naquele momento somente com apoio, 

quadro este associado a disartria.  Negou dificuldade para segurar 

objetos ou tremores.  

Ao exame neurológico observou-se claro declínio cognitivo: a fluência 

verbal estava reduzida, não conseguiu nomear objetos nem fazer 

contas. Caminhou com marcha de pequenos passos, desequilibrando-se 

com facilidade. 

Figura 3: Heredograma da Família 1 
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Filha única com ensino superior completo, seu pai faleceu aos 30 

anos de idade, sem causa conhecida. Sua mãe apresentou menopausa 

precoce, com aproximadamente 35 anos; foi relatado que, em idade 

avançada, apresentou dificuldades motoras e declínio cognitivo, tendo 

recebido diagnóstico de doença de Alzheimer; faleceu com cerca de 90 

anos. A propósita teve oito filhos (sete do sexo feminino e um, do 

masculino) e quatro de suas filhas tiveram dificuldade de aprendizado 

(III-1, 2, 3 e 5); para uma delas (III-1) foi relatado ter quadro similar ao da 

mãe, com início aos 50 anos, andando com dificuldade. Foi também 

relatada deficiência intelectual em neto (IV-4).  

A ressonância magnética de crânio revelou atrofia significativa de 

cerebelo e leucopatia, afetando a região frontal.   

Levando em consideração o quadro clínico, a imagem de 

ressonância magnética de crânio e a história familial de menopausa 

precoce, dificuldade de aprendizado e deficiência intelectual, foi 

levantada para a propósita a hipótese diagnóstica de FXTAS.  

A análise do gene FMR1 mostrou que a propósita é heterozigótica 

quanto a uma pré-mutação do gene FMR1, tendo o alelo pré-mutado 

112 trincas de bases - (CGG)112, e o alelo normal, (CGG)33 (Tabela 4; 

pág. 44). Foi feita nova avaliação clínica e realizado teste 

neurocognitivo, considerando os critérios diagnósticos de FXTAS. 

(Tabela 2; pág. 24) 

A reavaliação neurológica, realizada um ano após a primeira consulta 

mostrou: 

a) Ataxia de predomínio axial e apendicular de membros inferiores; 

b) Declínio cognitivo de moderado a grave, desatenção e 

perseveração (comprometimento do Digit Span direto e inverso, 

Luria, Ozeretzki e teste do aplauso comprometidos). O 

desempenho no teste de triagem Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA) foi de 6/30; 

c) Tremor de repouso e de ação, simétrico e bilateral; 

d) Sinais de frontalização caracterizado por presença de grasping e 

groping e reflexos axiais da face exaltados; 
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e) Disartria, com fluência verbal fonêmica e semântica diminuídas e 

compressão preservada;  

f) Apraxia para imitação de gestos, da mímica de uso de objetos 

únicos e multitarefas;  

g) Força muscular conservada, grau IV, bilateralmente; 

h) Bradicinesia, com paratonia inibitória;  

i) Marcha realizada apenas com apoio, com passos curtos;  

j) Nistagmo optocinético alterado. 

A ressonância magnética de encéfalo realizada em julho de 2014 

revelou atrofia cerebral e de cerebelo e leucoencefalopatia frontal 

(Figura 4). 

Portanto, segundo os critérios diagnósticos para FXTAS, a propósita 

preenchia critérios de provável FXTAS, pois apresentava dois sinais 

clínicos principais, o tremor intencional e a ataxia cerebelar, além de 

sinais radiológicos secundários - lesões na substância branca cerebral e 

atrofia cerebral generalizada. 
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Figura 4: Imagem de ressoância magnética de crânio da propósita (II-1): A. 

Sequência axial FLAIR. Atrofia cerebelar (seta); B. Sequência axial FLAIR. 
Leucoencefalopatia de predomínio frontal; C. Sequência sagital ponderada 
em T1. Acentuada atrofia cerebelar. 
 

A B 

C 
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4.1.2 Primogênita da propósita (III-1) 

 

Foi realizada avaliação clínica e teste neurocognitivo na primogênita 

da propósita (Fig. 3; III-1), pois foi relatado que ela apresentava quadro 

semelhante ao de sua mãe.  

