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 1. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.  8. LOGOPEDIA, TERAPIA DA FALA E DA LINGUAXE. 
As alteracións na linguaxe e na fala, das persoas coa SXF son uns dos ras-
gos mais frecuentes. Nos nenos/ homes adóitase observar ritmo irregular, 
maior velocidade e dispraxia verbal (falta de planificación motora da fala).  
Para conseguir mellorar a pronunciación un exercicio moi utilizado é reali-
zar movementos finos suaves e rápidos coa lingua e os beizos.  
 

A fin de estimular que o neno desenvolva a capacidade de falar, a informa-
ción debe ser presentada como unha imaxe única que será máis fácil de 
aprender para este tipo de persoas; integrando a información nun único 
estimulo visuais, auditivo e motor, que é moito mais eficaz para a interiori-
zación da aprendizaxe. 
 

O rendemento adoita diminuír a medida que a linguaxe adquire estruturas 
e conceptos abstractos, pero estes nenos teñen moi desenvolvida unha ca-
pacidade alta de imitación verbal, que debemos empregar como ferramen-
ta de traballo e aprendizaxe. A verborrea, os comentarios evasivos e o con-
tacto visual escaso, serán outros problemas que deban tratar os logopedas, 
tendo sempre en conta a dificultade de adaptación a novos ambientes des-
tas persoas, polo que se debe dedicar un tempo ó proceso a explicar ou 
presentar os cambios, isto reduce as dificultades e facilita a adaptación aos 
novos cambios e á terapia. 

 9. INTEGRACIÓN SENSORIAL, TRATAMENTO  
  PSICOPEDAGÓXICO E CONDUTUAL. 

 11. CONCLUSIÓNS. 

As propostas feitas ao longo dos anteriores puntos podemos definilas como 
un tratamento multidisciplinar- integrado, que require existencia de 
profesionais, xa sexan en centros públicos ou privados, que estean directa-
mente involucrados en conseguir normalizar no posible as vidas destas 
persoas, que xa ao nacer presentan unha serie de necesidades moi amplas, 
pero para as que en moitos casos disponse de tratamentos específicos e 
con bos resultados. 
 
Á súa vez, necesítase unha colaboración ESPECIAL das familias afectadas 
para que o tratamento sexa efectivo. O seu esforzo xunto co dos moitos 
especialistas/ PROFESIONAIS involucrados no tratamento multidisciplinar, 
debe perseguir un tratamento eficaz e duradeiro, que permita unha inte-
gración social e laboral de calquera persoa que naza ca Síndrome X-Fráxil. 
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Debemos comezar por facer unha boa difusión e ofrecer información so-
bre a existencia e as características da síndrome X-Fráxil (SXF).  
 

E preciso realizar un esforzo para informar ós profesionais da medicina e 
da educación que serán os primeiros que poden detectar e intervir cas 
persoas afectadas. A vez que fan unha labor de alerta sobre as familias 
para poder detectar outros portadores ou persoas afectadas e que pola 
súa idade poden estar mal diagnosticadas. 

 2. VALORACIÓN CLÍNICA. 

Unha valoración clínica axeitada é fundamental para detectar aos posi-
bles individuos afectados coa SXF. É necesario que os médicos de fami-
lia, pediatras e neuropediatras coñezan moi ben as características que 
amosan e definen a estes pacientes e a variabilidade de síntomas que 
poden ser debidos á SXF. Unha valoración clínica precoz destes indivi-
duos permitiría unha intervención axeitada no desenvolvemento psico-
motor do paciente, que lle permita alcanzar o máximo nivel posible. 

 3. DIAGNÓSTICO XENÉTICO MOLECULAR. 

Unha vez realizada a valoración clínica do paciente e cando se sospeita 
que pode padecer a SXF, deberase descartar por probas xenéticas mole-
culares.  
 

Debido á alta prevalencia desta síndrome (1 individuo afectado por cada 
2500-4000) e ás múltiples consecuencias, será necesario contar con la-
boratorios de xenética e bioloxía molecular nos servizos sanitarios e que 
posibiliten un diagnóstico con total certeza da Síndrome, evitando os 
falsos diagnósticos.  
 

Tamén é necesario que existan unidades de diagnóstico prenatal efecti-
vas que permitan, de forma rápida e fiable, descartar a síndrome nos 
embarazos de risco. 
 

Realizar un diagnóstico preciso e rápido da SXF permite detectar ás fa-
milias coa síndrome, o que permitirá reducir a súa incidencia e a súa ex-
pansión e a vez evitar  situacións de tensión e angustia nas familias 
afectadas. 

 4. CONSELLO XENÉTICO E ASESORAMENTO  
      FAMILIAR. 

O diagnostico dun individuo, debe levar a realizar uns análises (probas 
xenéticas) ó resto de persoas da familia susceptibles de herdar o cromo-
soma X (xa sexa coa permutación ou a mutación completa). Nalgúns 
casos poderán ser detectados portadores sans (sen trazos clínicos da 
patoloxía) pero que teñen unha probabilidade alta de ter fillos ou netos 
afectados. 
 

