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I. Introdução  

A síndrome ou seqüência malformativa de Rokitansky-Mayer-Küster-

Hauser (SR ou aplasia útero-vaginal) caracteriza-se por agenesia parcial ou 

completa da vagina, associada a útero rudimentar (Fig. 1). É provável que o 

defeito genital se origine de uma falha na fusão da porção caudal dos 

ductos paramesonéfricos ou de Müller, fenômeno que resulta na formação de 

um tubo único (o canal útero-vaginal) que normalmente ocorre na oitava 

semana do desenvolvimento embrionário de conceptos femininos, uma semana 

após os ductos de Müller haverem se diferenciado como uma invaginação do 

epitélio celômico que margeia a saliência mesonéfrica. Uma parte 

considerável das afetadas apresenta, além disso, defeitos renais e 

esqueléticos. A freqüência da SR ao nascimento foi estimada em taxas da 

ordem de grandeza de 1/5000 meninas ou 1/10000 recém-nascidos de ambos os 

sexos. 

No catálogo de McKusick o defeito é classificado sem grandes 

comentários como autossômico recessivo, identificado sob o número OMIM 

277000 e definido como síndrome da aplasia útero vaginal. A maioria dos 

casos descritos na literatura inclui freqüentemente outros defeitos e 

recebem alternativamente outras denominações, como discutiremos abaixo. 

Devido a isso, sempre que usarmos a sigla SR estaremos nos referindo à 

síndrome de Rokitansky e condições afins.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Configuração anatômica mais 
freqüentemente encontrada em afetadas 
pela SR (agenesia parcial ou completa 
da vagina, associada a útero 
rudimentar) 

[Desenho do Dr. Paulo A. Otto em 
relatório de bolsista da Dra. Rita de 
Cássia M. Pavanello] 
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I.1 Caracterização clínica da SR  

Por um lado, a literatura especializada indica claramente que não 

existe ainda consenso quanto à precisa delimitação clínica da SR, que pode 

ser confundida com diversas outras condições clínicas mais ou menos afins, 

como a aplasia mülleriana. Por outro lado, existem indicações de que a SR é 

manifestação de seqüências e complexos malformativos mais amplos, como a 

adisplasia urogenital hereditária (HUA) e o complexo MURCS, que se explicam 

em detalhe no item I.3 e na Tabela 1. Isso tudo deve resultar, como 

acontece freqüentemente com outras patologias de origem embrionária, de que 

(1) defeitos com exatamente a mesma origem embrionária podem resultar em 

fenótipos mais ou menos diferenciados ou (2) defeitos com origens 

embrionárias distintas podem resultar em quadros aparentemente semelhantes.  

Em 1968, Winter e col. descreveram uma família com várias irmãs com 

hipoplasia ou aplasia renal, atresia vaginal e anomalias de audição, 

condição essa denominada adisplasia urogenital hereditária ou HUA (Butcha e 

col., 1973). Schimke e King (1980) sugeriram que um gene autossômico, 

provavelmente dominante, seria responsável pelas anomalias müllerianas e 

renais encontradas na HUA, ao mesmo tempo em que propuseram a existência de 

uma relação entre a SR e HUA. Em 1984, Biedel e col. fizeram proposta 

semelhante, sugerindo um padrão de herança autossômico dominante com 

penetrância incompleta e expressividade variável como responsável pela 

agenesia renal uni ou bilateral associada a um espectro variável de 

anomalias müllerianas. Ainda em 1984, Winer-Muram e col. associaram um caso 

de uma afetada por SR, agenesia renal unilateral e anomalias do espectro 

fácio-aurículo-vertebral ao complexo malformativo (atualmente definido como 

associação) MURCS. Bau e col. (1994) descreveram uma outra afetada por SR 

que apresentava hipoplasia femoral bilateral. Essas observações todas 

indicam que a SR é manifestação de complexos, seqüências ou associações com 

espectro clínico contínuo mais amplo, sendo provável que o diagnóstico de 

SR seja firmado preferencialmente quando estiverem ausentes manifestações 

extra-genitais conspícuas ou graves. 
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Embora na SR os ovários sejam praticamente normais na grande maioria 

dos casos, uma certa porcentagem das afetadas apresenta trompas uni ou 

bilateralmente displásicas, característica que foi usada para se propor a 

existência de subgrupos dentro da síndrome; empregando a técnica da 

laparoscopia exploratória, Strubbe e col. (1993, 1994) propuseram a 

existência na SR de dois subgrupos: tipo A (ou típico) com o útero 

representado por duas massas musculares simétricas e não funcionais, com 

trompas normais; e tipo B (ou atípico) em que as massas remanescentes do 

útero são claramente assimétricas e as trompas podem ser normais ou uni ou 

bilateralmente displásicas. As anomalias renais e esqueléticas comumente 

descritas na SR só foram encontradas entre casos do tipo B, mas nunca do A. 

Esses autores sugeriram também que o epônimo SR fique reservado aos casos 

em que o defeito genital não esteja associado a defeitos de coluna cervical 

e torácica que indiquem a seqüência de Klippel-Feil, situação em que os 

quadros seriam classificados como síndrome GRES (acrônimo de genital-ear-

renal syndrome), também proposta por esses autores.  

Como as afetadas pela SR apresentam vagina rudimentar terminando em 

fundo cego, a amenorréia primária e a dispareunia (sensação dolorosa à 

cópula) são as manifestações que, apesar de não serem exclusivas da SR, 

quase sempre fazem as afetadas procurarem orientação médica. 

Opitz (1987) e Pavanello e col. (1988) sugeriram acertadamente que a 

SR e a adisplasia renal hereditária (HRA) possuem o mesmo fator etiológico 

com expressão variável (gene autossômico dominante com penetrância baixa 

ou, mais provavelmente, mecanismo multifatorial com gene principal 

segregando em algumas famílias). Pavanello e cols. (1988), além de 

fornecerem com sua casuística detalhes que fortaleceram definitivamente a 

hipótese de a SR fazer parte da associação MURCS, chamaram ainda a atenção 

para o fato de que praticamente todos os afetados pela síndrome de Potter 

(agenesia renal bilateral) de sexo feminino apresentam SR, além de defeitos 

esqueléticos semelhantes.  

Pela descrição pouco freqüente na literatura de casos familiares da 

SR, juntamente com a impossibilidade de estudar-se a progênie das afetadas 



 4

- que sempre são estéreis - os estudos de ligação tornam-se inviáveis. 

Estudos com pares de gêmeas monozigóticas mostraram que um único gene 

autossômico recessivo não poderia explicar todos os casos de SR (Lischke e 

col., 1973). Com as novas técnicas de fertilização assistida, foi possível 

testar a hipótese de herança autossômica dominante (segundo a qual esperar-

se-ia encontrar 50% prole feminina afetada) numa amostra de pacientes com 

ovários normais (Petrozzoa e col., 1997). Das 34 crianças que nasceram 

(metade das quais era de sexo feminino), nenhuma era afetada pela SR, o que 

descarta a possibilidade de herança autossômica dominante para SR.  

I.2 Embriologia 

O desenvolvimento do sistema urogenital em mamíferos depende da 

diferenciação coordenada de dois diferentes tecidos, o epitélio ductal e o 

mesênquima nefrogênico, ambos derivados, no embrião primitivo, do mesoderma 

intermediário (Fig. 2).  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A 

Paraxial 

Intermediário 

Lateral 

B 

Fig. 2 – A: Microfotografia da vista dorsal de um embrião de camundongo de 9 dias 
(equivalente aproximadamente a um embrião humano de 22 dias). B: Um corte 
transversal da parte superior do embrião permite visualizar a organização do 
mesoderma intra-embrionário diferenciado em paraxial (amarelo), intermediário 
(verde) e lateral (vermelho). [Microfotografias obtidas de 
http://www.med.unc.edu] 
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Como mostrado no esquema da Fig. 2, o mesoderma intermediário 

estende-se ao longo de todo o comprimento da parede dorsal do corpo do 

embrião e, durante o desenvolvimento, perde a conexão com os somitos, 

formando a cada lado do notocórdio os denominados cordões nefrogênicos 

(indicado com o numero 8 na Fig.3). Esses cordões produzem protuberâncias 

longitudinais, denominadas saliências urogenitais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diz-se que o sistema de ductos urogenitais encontra-se no estágio 

indiferenciado quando no embrião primitivo estão presentes tanto os ductos 

wolffianos como os müllerianos. Nos embriões 46,XY, as células de Leydig 

presentes nos testículos produzem andrógenos, hormônios que estimulam a 

diferenciação dos ductos de Wolff em vasos deferentes, epidídimo e vesícula 

seminal. Também nos testículos, as células de Sertoli secretam o hormônio 

anti-mülleriano (AMH), responsáveis pela degeneração dos ductos de Müller. 

Já nos embriões 46,XX a ausência de testículos e seus hormônios não impedem 

que os ductos de Wolff regridam e os de Müller se desenvolvam, dando lugar 

ao trato reprodutivo interno feminino (Fig. 4). 

 

Fig. 3 - Corte esquemático de um 
embrião com seis semanas de idade 
gestacional onde se pode ver a 
localização da crista genital (1), o 
epitélio celômico (2), o mesênquima 
local (3), as células primordiais 
germinais (4), a aorta (5), o tubo 
mesonéfrico (6), os ductos de Wolff 
(7) e o cordão nefrogênico (8) 
[Modificado de www.embryology.ch] 
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Entre a 6a e a 8a semanas de vida intra-uterina, os ductos de Müller surgem 

das cristas urogenitais e crescem no sentido céfalo-caudal, paralelamente aos 

ductos de Wolff, já desenvolvidos (Fig. 5). Os dois ductos cruzam-se cima dos 

ductos de Wolff para posteriormente encontrar-se na linha mediana, fundindo-se e 

continuando a crescer caudalmente (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fig. 5 - A:  
Microfotografia da região 
abdominal de um embrião humano 
de sete semanas.  
B: Ampliação da imagem anterior 
expondo o estreito 
relacionamento dos sistemas 
renal e genital durante o 
desenvolvimento, os ductos de 
Wolff (verde claro) e de Müller 
(amarelo) crescendo em direção 
caudal paralelamente aos rins 
primitivos (azul) e as gônadas 
em desenvolvimento (vermelho). 
Microfotografias obtidas de: 
www.med.unc.edu/embryo_images] 

Fig. 4 – A: Esquema do sistema urogenital no estado embrionário indiferenciado, 
com ambos os tipos de ductos presentes, os quais podem se diferenciar em órgãos 
femininos ou masculinos de acordo aos hormônios secretados. B: Nas fêmeas XX as 
gônadas desenvolvem-se como ovários desde o córtex, os ductos de Müller persistem 
e se diferenciam nos órgãos do sistema reprodutivo feminino. Já os ductos de 
Wolff degeneram. C: Na presença do gene SRY a medula da gônada indiferenciada 
desenvolve-se como testículo, que secreta testosterona e o hormônio anti-
mülleriano (AMH), os quais promovem respectivamente a diferenciação dos ductos de 
Wolff e a degeneração dos ductos de Müller [Modificado de Passarge, 2007]. 
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Em sua fase de crescimento céfalo-caudal, os ductos de Müller 

costumam ser divididos em três regiões. A região cefálica (indicada como CE 

na Fig. 6), a única onde os ductos não se encontram fundidos, diferencia-se 

dando origem às trompas de Falópio. As regiões mediana (ME) e caudal (CA) 

darão origem, respectivamente, ao corpo e ao colo do útero e aos 2/3 

superiores da vagina (Fig. 7).  

Acreditava-se que o terço inferior da vagina desenvolvia-se 

exclusivamente a partir do seio urogenital, mas trabalhos recentes com 

fêmeas de camundongos tratadas com androgênios sugeriram que a vagina se 

origina a partir da região caudal dos ductos de Müller e Wolff sem 

contribuição do seio urogenital, sob influência hormonal. (Drews e col., 

2002).  

Fig. 6 – A: Microfotografia (embrião 
feminino humano com 11 semanas) onde 
podem observar-se os ductos de Müller 
já fundidos na linha média. Nesta época 
é possível reconhecer nos ductos de 
Müller: a região cefálica (CE), que 
origina as trompas de Falópio; a região 
mediana (ME), já fundida, que se 
transforma no corpo uterino; e a região 
caudal (CA), que dá origem ao colo 
uterino e aos 2/3 superiores do canal 
vaginal. [Microfotografias obtidas de 
http://www.med.unc.edu/embryo_images] 

CE 

ME 

CA 
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Os ductos wolffianos e müllerianos possuem a mesma origem 

embrionária, têm comunicação intercelular ativa e encontram-se dentro de 

uma membrana basal comum no extremo caudal (Hashimoto, 2003), mas cada um 

deles é formado por um tipo celular único, reagindo de maneira própria aos 

hormônios sexuais (Jost e Magre, 1988).  

Os componentes epiteliais não são os únicos derivados do mesoderma 

intermediário. As células do mesênquima migram do mesonefro para a gônada 

durante o desenvolvimento gonadal (Buehr e col., 1993). Mas apenas 

excepcionalmente as afetadas pela SR apresentam defeitos gonadais (Raybaud 

e col., 2001).  

Fig. 7 - Esquema do desenvolvimento da genitália feminina normal em conceptos XX.  
A e B: Genitália no inicio da 7º e a 8º semanas, respectivamente, mostrando o 
precursor do ligamento ovariano (1), os ductos de Wolff (2) e de Müller (3) 
unidos ao seio urogenital (5) e em processo de fusão entre si na linha média para 
dar origem ao canal útero-vaginal (4). C: No terceiro mês de vida intra-uterina a 
partir da porção cranial dos ductos de Müller, formam-se as trompas de Falópio 
(3b) e as paredes dos ductos fundidos desaparecem, dando lugar ao útero (4b) e a 
vagina (5b). D: Aspecto final da genitália interna feminina: ovários (6); 
ligamentos definitivos: ovariano (1b) e uterino (7), os remanescentes dos ductos 
de Wolff atrofiados (2b) e o hímen (8). [Modificado de http://www.embryology.ch] 
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O desenvolvimento prévio dos ductos de Wolff é requisito 

indispensável para o crescimento posterior dos ductos müllerianos em 

direção ao seio urogenital (Hashimoto, 2003). Esse fato é constatado em 

camundongos knockout portadores de aplasia de ductos de Wolff, onde não foi 

possível detectar a presença isolada de ductos de Müller. Desde então se 

sugere a possibilidade de a superfície celular dos ductos de Wolff 

secretarem (ou expressarem) moléculas guia (ou indutivas) que contribuiriam 

para a adesão e proliferação celular durante o crescimento céfalo-caudal 

mülleriano (Hashimoto, 2003).  

I.3 Defeitos associados à SR 

 Em 1976, Griffin e col. descreveram os achados clínicos em 14 

pacientes com SR, realizando também uma revisão da literatura empregando os 

dados de 17 conjuntos de afetadas. Os defeitos mais freqüentemente 

encontrados (em 34% de todas as afetadas por SR) foram as anomalias do 

trato urinário, que incluíam agenesia ou ectopia unilateral de rim (Fig. 8 

e 9, respectivamente), rim em ferradura (Fig. 10) e outros tipos de 

anomalias. Os defeitos esqueléticos ocorreram em 12% das afetadas e 

incluíam escoliose, espinha bífida, falha na segmentação de vértebras, 

hemivértebras, seqüência malformativa de Klippel-Feil (Fig. 11), anomalias 

de costelas e anomalia escapular de Sprengel (Fig. 12). Sete por cento das 

afetadas apresentavam hérnia inguinal e 4% eram portadoras de cardiopatia 

congênita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 – Esquema mostrando a configuração anatômica 
presente em pacientes portadores de agenesia renal 
unilateral (E). 
(Modificado de http://www.embryology.ch/) 
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I.3.1 Defeitos renais  

Os sistemas urinário e genital se originam do mesoderma 

intermediário; isso, somado à existência de genes em comum que controlam o 

desenvolvimento urogenital, faz com que afetadas pela SR comumente 

apresentem também defeitos renais.  

A agenesia renal pode ser uni ou bilateral, mas é praticamente 

impossível determinar-se precisamente a freqüência relativa dessas duas 

condições na SR, uma vez que a primeira é geralmente assintomática e a 

segunda é invariavelmente letal para seu portador. Uma das causas da 

agenesia renal completa é um defeito que ocorre na porção do ducto 

mesonéfrico da qual se origina o broto ureteral: como os ductos de Müller 

são orientados em seu desenvolvimento pelos ductos de Wolff, qualquer 

defeito que impeça a evaginação do broto ureteral a partir do ducto de 

Wolff redundará na ausência de crescimento caudal do ducto de Müller 

Fig. 9 – Configuração anatômica encontrada nos 
portadores de rim ectópico. Na figura, o rim direito 
encontra-se localizado na cavidade pélvica. 
(Modificado de http://www.embryology.ch/) 

Fig. 10 – Configuração encontrada em portadores de 
rins fundidos, também chamados rins em ferradura. 
(Modificado de http://www.embryology.ch/) 
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(Hashimoto, 2003). De acordo com Griffin e col. (1976), como o ducto 

mesonéfrico origina o ducto metanéfrico e, posteriormente, estruturas 

renais e o sistema coletor urinário, tanto as anomalias do sistema urinário 

quanto os defeitos uterinos e vaginais poderiam ser explicados através de 

um único defeito no ducto de Wolff.  

A ausência unilateral do rim, além de encontrar-se freqüentemente 

associada à ausência total ou parcial de órgãos reprodutivos femininos, 

associa-se também, embora menos freqüentemente, a uma variedade de formas 

de duplicação uterina e vaginal. No entanto, as relações exatas entre o 

desenvolvimento embrionário destas estruturas ainda não estão totalmente 

esclarecidas e têm sido objeto de numerosos estudos. 

Potter (1946, 1965) estudou casos de agenesia renal bilateral 

encontrados em necropsias realizadas em fetos recém-nascidos. Em todos os 

fetos de sexo feminino da série mais antiga foi constatada agenesia uterina 

e vaginal e foram encontradas malformações esqueléticas associadas, 

semelhantes àquelas que freqüentemente se associam à SR (anomalias de 

segmentação de vértebras cervicais, costelas e espinha bífida). Na segunda 

casuística, apenas um de 13 fetos de sexo feminino possuía útero e vagina 

normais. Em dois casos, o útero era duplo e em um deles a vagina estava 

totalmente ausente. Nos dez casos restantes, o útero e a vagina 

encontravam-se ausentes ou eram extremamente rudimentares. Em todos os 

casos da segunda série, as trompas e ovários eram normais.  

A alteração mülleriana presente na quase totalidade dos casos de 

síndrome de Potter de sexo feminino é compatível com uma falha completa de 

desenvolvimento da porção dos ductos de Müller que se fundem para formar o 

útero e a vagina, geralmente sem comprometimento das trompas. O defeito é 

aparentemente idêntico ao que ocorre nas pacientes com SR. Devido a isso, 

Pavanello e col. (1988) sugeriram que a agenesia renal bilateral possa 

representar uma forma extrema de manifestação do mesmo tipo de defeito 

presente na SR. Desta maneira, existiriam vários estágios intermediários 

entre a SR sem comprometimento renal até a síndrome de Potter, condição 
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incompatível com a sobrevivência extra-uterina que representa o grau máximo 

de expressão do defeito. 

I.3.2 Defeitos ósseos 

As malformações esqueléticas mais freqüentemente associadas à SR são 

anomalias de vértebras e costelas, principalmente ao nível de coluna 

cervical inferior e torácica superior.  

Tanto o mesonefro como o sistema esquelético são estruturas derivadas 

do mesoderma; por volta do 25º ao 28º dia de vida embrionária existe uma 

relação de proximidade espacial íntima entre os somitos cervicais 

inferiores que originam tais estruturas e os somitos que dão origem às 

estruturas gênito-urinárias. É portanto razoável supor-se que algum defeito 

na organização do mesoderma, na região destes somitos vizinhos, possa 

causar anomalias simultâneas do sistema esquelético e dos órgãos derivados 

do mesonefro, com subseqüentes anomalias renais e genitais.  

