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Resumo: Devido às dificuldades sensório-motoras e funcionais sofridas pelos indivı́duos com Sı́ndrome de Rett (SR) é fundamental
que os profissionais da saúde conheçam as principais caracterı́sticas
da sı́ndrome, assim como suas dificuldades na realização de habilidades funcionais. O objetivo deste trabalho é apresentar as principais
caracterı́sticas da SR, considerando seu histórico, sua expectativa de
vida, a genética e as habilidades funcionais. Para tanto, utilizou-se
o método teórico-conceitual, por meio de pesquisa e análise crı́tica
da literatura sobre as caracterı́sticas da sı́ndrome. Com base nos
aspectos apontados na presente revisão, é possı́vel afirmar que as
caracterı́sticas clı́nicas da SR a tornam uma doença incapacitante e
uma condição particularmente desafiadora para a equipe de reabilitação.
Palavras-chave: Comunicação em saúde, Autocuidado, Limitação
da mobilidade, Sı́ndrome de Rett.
Abstract: Due to sensory-motor and functional difficulties presented by individuals with the Rett Syndrome (RS), it is essential that
health professionals be aware of the main features of the syndrome,
as well as its related difficulties regarding functional skills. The
purpose of this paper is to present review of the features of RS,
considering its historical perspective, life expectancy, genetics and
functional skills. The theoretical-conceptual method was used, through research and critical appraisal of the literature regarding the
characteristics of the syndrome. Based on the points raised in this
review, it is possible to mention that the clinical RS characteristics
make this an incapacitating disease and a especially challenging
condition for the rehabilitation team.
Keywords: Health communication, Self care, Mobility limitation,
Rett syndrome.
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1. Introdução
A sı́ndrome de Rett (SR) é uma condição neurológica de caráter progressivo, com caracterı́sticas fenotı́picas peculiares, caracterizada por desaceleração do crescimento do crânio, deficiência cognitiva profunda, movimentos
estereotipados das mãos e alterações no crescimento (Pozzi & Rosemberg,
2003; Fehr et al., 2010).
A SR foi relatada inicialmente em 1966, pelo médico austrı́aco Andreas Rett, que descreveu uma série de meninas que apresentavam comportamento autı́stico, demência, apraxia, estereotipias manuais, perda da
expressão facial, e que não apresentavam alterações ao nascimento e tiveram desenvolvimento neuropsicomotor normal nos primeiros meses de vida
(Rett, 1992). Entre seis e 18 meses de vida, as meninas desenvolviam perda
de interesse pelo meio ambiente, irritabilidade e estagnação no desenvolvimento neuromotor (Bruck et al., 2001). Neste momento, observa-se a perda
de habilidades funcionais das mãos, podendo estar associada a crises epilépticas, alterações de tônus, alteração da marcha, ataxia no tronco, disfunção
autonômica e grave alteração cognitiva (Pozzi & Rosemberg, 2003; Nissenkorn et al., 2010). A manifestação clı́nica mais tı́pica da sı́ndrome surge
meses após por meio de movimentos repetitivos e estereotipados das mãos,
do tipo esfregar, torcer ou bater, em substituição às habilidades manuais
habituais (Julu et al., 2001; Downs et al., 2010). Com a progressão da doença os indivı́duos com SR tornam-se, em geral, incapazes de comunicar-se
verbalmente, no entanto mantém contato com o olhar, e são profundamente
dependentes nas atividades da vida diária (AVD’s) (Monteiro et al., 2009).
A SR é uma condição particularmente desafiadora para os profissionais
da área de reabilitação, considerando a gravidade do comprometimento motor e cognitivo, a ocorrência de deformidades e a progressiva imobilidade
nas fases mais avançadas da doença. Para tanto, é importante a elaboração
de trabalhos que ofereçam informações atuais sobre as principais caracterı́sticas da doença, o que auxiliará os profissionais na compreensão e no
tratamento assistencial aos pacientes. O objetivo deste capı́tulo é apresentar as principais caracterı́sticas da SR, considerando seu histórico, sua
expectativa de vida, a origem genética, suas caracterı́sticas clı́nicas e as
habilidades funcionais.