Com 59 anos de idade e ensino médio completo, sempre apresentou 

dificuldades no relacionamento interpessoal e para tomar decisões que 

envolvessem finanças, autocuidado e gestão da família e do domicílio. 

Seu relacionamento com a família e com o esposo era turbulento e 

marcado algumas vezes por violência.  

Nos últimos quatro anos, algumas dessas características tornaram-se 

mais evidentes e, adicionalmente, a paciente passou a ter dificuldade 

para falar, com discurso empobrecido e lacônico. Mostrava-se apática e 

seu maior interesse era assistir televisão. Deixou de ter autonomia para 

as atividades da vida diária.  

A avaliação neurológica mostrou:  

a) Desempenho cognitivo no teste de triagem Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) foi de 14/30; 

b) Fluência verbal fonêmica e semântica comprometida; 

c) Apraxia para imitação de gestos, da mímica de uso de objetos 

únicos e multitarefas; 

d) Força muscular conservada, grau IV, bilateralmente; 

e) Disartria e ataxia cerebelar discreta, de predomínio axial, com 

dismetria de MMSS e MMII. Não apresentava tremor. 

Não foi possível realizar estudos de imagem em decorrência de sua 

baixa adesão a recomendações médicas.  

Assim, foi possível caracterizar que ela apresentava disfunção 

executiva com impacto na sua capacidade de tomar decisões, e seu 

desempenho se agravou nos últimos anos, com comprometimento da 

comunicação (disartria), praxias e coordenação (ataxia leve), não 

acompanhada de tremores. 

Apesar da variabilidade de sinais clínicos da FXTAS, a maioria dos 

pacientes apresenta a ataxia ou o tremor intencional como principal 
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sintoma; no entanto, estudos mostraram casos em que o principal sinal 

era o comprometimento cognitivo. Mothersead e col. (2005) relataram 

um caso atípico, um homem com pré-mutação - (CGG)93 apresentando 

demência de progressão rápida, tremores, ataxia e alterações de 

substância branca. Outro estudo descreveu um paciente com (CGG)85 

em que o principal sinal clínico era o declínio cognitivo com rápida 

progressão, enquanto as alterações motoras eram menos graves e 

permaneceram inalteradas; a neuroimagem foi característica de FXTAS 

(Gonçalves et al., 2007). Fatores que pudessem estar contribuindo para 

o predomínio de declínio cognitivo nesses casos não ficaram claros. 

A análise do gene FMR1 de III-1 identificou um alelo com mutação 

completa - (CGG)>200 e outro normal, com (CGG)29. Uma vez que já 

foram relatados na literatura indivíduos com FXTAS que apresentavam a 

mutação completa desmetilada (Loesch et al., 2012), foi realizada a 

análise da metilação da repetição (CGG)n, verificando-se que o alelo 

mutado estava completamente metilado, como ocorre na quase 

totalidade dos casos. Dessa forma, a hipótese diagnóstica de FXTAS 

não se sustentou, uma vez que ela não apresentava pré-mutação ou 

alelo desmetilado em FMR1. Desta forma, a etiologia da síndrome 

demencial de III-1 não foi esclarecida. Existem, no entanto, poucos 

estudos a respeito do envelhecimento em mulheres com mutação 

completa do gene FMR1. 

 

4.1.3 Neto da propósita (IV-4) 

 

Homem com 30 anos, filho de III-1, possui deficiência intelectual 

grave e características comportamentais típicas de SXF, tais como falta 

de sustento do olhar, hiperatividade e estereotipias motoras. Frequentou 

a APAE durante muitos anos; não aprendeu a ler nem a escrever. Nele 

foi identificada mutação completa - (CGG)>200, estabelecendo-se o 

diagnóstico de SXF.  
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4.1.4 Demais indivíduos da família 

 

O teste para X frágil mostrou que III-4, III-6, III-8 e IV-13 não têm 

alteração no gene FMR1 (Fig. 3). Nas mulheres III-2, III-3, III-5, IV-2 e 

IV-6, foram detectadas mutações completas, o que explica a presença 

de dificuldade de aprendizado.  