Dentre os defeitos esqueléticos congênitos associados à SR, a 

seqüência de Klippel-Feil (KF) é um dos mais freqüentes, caracterizando-se 

primariamente por fusão das vértebras cervicais; por causa disso, os 

afetados apresentam comumente implantação baixa dos cabelos na nuca, 

pescoço curto e limitação dos movimentos cervicais laterais (OMIM 148860, 

Fig. 11). A seqüência de KF pode ocorrer isoladamente ou fazer parte da 

síndrome de Rokitansky (ou condições afins) e de seqüências e complexos 

malformativos mais abrangentes, como a associação MURCS, que descreveremos 

mais abaixo. Outro defeito esquelético que pode ocorrer sob forma 

esporádica na população ou também fazer parte da SR é mostrado nas Figuras 

12 e 13: a deformidade ou anomalia escapular de Sprengel (OMIM %184400), 

caracterizada pela luxação (uni ou bilateral), para cima, do omoplata. 

A anomalia de Klippel-Feil e a deformidade de Sprengel são defeitos 

caracterizados pela ocorrência de dismorfologias faríngeas e laríngeas, 

(sub) occipitais, cervicais, de ombros; e de dificuldade para engolir.  
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Omoplata deslocado 
para acima 
 
Articulação do 
ombro elevada à 
esquerda 
 
Ligamento muscular 
ossificado 

A espinha bífida oculta (confinada à região cervical) incluindo o 

músculo trapézio encontra-se também freqüentemente associada. Na 

deformidade Sprengel, todos os elementos endocondrais dorsais da região 

occipital derivados da crista neural são substituídos por uma estrutura 

fibrosa denominada omo-vértebra. A deformidade de Sprengel é identificada 

com base nessas características, e como sendo uma das variantes fenotípicas 

da anomalia de Klippel-Feil. A mobilidade limitada dos movimentos laterais 

encontrada nos pacientes portadores do defeito de Klippel-Feil é 

conseqüência de falhas na diferenciação da região PONC (post-otic neural 

cells). O fenótipo encontrado nas pacientes é decorrência da ossificação 

das PONC no tecido conjuntivo do trapézio, ao redor dos precursores das 

vértebras cervicais e nos ligamentos pré-vertebrais dos músculos faríngeos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Deformidade de Sprengel da cintura escapular. (Modificado de Meschan, 
1963) 

A B 

Figura 11 – A: Paciente afetado 
pela seqüência de Klippel-Feil 
mostrando pescoço curto e 
implantação baixa do cabelo na 
nuca. B: Raios-X de coluna 
cervical mostrando a fusão de 
vértebras. (Jones, 2006) 
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I.3.3 Defeitos de audição 

Em 1982, Willensen chamou a atenção para a queixa de defeitos 

auditivos entre pacientes com SR que apresentavam também defeitos renais. 

Saito e col. (1982) e Bhaya e col. (1993) descreveram defeitos anatômicos 

do aparelho auditivo em recém nascidos com quadros típicos de síndrome de 

Potter. Defeitos auditivos neurosensoriais (que estão presentes em no 

máximo 1\3 das pessoas da população geral) foram descritos em mulheres 

portadoras de defeitos müllerianos por Latterie e Vauss em 1991. Supondo 

que a associação entre defeitos urogenitais e esqueléticos possa ser 

explicada através de uma origem mesodérmica única, fica difícil explicar a 

origem das anomalias auditivas que também se associam, com certa 

freqüência, à SR.  

I.4 Outras seqüências malformativas 

A quase totalidade dos defeitos anatômicos que já foram descritos na 

literatura como associados à SR, em maior ou menor freqüência, fazem parte 

de um padrão malformativo, bem mais amplo, designado como associação MURCS 

(OMIM 601076). 

A associação MURCS (Fig. 14), descrita por Duncan (1979), inclui 

comumente baixa estatura, defeitos ósseos de coluna cervical inferiores e 

torácica superior, costelas, cintura escapular e membros superiores, 

anomalia de Klippel Feil, dismorfias crânio-faciais (defeitos de pavilhão 

auricular, assimetria facial, micrognatia, fendas labiais e palatinas), 

surdez, ectopia ou agenesia renal, defeitos gastrointestinais e genitais 

(agenesia total ou parcial de vagina, útero e trompas).  

Fig. 13 – Paciente de seis anos de idade 
portador da deformidade de Sprengel, 
mostrando a assimetria escapular 
característica do defeito. (Modificado de 
http://www.kinderorthopaedie.de) 
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Fig. 14 - Fotografias de uma paciente com de SR tipo B ou associação MURCS. A: 
defeito de curvatura de coluna, defeito de Klippel-Feil e anomalia de Sprengel. B: 
assimetria facial e pescoço curto. C: agenesia de polegar direito e camptodactilia 
do esquerdo. 

 

 

A hipótese formulada para explicar a origem dos defeitos 

característicos da associação MURCS é exatamente a mesma que existe para 

explicar a SR e suas malformações associadas: o íntimo relacionamento 

espacial no final da 4a semana de vida fetal do blastema dos somitos 

cervicais inferiores, torácicos superiores, brotos de membros superiores e 

ductos müllerianos. Uma única alteração dos blastemas nessa época afetaria 

diretamente o desenvolvimento das vértebras, costelas, escápula, membros 

superiores, rins e trato genital. 

As semelhanças e diferenças entre a SR e outras síndromes (ou 

seqüências malformativas) que apresentam também defeitos da genitália 

feminina com malformações do trato urinário estão detalhadas na Tabela 1. 

Nela se incluem: o espectro fácio-aurículo-vertebral (OMIM 164210), a 

adisplasia renal hereditária (HRA - OMIM 191830), síndrome de diabetes e 

cistos renais (MODY V - OMIM 137920), síndrome de Cat eye (OMIM 115470) e a 

síndrome pé-mão-genitália (hand-foot-genital ou HFG - OMIM 140000).

A B 

C 
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MRKH/MURCS 

[277000/601076] 
FAV spectrum 

[164210] 
HRA 

[191830] 
MODY V 
[137920] 

CES 
[115470] 

HFGS 
[140000] 

D
e
s
c
r
i
ç
ã
o
 
f
e
n
o
t
í
p
i
c
a
 

 
Ausência congênita 
de útero e vagina/ 
aplasia mülleriana, 
agenesia renal 
unilateral, 
displasia de 
somitos cervico-
torácicos 

 
Espectro fácio-
aurículo-
vertebral 

 
Adisplasia renal 
hereditária, 
agenesia renal 
bilateral ou 
síndrome de Potter 

 
Síndrome de 
cisto renal e 
diabetes 

 
Síndrome de `Cat 
eye´ ou 
tetrassomia 
parcial do 
cromossomo 22  

 
Síndrome pé-
mão-genitália 

AD?/esporádico 
1/4000 

AD, 
1/3000 - 1/5000 

não determinado AD AD AD 

D
e
f
e
i
t
o
s
 
u
r
o
g
e
n
i
t
a
i
s
  

agenesia/aplasia 
uterina, útero 
bicorno, 
agenesia de terço 
superior de vagina 
 

 
aplasia uterina, 
aplasia/atresia 
vaginal 

 
útero/vagina 
malformada 

 
aplasia 
vaginal, 
útero 
rudimentar 

 
agenesia/ 
hipoplasia de 
útero, atresia 
vaginal 

 
septos 
vaginais, 
útero duplo/ 
bicorno 

agenesia renal 
unilateral, ectopia 
renal, rim em 
ferradura 

agenesia renal 
unilateral, 
ectopia renal, 
rins fundidos 

agenesia/   
adisplasia      
renal uni ou 
bilateral 

agenesia 
renal 
unilateral, 
hipoplasia 
renal, falha 
renal crônica 

agenesia renal 
unilateral 

insuficiência 
renal 
 

D
e
f
e
i
t
o
s
 
ó
s
s
e
o
s
 

pescoço curto, 
defeitos de 
curvatura de 
coluna, vertebrais 
e de costelas, 
deformidade de 
Sprengel e anomalia 
de Klippel-Feil 

defeitos 
vertebrais, 
polegar 
hipoplásico 

deformidade de pés 
e mãos 

 
aplasia de rádio deformidade de 

pés e mãos 

F
a
c
e
 
e
 
a
u
d
i
ç
ã
o
  

assimetria facial, 
palato/lábio 
fendido 
micrognatia, surdez 
condutiva, orelhas 
malformadas  
 

 
face assimétrica,  
hipoplasia malar 
e maxilar, 
palato/lábio 
fendido, 
macrostomia, 
micrognatia, 
estrabismo,  
microftalmos, 
coloboma de iris, 
glaucoma, orelhas 
malformadas de 
implantação 
baixa, surdez 

 
orelhas grandes e 
de implantação 
baixa hipoplasia 
maxilar, 
hipertelorismo 
 

  
palato fendido, 
micrognatia, 
hipertelorismo, 
coloboma de iris 
estenosis de 
canal auditorio, 
orelhas de 
implantação 
baixa, fendas 
palpebrais 
inclinadas 

 

O
u
t
r
o
s
  

defeitos cardíacos 
 
defeitos 
cardíacos 

   
defeitos 
cardíacos 

 

 

 

Tabela 1: Semelhanças e diferenças entre síndromes que afetam o desenvolvimento de 
trato genital feminino, acompanhado de defeitos renais e esqueléticos.  (Modificado 
de Guerrier e col., 2006; Kobayashi e Behringer, 2003) 
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Além das síndromes, seqüências ou complexos já citados, dos quais a 

SR pode fazer parte, existem relatos da ocorrência de defeitos müllerianos 

em outras síndromes raras (Verp e col., 1983), como é o caso da síndrome 

HFG (de hand-foot-genital syndrome), na qual os afetados apresentam, além 

de útero bicorno ou duplo, defeitos ósseos das extremidades.  

Em 1990, Wulfsberg e col. descreveram quatro casos de SR associada à 

seqüencia fácio-aurículo-vertebral, também denominada síndrome de Goldenhar 

(OMIM %164210), cujo fenótipo incluía face esquerda hipoplásica, microtia 

esquerda sem canal auditivo externo, palato fendido, rim direito ectópico 

em ferradura, vagina terminando em fundo cego e útero ausente. Os autores 

propuseram a possibilidade de o defeito ser o resultado de uma disrupção no 

mesoderma embrionário (ou no tecido que o originou) no momento da formação 

da linha primitiva.  

A ausência congênita de útero e vagina tem sido descrita em 

associações casuais com outros defeitos, doenças e síndromes como agenesia 

gonadal (Raybaud e col., 2001; Gorgojo e col., 2002; Aydos e col., 2003), 

defeitos de membros, como a sindactilia (Turunen, 1957), defeitos auditivos 

(Strübbe e col., 1994), hipoplasia femural bilateral (Bau e col., 1994), 

síndrome de Silver-Russel (Bellver-Pradas e col., 2001), síndrome da 

anquilose do estribo (Cremers e col., 1995), síndrome de Sotos (Bussi e 

col., 2001), síndrome de Meckel-Gruber (Agapitos e Christouloudou, 1995), 

síndrome reno-aurículo-facial (Willemsen, 1982) e síndrome velo-cárdio-

facial (Devriendt e col., 1997). 

I.5 Achados citogenéticos 

Em praticamente todas as mulheres portadoras de SR o cariótipo é 

normal (46,XX), como também os níveis dos hormônios sexuais e o 

desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários.  

Embora as afetadas não apresentem defeitos cromossômicos, sob o ponto 

de vista prático sempre se realiza o estudo cariotípico das pacientes 

suspeitas de serem afetadas com a finalidade de afastar a possibilidade de 

tratar-se de um caso de síndrome de Morris (feminização testicular completa 
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ou síndrome da insensibilidade periférica aos androgênios), condição com a 

qual o diagnóstico diferencial é obrigatório e cujo cariótipo é 46,XY.  

Apenas ocasionalmente defeitos cromossômicos foram detectados em 

afetadas pela SR; entre esses, cariótipo 46,X,del(X)(pter-q22) em uma 

mulher de 19 anos com disgenesia gonadal (Aydos e col., 2003); mosaico 

45,XO/46,XX em uma afetada com agenesia renal unilateral (Altieri e col., 

1982); translocação recíproca dos cromossomos 3 e 16 resultando em 

cariótipo 46,XX,t(3;16)(p23;p13.3) em uma mulher com agenesia útero-vaginal 

(van Lingen e col., 1997); mosaico parcial de trissomia 8 em uma mulher com 

assimetria facial, aplasia mülleriana, defeito renal e esquelético 

(Loeffler e col., 2003) e translocação t(12;14)(q14;q31) em duas mulheres 

não aparentadas, sem trompas e útero e com vagina terminando em fundo cego 

(Tanejá e col., 1986 e Kucheria e col., 1988).  

Dado o grau de dificuldade no diagnóstico clinico preciso da SR e a 

freqüência insolitamente baixa com a qual ocorreram esses casos com 

cariótipo anômalo, é possível que muitos deles não tenham nenhuma relação 

causal com a SR. 

I.6 Genes candidatos 

Os mecanismos moleculares precisos que regulam o desenvolvimento 

embrionário urogenital em mamíferos ainda não são conhecidos em detalhe. 

Timmreck e col. (2003) realizaram uma revisão dos trabalhos sobre 

malformações decorrentes de defeitos müllerianos e forneceram uma lista dos 

genes excluídos como fator etiológico desses defeitos. Entre os genes 

listados encontra-se o regulador da condutância transmembranal da fibrose 

cística (Timmreck e col., 2003); o gene da galactose-1-fosfato-uridil-

transferase (Klipstein e col., 2003); os genes que codificam o hormônio 

anti-mülleriano e seu receptor (Resendes e col., 2001); os genes homeóticos 

HOXA-10 (Lalwani e col., 2001) e HOXA-13 (Karnis e col., 2000); o gene PAX-

2 (van Lingen e col., 1998), o WNT7-a (Timmreck e col., 2003) e o gene WT-1 

que codifica fator de transcrição do tumor de Wilms (van Lingen e col. 

1998).  
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I.6.1 – Os genes dos receptores do ácido retinóico (RA) 

Durante a pesquisa de levantamento que realizamos sobre possíveis 

genes candidatos a fator etiológico da SR, chamaram a nossa atenção os 

trabalhos de Kucheria e col. (1988), Mendelsohn e col. (1994) e Kastner e 

col. (1997). O primeiro desses trabalhos descreve duas afetadas por aplasia 

útero-vaginal não aparentadas entre si e portadoras de uma mesma 

translocação (12;14)(q14;q31). Os dois outros trabalhos verificaram que 

camundongos knockout portadores de mutações em genes codificadores de 

receptores do ácido retinóico (RA) apresentavam uma série de defeitos 

similares àqueles presentes em pessoas portadoras de complexos e seqüências 

que contêm a SR. Ora, a região homóloga de um desses receptores corresponde 

exatamente à região 12q14 em humanos, localizada no segmento envolvido na 

translocação descrita por Kucheria e col. (1988).   

A vitamina A e seus derivados ativos, referidos conjuntamente como 

ácidos retinóicos (retinoic acid ou RA), possuem função crítica durante o 

desenvolvimento e papel importante na homeostase de quase todos os tecidos 

de vertebrados, devido aos seus efeitos reguladores na diferenciação, 

proliferação e apoptose celular (Ross e col., 2000).  

Durante o desenvolvimento embrionário, a complexa maquinaria 

molecular de transdução dos sinais do RA é exercida mediante duas 

superfamílias de receptores nucleares esteróides/tiróides: os chamados 

receptores RAR (ativados por todas as formas fisiológicas de AR) e os RXR 

(ativados unicamente por 9-cis RA). Cada família possui três isotipos 

(alfa, beta e gama) codificados por diferentes genes originando pelo menos 

duas isoformas para cada receptor. As diversas isoformas dos receptores 

transduzem os sinais do RA como dímeros e, além da formação de homodímeros 

RAR-RAR ou RXR-RXR, esses receptores existem também como heterodímeros RXR-

RAR funcionais durante o desenvolvimento embrionário (Mendelsohn e col. 

(1994). 
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Embora cada tipo de camundongo knockout estudado por Kastner e col. 

(1997) possua geralmente um conjunto típico de defeitos fenotípicos, os 

autores afirmaram que os portadores de mutações compostas, particularmente 

nos genes que codificam as isoformas RAR-gama e RXR-alfa (Fig. 15-A e 15-B) 

dos receptores, apresentam defeitos dos derivados müllerianos, de rim e dos 

ureteres. Resultados semelhantes em camundongos com defeitos no aparelho 

urogenital feminino foram descritos por Mendelsohn e col. (1994) em animais 

portadores de mutações do gene do receptor RAR-G.  

Esses resultados indicam que os RA, juntamente com seus pares 

específicos de receptores nucleares, seriam necessários para a nefrogênese 

e o desenvolvimento mülleriano normais; e que o receptor RAR-gama 

desempenharia vários papéis nos estágios iniciais do desenvolvimento. 

Os vários genes não-alélicos que codificam esses receptores 

caracterizam-se por ter redundância funcional, provavelmente para garantir 

a transcrição dos genes-alvo. Não podemos descartar a possibilidade dessa 

redundância ter relação com o fato de que as anomalias causadas por 

mutações nesses genes freqüentemente possuem expressividade variável e 

penetrância incompleta (Lohnes e col., 1994). 

 

Gene RAR-G ou Retinoid acid receptor gamma 
Localização: 12q13.13 
Organização: 8 exons 
Tamanho do ADN: 17,10kb.  
Tamanho do ARNm: 2599 bases 
 
 
 
 
 
 
 

Gene RXR-A ou Retinoid X receptor alfa 
Localização: 9q34.3 
Organização: 9 exons 
Tamanho do ADN: 38,95kb 
Tamanho do ARNm: 5333 bases 
 
 

Fig. 15 - A: Posicionamento dos exons (vermelho) e os introns (preto) dos genes 
RAR-G e RXR-A. 
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Produto protéico do gene RAR-G: 454 aminoácidos – 50.342 Da 
Localização primária: nuclear 
Função molecular: atividade regulatória da transcrição  
Processo biológico: regulação e metabolismo de ácidos nucléicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produto protéico do gene RXR-A: 462 aminoácidos – 50.800 Da 
Localização primária: nuclear 
Função molecular: receptor nuclear ligando-dependente 
Processo biológico: comunicação celular e transdução de sinais 

 

Fig. 15 - B: Esquema dos domínios funcionais do cada produto protéico dos genes 
RAR-G e RXR-A. (Modificado de http://www.hprd.org/query) 
 

 

I.6.2 – O gene LHX-1 

O grupo de genes LIM, dos quais o LHX-1 faz parte, constituem uma 

grande família cujos produtos protéicos carregam o domínio LIM; um domínio 

multifuncional proteína-proteína de união ao zinco, rico em cisteína de 

aproximadamente 60 aminoácidos. Pelo menos 40 membros desta família têm 

sido identificados em vertebrados e invertebrados, sendo eles organizados 

em quatro grupos de acordo com o numero de domínios LIM e da presença de 

homeodomínios e domínios kinase.  
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Durante a embriogênese, o gene LHX-1 (Fig. 16) se expressa 

inicialmente no mesoderma, e mais tarde durante no desenvolvimento dos 

sistemas urogenital e nervoso, do rim e do fígado. No adulto, a expressão é 

restrita a rins e cérebro. Embora nenhum defeito fenotípico tenha sido 

associado ao gene LHX-1 em humanos (Hunter e Rhodes, 2005), Kobayashi e 

col. (2003) mostraram que nas células precursoras müllerianas de 

camundongos existe expressão do gene Lim-1, equivalente murino do LHX-1 

humano. Os camundongos com mutação em homozigose desse gene possuem um 

fenótipo similar ao da SR, o que sugere que o produto de Lim-1 é essencial 

durante o desenvolvimento dos ductos müllerianos.  

Para compreender as interações entre o gene Lim-1 e outros genes 

possivelmente relacionados com falhas no desenvolvimento do trato genital, 

verificou-se a expressão dele em camundongos com mutações Wnt-4, Pax-2 e 

Wnt7a. Os resultados indicaram que Lim-1 é necessário em estágios iniciais 

da formação do epitélio mülleriano, funcionando de uma maneira independente 

dos genes Wnt-4, Pax-2 e Wnt7a, mencionados acima. 