2. Fundamentação Teórica
A SR é uma condição crônica e incapacitante que possui caracterı́sticas
fenotı́picas bastante peculiares. A doença foi descrita pela primeira vez pelo
Dr. Rett em 1966, no entanto o interesse por esta doença universalizou-se
somente a partir da publicação de Hagberg et al. (1983) relatando casos de
trinta e cinco meninas com SR.
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Após dezesseis anos as bases genéticas da SR foram desvendadas (Amir
et al., 1999). O reconhecimento de que o gene MECP2 encontra-se mutado
em indivı́duos com SR (Walsh & Hochedlinger, 2010) renovou o interesse
na investigação desta doença (Laurvick et al., 2006).
No Brasil, a primeira descrição de caso de SR deu-se por Rosemberg
et al. (1986). O primeiro estudo epidemiológico no paı́s ocorreu em 2003,
com 33 meninas com formas tı́picas e variadas da sı́ndrome, que apresentavam mutações identificadas no gene MECP2 (Pozzi & Rosemberg, 2003).
Estima-se que a prevalência de SR seja de aproximadamente um em
cada 10-15 mil meninas (Pozzi & Rosemberg, 2003; Shahbazian & Zoghbi,
2001).
Segundo Hagberg et al. (2002) apenas nove entre 130 indivı́duos com SR
(7%) ultrapassam a idade de 40 anos. A sub-representação de faixas etárias
mais avançadas foi atribuı́da ao excesso de óbitos precoces em consequência
de problemas respiratórios, crises epilépticas e morte súbita durante o sono.
Nielsen et al. (2001) relataram que a mortalidade na SR é 13 vezes
maior do que a de mulheres normais e que a probabilidade de se alcançar
os 30 anos é de 67%. A idade de sobrevida na SR é sempre questionada.
Um trabalho mais recente apresentado por Freilinger et al. (2010) sobre
expectativa de vida e causas de óbito na SR em um grupo Austrı́aco, relata
que a idade média de óbito é de 13 anos e 4,8 meses e a probabilidade de
sobreviver acima dos 25 anos é de 21%. É importante enfatizar que este
valor é bastante superior em estudos Australianos, com 71% de sobrevida
acima de 25 anos (Freilinger et al., 2010).

3. Metodologia
Neste capı́tulo realizou-se uma revisão de artigos cientı́ficos seguida de sua
análise crı́tica. A metodologia foi dividida em duas etapas: a coleta e
apresentação de material teórico sobre a SR, e a organização dos resultados sobre as habilidades funcionais publicados pelos autores em artigos
cientı́ficos.
Na primeira etapa, foram coletados artigos cientı́ficos publicados sobre
SR utilizando o termo “sı́ndrome de Rett” como descritor nas seguintes
bases de dados: MEDLINE, LILACS, SciELO e PubMed. Após a busca
em tais bases, utilizou-se como estratégia complementar a busca manual de
referências de artigos encontrados. Foram utilizadas as combinações entre
os seguintes descritores da lı́ngua portuguesa: sı́ndrome de Rett, Autocuidado, Limitação da mobilidade, Relações interpessoais e Cuidadores. Na
lı́ngua inglesa buscou-se por: Rett syndrome, selfcare, mobility, limitation,
interpersonal relations e caregivers. Além da combinação dos descritores, utilizou-se a busca das seguintes palavras em português: mobilidade,
função social e mutação em MCP2; e em inglês: social function e MCP2
mutation. A partir dos resumos dos artigos encontrados procedeu-se a
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busca pelos trabalhos completos. Apenas os trabalhos obtidos com texto
completo foram incluı́dos neste estudo.
Na segunda etapa, no que se refere às habilidades funcionais, foram selecionados os resultados experimentais publicados pelos autores a partir da
avaliação de 64 pacientes com SR que preenchiam os critérios para forma
clássica ou tı́pica da doença. A idade da população estudada variou de dois
a 26 anos e nove meses. Estes estudos foram aprovados pelos Comitês de
Ética em Pesquisa do Hospital das Clı́nicas e da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (protocolo no 1033/03) e desenvolvidos mediante a obtenção da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
pelos responsáveis legal pelos pacientes.