Os resultados da análise do gene FMR1 na Família 1 estão 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Análise da repetição (CGG)n do gene FMR1 na Família 1  

Indivíduo 
(Heredograma 

Fig. 3) 

Idade  
(em anos) 

Sexo (CGG)n RESULTADO 

II.1 81 Feminino 33/112 Pré-mutação 

III.1 59 Feminino 29/ >200 Mutação completa 

III.2 57 Feminino 29/ >200 Mutação completa 

III.3 55 Feminino 29/ >200 Mutação completa 

III.4 52 Feminino 29/33 Normal 

III.5 51 Feminino 29/ >200 Mutação completa 

III.6 49 Feminino 29/33 Normal 

III.8 43 Feminino 29/33 Normal 

IV.1 34 Feminino 29/45 Normal 

IV.2 33 Feminino 45/ >200 Mutação completa 

IV.4 30 Masculino >200 Mutação completa 

IV.6 32 Feminino 29/ >200 Mutação completa 

IV.13 31 Masculino 29 Normal 

 

4.1.5  Aconselhamento genético para a Família 1 

 

O aconselhamento genético foi feito para esclarecer as informações 

a respeito de todas as doenças associadas ao gene FMR1. A família foi 

orientada a conversar com os outros parentes que não participaram da 

pesquisa, principalmente aqueles para quem foi relatada dificuldade de 

aprendizado, a respeito da síndrome do X frágil e sobre a importância da 

análise molecular do gene FMR1. 

A neta IV-2 foi orientada a informar seus filhos a respeito da mutação 

do gene presente na família e do teste do gene FMR1 para identificar 

portadores, quando tivessem maturidade para entender as implicações 
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do resultado. Além disso, as netas IV-2 e IV-6 foram informadas quanto 

ao risco de futuros filhos com SXF. 

Relatórios sobre os resultados dos exames e o aconselhamento 

genético foram entregues aos participantes ou seus responsáveis. 

 

4.2 Família 2 (Fig. 5) 

 

 

4.2.1 Propósito (Fig. 5; I-1) 

 

O propósito, um homem de 58 anos, em consulta no CEGH-CEL, 

relatou que começou a apresentar desequilíbrio havia nove anos, 

derrubando objetos e caindo com facilidade. Era capaz de andar apenas 

com apoio, tendo piora na articulação da fala; a família não o 

considerava como tendo declínio cognitivo, uma vez que ele mantinha a 

capacidade de ler e de fazer contas. Com quatro anos de escolaridade, 

trabalhou em atividade agrícola, estando aposentado havia seis anos por 

Figura 5: Heredograma da Família 2. 
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invalidez. Tinha historia de consumo abusivo de álcool por muitos anos. 

A ressonância magnética de crânio mostrou atrofia cerebelar leve.  

Sua mãe faleceu aos 72 anos de idade e seu pai, antes do seu 

nascimento; não manteve contato com a família paterna, o que 

impossibilitou a obtenção de mais informações sobre a história familial. 

Possui uma única filha e três netos, dois dos quais relatados como tendo 

dificuldade de aprendizado.  

Ao exame neurológico, observou-se: 

a)  Declínio cognitivo com fluência verbal diminuída; 

b) Dispraxia da marcha, ideativa e ideamotora, com dificuldade em 

realizar movimentos alternados; 

c) Ataxia leve, com alargamento da base de sustentação; 

d) Marcha realizada com passos pequenos, sem movimentos 

associados e leve tremor de atitude e de repouso.  

A análise do gene FMR1 mostrou a presença de pré-mutação – 

(CGG)62, no propósito (Tabela 5; pág. 48). Foi feita nova avaliação 

física e também realizado teste neurocognitivo, considerando os 

critérios diagnósticos de FXTAS. (Tabela 2; pág. 24). 

A reavaliação neurológica, realizada dois anos após a primeira 

consulta, mostrou claro agravamento de seu desempenho 

mostrando: 

a) Síndrome cerebelar, com ataxia axial e apendicular com 

seguimento sacádico e sacadicas hipométricas; 

b)  Tremor intencional, cefálico e titubeio; 

c) Síndrome demencial grave, com MoCA de 5/30, acompanhado de 

sinais de frontalização (Grasping e groping presentes e reflexos 

axiais da face vivos); 

d) Síndrome parkinsoniana, com sinal da roda denteada, 

bradicinesia e rigidez; paralisia do supranuclear; 

e) Disfagia e disartria. 