 

 

 
Gene LHX-1 ou LIM homeobox protein 1 
Localização: 17q12 
Organização: 5 exons 
Tamanho do ADN: 5.99kb 
Tamanho do ARNm: 2283 bases 

 
Produto protéico: 406 aminoácidos – 44.808 Da 
Localização primária: nuclear 
Função molecular: fator de transcrição  
Processo biológico: regulação e metabolismo de ácidos nucléicos 

 
 
 
Fig. 16: Disposição dos exons e introns (vermelho e preto, respectivamente) do gene 
LHX-1, juntamente com as características funcionais do seu produto protéico. 
(Modificado de http://www.hprd.org/query) 
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1.6.3 – O gene WNT-4 

Recentemente, foram incluídas no catálogo on line OMIM evidências 

indicando a SR ser causada por mutação no gene WNT-4 (Biason-Laubert e 

col., 2004). O gene pertence à família de genes WNT, que codificam uma 

família de moléculas sinalizadoras altamente conservadas com papel 

destacado nos processos de desenvolvimento (Wodarz e Nusse, 1998). Estas 

proteínas têm sido implicadas em ontogênese e em diversos processos do 

desenvolvimento, incluindo regulação da diferenciação celular e o padrão 

corporal durante a embriogênese. O produto do gene WNT-4 (Fig. 17) é uma 

molécula sinalizadora que forma parte da cascata de determinação do sexo do 

embrião, sendo comprovadamente necessárias nas etapas iniciais do 

desenvolvimento do aparelho urogenital feminino e da prevenção da formação 

dos testículos.  

O gene codifica uma proteína com 98% de identidade com a proteína de 

camundongo e rato [http://www.netpath.org]. Sabe-se que durante o 

desenvolvimento embrionário de camundongos o produto do gene WNT-4 é 

necessário (1) na formação dos ductos müllerianos, (2) na diferenciação das 

células da linhagem intersticial e (3) no desenvolvimento e manutenção pós-

meiótica dos ovócitos (Vainio e col., 1999; Kobayashi e col., 2003).  

Em conceptos femininos, o produto do gene WNT-4 suprime a 

diferenciação de precursores das células de Leydig nos ovários e na 

ausência da sinalização do gene ocorre secreção ectópica de testosterona e 

persistência dos ductos de Wolff (Vainio e col., 1999). Embora os níveis de 

hormônios sejam insuficientes para virilizar a genitália externa, existe 

masculinização interna nas mutantes fêmeas de camundongos (persistência dos 

ductos wolffianos); esse fenótipo recebe a denominação de reversão sexual 

parcial (Vainio e col., 1999; Heikklä e col., 2001).  

Em uma paciente 46,XX portadora de mutação no gene WNT-4, Biason-

Lauber e col. (2004) identificaram virilização similar à descrita em fêmeas 

de camundongos. Essa paciente apresentava um quadro clínico bastante 

semelhante ao da SR, porém acompanhado de sinais clínicos de 

hiperandrogenismo (virilização), característica esta que decididamente não 
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faz parte do quadro de SR. Portanto, a atribuição do gene WNT-4 como 

candidato à síndrome de Rokitansky (OMIM, 2005) não nos pareceu adequada.  

Como poderá ser visto nas secções seguintes, outros autores também 

realizaram testes moleculares no gene WNT-4 em pacientes com e sem fenótipo 

virilizado e chegaram a conclusões semelhantes às nossas (Clément-Ziza e 

col., 2005; Biason-Laubert e col., 2007; Drummond e col., 2007).  

 

 

 

 

Gene WNT-4 ou Wingless-type MMTV integration family, member 4 

Localização: 1p36.23-p35.1 

Organização: 5 exons 

Tamanho do ADN: 23,02kb 

Tamanho do ARNm: 1198 bases 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produto protéico: 351 aminoácidos – 39.052 Da 

Localização primária: extracelular 

Função molecular: união ao receptor 

Processo biológico: comunicação celular – transdução de sinais 

 
 
Fig. 17 – Esquema da organização dos exons (vermelho) e introns (preto) do gene 
WNT-4. Os domínios funcionais do seu produto protéico também são apresentados. 
(Modificado de http://www.hprd.org/query) 

 

1.6.4 – O gene KLHL-4 

Este gene pertence à família de proteínas Kelch, com um amplo espetro 

de funções biológicas e com a estrutura característica de domínios 

organizados em tandem com duplas glicina-glicina e um domínio de união a 

proteína chamado POZ/BTB. Supõe-se que os motivos Kelch também são de 

união, mas a função ainda é desconhecida.  

O gene KLHL-4 possui seis domínios Kelch de 50 aminoácidos no extremo 

C-terminal, mapeia no cromossomo X, na banda q21.31, contém 11 exons e se 
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expande por 152.23 kb [http://www.genatlas.org]. O splicing alterativo do 

último exon do gene resulta em duas variantes que codificam isoformas com 

região C-terminal diferentes. O produto protéico é amplamente expresso em 

vários tecidos fetais, incluindo língua, palato e mandíbula. No adulto, a 

expressão está restrita a fibroblastos e outros sistemas incluindo 

reprodutor feminino e rins [http://www.genecards.org]. 

A semelhança estrutural entre KLHL-4 e os primeiros genes da família 

descritos em D. melanogaster sugere que eles compartem um ancestral comum. 

Atualmente existem vários parálogos identificados em humanos e pelo menos 

outros sete genes tipo Kelch mapeando em diferentes cromossomos (IPP no 

cromossomo 1; KLHL-2 no cromossomo 4; KLHL-3 no 5; KLHL-1 no 13; KIAA0132 

no 19; para mencionar alguns). 

O gene tem sido estudado em pacientes portadores de palato fendido e 

ankyloglossia [OMIM 303400], mas unicamente polimorfismos não patogênicos 

têm sido identificados (Braybrook e col., 2001). Embora a escassa 

fundamentação bibliográfica suportando a hipótese deste gene KLHL-4 estar 

envolvido na ausência congênita de útero e vagina, nós demos inicio à 

triagem de mutações no gene devido aos resultados obtidos do array-CGH. Em 

uma de nossas pacientes com o fenótipo clássico de SR foi identificada uma 

deleção de 1Mb em Xq21.31 contendo unicamente este gene. 
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Gene KLHL-4 ou kelch-like 4 

Localização: Xq21.1-q21.33 
Organização: 11 exons 

Tamanho do ADN: 152.23Kb 

Tamanho do ARNm: 5753 bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto protéico: 718 aminoácidos – 80.245 Da 

Localização primária: citoplasma 

Função molecular: proteína de união ao citoesqueleto 

Processo biológico: crescimento celular – manutenção celular 

 
 

Fig. 18 – Esquema da organização dos exons (vermelho) e introns (preto) do gene 
KLHL-4. Os domínios funcionais do seu produto protéico também são apresentados. 
(Modificado de http://www.hprd.org/query)
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II. Objetivos 

 

1) Aplicar técnicas moleculares visando detectar possíveis mutações em 

genes candidatos (RAR-G, RXR-A, WNT-4, LHX-1 e KLHL-4) ou regiões 

cromossômicas (empregando a técnica de array-CGH) ligados direta ou 

indiretamente à SR, suas condições afins e complexos e seqüências 

malformativas que freqüentemente a incluem;  

2) Tentar, através de dados de exame clínico-ginecológico, de imagem e 

possivelmente dos resultados obtidos da aplicação de técnicas 

moleculares, diferençar a SR de outras condições afins e de 

seqüências e complexos malformativas mais abrangentes; 
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III. Materiais e Métodos 

III.1 - Pacientes 

Cerca de 80 pacientes suspeitas de serem portadoras da SR foram 

atendidas no Laboratório de Genética Humana (LGH) do Departamento de 

Biologia do IB USP nos últimos 20 anos. Um projeto inicial sobre o assunto 

foi desenvolvido entre 1984 e 1987 pela Dra. Rita de Cássia Pavanello, sob 

orientação do Dr. Paulo A. Otto, projeto esse que culminou com a publicação 

de trabalho ainda até hoje considerado importante sobre o assunto 

(Pavanello e col., 1988). Retomamos a pesquisa contando inclusive com a 

colaboração informal da própria Dra. Pavanello (Ambulatório do Centro de 

Estudos do Genoma Humano do Departamento de Biologia do IB USP). 

Colaboraram também no presente estudo o Dr. Sebastião Zanforlin Filho, 

especialista em diagnóstico por imagem, e o Dr. Ivo Pavanello Filho, 

especialista em Ginecologia e colaborador tradicional com os grupos de 

pesquisa de genética humana e médica do Departamento de Biologia.  

Foi também importante a ajuda que recebemos do Departamento de 

Ginecologia (Dr. Vicente Renato Bagnoli) e do Serviço de Arquivo Médico do 

HC-FM-USP. Várias pacientes foram colocadas a nossa disposição pela Dra. 

Chong Ae Kim (Departamento de Genética, IC-HC-FM-USP). A Dra. Berenice B. 

Mendonça, do Departamento de Clínica Médica da mesma instituição, colocou à 

nossa disposição os dados clínicos e o DNA de duas outras pacientes.  

De Buenos Aires (Argentina) colaboraram conosco os seguintes 

profissionais: a Dra. Carlota Lopez Kaufman e Dr. Enrique Bagnati (Serviço 

de Ginecologia do Hospital Berdardino Rivadavia) e Dra. Maria Marcela 

Bailez, cirurgiã do Hospital de Pediatria S.A.M.I.C. Prof. Dr. Juan P. 

Garraham. Ambos os grupos colocaram à nossa disposição 16 afetadas. O DNA 

dessas pacientes foi extraído no Laboratório do Instituto de Previsão 

Social (IPS), por cortesia da Dra. Carina Argüelles (Universidad Nacional 

de Misiones).  
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Todas as pacientes da amostra brasileira, reconvocadas entre aquelas 

já previamente atendidas no LGH ou enviadas por especialistas e serviços 

por nós contatadas, foram submetidas a exame clínico-ginecológico 

padronizado (orientado por ficha específica mostrada no Anexo VII.1) e de 

imagem para definição precisa de seu quadro clínico. Posteriormente todas 

as amostras foram submetidas a exames laboratoriais (citogenética e testes 

moleculares). Foram aplicados também exames de diagnóstico de imagem em 

todos os parentes próximos suspeitos de serem portadores de algum problema 

associado à SR, com a finalidade de detecção de portadores assintomáticos 

de defeitos müllerianos, renais e esqueléticos, seguindo as recomendações 

de Opitz (1987) e Pavanello e col. (1988).  

A casuística do presente trabalho é composta de 43 propósitas, sendo 

29 brasileiras e 14 argentinas. Familiares com algum defeito associado à SR 

(renal, ósseo ou auditivo) foram também investigados quanto à presença de 

mutações nos genes RAR-A, RXR-A, WNT-4, LHX-1 e KLHL-4. No total analisamos 

amostras de sangue de 64 pessoas. 

III.1.1 – Métodos de análise clínica das pacientes argentinas 

Nas amostras de sangue obtidas de pacientes argentinas foi aplicado o 

mesmo protocolo de laboratório com realização de cariótipo e testes 

moleculares para triagem de mutações. O exame clínico-ginecológico 

padronizado e de imagem foi realizado pelos médicos especialistas dos 

próprios centros. Uma cópia de nossa ficha clínica, bem como do protocolo 

de coleta de sangue e o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 

VII), foram traduzidos ao espanhol e preenchidos pelos especialistas com 

todos os dados das pacientes (clínicos, ginecológicos, de imagem, história 

familiar, etc.). Esses documentos foram entregues a nós juntamente com as 

amostras correspondentes de sangue periférico. 
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III.1.2 - Métodos de análise clínica das pacientes brasileiras 

III.1.2.a - Primeiro atendimento: Exame clínico geral (realizado com a 

colaboração do Dr. Paulo A. Otto) 

Entre os meses de março e julho de 2004, 29 pacientes portadoras de 

SR compareceram ao Centro de Estudos do Genoma Humano para realizar o exame 

clínico e submeter-se a entrevista de anamnese mediante orientação de ficha 

confeccionada especialmente para o projeto (Anexo VII). Ainda nesse 

atendimento foi coletada uma amostra de cerca de 10ml de sangue da paciente 

e, eventualmente de familiares em primeiro grau com suspeita de 

apresentarem algum defeito associado a SR. Também durante esse primeiro 

atendimento a consulente assinou o termo de livre consentimento aprovado 

pelo Comitê de Ética do ICB-USP (Anexo VII). 

III.1.2.b - Segundo atendimento: Exame ginecológico (responsável: Dr. Ivo 

Pavanello Filho) 

Após realizar o exame clínico, as pacientes foram encaminhadas para 

realizar o atendimento ginecológico. O critério de classificação de Tanner 

(I, II, III, IV e V) foi aplicado para o exame do desenvolvimento dos 

caracteres sexuais secundários (mamas, pilificação axilar e pubiana). 

Mediante a palpação abdominal foram avaliados o útero e os anexos. O exame 

de toque (uni ou bidigital) permite determinar a elasticidade e 

profundidade do canal vaginal. Por último o exame especular confirmou a 

presença de vagina em fundo cego (exame não realizado em pacientes 

virgens). Verificou-se também se a paciente faz uso de molde e se foi 

submetida à vaginoplastia. A profundidade vaginal e a existência de 

reconstrução cirúrgica vaginal foram dados importantes para determinar a 

via (transvaginal ou transabdominal) de realização do exame 

ultrassonográfico no atendimento descrito a seguir. 
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III.1.2.c - Terceiro atendimento: Exame de diagnóstico por imagem 

(responsável: Dr. Sebastião Zanforlin Filho) 

Devido ao fato de que a maioria das afetadas por SR apresentam 

agenesia uterina, os órgãos pélvicos estão comumente deslocados de sua 

posição habitual, o que torna o exame ultrassonográfico da pelve complicado 

e demorado. Por causa disso foi solicitado que as afetadas bebessem água 

(300ml) uma hora antes do início do exame, fato que permitiu utilizar a 

bexiga como contraste na tarefa de determinar a modificação da anatomia 

feminina na ausência de um dos órgãos de maior tamanho e localizou com mais 

facilidade os anexos e as gônadas. Cada exame durou aproximadamente 1 hora, 

durante a qual foram avaliados o tipo de defeito uterino, a profundidade 

vaginal e topografia, presença, localização, tamanho (longitudinal, 

anteroposterior e dorsolateral) e contorno dos ovários e rins. Outros dados 

coletados foram a presença de cistos ovarianos, a presença de duplicação 

pielo-calicial e o tipo de trânsito ureteral (livre ou não). As trompas não 

foram visualizadas em nenhuma das pacientes.  

Além desses três atendimentos, todas as pacientes de nossa amostra 

realizaram exame radiográfico de coluna cervical e dorsal com a finalidade 

de se verificar a existência de defeitos de curvaturas patológicas de 

coluna e, nos casos suspeitos, de seqüência de Klippel-Feil e anomalia de 

Sprengel da cintura escapular. Esse exame foi realizado, quando possível, 

em serviços que mantinham convênio com as famílias das afetadas, ou no 

serviço de Traumatologia do Hospital Universitário. 

III.2 - Métodos de análise molecular 

Baseados na pesquisa bibliográfica foram escolhidos três genes 

candidatos para dar início à triagem de mutações que poderiam estar 

relacionadas com o fenótipo da síndrome de Rokitansky. Os genes escolhidos 

foram: dois genes da superfamília de receptores nucleares do ácido 

retinoico, RAR-G e RXR-A; o gene WNT-4, membro da família Wnt de moléculas 

secretoras e fatores de sinalização (homóloga do gene wingless de 

Drosophila melanogaster). Após aplicar a técnica de array-CGH (a qual será 
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detalhada no item III.3.3.d), os genes LHX-1 e KLHL-4 também foram 

considerados candidatos e incluídos para triagem molecular nas 43 

propósitas. 

III.2.1 - Extração de DNA a partir de sangue periférico (modificado de Kunkel 

e col., 1977)  

No primeiro atendimento, foram colhidas amostras de 10ml de sangue 

venoso periférico total em tubos (5ml) contendo EDTA 5%, pH 8,0 de cada 

paciente e, eventualmente, de familiares em primeiro grau com suspeita de 

apresentarem algum defeito associado à SR.  

A cada amostra de 5ml foram adicionados 40ml de solução de lise (11g. 

de sacarose 0,32M; 1ml de Tris-HCL 1M pH 7,4; 0,5ml de MgCl2 1M, 1ml de 

TritonX100 1% e 100ml de H2O milli-Q) em tubos plásticos. A mistura foi em 

seguida centrifugada a 4ºC e 3.000 RPM por 20 minutos para precipitar os 

núcleos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido em 4,5 

ml de tampão para digestão com proteinase K (NaCl 0,075 M; EDTA 0,02 M pH 

8,0), para lise dos núcleos. Foram acrescentados 250 µl de uma solução de 

SDS 10% e 50µl de proteinase K (10mg/ml, dissolvida em água estéril e 

mantida no congelador). As amostras foram então incubadas em estufa a 37ºC 

por uma noite. Cada amostra foi, em seguida, transferida para um tubo de 

vidro ao qual foram adicionados 5ml de fenol destilado e saturado em tampão 

(Tris-HCl 10mm; EDTA 10mm; NaOH 100mm; pH 7,4). As amostras foram 

homogeneizadas cuidadosamente invertendo-se o tubo, sendo em seguida 

centrifugadas a 4 ºC e 3.000 RPM por 20 minutos. O sobrenadante é 

cuidadosamente transferido para um outro tubo limpo e esta seqüência é 

repetida mais duas vezes, substituindo-se os 5ml de fenol por 5ml de 

clorofórmio:álcool isoamílico na proporção 24:1. O sobrenadante final foi 

em seguida transferido para um tubo contendo 500µl de uma solução de KCl 2M 

onde o DNA é precipitado por inversão do tubo, com prévia adição de 12ml de 

álcool etílico gelado. Com auxílio de um capilar de vidro, o DNA foi 

extraído da solução, lavado em etanol 70% e secado ao ar livre por alguns 

minutos. Finalmente o DNA foi dissolvido em 500µl de TE (Tris-HCl 10mm; pH 
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7,4 e EDTA 1mm) em um tubo Eppendorf. As amostras foram colocadas a banho-

maria a 65ºC por 30 minutos para inativar as nucleases, mantidas por uma 

noite à temperatura ambiente para o DNA terminar de dissolver e finalmente 

guardadas no freezer. A concentração de DNA das amostras foi estimada 

mediante leitura em um espectrofotômetro a partir do valor da absorbância a 

260nm. 

III.2.2 - Amplificação dos fragmentos de DNA por PCR 

 O DNA foi amplificado através da reação em cadeia da polimerase (PCR 

- Polymerase Chain Reaction) do tipo Touch Down. Este tipo de PCR possui 

uma temperatura inicial de hibridação (annealing) elevada (69ºC) com 

diminuição progressiva de meio grau nas sucessivas fases até chegar a 62ºC, 

característica esta que permite obter produto altamente específico. Para as 

reações de PCR (volume total de 25µl), foram utilizados 1µl de DNA genômico 

(100ng/ul), 2,5µl de dNTP (200µM de dCTP, dTTP, dGTP e dATP); 1,0U da 

enzima Taq polimerase (Invitrogen, Carlsbad, USA) e 2,5µl de tampão 

(buffer) e um volume de 0,5µl (0,7 a 2,0µM) de pares de primers específicos 

e quantidade complementar de água.  