4. Resultados
Para a organização dos resultados optou-se por apresentar discussões relativas à genética, caracterização clı́nica, tratamento e habilidades funcionais.
4.1 Genética
Durante muitos anos, as bases genéticas da SR permaneceram obscuras.
Sabia-se que a quase totalidade era de casos isolados e a ocorrência de
agregados familiares da doença mostrou-se ser extremamente rara. Pelo
fato da doença manifestar-se quase exclusivamente em indivı́duos do gênero
feminino postulou-se tratar de uma doença geneticamente determinada,
dominante, ligada ao X, letal no gênero masculino.
Os estudos em busca de uma causa genética levaram 16 anos até o
reconhecimento de mutações no gene MECP2 associado a SR. A maioria
dos casos isolados ou esporádicos dentro de uma mesma famı́lia e uma
aparente exclusividade no sexo feminino dificultava os estudos de ligação
(Amir et al., 1999; Villard, 2007; Christodoulou & Ho, 2009).
Somente em 1999 foram identificadas mutações no gene MECP2 em
meninas com SR (Amir et al., 1999). Este gene codifica uma proteı́na
que se liga a dinucleotı́deos CpG metilados e que está envolvida com a
inibição de transcrição de genes (MeCP2, Methyl-CpG-binding Protein 2).
Os pacientes com a SR apresentam perda parcial ou total da função desta
proteı́na (Shahbazian & Zoghbi, 2001; Christodoulou & Ho, 2009).
Nas mulheres, o fenótipo parece ser dependente de duas premissas: a
mutação no gene MECP2 e o padrão de inativação do cromossomo X. Em
cada célula, existem dois cromossomos X, mas apenas um deles encontra-se
ativo. A determinação de qual dos cromossomos X, o de origem materna
ou paterna, será inativado em cada célula, ocorre ao acaso durante a fase
embrionária da vida. Desta forma, algumas células terão o cromossomo
X paterno ativo, e outras o X materno. Assim, mulheres com quadros
clı́nicos mais graves tiveram o cromosso X com mutação no gene MECP2
ativo, e as mulheres com manifestações leves ou assintomáticas, tiveram
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o cromossomo X com mutação inativado. Estas podem ser genitoras de
crianças com fenótipos variados da SR, independente do sexo da criança
(Colvin et al., 2004; Shahbazian & Zoghbi, 2001).
Já foram descritas mais de 200 mutações patogênicas diferentes no gene
MECP2 em pacientes com SR. Algumas ocorrem de forma recorrente, e oito
destas mutações são responsáveis por aproximadamente 50% dos casos de
SR. As mutações encontradas são variáveis e podem ser: mutação pontual,
que promove à substituição simples de um aminoácido, modificando o código de leitura do DNA, ou inserindo um códon de parada prematura da
tradução ou, ainda, alterando o processamento do RNA mensageiro (splice
site mutation). Também são encontradas deleções ou duplicações levando,
em geral, a uma alteração do quadro de leitura, podendo haver rearranjos
extensos e complexos (Shahbazian & Zoghbi, 2001; Colvin et al., 2004).
Considerando a variedade de fenótipos relacionados à SR e o grande número de mutações identificadas, alguns pesquisadores tentaram determinar
uma correlação genótipo-fenótipo, porém os resultados foram inconsistentes. Indivı́duos com a mesma mutação podem ter fenótipos diferentes, na
dependência do padrão de inativação do cromossomo X (Shahbazian &
Zoghbi, 2001; Christodoulou & Ho, 2009).
Identifica-se a mutação do gene MECP2 em pacientes com a forma
clássica da SR, e também se observa várias outras sı́ndromes clı́nicas descritas com a mutação no mesmo gene, variando desde leves distúrbios de
aprendizagem em meninas, até deficiência mental grave, crises epilépticas,
ataxia e encefalopatia neonatal em meninos.
4.2 Características clínicas e critérios diagnósticos
O diagnóstico de SR é baseado em critérios clı́nicos (Temudo et al., 2011).
Neul et al. (2010) apresentaram um trabalho de revisão de diagnóstico,
critérios e nomenclatura para SR. Neste capı́tulo se apresenta os critérios
estabelecidos por Hagberg et al. (1985) e atualizados por Hagberg et al.
(2002), por ser o mais utilizado e citado no momento.
Os critérios de inclusão para a SR são:
1. Perı́odos pré e perinatais normais; desenvolvimento psicomotor
normal durante os primeiros seis meses; frequentemente dos 12
aos 18 meses de vida;
2. Perı́metro cefálico normal ao nascimento; desaceleração na velocidade de crescimento do perı́metro cefálico entre seis meses
e quatro anos de idade;
3. Involução no comportamento social e psicomotor (perda de habilidades); disfunção no desenvolvimento da comunicação e sinais de demência;
4. Perda de habilidades manuais intencionais adquiridas entre um
e quatro anos de idade;
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5. Surgimento de estereotipias do tipo esfregar, lavar e bater das
mãos, entre um e quatro anos de idade;
6. Surgimento de marcha apráxica e apraxia ou ataxia de tronco,
entre um e quatro anos de vida.
Os critérios de apoio para a SR são:
1. Disfunção respiratória: perı́odos de apnéia durante vigı́lia; hiperventilação intermitente, episódios de perda de fôlego, expulsão forçada de ar ou saliva;
2. Anormalidades eletroencefalográficas: alentecimento rı́tmico
intermitente (3-5 Hz) e da atividade de base, descargas epileptiformes com ou sem crises epilépticas;
3. Crises epilépticas;
4. Espasticidade, frequentemente associada com perda de massa
muscular e distonia;
5. Distúrbio vasomotor periférico;
6. Escoliose;
7. Retardo no crescimento;
8. Pés pequenos e hipotróficos.
