
“MENINO OU MENINA?

Quando não se pode responder a 

essa pergunta sem pensar duas 

vezes, trata-se de uma 

emergência médica”

Roberta Pagon

Genética do Sexo



Trabalho de Equipe

☻Pediatras ☻Geneticistas

☻Endocrinologistas☻Médicos-legistas

☻Cirurgiões          ☻Psicólogos

☻Ginecologistas ☻Psiquiatra

☻Radiologistas   ☻Assistentes sociais

☻Anatomopatologistas



Determinação Sexual

◼ Determinação Sexual:  formação das gônadas

Cromossomo Y : gene para testículos

Ausência de Y: desenvolvimento de gônada feminina;

XX para desenvolvimento completo do ovário

◼ Diferenciação Sexual: após formação das gônadas

Ductos genitais e genitália externa

Controle Hormonal
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Wilm’s Tumour 1 (WT-1)
Fator de transcrição nuclear

Localizado em 11p13

Essencial para desenvolvimento gonadal e renal

Dois sítios de splicing – resulta em 4 RNAm diferentes

Tem ação tanto como repressor quanto ativador.

Age como gene supressor tumoral em tecido renal.

Knockout em camundongos       ausência de desenvolvimento renal e gonadal.



Steroidogenic Factor 1 (SF-1)

Fator de transcrição nuclear único
Localizado em 9q33
Regula desenvolvimento do trato reprodutivo em vários 
níveis:

1.Desenvolvimento Gonadal

2.Desenvolvimento Adrenal

3.Desenvolvimento Gonadotrófico Pituitário (LH e FSH)

Knock-out em camundongos XY

Genitália feminina

Gônadas - fita/ ausente

Adrenais – ausente

Sem esteroidogênese

Sem produção de LH/FSH

Sem produção de HAM.
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Sex-Determining Region of the Y Chromosome 
(SRY)

Essencial para desenvolvimento dos testículos.

Possível regulador dos genes HAM e 11 hidroxilase.

Fator de Transcrição Nuclear

7a. Semana

Expresso nas precursoras das células de Sertoli.



GENE SRY
Um único exon

proteína de 204 aa

Dobramento do DNA em 80° : regula genes

Região conservada: 80aa – ligante de Dna

(proteínas de alta mobilidade - HMG)



Ação do SRY

• SRY induz as células a secretarem um fator que
permite a migração das células mesonéfricas
dentro da gônada XY.

• Células Mesonéfricas induzem o epitélio gonadal
a diferenciação de Células de Sertoli.

• Células de Sertoli produzem Hormônio

Anti-Mulleriano



SRY

Homens XX (1:20.000) - 70% são SRY+

Todos têm testículos pequenos com células de Leydig e Sertoli 

funcionais, mas são azoospérmicos.

Mulheres XY (1:100.000) – minoria é SRY-

Apresentam fitas gonadais/ disgenesia gonadal, 
genitália interna e externa feminina.



Região pseudo-autossômica

Gametogênese

+ = ♂ XX

+

Fragmento de X
♀ XY



SRY Homeobox-like-gene 9 (SOX-9)

◊ Fator de transcrição relacionado ao SRY

- 60% homologia com a região HMG box

- ativador do gene colágeno tipo II

◊ Perda de função em homens = Displasia Camptomélica

- 75% XY têm sexo reverso

- ovários ou fitas gonadais

- genitália feminina.



Determinação Gonadal
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Wnt-4

Crucial para a formação normal dos ovários e

estruturas Mullerianas.

Localizado em 1p36.1

Perda de função em camundongos fêmeas:

ovários parcialmente masculinisados

10% no. normal de oócitos

Ausência de estruturas Mullerianas

Estruturas Wollfianas persistentes

repressor de genes masculinos na gônada

promotor/acentuador nos ductos de Muller.
Provável



Dosage-Sensitive Sex Reversal-Adrenal 
Hypoplasia Congenita Critical Region on the X

Chromosome , gene 1 (DAX-1)

Fator de transcrição nuclear
Localizado em Xp21
Regula o desenvolvimento:
 Adrenais
 Gônadas
 LH e FSH
 GnRH hipotalâmica