As condições de amplificação foram as seguintes: quatro minutos de 

desnaturação inicial a 94ºC, 69 ciclos de 40 segundos cada com temperatura 

inicial de 69ºC e diminuindo meio grau por ciclo (até 62ºC), dois minutos à 

72ºC (temperatura de annealing), seguidos de uma etapa de extensão de 2 

minutos a 72ºC. As seqüências completas dos pares de primers usados para 

amplificar os genes RAR-G, RXR-A, WNT-4 e LHX-1; construídos mediante os 

programas PRIMER 3, [http//frodo.wi.mit.edu] e BLAST 

[www.ncbi.nlm.nih.gov/blast] bem como os tamanhos dos fragmentos 

amplificados na reação de PCR são mostrados a seguir na Tabela 2. O 

resultado da amplificação por PCR foi verificado por meio de eletroforese 

em gel de agarose a 2%, corado com brometo de etídio (0,5µg/ml) e 

visualizado sob luz ultra-violeta.  
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Gene RAR-G Gene RXR-A 

Exon Seqüência do primer Tamanho Exon Seqüência do primer Tamanho 

1F cctcagagtggtcattctctca 399 pb 1F acctgcactgaccactctcc 252 pb 

1R tccccaagatccctgagact  1R acagcacctacctcccagag  

2F accctcacatcactgcttcc 196 pb 2F gtgtacaccccgctgactg 151 pb 

2R cactcccaccacgtacacac  2R aatggcctgacaaccctgt  

3F ctggtactcccagcattgtg 240 pb 3F agaccagcaggtccctttct 180 pb 

3R gtaggaccgaagtgctcctg  3R actccctgttgtccatctcg  

4F gtcctgaccctctccttgc 247 pb 4F cttccctgggagccactg 170 pb 

4R ttccccaaagtgaagagtgc  4R gcacaggctgcaactcac  

5F accttctacccctcccctct 222 pb 5F ctgggactgaatgtcctgct 130 pb 

5R gacccacagggcctaacttac  5R gggagtgtcctggtacgtgt  

6F cagcactaaccctcctccac 277 pb 6F tgagtgactgtgtgcctcct 133 pb 

6R gactgagcactgagcagacg  6R ggccaaggtggctgaact  

7F cttccttcccctctcactcc 240 pb 7F ggcaagaagtacagccagga 92 pb 

7R agccctgggaagacagaga  7R acctaactgggatggggtgt  

8F tgtcctcctgagcctctctc 290 pb 8F gtgccaccttctcattcaca 106 pb 

8R TGGGAGATGGTCAGTCTGCT  8R tgacctgtggcttcttcctt  

   9F gtaggaccgaagtgctcctg 247 pb 

   9R gtcctgaccctctccttgc  

Gene WNT-4 Gene LHX-1 

Exon Seqüência do primer Tamanho Exon Seqüência do primer Tamanho 

1F aggcacacggaggcagag 383 pb 1F ATCCCCTGGGCTCTACTTTG 305 pb 

1R ggtgtgcagagggacgtt  1R ACCTCTGATCCGAAGCTGG  

2F aagatgaggaggtgggctct 381 pb 2F cttttctctccgcctgtctcc 366 pb 

2R gacctgcaatagtcccgttg  2R CTTGGCGAGCCTTCCTC  

3F atatgcccctccccctctac 236 pb 3F CTGGCTGGCTAGGTGCAAG 412 pb 

3R actctgaccacctcctgcac  3R TGCCCAAAGTGGCAGTG  

4F ctttctgtgcccaccacac 209 pb 4F CTAGCCAGGCGGTGAAGG 359 pb 

4R ctatccctaccccgctcttg  4R GGCTTACAGAGAGCGAGGC  

5A F tcccttgccatctcctgat 300 pb 5F CTTCCCTCCCTTTCGGTc 573 pb 

5A R ATGGCCTTGGACGTCTTGT  5R TTCTCGAGGCTGGAGGAAG  

5B F AGTTCAAGCCGCACACAGAT 300 pb    

5B R cccaaaaaccaaaccagaac     

Gene KLHL-4 

Exon Seqüência do primer Tamanho Exon Seqüência do primer Tamanho 

1F aagcaagaaagactgctctcg 597pb 7F tttgctttgtctcccaggtt 480pb 

1R aagttaactgaagttacggcattc  7R aaatcccaataatgtgctgct  

2F aagttggtatgcctaaatttccacc 494pb 8F caatattcagtgtgtggcataccta 298pb 

2R agagggtgtgtttgtgctgt  8R gattggatggatcatgtcacc  

3F tgatgatggaaagtacagcaca 398pb 9F tgcatgcattttgtgtgtatatg 388pb 

3R aatgtgttatgtaatgtagggtcatt  9R gggcatagaactaaactgatttcc  

4F ttgacgtagtttttactttatggaac 400pb 10F tttaagaatgtctgttattttcagttg 352pb 

4R gcagctcaaccagacaaatg  10R ttgttagggcctagagaagagaa  

5F tctgtgtctcttgcattttctga 393pb 11F agacaaggtgatgttagaccaaa 291pb 

5R aagaaatggattagtgcctagtgg  11R ccagtctgattattaattgcagga  

6F cgttctttctaatggtgaactctc 300pb 11bF ccgtgttcacgattccctac 228pb 

6R tttggaggctgttaagaatgtatc  11bR tatcaaaaaggggcaacagc  

 
 
Tabela 2 – Características dos primers utilizados na amplificação das seqüências 
codificantes dos genes RAR-G, RXR-A, WNT-4, LHX-1 e KLHL-4. (F: foward; R: reverse; 
tamanho do amplicon em pares de bases) 
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III.2.3 - Triagem de mutações 

III.2.3.a – Análise de polimorfismo de conformação de fita simples 

O procedimento de SSCP (single strand conformation polymorphism ou 

polimorfismo de conformação de fita simples) foi um dos métodos usados no 

processo de triagem mutacional nos genes RAR-G, RXR-A e WNT-4. Esta técnica 

(do inglês single strand conformation polymorphism), foi descrita pela 

primera vez por Orita em 1989, sendo um método de deteção de vários tipos 

de alterações incluindo mutações de ponto e pequenas inserções ou deleções. 

O método tem  sensibilidade para identificar substituições de um único 

nucleotídeo. A estratégia do SSCP consiste das seguintes etapas: 1) 

amplificar o segmento de DNA por meio de PCR, 2) separar a dupla fita por 

meio de desnaturação com calor (95ºC por 5 min.), 3) permitir que cada fita 

simples adote uma conformação estável mediante exposição ao frio (choque 

térmico da amostra em gelo) e, finalmente, 4) correr a amostra em 

eletroforese de gel de poliacrilamida em condições não-desnaturantes (sem 

uréia) e revelar o gel por meio de  nitrato de prata. A técnica se baseia 

na relação entre a mobilidade eletroforética da fita simples de DNA e e sua 

estrutura secundária, a qual depende da seqüência de nucleotídeos. As 

substituições de bases podem levar a estruturas secundárias diferentes 

devido as interações intra-moleculares diferentes.  

O fundamento da técnica de SSCP reside nas diferentes velocidades de 

migração eletroforética de fragmentos amplificados por PCR em gel não 

desnaturante. Utilizamos a eletroforese vertical em gel MDE
®
 Gel Solution 

for heteroduplex and SSCP analysis (Cambrex Bio Science Rockland, Inc.) com 

adição de 3% glicerol. Os produtos de PCR eram acrescidos de SSCP loading 

buffer (formamida 95%, EDTA 0,02M, xilenocianol 0,5%, azul de bromofenol 

0,5%) na proporção 1:1, sendo que 8µl da mistura eram utilizados para 

aplicação no gel. As condições de eletroforese, como a velocidade de 

migração (12 a 20 horas) e a temperatura (ambiente ou 4ºC), foram adaptadas 

dependendo do tamanho de cada fragmento (100 a 400pb) e a velocidade de 

migração no gel. Assim, enquanto alguns amplicons migraram a 6W por 12 
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horas a temperatura ambiente; outros precisaram de 12W por 20 horas a 4ºC. 

Os produtos eram visualizados após coloração com nitrato de prata como 

descrito por Bassam e cols. (1991) e depois de corado o gel era fotografado 

com filme Typopaque TR-DO (Typon).  

Os genes RAR-G, RXR-A e WNT-4 foram testados em todas as 43 pacientes 

com SR ou condições afins. Quando alguma alteração foi detectada no padrão 

de migração de bandas, os familiares da propósita eram também triados. 

Os fragmentos com padrões da bandas alteradas no gel de SSCP foram em 

seguida submetidos ao seqüenciamento (ver Item III.2.3.c ) 

III.2.3.b - Cromatografia líquida desnaturante de alto desempenho 

Após realizar a triagem nos genes RAR-G, RXR-A e WNT-4 mediante a 

técnica de SSCP, possíveis mutações nos genes foram também triadas mediante 

a técnica de dHPLC ou cromatografia líquida desnaturante de alto 

desempenho. Esta técnica que recebe o nome do inglês denaturing high 

performance liquid chromatography é realizada no laboratório do Centro de 

Estudos do Genoma Humano usando o aparelho Wave DNA Fragment Analysis 

System™ da Transgenomics, juntamente com o software Navigator versão 1.5.4 

da Transgenomics que indica as temperaturas ótimas das colunas para cada 

amplicom (listadas no Anexo). Os tampões e as condições de corrida foram 

padronizados para cada fragmento amplificado por PCR Touch-Down nos três 

genes triados.  

O primeiro passo para iniciar à triagem de mutações nos genes RAR-G, 

RXR-A e WNT-4 mediante dHPLC é amplificar os fragmentos usando PCR Touch-

Down nas mesmas condições descritas no item III.2.2. Cada tubo devidamente 

identificado e contendo uma mistura de 25ul de produto amplificado de 

amostra controle com 25ul de DNA amplificado da paciente foi aquecido até 

94°C durante 10 minutos para desnaturar as fitas de DNA e posteriormente 

deixado esfriar lentamente até atingir a temperatura ambiente conseguindo 

assim a formação do heteroduplex. Deste modo, cada tubo a ser testado 

contém uma mistura de DNA de um controle previamente seqüenciado e DNA da 

paciente a ser triada. Isto permite detectar alterações em homozigose como 
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também em heterozigose. Um tubo extra, contendo uma mistura de dois 

pacientes controles é também adicionado na corrida para verificar o 

comportamento das fitas na ausência de alterações. As placas contendo os 

produtos amplificados com heteroduplex formado são colocadas no 

cromatógrafo. As curvas resultantes, correspondem à velocidade de liberação 

dos heteroduplexes da matriz e são analisadas e comparadas com as curvas 

dos controles. Aqueles fragmentos que apresentaram picos alterados são 

posteriormente seqüenciados (ver procedimento a seguir). 

III.2.3.c – Seqüenciamento 

 Os amplicons dos genes RAR-G, RXR-A e WNT-4 com padrões de migração 

alterada na eletroforese vertical ou com picos alterados na cromatografia 

líquida foram em seguida submetidos ao seqüenciamento. Dois novos genes 

foram considerados candidatos após a análise com a técnica de array-CGH 

(ver item III.2.3.d, a seguir). A métodologia adotada para a triagem de 

mutações desses dois novos genes (LHX-1 e KLHL-4)  foi o seqüenciamento 

direto. Independentemente de ter sido ou não utilizada uma técnica previa 

de triagem, a metodologia de seqüenciamento aplicada no estudo dos cinco 

genes foi a mesma. 

Cada fragmento foi seqüenciado pelo menos duas vezes: uma vez com o 

primer F e uma vez com o primer R. Os produtos de PCR foram purificados 

utilizando o GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification on Kit (Amersham 

Biosciences) e em seguida quantificados em gel de agarose 2%, utilizando 

como padrão o "low DNA mass ladder" (Invitrogen). Depois de purificados e 

quantificados, os produtos de PCR foram preparados para as reações de 

seqüenciamento em ambas as direções, nas seguintes condições: 60-100ng de 

DNA (amplificado e purificado), 5pmol de primer, 4µl de DYEnamic ET 

terminator reagent premix e água para completar o volume de reação para 

10µl. A mistura foi submetida à reação de seqüenciamento: 30 ciclos de 

desnaturação, hibridação e extensão, de 20 segundos a 95ºC, 15 segundos a 

60ºC e 1 minuto a 60ºC, respectivamente. Depois de serem precipitados com 
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etanol e serem ressuspendidos com loading solution, os produtos foram 

analisados no analisador genético MegaBace 1000 (Amersham Biosciences). 

III.2.3.d - Hibridação genômica comparativa 

A análise por array-CGH (do inglês comparative genomic hibridization) 

é uma técnica de alta resolução que permite detectar variações no número de 

copias de DNA entre uma amostra de referência (controle) e a amostra do 

paciente. Desta maneira é possível identificar alterações de grandes 

regiões cromossômicas como deleções e duplicações.  

Quinze pacientes foram selecionadas por apresentar um quadro clínico 

mais grave (defectos genitais, ósseos, renais e auditivo) e analisadas 

mediante a técnica de Array-CGH pelas Dras. Carla Rosenberg e Ana Cristina 

Krepischi Santos nos laboratórios do Centro de Estudos do Genoma Humano 

Nessa análise foram utilizadas lâminas contendo triplicatas de ~3.500 

sondas clonadas em BACs/PACs espaçadas a intervalos e ~1Mb, produzidas no 

Leiden University Medical Center, Holanda. As informações sobre o conjunto 

de clones utilizados estão disponíveis em www.ensembl.org (Cytoview, 1Mb 

clone set, Sanger Center). A hibridação foi realizada baseada em Carter e 

col. (2002).  

As lâminas foram hibridadas com o DNA teste e o controle 

(referência), marcadas com Cy3 e Cy5-dCTPs e analisadas com o auxílio de um 

scanner. A intensidade dos pontos foi medida utilizando-se como ferramenta 

o software GenePix Pro4.1 (Axon Instruments, Holanda). A determinação de 

seqüências com possíveis alterações no número de copias foi realizada com 

base no log2 da razão entre as médias de intensidade das réplicas. As 

seqüências foram consideradas amplificadas ou deletadas quando os valores 

estarem fora do intervalo + 0,3. 

As alterações no número de cópias do DNA foram validada por: 1) 

hibridação fluorescente in situ (FISH), para as sondas correspondentes em 

células metáfasicas das propósitas (baseado no protocolo de Rosenberg e 

col., 1994); 2) amplificação de múltiplas sondas dependente de ligação 

(MLPA); ou por 3) marcadores polimórficos do tipo microssatélites. Uma vez 
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confirmada a alteração, se deu início a avaliação dos progenitores (quando 

disponíveis) ou de outras pessoas da família em relação as mesmas regiões.  

As alterações sub-microscópicas identificadas em nossas pacientes por 

array-CGH sugeriram novas regiões cromossômicas contendo genes não 

previamente relacionados a ausência congênita de útero e vagina. Estes 

genes (LHX-1 em 17q12 e KLHL-4 em Xq21.21) foram incluídos na rotina de 

seqüenciamento (item III.2.3.c) já aplicada aos dois receptores RA e ao 

gene WNT-4. 

III.2.3.e – Amplificação de múltiplas sondas dependente de ligação 

A técnica de MLPA (do inglês Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification) permite quantificar de forma simples até 40 seqüências de 

ácido nucléico em uma única reação de amplificação (um tubo) realizada a 

partir de 20ng de DNA. Quando um gene ou parte dele encontra–se duplicado 

ou deletado as técnicas laboratoriais de PCR seguido de seqüenciamento 

apresentam limitações de detecção devido à presença do outro alelo normal 

amplificado na amostra. Nesses casos, a análise pela técnica de MLPA é a 

alternativa apropriada para contornar as limitações de outras técnicas por 

possuir capacidade de detectar variações no número de cópias de uma 

seqüência de DNA. O kit utilizado para análise do cromossomo 22 foi o SALSA 

P023 - DiGeorge(MRC-Holland; Amsterdam, Netherlands), gentilmente cedido 

pela Dra. Fernanda Sarquis Jehee do Laboratório de Genética Humana da Dra. 

Maria Rita Passos Bueno, e usado de acordo com as instruções do fabricante 

(Schouten et al., 2002). 

III.2.3.f - Marcadores polimórficos do tipo microssatélite  

Três alterações no braço curto do cromossomo 22 foram identificadas 

pela técnica de Array-CGH. Para determinar a origem parental dos rearranjos 

detectados e para avaliar a existência de alterações na região 22q nas 

demais pacientes que não foram testadas com Array-CGH; testamos cinco 

marcadores polimórficos de DNA para esse cromossomo (D22S1638, D22S1648, 

D22S944, D22S1623, e D22S1709). 
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As condições de amplificação dos marcadores foram as seguintes: 4 

minutos de desnaturação inicial a 94ºC, 30 ciclos de 15 segundos cada com 

temperatura inicial de 94ºC e 15 minutos à 55ºC (temperatura de hibridação 

ou annealing), seguidos de uma etapa de extensão de 30 seg. a 72ºC. Para a 

amplificação, o volume final da reação é de 10ul, contendo DNA genômico 

(50ng), uma mistura de primers marcados com fluorocromos a 20mM,e 6ul do 

True Allele PremixTM, (solução que contém AmpliTaq Gold, dNTPs, tampão e 

cerca de 2,5mM de MgCl2). Os produtos de amplificação juntamente com o 

padrão de peso molecular (MegaBace TM “ET550-R Size Standard”) foram 

separados por eletroforese em capilar no aparelho MegaBace TM 1000 

(Amersham Biosciences). A análise foi realizada, utilizando o software 

Genetic Profiler versão 1.5. 
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IV. Resultados e Discussão 

 Nesta secção apresentamos uma descrição sumária dos achados clínicos 

das pacientes de nossa amostra. 

A casuística do presente trabalho é composta por dois grupos de propósitas: 

brasileiras (N=29) e argentinas (N=14). No grupo de afetadas brasileiras 

estudamos também 21 familiares que apresentavam algum defeito fenotípico 

(renal, ósseo ou auditivo) associado a SR. Nelas aplicamos um mesmo 

protocolo de triagem de mutações nos genes RAR-G, RXR-A, WNT-4,  LHX-1 e 

KLHL-4. 

 O total de pacientes triados é de 64 e a representação gráfica usada 

nos heredogramas foi o seguinte: 

- paciente afetada por SR 

- paciente portadora de outro tipo de defeito mülleriano 

- indivíduo com defeito renal 

- indivíduo com defeito esquelético 

- portador de deficiência auditiva 

 

 
IV.1 - Resultados da análise clínica 

IV.I.a - Descrição das pacientes brasileiras (Casos 1-29) 

Caso nº1: paciente com defeito mülleriano isolado 

Paciente A.M.V., Registro nº16936 (Laboratório de Genética Humana da 

USP), foi encaminhada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de medicina 

da USP (Reg.nº13451165-I). Negra, solteira, nasceu prematura (sic) de parto 

cesariano com 3150gr e 37cm, tendo chorado espontaneamente. Ao nascimento 

sua mãe e seu pai (não consangüíneos) contavam respectivamente com 37 e 41 

anos de idade. Não há nenhuma menção a exposição materna a drogas, radiação 

ou infecções durante o período gestacional. A paciente relata cólicas muito 

intensas até os 12 anos, quando se submeteu a cirurgia de abertura do canal 

vaginal, ocasião em que se verificou que possuía ovários e útero ambos 

normais e funcionantes, hematometrio e hematocolpos. Atualmente menstrua 
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regularmente e as únicas queixas que apresenta são referentes a infecções 

recorrentes do aparelho renal. Relata também ausência de cera nos ouvidos e 

sudorese excessiva com descamação da pele das mãos. A paciente nega dores 

de coluna. Inteligência, audição e visão normais. Pubarca e telarca 

respectivamente aos 9 e 11 anos de idade. 

Exame físico: Altura: 160cm; peso: 54kg; PC: 57cm; DIM: 23cm; DPV: 

73cm; DPP: 87cm. Proporções corpóreas conservadas. Crânio e face normais. 

Pavilhão auricular hipoplásico. Má-oclusão dentária (faz uso de aparelhos). 

Pescoço normal. Sem anomalias evidentes de coluna dorsal. Caracteres 

sexuais secundários bem desenvolvidos (mamas e pilificação pubiana estágio 

V de Tanner). Genitália externa normal, útero e anexos palpáveis.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia pélvica ginecológica: bexiga, rins, útero 

(2,5x2,2x2,0cm) e ovários normais (Dir.:2,5x2,2x2cm e Esq.: 2,5x2,1x2cm). 