Os critérios de exclusão para a SR são:
1. Evidência de retardo de crescimento intra-uterino;
2. Organomegalia ou outras evidências de moléstia de depósito;
3. Retinopatia ou atrofia óptica;
4. Microcefalia ao nascimento;
5. Evidência de dano cerebral adquirido no perı́odo perinatal;
6. Comprovação de distúrbios neurológicos progressivos de causa
metabólica ou outra natureza;
7. Distúrbio neurológico adquirido resultante de infecções graves
ou traumatismo craniano.
Algumas caracterı́sticas clı́nicas da SR são bastante peculiares e merecem comentários adicionais.
4.2.1 Movimentos estereotipados das mãos
Os movimentos estereotipados das mãos são comuns na SR (Temudo et al.,
2011; Fehr et al., 2010). Estes ocorrem em vigı́lia e surgem quando se inicia
a perda do uso funcional das mãos. As estereotipias mais caracterı́sticas
são as realizadas junto à linha média, com as mãos unidas ou ao redor da
boca (Segawa & Nomura, 2005). Os movimentos das mãos mais frequentemente observados são comparados a torcer, lavar, abanar, aplaudir, bater
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e esfregar (Segawa & Nomura, 2005; Hagberg, 1989). Apesar do grande
comprometimento funcional das mãos, Downs et al. (2010) realizaram um
trabalho com 144 indivı́duos com SR e demonstraram que dois terços conseguem algum tipo de função, seja pegar ou manipular um objeto.
Monteiro et al. (2009) referem que 75% das pacientes avaliadas
mostraram-se incapazes de alimentar-se com os dedos. Larsson et al. (2005)
relatam que 57% das 125 pacientes avaliadas perderam a capacidade de se
alimentar de forma autônoma. Na série de 143 pacientes de Mount et al.
(2002) 70,6% dos pacientes não utilizavam a mão com alguma finalidade.
A falta de funcionalidade com as mãos é caracterı́stica da SR e fator de
muitas discussões. Fabio et al. (2009) verificaram que a contenção das estereotipias manuais, o controle postural e a organização de estı́mulos externos
podem ser opções para estimular a funcionalidade na SR.
4.2.2 Bruxismo
O bruxismo em vigı́lia pode ser considerado um critério de apoio ao diagnóstico de SR e é encontrado na grande maioria das pacientes. As caracterı́sticas sonoras são diferentes do ranger agudo que ocorre durante o sono
(Hagberg, 1989). O bruxismo na SR não se limita aos perı́odos de sono.
4.2.3 Episódios de hiperventilação e apnéia
As alterações do padrão respiratório são frequentes na SR. Cerca de 50%
das meninas com SR apresentam episódio de hiperventilação, frequentemente interrompidos por apnéias com duração de cerca de 30 segundos
(Hagberg et al., 2001). Estas ocorrem durante a vigı́lia e geralmente são
acompanhados por manobra de Valsalva. Durante os perı́odos de hiperventilação as crianças ficam agitadas, com movimentos das mãos mais intensos, pupilas dilatadas, taquicardia, movimentos de balançar o corpo e
tônus muscular aumentado (Bruck et al., 2001; Julu et al., 2001).
4.2.4 Distúrbios da comunicação
Na forma tı́pica da SR observa-se ausência da fala com manutenção de
vocalizações simples e balbucio. Como a capacidade de verbalização é
bastante limitada é preciso atenção para reconhecer formas não verbais de
comunicação, normalmente sutis (Fehr et al., 2010).
Monteiro et al. (2009) observaram que 92,2% não utilizavam uma única
palavra com significado adequado e que 20,3% chegavam a empregar algum
gesto com propósito. Estes dados foram comparados aos de Velloso et al.
(2009) que avaliaram os conceitos de comunicação em pacientes com SR por
meio da avaliação da cor, da forma, do tamanho e da posição de objetos,
por rastreamento visual na tela do computador. O estudo não verificou
funcionalidade no grupo avaliado. De acordo com Segawa (2005) 53% das
38 pacientes estudadas não falavam qualquer palavra. Para Larsson et al.
(2005) 65% de 125 pacientes pesquisadas eram capazes de expressar de
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alguma forma o que queriam. Gratchev et al. (2001) refere que 34% de seus
38 pacientes eram capazes de pronunciar alguma palavra. No trabalho de
Hetzroni & Rubin (2006) das oito meninas avaliadas, quatro apresentavam
algum tipo de comunicação, e uma tinha comunicação verbal funcional. A
comunicação verbal efetiva é considerada como uma variação diagnóstica
rara e atı́pica na SR (Renieri et al., 2009).
4.2.5 Riso noturno e distúrbios do sono
Na SR é frequente a ocorrência de alterações do sono, entre as quais a
eclosão paroxı́stica de episódios de riso (Hagberg, 1989). Em investigação
de oitenta e três pacientes com SR. Ellaway et al. (2001) determinaram
que a qualidade do sono é pobre, quando comparada com crianças normais.
Normalmente, na criança com SR as horas totais de sono diminuem com a
idade, principalmente até os quatro anos, quando os cochilos diurnos quase
desaparecem. No entanto, isto não foi observado no grupo de pacientes com
SR que mantinha um padrão imaturo. Neste grupo não houve a diminuição
do sono relacionada à idade e ocorreu a manutenção do sono durante o dia.
Mount et al. (2002) relatam que 60,8% das pacientes avaliadas têm cochilos
frequentes durante o dia. Segawa (2001) afirma que o ciclo do sono na SR
equivale ao de uma criança de quatro meses de idade.
4.2.6 Crescimento
Dois parâmetros do crescimento podem ser significativamente afetados na
SR: o desenvolvimento pondoestatural e o perı́metro cefálico. Para Hagberg et al. (2001) a desaceleração do crescimento craniano ocorre já a partir