Possivelmente um repressor de genes envolvidos na 

diferenciação testicular = Gene antitestículos



Desenvolvimento Ovariano

◼ Ausência de Y

◼ Final da 10a. semana

◼ DAX1

- Homens: 1 cópia 

- Mulheres: 2 cópias

◼ Wnt4 Gônada

Fenótipo



Classificação dos distúrbios da 
diferenciação do sexo

1. Distúrbios da diferenciação gonadal

2. Pseudo-hermafroditismo feminino

3. Pseudo-hermafroditismo masculino

4. Outros



• Pseudo-hermafroditismo feminino –

virilização dos genitais externos de

indivíduos 46,XX, cujas gônadas são

ovários.

• Pseudo-hermafroditismo masculino –

virilização deficiente ou ausente em

indivíduos 46,XY, cujas gônadas são

testículos.

-Pseudo-hermafroditismo-

AG com um único tecido gonadal



2. Pseudo-hermafroditismo feminino

1. 
1. Hiperplasia congênita das supra-renais

1.1. Deficiência da 21- hidroxilase

1.2. Deficiência da 3β-OH- esteróide - desidrogenase

1.3. deficiência da 11β – hidroxilase

2. Deficiência da aromatase placentária

3. Transferência placentária de andrógenos presentes na 

circulação materna (doença materna virilizante ou

por uso de medicamentos.

4. Secundário a quadros sindrômicos

5. Idiopático



Hiperplasia Supra-Renal Congênita

• Autossômica recessiva

• Muitas mutações descritas

• Mutação do tipo sem sentido ou frameshift leva a 
total inatividade enzimática – HSRC PS

• Mutação por substituição de nucleotídeo-aa leva a 
atividade enzimática variável –HSRC NPS (1 a 
4% atividade), sem comprometimento dos 
mineralocorticóides

• Forma não-clássica: 20 a 60% de atividade



3. Pseudo-hermafroditismo masculino

1. Deficiência na produção de testosterona

1.1. Hipogonadismo hipogonadotrófico

1.2. Hipoplasia ou agenesia das células de Leydig

(insensibilidade testicular à HCG e LH)

1.3. Erros inatos na biossíntese de testosterona

2. Defeito do metabolismo dos andrógenos nos tecidos 
periféricos

2.1. Deficiência de 5 -redutase tipo 2

2.2. Defeito do receptor de andrógeno

3. Persistência dos ductos de Muller

4. Síndromes de regressão testicular

5. Interferência transplacentária de medicamentos

6. Secundária a quadros sindrômicos

7. Idiopático



Hermafroditismo verdadeiro

• 60% - 46,XX , maioria SRY-

• 20% - mosaicos ou quimeras

• 10 – 20% - 46,XY

• Cariótipo 46,XX/46,XY sugere HV

• Tecido testicular + ovariano = ovotestis

• Diagnóstico histopatológico

• Não é rara a gravidez e gestação em 46,XX

¾ na puberdade – desenvolvem mamas

½ menstruam

• Relato de um pai HV 46,XY – espermatogênese rara

• Maioria tem AG



Hiperplasia da Adrenal Congênita

Genitália virilizada de criança com 

cariótipo 46,XX e SRY negativo

GA de criança com cariótipo 46, XX e SRY negativo

GA de criança com cariótipo 46, XY e SRY positivo



Paciente com 5 anos apresentando GA, sexo de criação

masculino e cariótipo 46,XX. Análise molecular SRY
negativo.Teste pezinho normal.

Genitália externa virilizada de criança com sexo de criação
masculino e cariótipo 46,XX, SRY negativo. Teste pezinho
normal.



Genitálias virilizadas de duas pacientes com cariótipo Turner em mosaico (45,X/46,XX) e

SRY negativo. Ambas com sexo de criação feminino. Diagnóstico de HSRC sobreposta a S.
Turner.
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Distúrbios da 

Diferenciação Sexual

Desafio

diagnóstico etiológico preciso e precoce

Definição do Sexo Procedimento Terapêutico

Aconselhamento Genético

VIVER E VIVER BEM!



Obrigada!


