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Introdução 

     As anomalias da diferenciação do sexo (ADS) são condições heterogêneas, associadas a  fenótipos 

variados e diversos mecanismos etiopatogênicos. Atualmente, são considerados três grupos principais: as 

anomalias de cromossomos sexuais como as síndromes de Turner (45,X) e Klinefelter (47,XXY), as ADS 

46,XY (com anomalias genitais por alteração no desenvolvimento testicular ou defeitos androgênicos) e 

46,XX (anomalias  ovarianas ou por excesso de andrógenos virilizantes) e há um número considerável de 

indivíduos classificados como “Outros”, com cariótipo 46,XX ou 46,XY e anomalias genitais não 

relacionadas a distúrbios da diferenciação gonadal e(ou) hormonais específicos, também designados como 

quadros malformativos complexos1. Nesse último grupo, entre as ADS 46,XX, destacam-se a associação 

MURCS (Mullerian duct aplasia, Unilateral Renal agenesis, and Cervicothoracic Somite anomalies) e a 

síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). 

   A síndrome de MRKH (OMIM 227000) caracteriza-se por ausência congênita do útero e hipoplasia ou 

ausência da porção proximal da vagina, ocorre em 1:4500 recém-nascidas do sexo feminino, sendo 

subdividida em dois tipos.  

- Tipo I ou isolado: conhecido como sequência de Rokitansky; menos comum; resultante de falha do 

desenvolvimento de ductos e tubérculo mulleriano;  

- Tipo II: relacionado a um conjunto de anomalias designado como associação MURCS (OMIM 601076), 

caracterizada pela ocorrência simultânea de anomalias renais (30% a 40%), esqueléticas (10% a 12%) e 

outras, como auditivas ou cardíacas, (5% a 16%), de causa não definida e cuja frequência é maior do que a 

esperada caso isso se desse ao acaso, determinando um padrão epidemiológico. 

    A principal manifestação clínica é a amenorreia primária, sem ambiguidade genital, em pacientes com 

fenótipo feminino e função ovariana normal. Ao exame físico, as mamas e a pilificação pubiana são 

compatíveis com o estágio V de Tanner, com vagina em fundo cego e de profundidade reduzida (2 a 7 cm). 

Os ovários são normais e funcionais, bem como o perfil endocrinológico.  

  A etiopatogenia é pouco compreendida e a frequência possivelmente subestimada, pela variabilidade 

clínica e a similaridade com outros quadros malformativos associados a anomalias genitais. 

 

Objetivos 

    Caracterizar a casuística do GIEDDS, a partir da hipótese diagnóstica de síndrome de MRKH e (ou) 

associação MURCS, determinar a frequência das principais anomalias descritas na síndrome de MRKH na 

amostra estudada e verificar se a investigação clínica, os exames de controle, o tratamento proposto e o 

aconselhamento genético foram concluídos. 

 

Métodos 

Realizado estudo descritivo e retrospectivo, abrangendo o período de 1999 a 2012, iniciando pela consulta 

aos registros do arquivo do Serviço de Genética Clínica do Departamento de Genética Médica (DGM) da 

FCM-UNICAMP, que inclui os dados relativos aos atendimento do Ambulatório do GIEDDS, sendo 

selecionadas 14 pacientes, cujos prontuários foram analisados seguindo roteiro para coleta de dados, 

levando em conta as manifestações principais da síndrome de MRKH, além de anomalias associadas, 

resultado de exames, avaliações complementares e outros procedimentos realizados. 

	  

 
Resultados e Discussão 

    Entre os 869 casos de ADS registrados no GIEDDS no período analisado, 14 (1,6%) tinham hipótese de 

síndrome de MRKH e(ou) associação MURCS.  A idade média das pacientes por  ocasião do 

encaminhamento foi de 29,5 anos, sendo 50% maiores de 20 anos, conforme a tabela 1. 

 

 

  

 

 

    Quatro pacientes foram classificadas no tipo I (29%) e 10 no tipo II (71%). Amenorréia primária foi o 

motivo principal de encaminhamento. Além dessa manifestação, todas tinham cariótipo 46,XX sem 

alterações relevantes e dosagens normais de FSH e LH, exceto uma, com provável disgenesia gonadal 

pura associada. Também foram submetidas a radiografias de coluna, ultra-som abdominal e pélvico, além 

de avaliação cardiológica em alguns casos. A frequência de anomalias vertebrais, renais e cardíacas, parte 

delas discriminantes para a classificação em tipos I e II, encontra-se na tabela 2: 

 

 

 

 

 

     

 

Com relação às anomalias associadas, a frequência observada foi semelhante a de estudos anteriores, 

como o de Pittock, Babovic-Vuksanovic e Lteif (2005)2, que incluiu 25 mulheres com síndrome de MRKH 

atendidas entre 1975 e 2002 (tabela 2). 

 

Conclusão 

  Durante o período analisado, identificados 14 registros da síndrome MRKH entre 869 atendimentos, 

sendo quatro do tipo I e 10 do tipo II. Conforme esperado, a amenorréia primária foi o principal motivo de 

encaminhamento, sendo que 50% das pacientes eram maiores de 20 anos indicando possível atraso na 

investigação diagnóstica dessa condição. 

   A proporção de anomalias associadas não diferiu significativamente da observada em estudos 

anteriores, predominando as alterações de coluna vertebral, renais e, com menor freqüência, alterações 

cardíacas, resultados que eram esperados com base em estudos anteriores, incluindo pelo menos um que 

pode ser analisado comparativamente. Isso reforça a recomendação de incluir a pesquisa de alterações de 

coluna e(ou) renais, por meio de raios-X de coluna vertebral em duas incidências, bem como ultra-som 

abdominal e pélvico, em todas as pacientes com amenorréia primária associada a agenesia e(ou) 

hipoplasia uterina.  

   Duas pacientes perderam seguimento, enquanto as outras 12 concluíram a investigação clínica,  com 

realização de aconselhamento genético e encaminhamento para tratamento e seguimento, em geral na 

área de Tocoginecologia, mas também nas de Nefrologia, Ortopedia e outras, quando necessário. A 

caracterização dessa amostra poderá fundamentar projeto para ampliar o estudo genético-clínico de 

pacientes com diagnóstico clínico da síndrome de MRKH. 
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