do terceiro mês de vida. Esta é uma das caracterı́sticas mais constantes
nesta condição. Para Segawa (2001) o peso corporal encontra-se significativamente abaixo do normal. Outra caracterı́stica de alteração do crescimento é o crescimento desproporcional dos pés (Hagberg, 1989). Larsson
et al. (2005) relatam que 97 entre 125 pacientes com SR (77,6%) tinham
os pés pequenos para a idade cronológica.
4.2.7 Ataxia e apraxia
As pacientes com SR que permanecem ambulantes apresentam marcha caracterı́stica, realizada com os membros em extensão e alargamento da base
de sustentação. Os passos são curtos e as mãos permanecem unidas, junto
à linha média, sem oscilação recı́proca dos membros superiores. Algumas vezes, há preferência de caminhar na ponta dos pés (Larsson & WittEngerstrom, 2001). A falta de direção e de planejamento faz com que a
marcha assuma um caráter apráxico. Sobre a deambulação, Monteiro et al.
(2009) apontam que 51,6% das pacientes avaliadas mostraram-se incapazes
de andar em ambiente externo sem auxı́lio. Estes achados se assemelham
aos de Segawa (2005) que investigou 38 indivı́duos com SR e detectou que
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47% eram incapazes de deambular em ambientes externos sem auxı́lio. Colvin et al. (2004) detectaram que 68% das 147 pacientes de sua série nunca
andaram. Gratchev et al. (2001) relataram que 10 entre 38 pacientes avaliados (26,3%) eram incapazes de andar.
4.2.8 Epilepsia
As crises epilépticas ocorrem em aproximadamente 70% a 80% dos indivı́duos com SR e, em geral, iniciam após os três anos de idade (Nissenkorn
et al., 2010). A epilepsia pode ter inı́cio mais precoce, nos primeiros meses
de vida. Nas fases mais avançadas da doença, as manifestações epilépticas
tendem a ser menos frequentes e intensas (Hagberg, 1989).
4.3 Formas clínicas
Costuma-se reconhecer duas formas clı́nicas da SR: a clássica ou tı́pica e,
a atı́pica. A forma clássica da SR é observada em pelo menos 80% dos
casos da doença e, de acordo com Witt-Engerstrom & Hagberg (1990),
possui quatro estágios clı́nicos: estagnação precoce do desenvolvimento
psicomotor, involução precoce, pseudo-estacionário e deterioração motora
tardia.
O estágio I, estagnação precoce do desenvolvimento psicomotor, ocorre
entre cinco meses e dois anos de idade. Neste estágio a criança para de adquirir habilidades psicomotoras e verificam-se as seguintes caracterı́sticas:
estagnação no desenvolvimento psicomotor, mudanças da comunicabilidade
e do contato ocular, distúrbios inespecı́ficos da personalidade, diminuição
do interesse por jogos ou brincadeiras, estereotipias manuais episódicas e
desaceleração do crescimento craniano.
No estágio II, involução precoce, que ocorre entre um e três anos de
idade, há perdas das habilidades motoras já adquiridas e demenciação
grave. Neste estágio encontram-se as seguintes caracterı́sticas: estereotipias manuais tı́picas, caracterı́sticas autı́sticas (um dos problemas principais), perda das habilidades manuais adquiridas com manutenção da função motora axial, marcha apráxica e atáxica, respiração irregular e crises
epilépticas.
No estágio III, pseudo-estacionário, que ocorre na fase pré-escolar ou
escolar, observa-se uma falsa parada no processo de regressão neuropsicomotora, que passa a ocorrer de forma mais lenta. Neste estágio estão
presentes as seguintes caracterı́sticas: relativa estabilização clı́nica, regressão parcial dos sintomas autı́sticos, apraxia e ataxia de marcha, ataxia
de tronco, estereotipias manuais tı́picas, retardo mental grave ou demência, crises epilépticas, espasticidade, distúrbios respiratórios, perda de peso
apesar de se alimentar adequadamente, escoliose e bruxismo.
O estágio IV, deterioração motora tardia, tem inı́cio após a perda da
marcha ou a progressiva redução da mobilidade e pode durar décadas,
pois esta perda é mais lenta do que no estágio II. Neste estágio ocorrem
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as seguintes caracterı́sticas: marcha reduzida, mobilidade restrita ao leito
ou a cadeira de rodas, sı́ndrome de múltiplas deficiências graves, para ou
tetraparesia, escoliose, distúrbios tróficos e vasomotores em pés, melhora
do contato emocional, melhora das manifestações epilépticas, olhar fixo e
intenso, linguagem expressiva e receptiva praticamente ausente.
O estágio I é habitualmente diagnosticado retrospectivamente e
caracteriza-se pela ocorrência de dissociação no desenvolvimento motor.
Este estágio pode estar ausente ou rapidamente evoluir para o estágio subsequente, e caracteriza-se por inadequada aquisição de funções motoras
manipulatórias finas e atraso no controle do tronco, no engatinhar e na
marcha independente (Hagberg, 1993). Cerca de dois terços das meninas
com forma tı́pica de SR apresentam atraso na aquisição da marcha e cerca
de 40% jamais adquire esta habilidade, o que se constitui no grupo de pior
desempenho (Witt-Engerstrom, 1987).
A perda rápida das habilidades previamente adquiridas é o que melhor caracteriza o ingresso no estágio II ou de involução precoce. Esta
fase tem inı́cio a partir do final do primeiro ano, intensificando-se entre
um e dois anos de idade e persistindo até os 30 a 42 meses, com duração
média de 17 meses (Witt-Engerstrom, 1987). Nesta fase é bastante frequente a ocorrência de alterações de humor, irritabilidade, crises de choro
aparentemente sem motivos ou episódios de risos durante o sono. Ocorrem também comportamentos autı́sticos, isolamento social, movimentos