Vagina estreita em fundo cego com estenose do terço médio (corrigida).  

3) Exame de Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: normais. 

4) Testes moleculares: duplicação polimórfica em 19q13.11 

detectada por array-CGH. 

História familial e heredograma: a mãe da paciente (II-10) refere ser 

portadora de útero retrovertido e mioma. Teve dificuldade para engravidar. 

É portadora de hérnia de disco, queixa de dores ciáticas e deficiência 

plaquetária (62-68 mil) e tireoidite e enxaquecas crônicas. Outros 

problemas mencionados na família são escoliose (III-1), ameaça de aborto 

(III-2), diabetes (I-8), retardo mental e agressividade (I-7), defeitos 

cardíacos (I-8 e I-9) e cirurgia por hérnia inguinal (III-4 e III-5).
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Figura 19: Heredograma da família da paciente 1. 

Caso nº 2: paciente portadora de SR tipo B 

Paciente C.D.H., RG-LGH-USP nº15935, branca, casada, com 32 anos (DN: 

22/12/1971) é filha de pais não consangüíneos e nasceu de parto eutócico 

sem histórico de exposição materna a drogas, radiação ou infecções durante 

a gravidez. A paciente refere ter procurado médico durante a adolescência 

por causa de amenorréia primária. Por ocasião de seu casamento a paciente 

apresentou dor e dificuldade em manter relações sexuais. Apresenta queixas 

de déficit auditivo unilateral à direita e de infecções urinárias 

recorrentes; desenvolvimento neuropsicomotor e pôndero-estatural normal; 

inteligência e visão normais; pubarca e telarca aos 11 anos. 

Exame físico: Altura: 142cm; peso: 45kg; PC: 56cm; DIM: 21cm; DPV: 

68cm; DPP: 74cm; normolínea; a paciente apresenta pescoço curto com 

limitação dos movimentos laterais, implantação baixa dos cabelos na nuca, 

pterígio cervical leve; o aspecto facial lembra as pacientes com s. de 

Turner ou s. de Noonan; orelhas de implantação baixa e rotação incompleta; 

palato alto; má oclusão dentária leve; assimetria escapular e escoliose 

cérvico-torácica; braquidactilia discreta (mãos). Caracteres sexuais 

secundários bem desenvolvidos (mamas e pilificação pubiana estágio V de 

Tanner). Genitália externa normal. Vagina terminando em fundo cego, com 

útero e anexos não palpáveis ao toque retal. Profundidade vaginal em toque 

bi-digital: 7cm. 

I 
 
 
 

II 
 
 

6 4 

1     2      3     4         5         6  7  8           9 

   1  - 5          6  -  7    8  - 9      10  -  16   17 

 1     2      3                4     5 
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Exames realizados:  

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia pélvica: agenesia completa de útero com vagina 

curta terminando em fundo cego. Ovários visualizados (dir.: 4,5x1,8x4,2cm e 

esq.: 2,1x1,4x2,3cm) com topografia normal e sem presença de formações 

policísticas. Rins de contornos normais (dir.: 3,9x3,5x4,5cm e esq.: 

9,4x4,3x4,8cm) com sistema pielo-calicial normal e trânsito ureteral livre.  

3) Exame de raios-X de coluna cevical e dorsal: escoliose grave, 

sem defeitos de fusão ou segmentação das vértebras cervicais. 

4) Audiometria: perda unilateral da audição de grau moderado/grave 

à direita. Estudo de emissões otoacústicas: emissões ausentes na orelha 

direita. 

5) Testes moleculares: deleção de 1Mb localizado em Xq21.31 

detectado por array-CGH (sonda RP11-192B18), confirmada por tiling path 

para o cromossomo X. 

História familial (heredograma no anexo): Negativa para outros casos 

de amenorréia primária, defeitos esqueléticos ou auditivos. A mãe (I-1) da 

paciente apresenta diabetes e dois tios (I-6 e I-7) faleceram de câncer e 

cardiopatia, respectivamente. 

Caso nº 3: paciente portadora de defeito afim a SR 

Paciente L.C.B., RG-LGH-USP nº7 8891, branca, casada, com 33 anos de idade 

(DN: 24/04/1971), nascida de parto cesário a termo. Sua mãe e seu pai, não 

consangüíneos, contavam ambos 36 anos de idade ao nascimento da paciente. Não há 

menção de exposição a teratógenos durante a gravidez. Telarca e pubarca aos 12 

anos. A paciente nega qualquer doença durante a infância e refere dores nas mamas 

com intervalos mensais. Sem queixas de dores abdominais cíclicas e de coluna. A 

única intervenção cirúrgica ocorreu aos 19 anos de idade para reconstrução de canal 

vaginal. Seu desenvolvimento neuropsicomotor e pôndero-estatural são normais. 

Inteligência, audição e visão são normais.  
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Exame físico: Altura: 161cm; peso: 55kg; PC: 56cm; DIM: 21cm; DPV: 

78cm; DPP: 83cm. Tipo corporal: normolíneo. Crânio e face normais. Pavilhão 

auricular hipoplásico. Palato alto e arqueado. Pescoço e coluna cervical 

sem defeitos aparentes, bem como tórax, abdome, coluna e membros superiores 

e inferiores. Caracteres sexuais secundários bem desenvolvidos. Mamas e 

pilificação pubiana estágio V de Tanner. Genitália externa normal.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX,inv(9)(p11q13). A região heterocromática 

invertida no cromossomo 9 da paciente constitui um heteromorfismo 

cromossômico sem significado clínico (38 metáfases contadas: 28 com 

coloração de Giemsa, 5 com bandeamento G e 5 com bandeamento C).  

2) Ultra-sonografia: agenesia completa de útero com canal vaginal 

normal, mas terminando em fundo cego. 

História familial (heredograma no anexo): Não há na família nenhum 

caso semelhante ao apresentado pela paciente. Sua mãe (I-2) teve um 

neomorto de três dias de vida e sua tia (I-3) teve duas perdas gestacionais 

espontâneas. Uma prima em primeiro grau (II-7) da paciente é portadora de 

S. De Down.    

Caso nº 4: paciente portadora de SR tipo B 

Paciente M.M.D.S.G., RG-LGH-USP nº12452, mulata, casada, de 32 anos 

de idade (DN:29/09/1967), filha de genitores não consangüíneos, nasceu de 

parto normal sem intercorrências e sem histórico de exposição a teratógenos 

durante a gravidez. A paciente nega qualquer doença durante a infância. As 

queixas apresentadas atualmente são dores intensas de coluna cervical e 

dispaurenia. Desenvolvimento neuropsicomotor e pôndero-estatural normal.  

Exame físico: Altura: 150cm; peso: 87kg; PC: 57cm; DIM: 32cm; DPV: 

73cm; DPP: 77cm. Proporções corpóreas conservadas com tipo corporal 

brevilíneo. Assimetria facial, pescoço curto, palato alto e hiperlordose 

lombar. Os membros superiores e inferiores são aparentemente normais. 

Caracteres sexuais secundários bem desenvolvidos. Genitália externa normal. 
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Mamas e pilificação pubiana estágio V de Tanner. Vagina em fundo cego com 

4cm de profundidade. Útero e anexos não palpáveis no toque retal. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: agenesia completa de útero e vagina. Ambos 

ovários visualizados com topografia normal, com o ovário direito 

apresentando tamanho aumentado e microcistos (Dir.: 1,7x3,3x3,5cm e Esq.: 

6x3,6x5cm). Num segundo exame, 30 dias após o primeiro, constatou-se 

diminuição do tamanho desse ovário e dos folículos (4,2x4x4cm). A avaliação 

do sistema urinário mostrou ambos os rins normais (Dir.: 10,1x4x5cm e Esq.: 

11x4,7x4,8cm), bexiga e ureteres normais. 

3) Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal normais. 

Historia familial (heredograma no anexo): Não existem outros casos 

semelhantes na família da paciente. A irmã da afetada (II-2) teve dois 

abortamentos espontâneos. 

Caso nº5: paciente afetada por SR tipo B 

Paciente M.R.M., RG-LGH-USP nº13165, branca, solteira, de 30 anos de 

idade (DN: 20/10/1973), nascida de parto eutócico a termo sem 

intercorrências. Os pais, não consangüíneos, contavam respectivamente com 

39 e 43 anos de idade por ocasião do seu nascimento. Não existe histórico 

de exposição a teratógenos durante o período gestacional e de doenças 

durante a infância. A telarca e pubarca ocorreram aos 13 anos de idade. A 

paciente foi submetida à reconstrução do canal vaginal e possui genitália 

externa normal. Desenvolvimento neuropsicomotor e pôndero estatural também 

normal.  

Exame físico: Altura: 152cm; peso: 52kg; PC: 57cm; DIM: 21cm; DPV: 

75cm; DPP: 77cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo. Crânio e face normais. Pescoço aparentemente normal, sem 

anomalias evidentes de coluna. Tórax, abdome, membros superiores e 
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inferiores normais. Caracteres sexuais secundários normais. Mamas e 

pilificação pubiana estágio V de Tanner. Vagina em fundo cego com 

profundidade de 7cm (pós-cirúrgico). Útero e anexos não palpáveis. As 

queixas apresentadas atualmente são dores de coluna na região lombar e 

dispaurenia, esta última provavelmente como conseqüência do fechamento 

parcial (estenose) da neovagina, causado por ter abandonado o uso do molde. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: útero rudimentar ligeiramente deslocado para 

a esquerda. A visualização das tubas uterinas (assimétricas) foi 

excepcionalmente realizada durante o exame devido à existência de conteúdo 

líquido (hematosalpinge com calibre máximo de 9cm). O único ovário 

visualizado (de topografia normal) foi o esquerdo (2,1x4,4x2,2cm). As 

imagens dos rins mostraram à esquerda um rim tópico normal 

(11,2x0,44x4,2cm) com ectopia cruzada dos ureteres e á direita um rim 

pélvico (8,7x3,4x4,3cm).  

História familial (heredograma no anexo): Não há registros em sua 

família de casos semelhantes com defeitos urogenitais e esquelético, 

dificuldade para engravidar ou esterilidade.  

Caso nº6: paciente portadora de SR tipo B 

Paciente M.P.J., RG-LGH-USP nº12963, negra, casada, com 31 anos de 

idade (DN: 12/05/1973), nascida de parto normal a termo. A mãe relata 

gravidez agitada com estresse, sem intercorrências ou sem exposição a 

agentes teratógenos. Desenvolvimento neuro-psico-motor e pôndero-estatural 

normal. Telarca e pubarca aos 13 anos de idade.  

Exame físico: Altura: 160cm; peso: 55kg; PC: 54cm; DIM: 21cm; DPV: 

80cm; DPP: 80cm; proporções corpóreas conservadas com tipo corporal 

normolíneo. Crânio, face e pescoço normais, ausência de anomalias aparentes 

de coluna, tórax, abdome e membros. Caracteres secundários sexuais 
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normalmente desenvolvidos. Mamas e pilificação pubiana estágio V de Tanner. 

Vagina em fundo cego com 7cm de profundidade (uso de molde até a 

adolescência) e atualmente não apresenta dispaurenia. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: útero rudimentar sólido (2x1x1,5cm), 

localizado levemente à direita. Só o ovário esquerdo foi visualizado 

(5x1,5x2cm) com topografia normal e com folículos. A avaliação do aparelho 

urinário revelou rim (1,36x5x6,6cm) e ureteres de topografia normal à 

direita e agenesia do rim esquerdo. Afastamento do osso púbico e bexiga com 

falta de sustentação muscular e colo baixo. 

História familial (heredograma no anexo): Não há na família casos com 

fenótipo semelhante. Uma das irmãs (II-6) da propósita apresenta 

esquizofrenia. 

Caso nº7: paciente portadora de SR tipo A 

Paciente J.S.L, RG-LGH-USP nº14479, branca, separada, de 38 anos de 

idade (DN: 20/01/1966), nascida de parto normal a termo domiciliar, sem 

intercorrências. Não há menção de exposição materna a drogas ou outros 

agentes teratógenos durante o período gestacional. Pubarca e telarca aos 9 

e 11 anos, respectivamente. Queixas de dispaurenia e de dores abdominais 

cíclicas, aproximadamente a cada 35 dias. Desenvolvimento neuropsicomotor e 

pôndero-estatural normal. Inteligência, audição e visão normais.  

Exame físico: Altura: 157cm; peso: 52kg; PC: 55cm; DIM: 23cm; DPV: 

78cm; DPP: 79cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo. Nenhuma anomalias física aparente e caracteres sexuais 

secundários normais. Mamas e pilificação pubiana estágio V de Tanner. 

Vagina terminando em fundo cego, com 8cm de profundidade (uso contínuo do 

molde). Útero e anexos não palpáveis. 
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Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: útero rudimentar (4x2,2x3,1cm) com corpo e 

colo presentes. Trompas e canal vaginal não visualizados. Ovários de 

topografia normal (Dir.: 2,3x1,6x3cm e Esq.: 4x2x2,3cm). Rins (Dir.: 

9,6x4,2x4,7cm e Esq.: 9,9x4,2x3,8cm) e anexos presentes e com contorno 

normal.   

História familial (heredograma no anexo): Na família da paciente não 

existe menção a casos semelhantes. A mãe da paciente relata 5 abortamentos 

espontâneos e duas irmãs da afetada relatam 1 (II-12) e 2 (II-8) perdas 

gestacionais, respectivamente. Outros achados na família são: déficit 

auditivo unilateral progressivo, possivelmente causado por exposição a 

ruído industrial (II-12) e hérnia inguinal (II-3). 

Caso nº8: mulher portadora de SR tipo B 

Paciente M.S.R.B. (RG-LGH-USP nº12979) foi encaminhada pelo Hospital 

das Clínicas (RG 2778716-C) para realização de cariótipo. A paciente, 

branca, separada, com 33 anos de idade (DN: 14/11/1970), nasceu de parto 

normal a termo e após uma gestação sem intercorrências. Por ocasião do 

nascimento, sua mãe e seu pai, não consangüíneos, contavam respectivamente 

com 34 e 41 anos de idade. Telarca e pubarca aos 11 e 12 anos, 

respectivamente. Não existe menção de exposição materna a drogas, radiação 

ou a infecções durante o período gestacional. A paciente refere dores 

abdominais cíclicas com intervalos de cerca de 30 dias. Desenvolvimento 

neuro-psico-motor, pôndero-estatural, inteligência e visão normal.  

Exame físico: Altura: 156cm; peso: 45kg; PC: 55,5cm; DPV: 79cm; 

DPP: 77cm; com proporções corpóreas conservadas e tipo corporal normolíneo. 

Palato alto e arqueado. Não foi observada nenhuma outra anomalia física. 

Caracteres sexuais secundários bem desenvolvidos. Mamas e pilificação 

pubiana estágio V de Tanner, com genitália externa normal. Útero e anexos 
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não palpáveis. A paciente apresenta vagina curta (4,5cm) terminando em 

fundo cego com boa elasticidade, sem queixa de dispaurenia, e prega da 

mucosa anal hipertrofiada (plioma). 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: útero rudimentar hipoplásico (0,6x2x1,5cm). 

Trompas, vagina e ovários não visualizados (o esquerdo foi palpado). Rim 

esquerdo normal (12,6x4,8cm) e agenesia de rim direito.  

3)  Exame de Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: 

normais. 

História familial (heredograma no anexo): Nenhum familiar apresenta 

quadro semelhante ao da paciente. A sua mãe (I-2) teve um abortamento 

espontâneo.    

Caso nº9: paciente afetada por SR tipo B 

Paciente M.T.F.C., RG-LGH-USP nº10219, branca, separada, com 34 anos 

de idade (DN: 11/09/1969) filha de pais não consangüíneos. A paciente nega 

infecções ou doenças durante a infância. Atualmente refere queixa de 

déficit auditivo unilateral à direita e infecções urinárias recorrentes. A 

terapia de reposição hormonal (estrógenos e progesterona) indicada pela 

amenorréia primária levou á melhora do desenvolvimento dos caracteres 

sexuais secundários e ao aparecimento da telarca e pubarca aos 17 e 18 

anos. Na época foi realizada a reconstrução íntegra do canal vaginal. 

Desenvolvimento neuro-psico-motor e pôndero-estatural normal. Inteligência 

e visão normais.  

Exame físico: Altura: 160cm; peso: 49kg; PC: 51cm; DIM: 23cm; DPV: 

81cm; DPP: 79cm. Tipo corporal: normolíneo. Hirsutismo facial moderado, 

características faciais virilizadas. Pescoço aparentemente normal, sem 

defeitos aparentes de coluna cervical. Tórax, abdome, coluna e membros 

superiores e inferiores normais. Caracteres secundários sexuais pouco 
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desenvolvidos. Mamas e pilificação pubiana estágios III e IV de Tanner, 

respectivamente. Vagina em fundo cego (pós-cirúrgico) medindo 4,5cm ao 

toque digital. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: agenesia total de útero; vagina curta 

terminando em fundo cego medindo 3,3cm. Ovários não visualizados. Agenesia 

de rim direito e rim esquerdo tópico de topografia normal medindo 

10,2x5,5x5cm.  

História familial e heredograma: Não existem relatos na família de 

outras pessoas apresentando agenesia útero-vaginal, defeito renal ou 

virilização como o descrito na paciente. Na sua irmandade uma irmã (II-5) é 

portadora de útero infantil, mas conseguiu engravidar; outra irmã (II-3) 

apresenta retardo mental e teve um filho (III-1) com pé equinovaro; um 

irmão (II-2) é portador de diabetes e uma tia paterna (I-2) faleceu de 

cardiopatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Heredograma da família da paciente 9. 
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Caso nº10: paciente com SR tipo A 

Paciente J.B.S.C., RG-LGH-USP nº8100, foi encaminhada pelo Serviço de 

Ginecologia do Hospital das Clínicas da FM-USP, aos 23 anos, para estudo 

cromossômico. Paciente, branca, casada, de 43 anos de idade (DN: 

04/05/1961), nascida de parto normal, domiciliar, gemelar, sem 

intercorrências, após uma gestação de nove meses. Seus pais, primos em 

primeiro grau, contavam ambos com 31 anos de idade por ocasião de seu 

nascimento. Não há histórico de exposição materna a drogas, infecções ou 

radiações durante o período gestacional. A paciente referiu ter procurado 

um médico pela primeira vez aos 13 anos por causa da ausência de 

menstruação e de cólicas abdominais cíclicas, mensais, acompanhadas de 

cefaléia. Aos 15 anos fez tratamento (reposição hormonal). Desenvolvimento 

neuro-psico-motor e pôndero-estatural normal. Telarca e pubarca aos 13 e 14 

anos, respectivamente. 

Exame físico: Altura: 152cm; peso: 87kg; PC: 52cm; DIM: 31cm; DPV: 

75cm; DPP: 77cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo. Crânio e face normais, palato alto. Pescoço normal, sem 

defeitos aparentes de coluna cervical. Tórax, abdome, coluna, membros 

superiores e inferiores normais. Caracteres sexuais secundários bem 

desenvolvidos e genitália externa normal. Mamas e pilificação pubiana V 

estágio de Tanner. A palpação do útero e anexos mostrou-se inconclusiva por 

causa do excesso de peso da paciente. Vagina terminando em fundo cego com 

7cm. de profundidade.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: agenesia completa de útero, vagina curta em 

fundo cego medindo 5cm. Trompas não visualizadas. Ovários de topografia 

normal (DIR.: 2,1x4,3x1,8cm e ESQ.: 4,2x1,6x1,6cm). Rins de topografia e 

contorno normais (DIR.: 9,9x3,4x5,1cm e ESQ.: 10,5x4,4x5cm). A irmã gêmea e 
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a mãe da paciente realizaram exame ultra-sonográfico, ambas com resultado 

normal. 

3) Dosagens hormonais: FSH, LH, progesterona plasmática e 

testosterona normais. 

4) Urografia excretora: normal 

5) Teste molecular de gemelaridade: foram usados 10 marcadores 

moleculares demonstrando-se que a paciente e sua irmã são gêmeas 

dizigóticas.  

