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PE-124 - SÍNDROME DO X FRÁGIL E ATENDIMENTO MUTIPROFISSIONAL:  
RELATO DE CASO

Letícia Sehn da Fonseca, Eduarda Bertolini, Marília Dornelles Bastos

Universidade de Santa Cruz do Sul/UNISC.

Introdução: A Síndrome do X Frágil (SXF), descoberta em 1969, é um distúrbio genético ligado ao cromossomo 
X, de aspecto dominante e de baixa prevalência associado a deficiências intelectuais, emocionais e variadas 
características fenotípicas. Relato de caso: V.G., masculino, 20 anos, apresentou sinais de fragilidade no tônus 
muscular da boca como sintoma inicial. A mãe continuou a observar alterações e atrasos psicomotores como: 
hipotonia do dorso, cessação do balbucio e atraso no desenvolvimento da marcha, sendo encaminhado inicial-
mente ao neurologista e após a um pediatra especialista em pediatria do desenvolvimento e comportamento. 
Realizou estudo cariótipo, sendo confirmada a SXF. Discussão: A SXF é causada por um silenciamento trans-
cricional do gene Fragil X Mental Retardation 1 e consequente perda da expressão do produto Fragil X Mental 
Retardation Protein. As características fenotípicas da SXF geralmente são perceptíveis logo na primeira infância. 
Porém, o diagnóstico clínico é dificultado por sua heterogeneidade de sinais, sendo indispensável o estudo 
do cariótipo. No presente caso, as características identificadas foram: deficiência intelectual, face dismórfica, 
baixo tônus muscular, abanar de mãos, palato alto e ogival, pés planos, macroorquidismo, otites recorrentes e 
características autísticas. A SXF não possui cura, embora as intervenções farmacológicas possam auxiliar nos 
transtornos neurobiológicos associados. O atendimento multiprofissional promove um maior desenvolvimento 
e interação social do paciente. VG realizou tratamento farmacológico dos 2 aos 12 anos (Cloridrato de Metilfe-
nidato e posteriormente Fluoxetina) e, desde antes do seu diagnóstico, acompanhamento com fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, psicopedagogo, odontólogo, educador físico e médico especialista em desenvolvimento e 
comportamento. Tais intervenções permitiram que VG tivesse uma adequada interação social, que beneficiaram, 
de maneira significativa, sua qualidade de vida e de sua família. Conclusão: A investigação genética diante 
de uma suspeita clínica, permite que a criança com SXF tenha um tratamento precoce e mais eficaz com uma 
equipe multiprofissional.

PE-125 - A LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA EM ARAGUAÍNA – TOCANTINS:  
UMA PERSPECTIVA INTERSETORIAL

Elaine Barros de Alencar Costa

Universidade Federal do Tocantins - UFT.

Introdução: A Leishmaniose visceral humana (LVH) é uma doença endêmica de importância em saúde pública 
com alta letalidade e crescente disseminação há décadas. Apresenta difícil controle uma vez que seu processo 
de transmissão envolve diversos fatores biológicos, sociais, culturais e ambientais. Objetivo: Compreender a 
importância da intersetorialidade no combate da epidemia de LVH em Araguaína -Tocantins nos diversos campos 
de atenção à saúde. Método: O estudo é de natureza quali-quantitativa, do tipo exploratório e descritivo, pois 
essa categoria possibilita a construção de uma visão mais completa da pesquisa. Foram realizadas dez entrevis-
tas semi-estruturadas destinadas à coordenação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e aos profissionais 
dos atendimentos primário, secundário e terciário da doença no município. Resultado: Ao analisar a gestão 
territorial frente a distribuição das unidades de saúde de Araguaína, foram levantadas questões como a sobre-
carga do atendimento emergencial devido existência de apenas uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na 
cidade e necessidade de abertura de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) devido crescimento populacional 
no município. Ao procurar identificar fatores de ordem cultural para a formulação de ações intersetoriais, si-
tuações como uma comunicação ineficaz no manejo da saúde e entre os setores de saúde no município, foram 
apontadas pelos profissionais entrevistados. Conclusão: Para se chegar ao controle efetivo da LVH, é preciso 
atuar de forma a incorporar as particularidades de cada contexto, de cada território, criar processos dialógicos 
e participativos entre os membros da comunidade e os serviços de saúde e outros setores que seguramente 
terão de ser acionados, considerando a complexidade da doença.