corporais de balanceio rı́tmico, perda de linguagem verbal e evidente dificuldade nas habilidades manuais, como a preensão fina. Estas perdas
podem estabelecer-se de forma rápida, em semanas, ou insidiosa, ao longo
de meses. Segundo Hagberg (1993) no final desta fase ocorrem movimentos
involuntários e repetidos de mãos, com padrões estereotipados. As estereotipias mais precoces são movimentos circulares de levar uma ou as duas
mãos à boca, com movimentos faciais, de lı́ngua e labiais, além de ranger
dos dentes em vigı́lia. Todos estes sinais caracterı́sticos permitem suspeitar
do diagnóstico de SR.
O estagio III, pseudo-estacionário, caracteriza-se por recuperação espontânea do contato interpessoal e da comunicação não verbal (Hagberg,
1993). Ele ocorre em média aos trinta meses de idade, podendo variar
de vinte a cinquenta meses. Um fenômeno conhecido como apontar com o
olhar (eye pointing) é uma forma caracterı́stica de comunicação que emerge
nesta fase (Hagberg et al., 1983). Apesar desta melhora, os movimentos
estereotipados de mãos, na linha média, tornam-se mais evidentes e surgem
padrões definidos de estereotipias manuais, como torcer, esfregar e bater.
A incapacidade de executar movimentos manuais intencionais fica mais evidente. O estágio III pode durar décadas e é observado em alguns pacientes
com SR que permanecem andando de forma independente ao longo de toda
a vida.
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O estágio IV, ou deterioração motora tardia, é caracterizado por perda
da marcha independente nas pacientes que adquiriram esta função (estágio
IV A), ou por progressiva redução da mobilidade nas meninas que nunca
adquiriram marcha, vista em geral a partir dos 10 anos de idade (estágio IV
B) (Witt-Engerstrom & Hagberg, 1990). Nesta fase da doença, a escoliose
está quase constantemente presente, bem como a osteopenia. Estas manifestações costumam ser mais precoces e intensas no subgrupo previamente
não ambulante (IV B). Apesar de ocorrer uma progressão dos sintomas motores, não ocorre perda adicional da função cognitiva (Segawa & Nomura,
2005; Bruck et al., 2001).
Ainda quanto à classificação, as formas atı́picas de SR são aquelas em
que nem todas as caracterı́sticas da doença estão presentes. Reconhecemse as formas: frusta com linguagem preservada, congênita e a de involução
inicial tardia (Mari et al., 2005).
A forma frusta com linguagem preservada é uma variante descrita por
Yamashita et al. (2001). Ela representa cerca de 10% dos casos de SR,
constituindo-se a forma de evolução mais lenta e menos grave da doença.
O uso funcional das mãos é relativamente preservado, ocorrem menos estereotipias e há manutenção do uso de linguagem, com permanência do uso
de frases agramaticais ou palavras isoladas. Os sinais adicionais de envolvimento motor central (espasticidade, distonia e escoliose) podem ocorrer
após a puberdade. Segundo Hagberg et al. (2001) a forma frustra é restrita
ao grupo que após os dez anos de idade apresenta quadro clı́nico atenuado
e incompleto de SR. Mari et al. (2005) relataram que em 50% das pacientes de forma frustra de SR encontra-se mutação em MECP2, resultado
inferior ao observado na forma clássica, em que cerca de 90% dos casos tem
anormalidade neste gene.
A forma congênita caracteriza-se por grave atraso inicial do desenvolvimento psicomotor e microcefalia congênita. Nesta forma nenhuma outra
etiologia pode ser definida e há caracterı́sticas bastante nı́tidas de SR a
partir de 18 meses de idade (Hagberg, 1995).
A forma com involução inicial tardia caracteriza-se por inı́cio da involução entre os três e seis anos de idade. As caracterı́sticas comportamentais
são muito similares às observadas na forma clássica de SR. Este quadro
também apresenta melhor prognóstico, com manutenção da marcha independente. Há poucos os relatos desta forma de SR (Hagberg, 1995).
4.3.1 SR no sexo masculino (fenótipos correlacionaos a mutações do
gene MECP2 no sexo masculino)
Existem relatos de meninos com caracterı́sticas fenotı́picas similares às observadas na SR clássica, como os sete casos descritos por Christen & Hanefeld (1995) antes da identificação do gene MECP2 como responsável pela
SR. A cada ano há mais estudos de casos de meninos com mutação no
MECP2 (Villard, 2007; Christodoulou & Ho, 2009).
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Villard (2007) propôs uma classificação para as sı́ndromes relacionadas
a mutações ou a aumento do número de cópias de MECP2 no sexo masculino: no grupo um inseriu a forma clássica da SR no sexo masculino, no
grupo dois a deficiência mental de leve a grave e, no grupo três, o fenótipo
grave associado a duplicação no gene MECP2.
A encefalopatia neonatal é considerada a forma clássica e a mais frequente da SR no sexo masculino. Estes casos foram associados a deleção ou
mutação de ponto no gene MECP2. A genitora assintomática ou com dificuldades de aprendizagem leve, pode ser portadora da mutação, às vezes,
com filhas afetadas com a forma clássica da SR. Os meninos acometidos
apresentam microcefalia, hipotonia axial desde o perı́odo neonatal, espasticidade dos membros, movimentos involuntários, incluindo os maneirismos
manuais, crises epilépticas e anormalidades respiratórias, como hipoventilação central, podendo evoluir para insuficiência respiratória. Tais crianças