Portanto, seguindo os critérios diagnósticos, o propósito recebeu 

diagnóstico provável de FXTAS, pois apresentava dois sinais clínicos 

principais: tremor intencional e ataxia cerebelar. 
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Chama a atenção a idade relativamente precoce da manifestação de 

sinais clínicos, especialmente considerando-se o tamanho da repetição 

da pré-mutação presente no propósito, uma vez que na literatura, os 

sintomas de FXTAS foram observados em 17% dos homens com pré-

mutação aos 50-59 anos, em 38%, aos 60-69 anos, em 47%, aos 70-79 

e em 75% aos ≥80 anos (Jacquemont et al., 2004b); além disso, os 

alelos maiores do que aproximadamente 70 repetições são mais 

prováveis de levar à FXTAS (Jacquemont et al., 2006). Alguns casos 

semelhantes, entretanto, já foram descritos (Hagerman & Hagerman, 

2007a). Um dos fatores que pode ter influenciado o início de FXTAS foi o 

consumo prolongado de bebida alcoólica, relatado pela filha do 

propósito, e que já foi associado a rápida deterioração neurológica em 

FXTAS (Muzar et al., 2014b). 

 

4.2.2 Primogênita do propósito (II-1) 

 

Mulher, 31 anos, assintomática e portadora obrigatória de pré-

mutação, o que foi confirmado pelo teste do gene FMR1, que identificou 

um alelo normal (CGG)26 e um pré-mutado (CGG)62.  

 

4.2.3 Netos do propósito (III-1 e III-3) 

 

Foi relatado que o neto mais velho (III-1), então com 16 anos, 

possuía dificuldade de aprendizado; nele foi identificada uma pré-

mutação - (CGG)65, o que não explica essa dificuldade de aprendizado.  

No outro neto (III-3), com 5 anos de idade, foram identificados dois 

alelos com (CGG)49 e (CGG)64. Como sua mãe possui alelos com 

(CGG)29 e (CGG)62, o alelo com (CGG)49 deve ter resultado de contração 

do alelo pré-mutado. O exame cromossômico revelou cariótipo normal 

(46,XY), excluindo a possibilidade de síndrome de Klinefelter e indicou, 

portanto, tratar-se de mosaicismo de pré-mutação e alelo intermediário 

(gray-zone), com origem pós-zigótica. Contrações da repetição (CGG)n 

de pré-mutações e mutações completas do gene FMR1 ocorrem devido 
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a sua instabilidade, relacionada à ausência de interrupções AGG na 

repetição (CGG)n ou à presença dessas interrupções em pequeno 

número (Mingroni-Netto et al., 1996; Finucane et al., 2012). Entretanto, 

não encontramos relato da presença de alelo intermediário associado a 

pré-mutação, em um mesmo indivíduo. 

 

4.2.4 Demais indivíduos 

 

Foi realizado o teste molecular para X frágil na esposa (I-2) do 

propósito, pois foi relatada menopausa precoce. No entanto, o teste 

identificou dois alelos normais – (CGG)26 e (CGG)28, sendo descartada a 

possibilidade de FXPOI. 

A realização do teste molecular para X frágil não identificou 

alterações na neta (III-2) do propósito. Portanto, a dificuldade de 

aprendizado, relatada por sua mãe, não se deve a mutação do gene 

FMR1.  

Os resultados da análise do gene FMR1 na Família 2 estão 

apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Análise da repetição (CGG)n do gene FMR1 na Família 2  

Indivíduo 
(Heredograma 

Fig. 5) 

Idade 
(em anos) 

Sexo (CGG)n RESULTADO 

I-1 58 Masculino 62 Pré-mutação 
I-2 54 Feminino 26/28 Normal 
II-1 32 Feminino 26/62 Pré-mutação 
III-1 16 Masculino 65 Pré-mutação 
III-2 11 Feminino 26/30 Normal 

III-3 5 Masculino 49/64 
Mosaicismo: 

intermediário/ pré-
mutação 

 

4.2.5 Aconselhamento genético para a Família 2 

 

A síndrome do X frágil (SXF) é bem conhecida como a causa mais 

frequente de deficiência intelectual herdada; já a FXTAS e as outras 

doenças associadas à pré-mutação do gene FMR1 são bem menos 
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consideradas como hipótese diagnóstica. O diagnóstico de FXTAS e 

dessas outras doenças é mais frequentemente feito a partir da 

identificação de indivíduos que apresentam a síndrome do X frágil, 

raramente os afetados sendo os casos-índice. Entretanto, o diagnóstico 

das síndromes associadas à pré-mutação do gene FMR1, em famílias 

em que não ocorreu a síndrome do X frágil, como a família em questão, 

é importante para o aconselhamento genético quanto à ocorrência de 

deficiência intelectual. 