 História familial: não há na família da paciente nenhum caso de 

amenorréia primária. A mãe da paciente apresenta queixas de dores lombares 

contínuas e de déficit auditivo unilateral de origem indeterminada. O pai 

da paciente faleceu de hepatite C e era diabético. Cinco de suas irmãs (IV-

2, IV-3, IV-4, IV-6 e IV-7) são casadas, têm filhos e não apresentam 

história de insucessos reprodutivos. Uma irmã (IV-5) apresenta apêndices 

pré-auriculares. Umas das gravidezes de sua mãe terminaram em um natimorto 

(IV-8), de causa indeterminada. Um de seus sobrinhos (V-14), falecido após 

algumas horas de vida, apresentava defeitos de membros inferiores, lábio 

leporino e palato fendido (criança filha de pais primos em primeiro e 

segundo grau, e neta de avós primos em primeiro grau).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Heredograma da família da paciente 10. 
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Caso nº11: paciente com SR tipo B 

Paciente S.S.O.S, Reg LGH-USP nº 16163, mestiça, solteira, de 26 anos 

de idade (DN: 01/06/1978), nascida de pais não consangüíneos e de parto 

normal sem intercorrências. Por ocasião do seu nascimento sua mãe e seu pai 

contavam, respectivamente, com 22 e 25 anos de idade. Não há histórico de 

exposição materna a drogas, infecções ou radiações durante o período 

gestacional. Telarca e pubarca aos 11 anos. Desenvolvimento neuropsico-

motor e pôndero-estatural normal. Inteligência, visão e audição normais.  

Exame físico: Altura: 153cm; peso: 49kg; PC: 57cm; DIM: 22cm; DPV: 

84cm; DPP: 69cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo. Crânio e face normais, palato ligeiramente alto e estreito. Má 

oclusão dentária. Pescoço, coluna cervical, tórax, abdome, coluna, membros 

superiores e inferiores normais. Caracteres sexuais secundários bem 

desenvolvidos e genitália externa normal. Mamas e pilificação pubiana 

estágio V de Tanner. Não foi realizado o exame de palpação de útero e 

anexos pelo fato de a paciente ser ainda virgem. Vagina terminando em fundo 

cego (sic). 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: Estrutura sólida paraovariana à esquerda, que 

poderia representar um útero unicórnio rudimentar, medindo 3,0x1,2x1,3cm, 

no quadrante esquerdo. Vagina muito curta (2,5cm) terminando em fundo cego. 

Ovários de topografia normal (DIR.: 3,9x1,6x2,6cm; ESQ.: 3,7x2x2,2cm) com 

folículos. Os rins, pélvicos, apresentaram topografia e contorno normal. 

Rim direito (9,7x4,6x4cm) localizado no fossa ilíaca direita e esquerdo 

(8,2x4,4x4,5cm) no hipogástrio para-umbilical à esquerda. Bexiga de 

morfologia, contorno e repleção normal. A ultra-sonografia da irmã gêmea, 

que tem dois filhos, foi normal: útero (82x42x51mm), vagina (4cm em 

repouso), ovários (dir. 47x16x38cm; esq. 44x36x26cm), rins (dir. 

96x38x53cm; esq. 95x48x57cm) 
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3) Densitometría óssea: densidade mineral óssea diminuída 

(osteopenia) na coluna lombar (L1-L4) e no colo de fêmur. 

História familial (heredograma no anexo): não há na família nenhum 

outro caso semelhante. O pai da paciente (III-10) tem defeitos de curvatura 

de coluna (sic). Há dois casos de abortamento espontâneo (II-4 e II-8). Um 

dos irmãos da paciente tem epilepsia (III-19) e outro nasceu com hérnia 

inguinal (III-18). 

Caso nº 12: paciente com SR tipo B 

Paciente A.M.S, Reg LGH-USP nº 13638, negra, casada, de 36 anos de 

idade (DN: 20/12/1967), nascida de parto normal, domiciliar, a termo sem 

intercorrências. Não há histórico de exposição materna a drogas, infecções 

ou radiações durante o período gestacional. Por ocasião do seu nascimento 

sua mãe e seu pai (não consangüíneos) contavam, respectivamente, com 22 e 

24 anos de idade. Telarca e pubarca aos 11 anos. Devido à ausência de 

menarca, aos 16 anos submeteu-se a exame ultra-sonográfico, que revelou 

ausência de útero e ovários. Desenvolvimento neuropsico-motor e pôndero-

estatural normal. Inteligência, visão e audição normais.  

Exame físico: Altura: 162cm; peso: 54kg; PC: 57cm; DIM: 20,5cm; DPV: 

84cm; DPP: 78cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

longilíneo. Crânio e face normais, palato alto e arqueado. Má oclusão 

dentária. Pescoço normal, sem defeitos aparentes de coluna cervical. 

Caracteres sexuais secundários bem desenvolvidos e genitália externa 

normal. Mamas e pilificação pubiana estágio V de Tanner. Útero e anexos não 

palpáveis. A paciente apresenta vagina curta terminando em fundo cego com 

profundidade de 6cm. e tem queixas de dispaurenia e de cólicas abdominais 

cíclicas intensas cada 28-30 dias.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 
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2) Ultra-sonografia: agenesia completa de útero e vagina atrésica. 

Ovário direito não visualizado e o esquerdo com topografia normal 

(3,2x2x2,6cm). A avaliação do sistema urinário mostrou o rim direito 

ectópico e localizado à esquerda fundido pelo pólo superior direito ao pólo 

inferior esquerdo do outro rim também pélvico (14,5x4,7x4cm). Bexiga e 

ureteres normais. 

3) Exame de Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: normais. 

História familial (heredograma no anexo): Não existem outros casos 

semelhantes na família da paciente. Todas as irmãs (III-1 a III-6) 

menstruaram normalmente e sem dificuldade para engravidar. O único registro 

de doença é dos avós maternos (I-1 e I-2) que sofrem de diabetes.  

Caso nº 13: paciente portadora de defeito mülleriano isolado 

Paciente M.Z.L.B.M., RG-LGH-USP nº13376, branca, casada, de 34 anos 

de idade (DN:17/02/1970), não consangüínea, nascida de parto normal sem 

intercorrências e sem histórico de exposição materna a teratógenos durante 

a gravidez. Pubarca e telarca aos 12 e 11 anos. A paciente nega infecções, 

cirurgias ou qualquer doença durante a infância. Durante a adolescência 

submeteu-se a terapia de reposição hormonal com estrógenos e progesterona, 

indicada por causa da amenorréia primária, sem obter resultados. A única 

queixa apresentada é a dispaurenia. Desenvolvimento neuro-psico motor e 

pôndero-estatural normal.  

Exame físico: Altura: 150cm; peso: 44kg; PC: 54cm; DIM: 21cm; DPV: 

75cm; DPP: 75cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo. Nenhum defeito físico é observado. Caracteres sexuais 

secundários bem desenvolvidos e genitália externa normal. Mamas e 

pilificação pubiana estágio V de Tanner. Vagina em fundo cego com 7,5cm de 

profundidade. Útero e anexos não palpáveis ao toque retal. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 
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2) Ultra-sonografia: a paciente apresenta vagina normal terminando 

em fundo cego com 7,7cm, útero hipoplásico e rudimentar (3,5x1,5x2cm). 

Ambos os ovários com topografia normal (Dir.: 1,9x1,2x1,5cm e Esq.: 

2,5x1,5x1,9cm). A avaliação do sistema urinário mostrou ambos os rins 

(Dir.: 9,5x3,7x4,4cm e Esq.: 10,8x4,5x4,4cm), bexiga e ureteres normais. 

3) Exame de Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: normais. 

História familial (heredograma no anexo): Na família da paciente duas 

tias relatam dificuldade em engravidar (III-4 e III-6) e uma irmã (III-4) 

teve uma perda gestacional durante o primeiro trimestre de gravidez. Outra 

tia (II-9) apresenta deficiência auditiva bilateral progressiva de causa 

indeterminada. Uma quarta tia (II-10) submeteu-se a histerectomia devido a 

uma endometriose. Os avôs paternos (I-2 e I-3) faleceram, respectivamente, 

de trombose e problemas cardíacos.  

Caso nº14: paciente portadora de SR tipo A 

A paciente R.C.S., Reg LGH-USP nº 16984, mestiça, de 43 anos de idade 

(DN: 17/08/1961), não consangüínea, nascida de parto normal sem 

intercorrências. Foi admitida pela primeira vez no Hospital das Clinicas de 

FM-USP aos 20 anos de idade por causa de amenorréia primaria. Por ocasião 

da consulta foram realizados exames de dosagem hormonais e parasitológicos 

(positivo para Entamoeba coli). Seu desenvolvimento neuropsico-motor e 

pôndero-estatural são normais. Inteligência, visão e audição são normais.  

Exame físico: Altura: 159cm; peso: 45kg. Proporções corpóreas 

conservadas e tipo corporal normolíneo. Crânio, face e pescoço 

aparentemente normais, sem defeitos aparentes de coluna cervical. Tórax, 

abdome, coluna, membros superiores e inferiores normais. Caracteres sexuais 

secundários bem desenvolvidos. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 
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2) Dosagem hormonal: LH: 9,2mUI/ml, FSH: superior a 200mUI/ml, 

prolactina: 27mUI/ml, T4 plasmática: 8,2mcg/100ml. Segunda dosagem de FSH: 

4,4mUI/ml. 

3) Parasitológico: positivo para Entamoeba coli.  

4) Exame pneumopelvigráfico: sem evidências de imagem de útero nem brotos 

ovarianos. 

História familial (heredograma no anexo): não existem relatos de 

casos na família da paciente de pessoas com fenótipo semelhante. 

Caso nº15: mulher afetada por SR tipo B 

Paciente K.P.A, RG-LGH-USP nº16982, branca, solteira, de 16 anos de 

idade (DN: 01/03/1988), não consangüínea, nascida de parto cesário a termo 

sem intercorrências, pesando 2270g. Não existe nenhum histórico de 

exposição materna a drogas ou outros agentes teratógenos durante o período 

gestacional. Ao nascimento a paciente apresentou, pé valgo bilateral e 

icterícia. À ressonância magnética foram detectadas lesões da substância 

branca profunda, as quais provavelmente foram causadas por febre e graves 

problemas de incompatibilidade RH que indicaram transfusões de sangue no 

quinto dia de vida. Disfunção vesical neurogênica. A paciente sentou sem 

apoio com 1 ano e andou com 1 ano e 4 meses.  

Exame físico: Altura: 159cm; peso: 48kg; PC: 54cm. Proporções 

corpóreas conservadas. Dismorfismo crânio facial: face alargada, nariz 

proeminente com base retangular, filtro nasal curto e palato alto. Membros 

alongados e mãos delicadas, pescoço aparentemente normal, com escoliose 

dorso/lombar. Ectasia discreta de arco aórtico. Retardo mental leve e 

dificuldades de aprendizado de nível leve a moderado. Hipotireoidismo 

causado por tireoidite de Hashimoto (problema presente também na irmã) e 

miopia de 6 graus. Audição normal e caracteres sexuais secundários normais. 

Mamas e pilificação pubiana estágio V de Tanner. A paciente apresenta 

quadro clínico compatível com o fenótipo de deleções 22q11 (síndrome Velo-

cardio-facial/DiGeorge) associado ao fenótipo da síndrome de Rokitansky. 
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Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ressonância magnética: lesões da substância branca profunda. 

3) Ultra-sonografia: agenesia do canal vaginal, útero em fita, 

agenesia de rim direito e ovários não visualizados.   

4) Exame de raios-X de coluna: escoliose dorso/lombar.  

5) Testes moleculares: Deleção de ~2.5Mb em 22q11.21 detectada por 

array-CGH (sonda XX-91C); confirmada por FISH e mapeada por 

microssatélites (D22S1638, D22S1648, D22S944, D22S1623, D22S1709) e MLPA 

(SALSA P023 DiGeorge kit). Não foi possível testar o pai, mas os 

resultados dos marcadores polimórficos testados na mãe confirmaram que os 

alelos normais restantes na pacientes não eram compartilhados, indicando 

que a deleção era de novo e de herança materna. 

História familial e heredograma (ver Anexos): Não há na família da 

paciente outros casos semelhantes apresentando ausência congênita de útero 

e vagina, dificuldade escolar ou o fenótipo típico de deleções 22q11. A 

única irmã (III-1) menstrua normalmente e é portadora de hipotireoidismo 

(tireoidite auto-imune de Hashimoto) e cistos ovarianos. O exame ultra-

sonográfico foi normal. A mãe relata que a face da paciente lembra muito a 

da avó paterna (I-2). 

Caso nº 16: paciente com SR tipo B 

Paciente A.C.S., RG-LGH-USP nº16983, negra, de 3 anos de idade (DN: 

22/02/2001), não consangüínea, nascida de parto normal eutócico a termo sem 

histórico de exposição materna a drogas, radiação ou infecções durante a 

gravidez. Ao nascimento apresentou fusão de lábios genitais e sindactilia 

parcial do 2
do
 e 3

ro 
dígito do pé. Andou sem apoio com 10 meses e a mãe 

refere que durante a infância as doenças foram: infecções pulmonares 
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(bronquite e pneumonia) e amidalite. Desenvolvimento neuropsicomotor e 

pôndero-estatural normal. Inteligência, visão e audição normais.  

Exame físico: Com 1 ano e 11 meses de idade: altura: 87cm; peso: 

10kg; PC: 48,5cm. Tipo corporal: normolíneo. Crânio, face e pescoço 

aparentemente normais, sem defeitos aparentes de coluna cervical. Tórax, 

abdome, membros superiores normais. 

Exames realizados:  

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ressonância magnética da pelve: agenesia completa de útero com 

atresia de canal vaginal. Ovários não visualizados.  

3) Testes moleculares: duas duplicações localizadas no cromossomo 

1 em q21.1 (~3.5Mb) e em 22q11.22 (~1Mb) detectadas por array-CGH (sondas 

RP11-315I20 e RP11-301M17 para o cr.1  e RP11-179H3 para o cr.22) e 

confirmadas por FISH. Ambas as alterações foram herdadas da mãe 

fenotipicamente normal. O pai, a irmã e a avó materna foram testados com 

resultado normal.  

História familial (heredograma no anexo): Não há na família da 

afetada nenhum outro caso semelhante de malformação congênita da genitália 

externa ou ausência de útero e canal vaginal. Ambos os avôs, paterno (I-3) 

e materno (I-1), faleceram, respectivamente de câncer e diabetes.  

Caso nº 17: paciente com SR tipo B 

Paciente R.N.B., RG-LGH-USP nº15205, mestiça, solteira, com 21 anos 

de idade (DN: 19/09/1983), nasceu de pais não consangüíneos a termo. Ao 

nascimento apresentou: comunicação inter-ventricular (CIV), ectasia da raiz 

da aorta e luxação congênita de quadril. Foi operada no Instituto da 

Criança da FM-USP com 1 ano e 8 meses. Posteriormente realizou uma segunda 

intervenção cirúrgica para corrigir a ectasia de raiz da aorta. A paciente 

apresenta quadro pulmonar misto restritivo e obstrutivo grave e amenorréia 

primária.  
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Exame físico: Assimetria facial, deficiência de implantação dentária, 

úvula bífida, agenesia de polegar à direita, polegar com aspecto 

trifalângico (hipoplasia tenar e hipotenar) e sem oponência à esquerda, 

encurtamento bilateral do 4º e 5º artelhos, cifoescoliose e defeito de 

Klippel-Feil. Caracteres sexuais secundários normais. Mamas e pilificação 

pubiana estágio IV de Tanner. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: agenesia completa de útero e vagina, agenesia 

renal unilateral à esquerda.  

3) Exame de raios-X: perda óssea alveolar horizontal em maxila e 

mandíbula, cifoescoliose dorsal sigmóidea, hiperlordose lombar, anomalias 

vertebrais (hemivértebra cérvico-dorsal), defeito de Klippel-Feil (fusão 

C5-C6). 

4) Uropielografia excretora: agenesia de rim esquerdo. 

História familial (heredograma no anexo): Não há na família da 

paciente, relatos de outros casos com defeito urogenital ou sequer fenótipo 

semelhante. A mãe relata que sua terceira gestação (II-3) terminou em óbito 

fetal de 8 meses de gestação sem malformações e a gestação seguinte 

resultou em aborto espontâneo dois meses de gestação. 

Caso nº18: paciente portadora de SR tipo A 

Paciente J.S.C., RG-LGH-USP nº16516, branca, solteira, de 19 anos de 

idade (DN: 09/03/1985), nascida de parto cesáreo, sem intercorrências, após 

uma gestação de nove meses. Seu pai e sua mãe, não consangüíneos, contavam, 

respectivamente com 30 e 55 anos de idade por ocasião de seu nascimento. A 

mãe relata ter sido medicada por causa de pressão baixa durante a gravidez. 

Não há histórico de infecções ou exposição materna a radiações durante o 

período gestacional. Telarca e pubarca aos 13 anos. A paciente procurou 

atenção médica por amenorréia primária e dores abdominais na adolescência. 
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Recentemente, a presença de endométrio funcionante dentro da trompa de 

Fallopio (hematosalpinge) originou um quadro hemorrágico que indicaram uma 

histerectomia geral. Atualmente não possui nenhuma queixa e está sendo 

acompanhada psicologicamente. Desenvolvimento neuropsico-motor e pôndero-

estatural normal.  

Exame físico: Altura: 163cm; peso: 67kg; PC: 54cm; DIM: 21cm; DPV: 

81cm; DPP: 82cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo, com crânio e face normais. Pescoço aparentemente normal, sem 

defeitos aparentes de coluna cervical. Tórax, abdome, coluna, membros 

superiores e inferiores normais. Caracteres sexuais secundários bem 

desenvolvidos e genitália externa normal. Mamas e pilificação pubiana 

estágio de V Tanner. Útero e anexos não palpáveis. A paciente usa molde há 

dois anos. O exame especular não foi feito porque a paciente não teve ainda 

relações sexuais. Vagina terminando em fundo cego com 6cm. de profundidade.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). Cariótipo na meia irmã (IV-3): 45,X/46,XX 

2) Ultra-sonografia: agenesia completa de útero, vagina curta em 

fundo cego. Visualização de duas massas para-ovarianas (DIR.: 2,3x1,2x1,7cm 

e ESQ.: 3,2x1,5x1,5) que poderiam corresponder a hematosalpinge. Ovários 

visualizados, sendo que o direito é policístico (DIR.: 3,6x3x1,7cm e ESQ.: 

2,8x2,4x3,2cm). Rins de topografia e contorno normais (DIR.: 11x4,1x5,8cm e 

ESQ.: 10,7x4,9x4,5cm). A meia irmã da paciente (IV-3) e sua filha (V-2) 

foram encaminhadas para realizar exame ultra-sonográfico devido à 

amenorréia secundária e seis abortos, respectivamente. Meia irmã: útero 

(7,5x4,8x3,6cm), ovários (DIR.: 1,6x1,0x1,8cm; ESQ:. 2,1x1,3x1,4cm) e rins 

(DIR:.9,5x4,3x4,2cm; ESQ:.10,2x4,3x4,4cm) normais. Sobrinha: útero 

(7,6x2,7x4,6cm); ovários (DIR:.4,3x1,6x2,3cm; ESQ:.4,2x2,4,2,1cm) e rins 

(DIR:.9,3x3,8x3,8; ESQ:.10,1x3,7x4,1cm) normais. 

3)    Exame de Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: normais. 
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 História familial (heredograma no anexo): não há na família da 

paciente nenhum outro caso semelhante, apresentando ausência de útero e 

vagina. Existe uma meia irmã (IV-3), filha de um casamento anterior 

(consangüíneo) do pai, que apresenta cistos ovarianos e teve seis 

abortamentos espontâneos. Nela foi identificada uma linhagem celular 45,X e 

outra 46,XX. Sua filha (V-2) tem amenorréia secundária de causa 

indeterminada. O pai (III-2) da propósita e o outro filho da meia irmã (V-

1) nasceram com hérnia inguinal. A avó paterna e mais dois outros avôs têm 

diabetes. 

