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INTRODUÇÃO

As anomalias da diferenciação sexual (ADS) em geral se caracterizam pela discordância entre  
sexo genético, gonadal/hormonal e fenotípico do indivíduo, assim como se destacam pela 
heterogeneidade causal e a variabilidade clínica. Sua frequência entre os nascidos vivos varia de 
0,002% até 2%, dependendo dos critérios de classificação adotados. Em alguns indivíduos, podem 
cursar com outras anomalias do desenvolvimento, constituindo diferentes síndromes, sequências ou 
associações, parte delas de origem genética. 

OBJETIVOS

Levantamento e caracterização da casuística do Grupo de Estudos da Determinação e 
Diferenciação do Sexo (GIEDDS), em relação aos casos classificados como “anomalias genitais 
associadas a outras anomalias congênitas múltiplas” ou quadros malformativos complexos com 
anomalias genitais. 

CASUÍSTICA E MÉTODOS

Foram analisados os prontuários de pacientes atendidos no ambulatório do GIEDDS, que 
funciona no Hospital das Clínicas (HC) da UNICAMP, no período de 1999 a 2010, sendo incluídos na 
casuística aqueles registrados como apresentando quadros malformativos complexos associados a 
anomalias genitais, ou com diagnóstico específico de síndromes, sequências ou associações de 
anomalias congênitas múltiplas, com descrição de desvios da morfogênese genital.

Entre os 789 casos novos registrados no período, 85 (10,8%) atendiam ao critério de inclusão e 
foram analisados conforme protocolo que incluiu motivo do encaminhamento, hipótese diagnóstica, 
antecedentes familiais, exames complementares realizados, resumo dos achados de exame físico e 
seguimento. 

Os casos selecionados foram classificados conforme resultado do exame de cariótipo e o 
diagnóstico etiológico (suposto ou confirmado), sendo os dados incluídos em planilha Microsoft Excel 
para análise estatística. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCM-UNICAMP 
(294/2011).  

RESULTADOS E COMENTÁRIOS

Os resultados estão expostos nos gráficos 1 a 3, classificados de acordo com o cariótipo e 
hipótese diagnóstica. No gráfico 1, que contempla toda a amostra, nota-se que, além de um grupo 
heterogêneo composto por diversas condições que tem as ADS como manifestações associadas 
(29%), os principais diagnósticos foram: sequência de Rokitansky/associação MURCS (18%), 
malformações genitais isoladas/complexas (8%), teratogênese (5%), associação VATER (3%) e 
cromossomopatias autossômicas (3%), com predomínio de casos de diagnóstico não esclarecido 
(34%). 

Entre os casos classificados em “Outras condições com ADS associadas”, destacam-se as 
síndromes de Aarskog, Prader-Willi, Kalmann e complexo WAGR (tumor de Wilms, Aniridia, 
anomalias do trato Genito-urinário e Retardo mental), cujo quadro clínico inclui alterações genitais.

Já entre os indivíduos com cariótipo 46XX, houve predomínio da síndrome de Rokitansky e/ou 
associação MURCS (aplasia de derivados Mullerianos, agenesia e/ou ectopia Renal e defeitos 
vertebrais Cervico-torácicos ou displasia de Somito cervico-torácico), enquanto entre os 46 XY, 
predominaram os casos de diagnóstico indeterminado. Tal fato não é inesperado, occorrendo em 
outros estudos, sendo este o grupo de maior dificuldade diagnóstica. A ação de teratógenos foi 
considerada com maior freqüência também neste grupo, com destaque para a síndrome alcóolica 
fetal, cujas manifestações incluem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, dismorfismos faciais, 
anomalias cardíacas,  esqueléticas e, menos frequentemente a hipoplasia genital.

O maior percentual de indivíduos com sexo genético feminino e diagnóstico de 
Rokitansky/MURCS era esperado, pois é motivo comum de encaminhamento entre os casos de 
amenorréia primária. As demais condições identificadas também são incluídas na miscelânea de 
síndromes/sequências/associações que cursam com desvios da morfogênese genital, como 
malformações genitais associadas ao sistema urinário e associação VATER (malformação Vertebral, 
atresia Anal, atresia esofágica com fístula Traqueo-Esofágica, hipoplasia Radial e/ou agenesia Renal 
unilateral).  

A caracterização dessa amostra permitirá ampliar o estudo genético-clínico desses pacientes, 
com eventual determinação do diagnóstico etiológico nos casos ainda não concluídos, com 
perspectivas de aprimorar estratégias de tratamento e prevenção de complicações, bem como o 
processo de aconselhamento genético dos indivíduos afetados e suas famílias.
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