falecem antes dos três anos de idade (Villard, 2007; Christodoulou & Ho,
2009).
O segundo grupo é caracterizado por meninos com deficiência mental não progressiva de leve a grave. A sobrevida destes indivı́duos é mais
longa, alcançando a quarta ou quinta década de vida. Os sinais clı́nicos
mais frequentemente associados são: sinais piramidais, caracterı́sticas parkinsonianas e macroorquidismo, o que levou a denominação de sı́ndrome
PPM ligada ao X (PPM-X). Estes pacientes também podem apresentar
ataxia, tremor, incoordenação motora, afasia, apraxia, escoliose, epilepsia
e transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia e autismo (Villard, 2007;
Christodoulou & Ho, 2009).
O fenótipo grave associado a duplicações no Xq28, região onde está
localizado o gene MECP2, foi descrito em meninos com deficiência mental
grave associada a hipotonia facial com protusão da lı́ngua, espasticidade
progressiva e hiperreflexia em membros, predomı́nio nos inferiores e infecções respiratórias recorrentes. A última é uma das causas do óbito, que
ocorre por volta da segunda década de vida. Podem apresentar também
microcefalia e assimetria do crânio, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ausência da fala, hipotonia axial e crises epilépticas de difı́cil
controle. Geralmente, estes meninos não adquirem a marcha e apresentam
dismorfismo faciais leves (Villard, 2007; Christodoulou & Ho, 2009).
A forma clássica e as variantes mais leves da SR foram descritas entre
meninos que apresentavam alterações cromossômicas, como 47XXY (cariótipo de indivı́duos com sı́ndrome de Klinefelter) (Topcu et al., 2002;
Clayton-Smith et al., 2000), ou com mutação no MECP2 pós-zigótica resultante do mosaicismo somático, em que algumas células apresentam mutação do gene e outras não (Villard, 2007; Christodoulou & Ho, 2009).
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4.4 Diagnóstico
A confirmação do diagnóstico de SR em indivı́duos com quadro clı́nico
sugestivo desta condição pode ser feita por meio da pesquisa de mutações
no gene MECP2. Recomenda-se que a investigação da SR seja feita por
sequenciamento bidirecional que identificará a maioria das mutações. Caso
este estudo seja negativo e a clı́nica sugestiva, deve-se proceder a pesquisa
para grandes duplicações ou deleções, por meio de técnicas como o MLPA
(Multiplex Ligation Probe Amplification) (Villard, 2007; Christodoulou &
Ho, 2009).
É importante enfatizar que o diagnóstico da SR é baseado em critérios
clı́nicos, não sendo necessária a confirmação genética para se estabelecer
este diagnóstico (Hagberg et al., 2002). Ocorre identificação de mutação
em MECP2 em 70 a 90% dos pacientes com a forma clássica e 40 a 50% dos
com formas atı́picas (Shahbazian & Zoghbi, 2001; Julu & Witt-Engerstrom,
2005; Christodoulou & Ho, 2009). A presença de grandes deleções no gene
está presente em 10% dos indivı́duos com a forma clássica e 7% com as
formas atı́picas (Christodoulou & Ho, 2009).
Um outro gene, também localizado no cromossomo X e conhecido como
CDKL5, é responsável por formas atı́picas de SR, com manifestações mais
graves e precoces, em especial epilepsia de difı́cil controle medicamentoso.
4.5 Tratamento medicamentoso
Não existe tratamento efetivo para a SR, uma condição neurodegenerativa.
Além da reabilitação multidisciplinar, algumas medicações são utilizadas
visando o tratamento medicamentoso sintomático.
Nas crianças com crises epilépticas, a administração do Topiramato,
droga com efeitos GABAérgicos e glutaminérgicos, ambos sistemas envolvidos na SR, melhora as anormalidades respiratórias e tende a controlar as
crises (Segawa & Nomura, 2005; Christodoulou & Ho, 2009).
A risperidona, neuroléptico atı́pico, em baixas doses, ou drogas inibidoras da recaptura da serotonina, são opções para o tratamento da agitação
psicomotora. Porém, elas devem ser ministradas com cautela nos casos das
crianças com crises epilépticas não controladas. A melatonina pode melhorar o padrão do sono. Entretanto, como não é comercializada no Brasil,
outras opções são o hidrato de cloral, a hidroxizina e a difenidramina (Christodoulou & Ho, 2009).
Alguns autores sugerem que a SR é uma das formas secundária de
deficiência de folato no cérebro, e a administração de ácido folı́nico poderia
promover algum benefı́cio, principalmente no controle das crises epilépticas
(Ramaekers e Blau (2005), apud Segawa & Nomura (2005)).
4.6 Habilidades funcionais na SR
Um aspecto interessante para ser analisado nos pacientes com SR são as
habilidades funcionais e a necessidade de assistência por parte dos cuida-
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dores. Para tanto optou-se em apresentar dados baseados nos trabalhos de
Monteiro et al. (2009) e Monteiro et al. (2010).
Estes trabalhos utilizaram como sistema de avaliação a o Inventário
de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI - Pediatric Evaluation of
Disability Inventory), desenvolvido por Haley et al. (1992) e validado para
a população brasileira por Mancini (2005). Este instrumento de avaliação
tem como caracterı́stica principal coletar informações a respeito da capacidade dos indivı́duos e da necessidade de auxı́lio oferecida pelo cuidador
nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. A Tabela 1 mostra
a comparação entre as habilidades funcionais e a Tabela 2 a necessidade
de assistência do cuidador.
Tabela 1. Habilidades funcionais na SR. Adaptado de Monteiro et al.
(2009)).