Caso nº19: mulher afetada por SR tipo B 

Paciente Z.R.O, RG-LGH-USP nº8575, foi encaminhada pelo Serviço de 

Ginecologia do Hospital das Clínicas da FM-USP para estudo genético. A 

paciente, de 45 anos de idade (DN: 10/05/1959), mulata clara, solteira, 

nasceu de parto normal, domiciliar. Sua mãe e seu pai, não consangüíneos, 

contavam, respectivamente, com 18 e 27 anos de idade, por ocasião de seu 

nascimento. A mãe refere amenorréia secundária antes de engravidar, não 

tendo certeza de que a gestação foi a termo. Ao nascimento, após quatro 

dias de trabalho de parto, a propósita não chorou espontaneamente e estava 

cianótica (sic: roxa). Com um ano de idade apresentou crises convulsivas e 

fez uso de anticonvulsivantes até os 14 anos. O último episódio aconteceu 

há 4 anos. Telarca e pubarca aos 8 anos. Notou-se acentuada assimetria no 

desenvolvimento mamário durante mais de um ano. Aos 14 anos procurou 

atenção médica por causa da amenorréia e deu início a medicação hormonal 

substitutiva. Aos 20 anos recebeu o diagnostico de agenesia uterina. A 

única cirurgia que realizou foi uma adenoidectomia. A paciente apresenta 

retardo mental leve a moderado. 

Exame físico: Altura: 160cm; peso: 47kg; PC: 55cm; DIM: 20cm; DPV: 

77cm; DPP: 83cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo. Discreta assimetria facial, nistagmo horizontal, com ligeiro 

desvio de septo nasal e mandíbula para a direita, má oclusão dentária com 

palato alto e arqueado. Pescoço aparentemente normal sem anomalias 
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aparentes de coluna. Tórax e abdome normais. Membros superiores e 

inferiores longos, com mãos e pés grandes e delgados e unhas com 

onicodistrofia. O dedo anular da mão direita ficou rígido após um dos 

vários episódios epilépticos.  

Caracteres sexuais secundários desenvolvidos com mamas e pilificação 

pubiana estágio III de Tanner. Ausência completa de útero e canal vaginal.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: agenesia de útero e canal vaginal curto 

terminando em fundo cego. Ambos ovários não visualizados. Rins normais. 

3) Exame de raios-X de coluna: normal. 

4) Pneumopelvigrafia: agenesia de útero com ovários normais. 

5) Urografia excretora: normal. 

6) Testes moleculares: deleção de novo de 1.1 a 3.1Mb localizada 

em 17q12 detectada por array-CGH (sondas RP11-445F12 e RP11-115K3). A mãe foi 

testada com resultado normal. 

História familial (heredograma no anexo): Não há na família da 

paciente casos semelhantes apresentando ausência congênita de útero e 

vagina, como também não existem referências de pessoas portadoras de 

defeitos renais ou esqueléticos. Num segundo casamento, a mãe da paciente 

(II-11) relata dois abortamentos espontâneos no primeiro trimestre de 

gestação. Três tios da pacientes morreram de infarto de miocárdio. O casal 

III-1 e III-2 são primos em primeiro grau e tem três filhos normais. A avó 

da paciente (I-2) tem diabetes. Um tio (II-6) apresentou um único episódio 

epiléptico. O filho de II-4 nasceu com polidactilia. 

Caso nº20: paciente afetada por SR tipo B 

Paciente A.P.F.E., RG-LGH-USP nº16930, branca, casada, com 24 anos de 

idade (DN: 10/06/1980), nasceu de pais não consangüíneos a termo. Logo após 
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do parto foi constatado que apresentava luxação congênita de quadril e 

hérnia inguinal. Desenvolvimento neuro-psico-motor e pôndero-estatural 

normal. Telarca e pubarca aos 12 e 10 anos de idade. 

Exame físico: Altura: 163cm; peso: 70kg; PC: 58cm; DIM: 24cm; DPV: 

77cm; DPP: 86cm. Proporções corpóreas conservadas com tipo corporal 

normolíneo. Crânio e face normais, palato alto, pescoço aparentemente 

normal, ausência de anomalias aparentes de coluna, tórax, abdome e membros. 

Caracteres secundários sexuais normalmente desenvolvidos. Mamas e 

pilificação pubiana estágio V de Tanner. Vagina em fundo cego com 10cm. de 

profundidade (pós-cirúrgico). A paciente apresenta dor abdominal cíclica 

com intervalos de 20 dias. O único relato de intervenção cirúrgica é de 

reconstrução de canal vaginal durante a adolescência, que foi mantida com o 

uso de molde. Atualmente tem relações sexuais sem queixas. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de 

bandeamento G) 

2) Ultra-sonografia: agenesia completa de útero com neovagina 

terminando em fundo cego com 10cm. de profundidade. O ovário direito 

presente e localizado, ectopicamente, fora da fossa ilíaca; ovário esquerdo 

não localizado. A avaliação do aparelho urinário revelou ptose renal 

bilateral, com falha bilateral da rotação. Ambos os rins se encontram 

afastados a mais de 5 cm do diafragma (ectópicos), sendo que o rim direito 

(9,3x5,7x4,3cm) possui uma divisão que poderia constituir um septo ou um 

lóbulo, com duplicação pielo-calicial. O rim esquerdo mede 9,6x4,2x3,5cm. 

Ambos os rins têm perda de diferenciação córtico-medular. A prima irmã da 

paciente (II-5) realizou também exame ultra-sonográfico, constatando-se que 

não possui nenhum defeito urogenital.  

3) Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: normais. 

4) Testes moleculares: duplicação polimórfica em 16q22 detectada por 

array-CGH. 
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História familial (heredograma no anexo): Não há na família da 

paciente outros casos com fenótipo semelhante, apresentando ausência de 

canal útero-vaginal, defeito renal e defeito articular. Outras duas pessoas 

da família (II-5) e (III-1) apresentam o mesmo defeito congênito de hérnia 

inguinal.  

Caso nº21: paciente com SR tipo B 

Paciente M.M.C.V.R., RG-LGH-USP nº16931, branca, casada, de 39 anos 

de idade (DN: 29/05/1964), nascida de parto normal, sem intercorrências, de 

pais não consangüíneos. Não existe histórico de exposição materna a drogas 

ou qualquer teratógeno durante o período gestacional ou infecções durante a 

infância. Telarca e pubarca aos 12 anos de idade. A paciente se submeteu às 

cirurgias de reconstrução do canal vaginal e de extirpação de ovário 

policístico (esquerdo). Genitália externa, e desenvolvimento 

neuropsicomotor e pôndero estatural normal.  

Exame físico: Altura: 155cm; peso: 55kg; PC: 53cm; DIM: 23cm; DPV: 

72cm; DPP: 83cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo. Crânio e face normais, palato alto e arqueado e má oclusão 

dentária corrigida com aparelhos. Pescoço aparentemente normal com 

implantação baixa do cabelo na nuca. Tórax, abdome, membros superiores e 

inferiores normais. Hiperlordose lombar. Queixa de dor abdominal cíclica 

cada 90 dias. Caracteres sexuais secundários normais. Mamas e pilificação 

pubiana estágio V de Tanner. Vagina em fundo cego com profundidade de 4cm. 

(pós-cirúrgico). Útero e anexos não palpáveis.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: útero rudimentar sólido medindo 1x2,4x2,1cm. 

Ovário único á direita de topografia normal medindo 3,6x2,6x2,3cm (o 

esquerdo, policístico, foi extirpado aos 18 anos de idade). Rins tópicos e 

anexos normais (DIR.: 9,9x3,5x5,4cm e ESQ.: 9,9x4,9x2,5cm). Uma massa que 
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poderia corresponder uma trompa dilatada foi visualizada medindo 

4,7x3,3x2,2cm (hematosalpinge?)  

3) Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: normais. 

História familial (heredograma no anexo): Não existem casos 

semelhantes na família da propósita. Três pessoas (I-1, I-2 e II-1) 

faleceram a causa de defeitos cardíacos. Uma tia da paciente (II-1), já 

falecida, teve um rim extirpado (sic) devido a um defeito congênito que a 

paciente não consegue lembrar. O avô (I-1) nasceu com hérnia inguinal e 

sofre de perda gradual bilateral da audição. A mãe (II-3) e a irmã (III-2) 

da propósita sofreram abortamentos espontâneos durante o primeiro trimestre 

de gravidez.  

Caso nº22: paciente portadora de SR tipo B 

Paciente F.C., RG-LGH-USP nº8419, foi encaminhada pelo serviço de 

Ginecologia do Hospital das Clínicas da FM-USP, aos 14 anos, com suspeita 

diagnóstica de síndrome de Rokitansky, para estudo genético. A paciente, 

branca, casada, nasceu de parto normal, hospitalar, após uma gestação de 7 

meses e refere que, na ocasião de seu nascimento, foram notados apêndices 

pré-auriculares nas orelhas. Sua mãe e seu pai, não consangüíneos, 

contavam, respectivamente, com 39 e 40 anos de idade na ocasião do 

nascimento. Não há histórico de exposição materna a drogas, radiações ou 

infecções durante o período gestacional. Telarca e pubarca aos 10 anos. A 

paciente com amenorréia primária, procurou atenção médica aos 14 anos por 

fortes dores abdominais em cólicas, mensais, com duração de 2 a 3 dias. Na 

ocasião foi diagnosticada ausência de útero e vagina. Posteriormente fez 

cirurgia de reconstrução do canal vaginal. A paciente apresenta queixa de 

dores de coluna. Desenvolvimento pôndero-estatural e neuropsicomotor 

normal.  

Exame físico: Altura: 155cm; peso: 96kg; PC: 57cm; DIM: 31cm; DPV: 

77cm; DPP: 77cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

brevilíneo. Apresenta apêndices pré-auriculares: dois do lado esquerdo e um 

do lado direito da face. Pescoço ligeiramente curto com assimetria das 
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clavículas. Dor a palpação das escápulas, coluna cervical e torácica. 

Abdome normal. Clinodactilia do 5º dedo da mão direita e tamanho maior do 

pé esquerdo (cerca de 2 cm). Útero e anexos não palpáveis, presença de 

cisto de Bertolim e óstio vaginal com 1cm de profundidade, neovagina 

prolapsada a causa da obesidade. Caracteres sexuais secundários normais. 

Mamas e pilificação pubiana estágio V de Tanner. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: agenesia total de útero. Neovagina 

(prolapsada) medindo 4cm de profundidade. Ovário único á direita 

(2,2x1,4x1,7cm) de topografia normal com visualização de folículos. Rins em 

ferradura unidos pelos pólos inferiores sem cálculos ou hidronefrose. A mãe 

(I-2) é portadora do mesmo defeito de rins em ferradura que a propósita, no 

entanto todas as irmãs examinadas (II-2, II-6, II-7 e II-9) apresentaram 

útero e rins normais. 

3) Urografia excretora: rins apresentando boa eliminação de 

contraste e má rotação de seus eixos longitudinais, com aproximação dos 

pólos inferiores. Bexiga normal. 

4) Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: normais. 

5) Testes moleculares: além da propósita, foram coletadas amostras 

de DNA de: II-3, II-6, II-7, II-9, III-7, III-10 

História familial (heredograma no anexo): Não há na família da 

pacientes outros casos de amenorréia primária. Sua mãe (I-2), já falecida 

de infarto de miocárdio, era portadora de desvio de coluna e rins em 

ferradura. Dois de seus irmãos (II-1 e II-5) faleceram na infância, de 

causa desconhecida. Todas as irmãs já tiveram filhos. Uma das gestações de 

III-9 foi ectópica pelo que foi realizada a extirpação da trompa. II-8 se 

encontra em tratamento psicológico por desvio de personalidade e 

agressividade. Uma sobrinha (III-7) nasceu com hérnia inguinal bilateral, 

posteriormente corrigida. 



 69

Caso nº 23: paciente com SR tipo B 

Paciente P.C.S., RG-LGH-USP nº16860, foi encaminhada pelo serviço de 

Ginecologia do Hospital das Clínicas da FM-USP, por amenorréia primária, 

para estudo genético. A paciente, de 25 anos de idade (DN: 23/02/1979) 

nasceu de parto cesáreo com fórceps, de pais não consangüíneos. A mãe 

relata repouso absoluto por ameaça de aborto prematuro desde o segundo 

trimestre e nega medicação. Não há menção de exposição materna a drogas, 

radiações ou infecções durante o período gestacional. Aos 20 anos recebeu o 

diagnostico de agenesia de útero e canal vaginal. O único relato de 

intervenção médica refere à realização de cateterização para litotripsia 

com anestesia geral.  

Exame físico: Peso: 52kg; altura: 166cm; Proporções corpóreas 

conservadas e tipo corporal brevilíneo. Mamas estádio III de Tanner. 

Caracteres sexuais secundários pouco desenvolvidos e fenótipo virilizado. 

Útero e anexos não palpáveis. Profundidade de canal vaginal: 4cm (usa 

molde) intróito vaginal estreito e orifício ureteral isolado.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de 

coloração Giemsa e bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: agenesia total de útero, canal vaginal, ovários e de 

rim esquerdo com presença de nefrocistiase e cálculos no rim direito. Imagem 

sugestiva de próstata (2,2x2,6x2,5cm). Vesícula seminal não visualizada. 

3) Dosagens hormonais: T3T: 144,4 mcg/100ml, T4T: 11,4 mUI/ml, 

FSH: 5,2 mUI/ml, LH: 3,5 mUI/ml, prolactina: 7,2 mUI/ml. 

Caso nº 24: paciente afetada por SR tipo A 

Paciente Q.M.L.S., RG-LGH-USP nº16859, de 36 anos de idade (DN: 20/08/1967), 

é filha de pais não consangüíneos. Foi atendida no serviço de Ginecologia do 

Hospital de Mairiporã, onde, após o diagnóstico de útero e ovários rudimentares, 

realizou cirurgia de abertura de canal vaginal. Atualmente é paciente do serviço de 

Ginecologia do Hospital das Clínicas da FM-USP.  
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Exame físico: Peso: 43kg. Proporções corpóreas conservadas e tipo 

corporal normolíneo. Mamas estádio V de Tanner, sem nódulos, sem 

galactorréia e sem dor. Caracteres sexuais secundários normais. Útero e 

anexos não palpáveis. A profundidade vaginal (pós-cirurgica) é de 10cm. O 

canal é fibroso e de escassa elasticidade.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: Útero e ovários rudimentares, sem defeitos no 

sistema urinário.  

3) Dosagens hormonais: FSH: 4,2 UI/L, LH: 4,7UI/L, E2: 50,1ng/ml, 

progesterona: 4,4 ng/ml. 

Caso nº 25: paciente com SR tipo A 

Paciente S.D.S., RG-LGH-USP nº12928, branca e solteira de 32 anos de 

idade (DN: 14/08/1972) foi encaminhada pelo serviço de Ginecologia do 

Hospital das Clínicas da FM-USP por amenorréia primária, para a realização 

de estudo genético. Não há menção de exposição materna a drogas, radiações 

ou teratógenos durante o período gestacional. Pubarca e telarca aos 12 anos 

de idade. A paciente foi diagnosticada com agenesia de útero e vagina curta 

terminando em fundo cego orientada a usar molde durante a adolescência.  

Exame físico: Altura: 162cm; peso: 70kg; PC: 57cm; DIM: 25cm; DPV: 

76cm; DPP: 86cm. Crânio e face normais, pescoço de aparência normal, 

ausência de anomalias aparentes de coluna, tórax, abdome e membros. 

Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal normolíneo. Mamas e 

pilificação estádio V de Tanner. Caracteres sexuais secundários bem 

desenvolvidos. Útero e anexos não palpáveis, com 4cm de profundidade 

vaginal.  

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 
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2) Ultra-sonografia: agenesia total de útero com vagina curta em fundo 

cego. Não há defeitos no sistema urinário.  

Caso nº 26: paciente com SR tipo B 

Paciente M.A.S., RG-LGH-USP nº17729, de 26 anos de idade (DN: 

14/02/1980), foi encaminhada pelo serviço de Ginecologia do Hospital das 

Clínicas da FM-USP por amenorréia primária e útero infantil, para a 

realização de estudo genético. A mãe refere ter sido diagnosticada com 

diabetes tipo II durante o terceiro mês de gestação. O parto foi pré-termo 

(cesariano) no oitavo mês gestacional. A paciente foi diagnosticada com 

útero rudimentar e vagina curta terminando em fundo cego e durante a 

adolescência fez correção de canal vaginal.  

Exame físico: Crânio e face normais, sem defeitos físicos aparentes. 

Mamas e pilificação estádio V de Tanner. Caracteres sexuais secundários bem 

desenvolvidos.  

 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ultra-sonografia: útero infantil e vagina curta (pós-cirurgica) 

terminando em fundo cego. Agenesia de rim esquerdo e ovário esquerdo 

atrofiado. 

História familial (heredograma no anexo): Não existe na família da 

afetada nenhum outro caso semelhante. Uma avó materna (I-1) e um avô 

paterno (I-3) faleceram de cardiopatia e diabetes, respectivamente.  

Caso nº 27: paciente com SR tipo A 

Paciente Y.W.P.D.S, RG-LGH-USP nº17679, de 7 anos de idade (DN: 

12/02/1999), filha de pais não consangüíneos e nascida de parto normal 

eutócico pré-termo, com 8 meses de gestação. Com cinco anos de idade foi 

detectada sinéquia de pequenos lábios. Inteligência normal.  
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Exame físico: Tipo corporal: normolíneo. Crânio, face e pescoço 

aparentemente normais, sem defeitos aparentes de coluna cervical.  

Exames realizados:  

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 

2) Ressonância magnética da pelve: agenesia completa de útero e 

vagina, com ovários não caracterizados. 

3) Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: normais 

História familial (heredograma no anexo): Não há na família da 

afetada nenhum outro caso semelhante de malformação congênita da genitália 

externa ou ausência de útero e canal vaginal.  

Caso nº 28: paciente com defeito mülleriano afim á SR 

Paciente E.S.D.S., RG-LGH-USP nº16850-E, negra, casada, de 53 anos de 

idade (DN: 18/03/1951), sem histórico de exposição materna a teratógenos 

durante a gravidez. Não há nenhuma menção a infecções ou qualquer doença 

durante a infância. Durante a adolescência a menarca ocorreu em idade 

normal, mas irregularmente. Desenvolvimento neuro-psico-motor e pôndero-

estatural normal.  

Exame físico: Altura: 152cm; peso: 55kg; PC: 57cm; DIM: 23cm; DPV: 

75cm; DPP: 77cm. Proporções corpóreas conservadas e tipo corporal 

normolíneo. Nenhum defeito físico é observado. Caracteres sexuais 

secundários bem desenvolvidos e genitália externa normal. Mamas e 

pilificação pubiana estágio IV de Tanner. Vagina normal com 8cm. de 

profundidade (em repouso). Útero hipoplásico em anteversão. Anexos 

palpáveis no toque retal. A última menstruação ocorreu faz três anos. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX, normal para o sexo feminino (técnica de  

bandeamento G). 
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2) Ultra-sonografia: a paciente apresenta vagina normal com 7,7cm 

de profundidade, útero hipoplásico (6,5x3,1x3,5cm) em ante versão, ambos 

ovários com topografia normal (Dir.: 2,1x0,7x1,9cm e Esq.: 1,7x0,9x1,9cm). 

A avaliação do sistema urinário mostrou agenesia de rim direito. O rim 

esquerdo mede 12,5x7,4x7,2cm e apresenta seis cistos corticais no terço 

superior, com crescimento em direção à pelve (o cisto maior mede 

3,5x4x4cm). 

3) Exame de raios-X de coluna cervical e dorsal: coluna cervical 

apresentando hérnia de disco (a paciente usa colete) e coluna dorsal com 

duas osteofitoses. 

4) Testes moleculares: o array-CGH detectou uma duplicação de 0.2 

até 1MB localizado em 17q21.31 (sonda RP5-843B). A triagem no filho 

detectou a mesma duplicação em 17q21.31 e uma deleção de novo de 0.1 a 

1.2Mb em 22q11.22 (sonda RP11-50l23).  

