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A fibrilina é uma glicoproteína que liga cálcio e é essencial para a formação das fibras elásticas 

do tecido conjuntivo. Foram descritas três formas. A fibrilina-1 é o maior componente 

das microfibrilhas que formam uma bainha que rodeia a elastina amorfa. A proteína fibrilina-2 foi 

isolada em 1994 por Zhang, e pensa-se que desempenha um papel no início da elastogénese. Mais 

recentemente, a fibrilina-3 foi analisada e crê-se que se localize maioritariamente no cérebro. Tanto a 

fibrilina-1 como a fibrilina-2 são codificadas por dois genes diferentes, FBN1 e FBN2, localizados 

nos cromossomas humanos 15 e 5, respectivamente. Uma mutação no locus FBN1 poderá causar 

o Síndrome de Marfan. Este gene é muito longo, sendo constituído por 65 sequências codificadoras e 

já foram identificadas mais de 200 mutações diferentes. Até ao momento sabe-se que mutações no 

meio do gene causam uma forma da doença muito grave, considerada até de letal porque a criança já 

nasce com dilatação da aorta e demais características. Na região final do gene as mutações parecem 

correlacionar-se com quadros clínicos leves. Além disso, as mutações são quase sempre exclusivas 

de uma determinada família. Uma família descrita em França permitiu a localização de um segundo 

locus para o SMF. Isto sugeriu uma heterogeneidade genética, surgindo a denominação de Síndrome 

de Marfan tipo 2. Após anos de controvérsia, sobretudo pelo facto dos pacientes apresentarem um 

quadro clínico não clássico, sem o envolvimento ocular, um segundo gene responsável pela SMF foi 

encontrado na região cromossómica 3p24, TGFBR2, codificador do receptor 2 do factor de 

transcrição TGF-ß, essencial à manutenção da matriz extracelular.  

O Síndrome de Marfan é uma doença do tecido conjuntivo. Este liga todas as partes do corpo e 

ajuda a controlar a forma como o corpo cresce. Cerca de 1 em 5000 pessoas têm Síndrome de 

Marfan. É frequente o Síndrome de Marfan ser hereditária, sendo uma doença autossómica 

dominante, no entanto, cerca de 25 a 30% dos casos são resultado de mutações espontâneas, em que 

nenhum dos pais tem a doença. Nesta síndrome, a proteína em falta é a fibrilina que normalmente 

está presente em grande quantidade nos ligamentos que unem os ossos, nas articulações e nas lentes 

dos olhos, chamadas de cristalino, assim como na camada interna das artérias, principalmente da 

aorta. Quando esta proteína está ausente leva a que os ligamentos e as artérias se tornem mais 

flácidos e frágeis. 
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Assim, as principais manifestações clínicas do Síndrome de Marfan concentram-se em três 

sistemas principais: o esquelético, caracterizado por estatura elevada, escoliose, braços e mãos 

alongados e deformidade torácica; o cardiovascular, caracterizado por alterações da válvula mitral e 

dilatação da artéria aorta; e o ocular, caracterizado por miopia e luxação do cristalino. Entre as 

manifestações clínicas, destacam-se as potencialmente fatais: os aneurismas e dissecções da aorta. 

A Síndrome de Marfan pode ser difícil de diagnosticar porque os sinais e sintomas podem 

variar de pessoa para pessoa. Na maioria dos casos, o diagnóstico é baseado num exame físico 

completo e numa avaliação detalhada do historial médico e familiar de cada pessoa. Os critérios de 

Ghent consistem numa avaliação de sintomas tendo em conta a existência ou não de antecedentes 

familiares. Os critérios de diagnóstico claro nos indivíduos com história familiar da doença requerem 

uma manifestação major para o diagnóstico. Naqueles em que não existem antecedentes familiares, 

pelos menos duas alterações major e o envolvimento de outro sistema do organismo devem estar 

presentes para um diagnóstico correcto. O diagnóstico genético pode ser fundamental na maior 

precocidade e precisão do diagnóstico. Actualmente os critérios de diagnóstico desta doença incluem 

a detecção de mutações genéticas. 

Não existe cura para este síndrome, porém, há uma série de tratamentos que ajudam a melhorar 

a qualidade de vida e a prevenir alguns problemas associados a esta doença. Um dos passos mais 

importantes é o acompanhamento por parte de cardiologistas, ortopedistas e oftalmologistas. Em 

termos cardiológicos, a toma de betabloqueadores é recomendada, mesmo que ainda não se verifique 

a dilatação da aorta, de forma a diminuir a frequência e a força dos batimentos cardíacos e deve 

efectuar-se ecocardiogramas periodicamente para controlar o tamanho e o funcionamento da aorta e 

do coração. Exames oculares são igualmente importantes para detectar problemas de visão que 

poderão surgir. É especialmente importante que os portadores desta síndrome não fumem visto que 

correm um risco maior de sofrer de lesão pulmonar. Por vezes é necessário cirurgia para atenuar 

certas complicações como, por exemplo, substituir válvulas cardíacas, reparar a aorta, corrigir 

problemas de visão, corrigir problemas ortopédicos, entre outros. 

Em 2007 iniciou-se, em Johns Hopkins, um estudo sobre o uso de Losartan, um bloqueador da 

actividade de TGF-beta, para a diminuição da formação de aneurismas aórticos e para restauração da 

arquitectura da parede da aorta nos portadores de Síndorme de Marfan. Em 2011 foi revelado que no 

estudo tinham sido obtido resultados satisfatórios em modelos animais e que iriam progredir para o 

estudo em modelos humanos. Outra esperança ainda para a cura desta síndrome é a terapia génica. 

 

 


