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INTRODUÇÃO

Adiferenciação sexual inicia-se na fecundação, com
o estabelecimento do sexo cromossómico, e ter-

mina na puberdade, no processo de maturação sexual.
Até à sexta semana de desenvolvimento, o embrião
apresenta gónadas e genitais externos indiferenciados e
bipotenciais e dois conjuntos de ductos genitais inter-
nos: os ductos de Wolff e os ductos de Müller. No iní-
cio da sétima semana do desenvolvimento embrionário,
a presença do cromossoma Y, mais especificamente do
gene SRY, vai determinar a diferenciação das gónadas
indiferenciadas em testículos. A testosterona que en-
tretanto é segregada pelas células de Leydig fetais vai le-
var à diferenciação dos ductos de Wolff nos epidídimos,
canais deferentes e vesículas seminais entre a 9ª e a 13ª
semana, ao mesmo tempo que a hormona anti-mülle-
riana segregada pelas células de Sertoli vai induzir a re-
gressão dos ductos de Muller, impedindo o desenvolvi-
mento dos órgãos reprodutores femininos. Os genitais
externos iniciam igualmente a sua diferenciação em pé-
nis, escroto e uretra peniana, para a qual será necessá-
ria uma adequada concentração de testosterona e dihi-
drotestosterona, assim como uma boa funcionalidade
do sistema de recetores de androgénios; caso contrário,
ocorre falha no processo de virilização, resultando um
fenótipo feminino.

A Síndrome de Insensibilidade aos Androgénios
(SIA) é uma condição genética de herança recessiva li-
gada ao X, que afeta os indivíduos 46 XY, em que mu-
tações com diminuição ou perda de função da ativida-
de dos recetores de androgénios levam à falha total (for-
ma completa, SICA) ou parcial (SIPA) do processo de
virilização. Na forma completa da SIA, de prevalência
estimada de 1:20.0001, os indivíduos geneticamente
masculinos apresentam um fenótipo feminino, apesar
da presença de testículos, habitualmente retidos na ca-
vidade abdominal, região inguinal ou grandes lábios, e
de concentrações hormonais de androgénios normais
para o sexo masculino. Por vezes estão presentes res-
quícios de estruturas müllerianas e os genitais externos
femininos podem apresentar certo grau de hipoplasia.
A vagina termina em fundo-de-saco e os pelos púbicos
e axilares são habitualmente escassos. Não havendo tes-
tosterona ativa durante o desenvolvimento no sentido
de inibir o crescimento da mama e mediante a conver-
são desta hormona em estrogénios no tecido periféri-
co, vai ocorrer um crescimento e desenvolvimento ma-
mário dentro do esperado para mulher. São mulheres
habitualmente altas e magras com membros alongados.
Também a orientação psico-social é totalmente femi-
nina e, legal e socialmente, são mulheres.
Já na forma parcial (SIPA), resultante de mutações

menos deletérias, a variabilidade fenotípica é extensa, po-
dendo, num extremo, os indivíduos aparentar um fenó-
tipo predominantemente feminino, com registo apenas
de fusão posterior dos lábios e/ou clitoromegália e, nou-
tro extremo, um fenótipo tipicamente masculino apenas
com traços ligeiros de subvirilização nomeadamente sob
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a forma de infertilidade. Diferentes fenótipos ambíguos
ocupam lugar entre os referidos extremos.

CASO CLÍNICO

Descrevemos um caso de uma mulher de 33 anos, com
vida sexual ativa, enviada à Consulta de Apoio à Fer-
tilidade do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, por
história de infertilidade primária no contexto de uma
amenorreia primária nunca estudada.
Sem outros antecedentes médicos ou cirúrgicos de

relevo, na abordagem da história familiar, constatou-
-se a existência de uma tia materna e de uma irmã com
quadro de amenorreia primária, igualmente não estu-
dadas. Negava hábitos tabágicos ou alcoólicos, assim
como toma habitual de qualquer medicamento.
À observação constatou-se um biótipo longilíneo

com 172 cm de altura e 65 kg de peso (IMC: 22), com
desenvolvimento mamário e genital adequado e pilo-
sidade escassa. Ao exame ginecológico verificaram-se
vulva e períneo normais e presença de pelos púbicos
escassos. A vagina tinha profundidade e amplitude
normais, terminando em fundo de saco, não se identi-
ficando o colo uterino.
Ecograficamente não se detetaram órgãos genitais