A análise molecular do gene FMR1 no propósito foi um teste preditivo 

para sua filha (II-1) em relação às doenças associadas à pré-mutação do 

gene FMR1, pois ela obrigatoriamente herdou um alelo com a pré-

mutação. Portanto, foram dadas informações quanto à FXTAS e também 

foi realizado o aconselhamento reprodutivo, informando o risco de 

FXPOI e o risco de mutação completa em sua futura prole e a ocorrência 

da SXF. 

Os menores III-1 e III-2 foram testados por conta da dificuldade de 

aprendizado relatada pela mãe, já o indivíduo III-4 foi testado a pedido 

da mãe. O teste para X frágil em crianças assintomáticas traz riscos e 

benefícios. Ao se testar uma menina, é preciso esclarecer aos 

responsáveis as implicações do teste: quando o resultado é de pré-

mutação, é preciso orientar quanto ao risco de expansão na futura prole, 

à ocorrência de SXF e quanto às doenças de manifestação tardia 

associadas à pré-mutação do gene FMR1; quando o resultado é de 

mutação completa, além do risco de SXF em crianças que venha a ter, é 

preciso orientação para evitar estigmatizar a criança e associar qualquer 

comportamento inadequado com a mutação; assim, deve-se considerar 

limitar a divulgação da informação de que a menina possui a mutação 

completa. Quando o teste é realizado em meninos assintomáticos há a 

possibilidade de o resultado ser de alelo pré-mutado ou alelo normal, 

não sendo um teste necessário para o aconselhamento reprodutivo, uma 

vez que não há risco significativo de futura prole com SXF. Por outro 

lado, a identificação de pré-mutação é preditiva para FXTAS, com risco 

alto, não tendo sido dada a oportunidade de essa pessoa decidir sobre 

submeter-se ou não ao teste. Assim, com relação a criança clinicamente 
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normal, consideramos o adequado transmitir a seus responsáveis, 

inclusive por escrito, a informação sobre a probabilidade de ela ser 

portadora do gene FMR1 alterado, os riscos reprodutivos e as doenças 

de manifestação tardia associadas ao gene FMR1, mostrando a 

importância de comunicar-lhe o resultado do teste alterado quando ela 

atingir maturidade para entendê-lo, com a indicação de então consultar 

geneticista. 

Relatórios sobre os resultados dos exames e o aconselhamento 

genético foram entregues aos participantes ou seus responsáveis. 
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 CONCLUSÕES 5.

 

1. Tendo em vista a sua variada apresentação fenotípica, a 

possibilidade de uma condição associada ao gene FMR1 deve ser 

considerada frente a diversos fenótipos: deficiência intelectual, 

dificuldade de aprendizado, falência ovariana prematura e síndrome 

de tremor-ataxia associada ao X frágil.  

 

2. Nas duas famílias aqui investigadas, a obtenção de história familial 

detalhada permitiu identificar outras pessoas com problemas 

aparentemente não relacionados, mas que poderiam fazer parte do 

espectro fenotípico associado ao gene FMR1.  

 

3. A investigação do “topo para a base”, no qual o caso-índice é um 

indivíduo com FXTAS, não é frequente, uma vez que, na maioria das 

famílias, o diagnóstico de uma condição associada ao FMR1 é 

estabelecido a partir da investigação de um indivíduo do sexo 

masculino com deficiência intelectual devida à síndrome do X-frágil. 

Isso provavelmente decorre do menor conhecimento sobre FXTAS. 

 

4. O conhecimento das diversas faces das condições associadas ao 

gene FMR1 é necessário tanto para o diagnóstico, como para o 

adequado aconselhamento genético das famílias. 
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