Área do PEDI
Autocuidado
Mobilidade
Função social

Média±
desvio-padrão
8,9±5,4
30,2±25,7
5,2±4,9

Pior
desempenho
0
1,7
0

Melhor
desempenho
26
74,5
21,5

Tabela 2. Assistência do cuidador na SR. Adaptado de Monteiro et al.
(2009)).

Área do PEDI
Autocuidado
Mobilidade
Função social

Média±
desvio-padrão
0,9±2,7
32,2±32,2
0,4±1,9

Pior
desempenho
0
0
0

Melhor
desempenho
15
83
12

A Figura 1 apresenta a sobreposição dos resultados das habilidades
funcionais e assistência do cuidador.
Analisando os dados apresentados, na SR a habilidade funcional que se
mostra mais preservada é a mobilidade, e o desempenho nas áreas de função social e autocuidado apresentam sempre valores muito baixos, mesmo
em fases iniciais da doença (Monteiro et al., 2009). O prejuı́zo do uso funcional das mãos, presente precocemente na SR (Segawa, 2005; Mount et al.,
2002; Larsson et al., 2005) provavelmente é o responsável pelo desempenho bastante baixo nas áreas de autocuidado e, desta forma, verificou-se a
necessidade de muito auxı́lio por parte do cuidador (Monteiro et al., 2009).
A perda ou falta de aquisição da expressão da linguagem (Larsson et al.,
2005; Segawa, 2001; Gratchev et al., 2001) responde pela baixa pontuação
na área de função social (Monteiro et al., 2009). Para viabilizar função na
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Figura 1. Comparação entre os escores de desempenho no PEDI.

área de autocuidado, na maioria dos itens do PEDI, foi necessário auxı́lio
total do cuidador.
Nas habilidades funcionais a área que necessitou de menor assistência
por parte do cuidador foi à de mobilidade (Monteiro et al., 2009). Laurvick
et al. (2006) também concluı́ram que a SR é associada com incapacidade
grave, e que a maioria das crianças e adultos jovens são altamente dependentes no autocuidado, na mobilidade, na comunicação e na cognição
social.
Na comparação entre a habilidade funcional e a assistência do cuidador,
este estudo sugere que, na área de mobilidade, as pacientes encontram-se
assistidas de forma adequada, uma vez que o desempenho das habilidades
funcionais foi similar ao do auxı́lio prestado pelo cuidador. Nas áreas de
autocuidado e função social, no entanto, as pacientes com SR recebem
mais assistência do cuidador do que é necessário. Todavia, o desempenho
global nestas duas áreas já é significativamente comprometido e as poucas
habilidades podem não possibilitar qualquer função sem auxı́lio.

5. Considerações Finais
Com base nos aspectos apontados na presente revisão, é possı́vel afirmar
que as caracterı́sticas clı́nicas da SR a tornam uma doença incapacitante
e uma condição particularmente desafiadora para a equipe de reabilitação,
tendo em vista a gravidade do comprometimento motor com presença de
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escoliose, retrações osteotendı́neas e a progressiva imobilidade nas fases
mais avançadas da doença.
Além do comprometimento motor, as alterações cognitivas evidentes
nesta população, associadas às alterações músculo-esqueléticas, podem impactar negativamente no nı́vel de independência funcional. Para tanto,
o presente trabalho fornece informações úteis e atuais sobre as principais
caracterı́sticas da doença, o que auxiliará profissionais da saúde na compreensão dos fenômenos relacionados, bem como no tratamento e atendimento
de seus pacientes.
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