internos. 
Colocadas as hipóteses de diagnóstico mais prová-

veis, por ordem de probabilidade, a Síndrome de In-
sensibilidade Completa aos Androgénios (SICA) e a
Agenésia Mülleriana/Síndrome de Mayer-Rokitans-
ky-Kuster-Hauser, foram pedidas a RMN pélvica, o
cariótipo e o estudo hormonal. 
A RMN confirmou a ausência de útero, apenas

mencionando uma “imagem filiforme com hipossinal
nas sequências ponderadas em T1 e T2, suprajacente à
vagina e posterior ao plano da bexiga, no seu conjun-
to, sugerindo aspeto de agenésia uterina”. O cariótipo
confirmou tratar-se de um indivíduo 46XY, pelo que
foi adicionalmente pedida a sequenciação do gene AR
(Recetor de Androgénio), que detetou a presença da
mutação c.2257C>T (p.Arg753*)2 e confirmou o
diagnós tico e etiologia. O estudo hormonal foi suges-
tivo de hipogonadismo hipergonadotrófico com níveis
de androgénios normais para o sexo masculino (Estra-
diol: 35 pg/mL, FSH: 25,6 mUI/mL, LH: 25,7
mUI/mL, Testosterona livre: 8,6 pg/mL, Prolactina:
7,2 ng/mL). 
Foi efetuada laparoscopia exploradora com identi-

ficação das gónadas masculinas localizadas na cavida-

de pélvica ao nível dos vasos ilíacos, bilateralmente
(Fig.1), e feita a sua remoção (Fig.2). O exame histo-
lógico mostrou parênquima testicular com túbulos se-
miníferos revestidos por células de Sertoli e estroma
com saliência de células de Leydig intersticiais e com
esboço nodular, não se identificando sinais de maligni-
dade.
A paciente teve um pós-operatório sem intercor-

rências, tendo iniciado terapêutica de reposição hor-
monal com estrogénios – estradiol 1 mg - de forma con-
tínua.

DISCUSSÃO

A Síndrome de Insensibilidade aos Androgénios é a
terceira causa mais frequente de amenorreia primária,
depois de disgenésia gonadal e agenésia mülleriana.
O diagnóstico desta Síndrome é, desde o momento

da anamnese, fortemente sugerido pela história fami-
liar de amenorreia primária e clinicamente estabeleci-

FIGURA 1. Gonadectomia laparoscópica

FIGURA 2. Gonadectomia laparoscópica
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do pelos seguintes achados: presença de uma vagina
em fundo-de-saco, ausência de útero e de trompas ao
exame físico e ecográfico, níveis de testosterona au-
mentados e um cariótipo masculino 46 XY.
O teste genético molecular do gene AR, único gene

conhecido associado a esta síndrome, deteta as muta-
ções em mais de 95% dos indivíduos com esta patolo-
gia e estabelece o diagnóstico definitivo.
A maioria dos casos é diagnosticada na infância, de-

vido à ocorrência frequente de hérnias inguinais ou na
puberdade, pela amenorreia primária, o que torna este
caso ainda mais atípico e inusual. 
Atentos à possibilidade de ocorrência de transfor-

mação maligna das gónadas, sobretudo em Disgermi-
nomas e Gonadoblastomas, que, segundo a literatura,
tem um incremento maior após a puberdade e pode al-
cançar os 3.6% e os 33% aos 25 e aos 50 anos de vida,
respetivamente3, e cientes também da dificuldade de
um diagnóstico precoce de malignidade, devido à fre-
quente localização das gónadas em posição inacessível
ao exame clínico, decidimos finalizar a abordagem com
a realização de laparoscopia diagnóstica e terapêutica,
com a identificação e remoção das gónadas. Pelos mes-
mos motivos convocámos as outras duas familiares com
amenorreia primária para orientação médica adequa-
da. Infelizmente, ambas recusaram o atendimento.
A terapêutica de substituição com estrogénios é re-

comendada logo após a gonadectomia, no sentido da
prevenção da sintomatologia neuro-vegativa decor-
rente da privação hormonal, do risco de doença car-
diovascular e osteoporose, assegurando também a con-
tinuidade do bem-estar físico e sexual destas mulheres.
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