É preciso explicar o patrón hereditario e o tipo de análise ou probas que 
terán que realizarse os membros da familia.  
 

O consello xenético permite coñecer o risco empírico que existe de her-
dar o cromosoma X alterado e aconsellar á familia sobre as posibilidades 
que existen na actualidade para ter descendencia sa, realizando un en-
foque preventivo da patoloxía. Entre as posibilidades actuais atópanse 
un amplío abano de técnicas; o diagnóstico prenatal, diagnóstico preim-
plantacional, doazón de gametos, etc.  Todas estas posibilidades permi-
ten ás familias decidir entre elas á hora de ter outros fillos. 

 5. SEGUIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 

Unha vez que se detectou a síndrome nunha familia, será convinte reali-
zar un seguimento por parte do médico de familia e os especialistas 
precisos, que deben posibilitar o tratamento dos múltiples síntomas que 
adoitan aparecer nesta síndrome, entre outras: otite, padal fendido, 
hernias, anomalías cardíacas, dificultade respiratoria, hiperactividade, 
hipotonía e atraso motor, unha timidez ou ansiedade excesivas así como 
outro tipo de alteracións cognitivas.  
 

Moitos destes síntomas trátanse de xeito efectivo con fármacos ou cun 
abordaxe terapéutico, que evita maiores secuelas nos pacientes, como 
poden ser a falta de audición, problemas de comportamento e illamento, 
problemas de linguaxe e aprendizaxe, etc.; e que en definitiva reducen 
ou dificultan a súa integración social. 

 6. ESTIMULACIÓN PRECOZ. 

Como indicabamos anteriormente, un diagnóstico canto antes facilita in-
tentar minimizar as alteracións cognitivas dos nenos afectados por me-
dio de programas de estimulación precoz. 
 

Estes programas permitirán desenvolver e ampliar as súas capacidades 
e habilidades ao máximo. Para que sexan eficaces deben iniciarse nos 
primeiros anos de vida. Este tipo de enfoque terapéutico precisa contar 
coa colaboración da familia, o seu papel e clave na estimulación precoz 
do individuo afectado (de nada serven dúas horas de traballo dun profe-
sional se non son integradas na rutina da familia) xa que eles multipli-
can a eficacia do traballo profesional. 

 7. TRATAMENTO FARMACOLÓXICO. 

Na actualidade non existe un tratamento curativo para a SXF que permi-
ta recobrar o estado normal das persoas afectadas, pero cóntase cun 
amplo abano de fármacos que tratan de forma efectiva moitos dos sín-
tomas descritos, aliviando e permitindo en moitos casos levar unha vida 
familiar e social máis normalizada. 

Todas as persoas que están traballando na terapia ou no proceso de apren-
dizaxe do neno afectado pola SXF, deben perseguir o mesmo propósito; pa-
ra iso é fundamental unha coordinación terapéutica, educativa e familiar.  
 

Na etapa escolar, sempre que sexa posible é moi beneficioso estar nun co-
lexio de integración pola capacidade de aprendizaxe por imitación que te-
ñen os nenos. 
 

En moitos temas ou materias se da unha maior aprendizaxe do esperado, 
si ben a principal dificultade terémola á hora de avaliar esas aprendizaxes, 
é preciso buscar formas alternativas ou modalidades de exame mais adap-
tadas á problemática de cada neno; así constaremos unha maior aprendi-
zaxe. 
 

O apoio psicopedagóxico é fundamental nestes nenos para conseguir des-
envolver ao máximo as potenciais individuais e corrixir aquelas condutas 
que interfiren na aprendizaxe. Por iso sería útil que asistisen a clases de 
apoio dentro do seu programa educativo integrado. Tamén pode ser moi 
útil o uso das novas tecnoloxías, como a informática, para mellorar o de-
senvolvemento cognitivo con programas informáticos específicos. 

 10. PLAN EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO. 

Debido á variabilidade nos síntomas destes pacientes, é necesario coñecer 
as necesidades e habilidades de cada neno concreto. Normalmente é nece-
sario un apoio en áreas como a atención, a hiperactividade, a impulsivida-
de, a concentración, a relaxación ou as habilidades sociais. Será necesario 
conseguir un procesamento da información sensorial de xeito efectivo, así 
como un desenvolvemento das capacidades motoras finas; contando co 
apoio dos profesionais. 
 

É recomendable un tratamento dos problemas de comportamento por un 
especialista, así como unha colaboración estreita coa familia para conseguir 
estruturar a contorna, previr a sobreestimulación, fomentar a linguaxe, 
conseguir o uso de técnicas calmantes e de reforzamento positivo da con-
duta. 