História familial (heredograma no anexo): A paciente é mãe de dois 

filhos. A filha tem 32 anos de idade e, tanto ela como a sua progênie, são 

normais.  

O filho (F.S.D.S.) tem 17 anos e nasceu com hipospándia períneo-

escrotal, criptorquidia, bexiga neurogênica e testículo esquerdo aumentado 

de volume (macrorquidismo). As cirurgias as quais ele foi submetido incluem 

extirpação de rim direito por presença de policistos (dez meses de idade), 

orquipexia (sete anos) e correção de hipospádia.  

Além dos defeitos urogenitais descritos, o filho da paciente 

apresenta também retardo mental leve-moderado, infecção de cisto inguinal, 

hipotiroidismo (desde os quatorze anos) e diabetes insulinodependente 

(desde os dezesseis anos). O menino recebe suplementação hormonal para 

tiróides, medicação para o controle de urina e duas doses diárias de 

insulina. 
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Figura 22: Heredograma da família da paciente 28. 

Caso nº 29: paciente com SR tipo B 

Paciente K.L.R.O., RG-LGH-USP nº16640, de 2 anos de idade (DN: 

07/02/2002), nascida de parto cesariano por apresentação transversa, falta 

de dilatação do canal de parto e cisto ovariano infectado na mãe. Foi 

encaminhada para a realização de estudo genético por fenótipo sindrómico.  

Exame físico: Fácies triangular, frontal proeminente, hipertelorismo, 

fissuras palpebrais curtas, orelhas grandes e com rotação incompleta, 

implantação baixa do cabelo na nuca, tórax em escudo, 2º artelho grande com 

desvio do halux, prega palmar única transversa bilateral, retardo mental 

moderado-severo. 

Exames realizados: 

1) Cariótipo: 46,XX 

2) Ultra-sonografia: útero, vagina e ovários não visualizados. 

Agenesia de rim esquerdo. 

3) Testes moleculares: deleção de novo de 2.5Mb localizado em  

5q35 detectada por array-CGH com as sondas CTB-87L24 e RP11-564G9. 

História familial (heredograma no anexo): Não há na família da 

afetada nenhum outro caso semelhante.  
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IV.I.b - Descrição das pacientes argentinas (Casos 30-43) 

 Nesta seção se apresenta a Tabela 3 com o fenótipo detalhado das 14 pacientes 

estrangeiras, correspondentes ao Caso n°30 ao n°43. As amostras de sangue periférico 

e as fichas com os dados destas pacientes foram enviados pelos especialistas do 

Serviço de Ginecologia do Hospital Berdardino Rivadavia e do Hospital de Pediatria 

Prof. Dr. Juan P. Garraham, onde todas elas realizaram reconstrução do canal 

vaginal. O exame clínico-ginecológico padronizado e de imagem foi realizado pelos 

médicos especialistas dos próprios centros, mediante o preenchimento de uma cópia 

(traduzida) de nossa ficha clínica solicitando todos os dados (clínicos, 

ginecológicos, de imagem, história familiar, etc.). Esses documentos foram 

entregues a nós juntamente com as amostras de sangue periférico, devidamente 

identificadas. Essas amostras foram analisadas com o mesmo protocolo de laboratório 

usado nas pacientes brasileiras, com realização de cariótipo e testes moleculares 

para triagem de mutações. 



76 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3: Descrição clinica detalhada do fenótipo das pacientes argentinas. 
 
 
 

 Descrição fenotípica 

Caso nº30 
SR tipo B 

C.R., Reg. USP nº17724, com 18 anos de idade; apresenta agenesia completa de útero e vagina, com presença 
bilateral de remanescentes müllerianos sólidos não funcionais, displasia costo-vertebral e hérnia de 
diafragma corrigida na infância. 

Caso nº31 
SR tipo B 

A.B., Reg. USP nº17725, com 2 anos de idade; apresenta agenesia completa de útero e vagina, malformação 
anorretal (fístula perianal) e agenesia unilateral de rim. 

Caso nº32 
SR tipo A 

B.C., Reg. USP nº17726, com 16 anos de idade apresenta agenesia completa de útero e vagina, com presença 
bilateral de remanescentes müllerianos sólidos não funcionais. 

Caso nº33 
SR tipo A 

M.D.C., Reg. USP nº17727, com 17 anos de idade, apresenta agenesia completa de útero e vagina, com 
presença bilateral de remanescentes müllerianos sólidos não funcionais. 

Caso nº34 
SR tipo B 

S.M., Reg. USP nº17728, com 22 anos de idade; apresenta agenesia completa de útero e vagina, defeito de 
Klippel-Feil e malformação anorretal (fístula perianal). 

Caso nº35 
SR tipo B 

C.C., Reg USP nº17611, com 23 nos de idade (DN: 02/12/1981), progenitores não consangüíneos, nasceu de 
parto cesariano sem intercorrências;  apresenta agenesia completa de útero, vagina em fundo cego com 2cm 
de profundidade e escoliose dorsal. Ovários visualizados e rins normais (Dir.: 111x43mm; Esq.: 110x51mm). 
Tipo corporal normolíneo. Pubarca: 12 anos, telarca: 11 anos. Carac. Sex. 2º: Tanner V. Cariótipo: 46,XX. 
A avó materna é diabética insulino-dependente. 

Caso nº36 
SR tipo B 

J.A., Reg. USP nº17612, com 22 anos de idade (DN: 01/03/1983), progenitores não consangüíneos, nasceu de 
parto cesariano pré-termo; apresenta agenesia completa de útero e vagina, ovários não visualizados, rins 
normais e escoliose cervico-dorsal. Tipo corporal normolíneo. Pubarca: 12 anos, telarca: 12 anos. Carac. 
Sex. 2º: Tanner IV. Vagina em fundo cego com 2cm. de profundidade (usa molde). Cariótipo: 46,XX. Prima 
paterna com infertilidade. 

Caso nº37 
SR tipo B 

M.G.S., Reg. USP nº17613, com 31 anos de idade (DN:28/04/1974), progenitores não consangüíneos, nasceu de 
parto normal pré-termo; apresenta útero rudimentar sólido com vagina curta terminando em fundo cego com 
5cm de profundidade, ovários e rins normais e déficit auditivo bilateral. Tipo corporal normolíneo. 
Pubarca: 12 anos, telarca: 11 anos. Carac. Sex. 2º: Tanner IV. Cariótipo: 46,XX. Prima irmã paterna com 
deficiência auditiva bilateral. 
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Cont. Tabela 3: Descrição clinica detalhada do fenótipo das pacientes argentinas. 

 Descrição fenotípica 

Caso nº38 
SR tipo A 

C.P., Reg. USP nº17614, com 24 anos de idade (DN:01/04/1980), progenitores não consangüíneos, nasceu de 
parto normal a termo; apresenta útero rudimentar sólido (21mm) com vagina curta terminando em fundo cego 
com 4 cm de profundidade. Rins e ovários normais (Dir.: 32x18mm; Esq.: 33x20mm). Fez reposição hormonal 
durante a adolescência. Tipo corporal normolíneo. Pubarca: 12 anos, telarca: 12 anos. Carac. Sex. 2º: 
Tanner V. Tia e prima paterna com esterilidade, avó paterna com diabetes e primo com deficiência auditiva 
bilateral. 

Caso nº39 
SR tipo B 

S.P., Reg. USP nº17615, com 24 anos de idade (DN:11/11/1980), progenitores não consangüíneos, nasceu de 
parto normal a termo; apresenta útero rudimentar sólido (32mm) com agenesia de canal vaginal, rim direito 
pélvico (Dir.: 63mm; Esq.: 131mm), ambos ovários visualizados, cifose e cirurgias corretivas por 
persistência de ducto arterioso ao nascimento e de canal vaginal na adolescência.  Pubarca: 12 anos, 
telarca: 12 anos. Carac. Sex. 2º: Tanner IV. Avó e tia materna com diabetes. 

Caso nº40 
SR tipo B 

P.L., Reg. USP nº17616, com 24 anos de idade (DN: 10/08/1981), progenitores não consangüíneos, nasceu de 
parto cesariano a termo; apresenta útero rudimentar sólido (38x30x25mm) com agenesia de canal vaginal, 
ovário direito não visualizado (Esq.: 12x24mm), rins normais (infecção urinária a repetição), escoliose 
dorsal e assimetria facial com reconstrução maxilar por traumatismo. Tipo corporal brevilíneo (145cm de 
altura). Pubarca: 13 anos, telarca: 13 anos. Carac. Sex. 2º: Tanner V. Apresenta dor abdominal cíclico 
mensalmente. A irmã (25 anos) apresenta assimetria mamária. 

Caso nº41 
SR tipo A 

Y.V., Reg. USP nº17609, com 15 anos de idade (DN:17/04/90), progenitores consangüíneos, nasceu de parto 
normal a termo. Durante a gravidez a mãe teve infecção urinária e hérnia inguinal. A paciente apresenta 
útero rudimentar sólido e agenesia de vagina, fez cirurgia na infância por cardiopatia congênita. 
Pubarca: 12 anos, telarca: 12 anos. Carac. Sex. 2º: Tanner IV. A irmã fez cirurgia aos 6 anos por cisto 
cerebelar. 

Caso nº42 
SR tipo A 

S.G., Reg. USP nº17610, com 26 anos de idade (DN:27/12/1978), progenitores não consangüíneos, nasceu de 
parto normal a termo; apresenta útero rudimentar sólido com vagina curta (5cm) terminando em fundo cego, 
rins e ovários normais (Der.: 20x14mm; Esq.: 25x14mm), dores abdominais cíclicas cada 30 a 60 dias. 
Pubarca: 10 anos, telarca: 9 anos. Carac. Sex. 2º: Tanner V. A mãe e outras pessoas da família apresentam 
cardiopatia congênita, duas tias e duas primas paternas com infertilidade, abortamentos recorrentes e 
dificuldade para engravidar. 

Caso nº43 

SR tipo B 

P.P, Reg USP nº 18384, 14 anos de idade (DN: 01/12/93), nasceu de parto normal a termo, apresenta útero 
hipoplásico com vagina curta terminando em fundo cego, defeito congênito de articulação coxo-femoral e 
assimetria de membros inferiores. O pai tem espinha bífida, hérnia inguinal e problemas cardíacos. A avó 
paterna apresenta deficiência auditiva unilateral à esquerda. 
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IV.1.c – Sumário dos achados da análise clínica 

As Tabelas 4 e 5 sumarizam os dados obtidos de toda a casuística 

durante os três atendimentos. Outras informações pertinentes como idade, 

peso, medidas antropométricas e antecedentes familiares também são 

incluídos. As abreviaturas utilizadas na Tabela 4 são as seguintes:  

 

E
X
A
M
E
 
C
L
I
N
I
C
O
 

Diagnóstico SR típico/atípico SR-A/SR-B 

 defeito mülleriano afim à SR Um 

Etnia branca/negra/mulata B/N/M 

Fácies e cavidade bucal sindrómica Sd 

 assimétrica As 

 palato alto/ alto-arqueado A/AA 

 má oclusão dentária MD 

 úvula bífida UB 

 apêndices pré-auriculares PP 

Defeito de membros, de  clinodactilia/braquidactilia/sindactilia Cl/Br/Si 

curvatura de coluna e agenesia de dígitos AD 

ósteo-articulares pé valgo bilateral Pv 

 assimetria de membros/ pés Me/Pe 

 luxação congênita do quadril LQ 

 escoliose/ lordose/ cifose Es/Lo/Ci 

 displasia costo-vertebral DCV 

Deficiência auditiva unilateral à esquerda/direita/bilateral UE/UD/Bi 

G
I
N
E
C
O
L
Ó
G
I
C
O
 Correção do canal realizado/não realizado +/- 

 com/sem uso de molde +/- 

Defeito vaginal estenose/atresia At 

 ausência completa/agenesia Ag 

 terminando em fundo cego + 

 hímen imperfurado Hi 

D
E
 
I
M
A
G
E
M
 

Defeito uterino ausência completa/agenesia Ag 

 rudimentar sólido/hipoplásico Ru/Hi 

Defeito renal agenesia unilateral direita/esquerda AD/AE 

 ectopia renal direita/esquerda ED/EE 

 ambos rins pélvicos/direita/esquerda P/PD/PE 

 rins em ferradura Fe 

 duplicidade pielo-calicial Du 

Ovários ambos visualizados ++ 

 ausência de um ovário + 

 nenhum ovário visualizado - 

 presença de cistos C 

 Outros Sinal ou defeito presente/ausente +/- 

 Exame inconclusivo ou não realizado ND 
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 EXAME CLÍNICO GINECOLÓGICO DE IMAGEM OUTROS SINAIS IMPORTANTES 

P
a
c
i
e
n
t
e
 

D
i
a
g
n
ó
s
t
i
c
o
 

E
t
n
i
a
 

F
á
c
i
e
s
 
e
 
c
a
v
i
d
a
d
e
 
b
u
c
a
l
 

I
m
p
l
.
 
b
a
i
x
a
 
d
a
s
 
o
r
e
l
h
a
s
 

I
m
p
l
.
 
b
a
i
x
a
 
d
o
 
c
a
b
e
l
o
 

D
e
f
e
i
t
o
 
d
e
 
K
l
i
p
p
e
l
-
F
e
i
l
 

A
n
o
m
a
l
i
a
 
d
e
 
S
p
r
e
n
g
e
l
 

D
e
f
e
i
t
o
 
d
e
 
m
e
m
b
r
o
s
,
 
d
e
 

c
u
r
v
a
t
u
r
a
 
d
e
 
c
o
l
u
n
a
 
e
 

ó
s
t
e
o
-
a
r
t
i
c
u
l
a
r
e
s
 

D
é
f
i
c
i
t
 
a
u
d
i
t
i
v
o
 

 D
o
r
 
a
b
d
o
m
i
n
a
l
 
c
í
c
l
i
c
a
 

R
e
p
o
s
i
ç
ã
o
 
h
o
r
m
o
n
a
l
 

C
a
r
d
i
o
p
a
t
i
a
 

R
e
c
o
r
r
ê
n
c
i
a
 
f
a
m
i
l
i
a
r
 

V
a
g
i
n
o
p
l
a
s
t
i
a
 

U
s
o
 
d
e
 
m
o
l
d
e
 

M
a
l
f
o
r
m
a
ç
ã
o
 
a
n
o
-
r
e
t
a
l
 

D
e
f
e
i
t
o
 
v
a
g
i
n
a
l
 

D
e
f
e
i
t
o
 
u
t
e
r
i
n
o
 

D
e
f
e
i
t
o
 
r
e
n
a
l
 

O
v
á
r
i
o
s
 

H
e
m
a
t
o
s
a
l
p
i
n
g
e
 

   

1 Mu N MD - - - - - -  - - - + + + - Hi,+ - - ++ +   

2 SR-B B AA + + - + Br UD   + - - - + - At,+ Ag - ++ -  Pterígio cervical leve e baixa estatura 

3 Mu B AA - - - - - -  - - - + + + - + Ag - ND -  Heteromorfismo cromossômico 

4 SR-B M As,AA - - - -  Lo -  - - - - - - - Ag Ag - ++ -  Assimetria facial e pescoço curto 

5 SR-B B AA - - - - - -  - - - - + + - Ag Ru PD + +  Ectopia renal cruzada 

6 SR-B N - - - - - - -  - - - - - + - At,+ Ru AE + -   

7 SR-A B - - - - - - -  + - - + - + - Ag Ru - ++ -  Mãe com abortamentos recorrentes 

8 SR-B B AA - - - - - -  + - - - - - - Ag Ru AD - -  Hipoplasia das trompas de Eustáquio, plioma 

9 SR-B B - - - - - - UD  - + - + + + - Ag Ag AD - -  Fenótipo virilizado 

10 SR-A B AA - - - - - -  + + - + - - - At,+ Ag - ++ -  Pais consangüíneos, gêmea DZ discordante 

11 SR-B M AA,MD - - - - - -  - - - + - - - At,+ Ru P ++ -  Osteopenia 

12 SR-B N AA,MD - - - - - -  + - - - - - - At,+ Ag P,Fe + -  Laberintite 

13 Mu B - - - - - - -  - + - + - - - + Ru - ++ +   

14 SR-A M - - - - - - -  - - - - - - - Ag Ag - - -   

15 SR-B B Sd - - - - Pv,Es -  - - + + - - - Ag Ru AD ++ -  Fenótipo sínd. DiGeorge/Velocardiofacial 

16 SR-B N - - - - - Si -  - - - - - - - At,+ Ag - - -  Fusão dos grandes lábios 

17 SR-B M As + + + + AD,LQ -  - - + - - - - Ag Ag AE - -  Úvula bífida 

18 SR-A B - - - - - - -  + - - + - + - At,+ Ag - ++ +  Endométrio funcionais nas tropas 

19 SR-B M AA - - - - - -  - - - + - - - Ag Ag - - -  RM, epilepsia, nistagmo horizontal, onicodistrofia 

20 SR-B B A - - - - LQ -  + - - + + + - Ag Ag P,Du - -  Topografia renal anormal 

21 SR-B B AA - + - - Lo -  + - - + + - - Ag Ru - + +  Ovário esq. policístico (extirpado) 

 

Tabela 4 - Descrição sumária para os dados obtidos nos exames clínico, ginecológico e de imagem das 43 propósitas com SR ou 
condições afins. 
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 EXAME CLÍNICO GINECOLÓGICO DE IMAGEM OUTROS SINAIS IMPORTANTES 
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22 SR-B B PP - - - - Pé,Cl -  + - - + + + - Ag Ag Fe + -  Clavículas assimétricas 

23 SR-B M - - - - - - -  - - - - + + - Ag Ag AE - -  Virilizada, nefrolitíase 

24 SR-A M - - - - - - -  - - - - + + - Ag Ru - - -   

25 SR-A B - - - - - - -  - - - - - + - At,+ Ru - - -   

26 SR-B B - - - - - - -  - - - + + + - Ag Ru AE - -   

27 SR-A B - - - - - - -  - - - - - - - Ag Ag - - -  Sinéquia de pequenhos lábios  

28 Mu N - - - - - - -  - - - + - - - - Hi AD ++ -  Útero anteverso, osteofitose, filho sindrómico 

29 SR-B B Sd - - - - - -  - - - - - - - Ag Ag AD - -  Tórax em escudo, fenótipo de sind. de Sotos, prega palmar única 

30 SR-B B - - - - - DVC -  - - - - + + - Ag Ag - ++ -  Remanescentes müllerianos sólidos não funcionais 

31 SR-B B - - - - - - -  - - - - + + + Ag Ag A ++ -  Fístula peri-anal 

32 SR-A B - - - - - - -  - - - - + + - Ag Ag - ++ -  Remanescentes müllerianos sólidos não funcionais 

33 SR-A B - - - - - - -  - - - - + + - Ag Ag - ++ -  Remanescentes müllerianos sólidos não funcionais 

34 SR-B B - + + + - - -  - - - - + + + Ag Ag - ++ -  Fístula peri-anal 

35 SR-B B - - - - - Es -  - - - + + + - At,+ Ag - ++ -   

36 SR-B B - - - - - Es -  - - - + + + - Ag Ag - - -   

37 SR-B B - - - - - - Bi  - - - + + + - At,+ Ru - ++ -  Miringoplastia 

38 SR-A B - - - - - - -  - + - + + + - At,+ Ru - ++ -   

39 SR-B B - - - - - Ci -  - - + - + + - Ag Ru PD ++ -  Persistência de ducto arterioso 

40 SR-B B As - - - - Es -  - - - + - - - At,+ Ru - + -  Reconstrução de maxilar, baixa estatura 

41 SR-A B - - - - - - -  - - + + + - - Ag Ru - ++ -  Pais consangüínos 

42 SR-A B - - - - - - -  - - - + - - - At,+ Ru - ++ -   

43 SR-B B - - - - - Me -  + - - + - - - At,+ Hi - ++ -  Pai com espinha bífida e hérnia iguinal 

 

Cont. Tabela 4 - Descrição sumária para os dados obtidos nos exames clínico, ginecológico e de imagem das 43 propósitas com SR ou 
condições afins. 
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Tabela 5: Descrição sumária das 43 propósitas incluindo: idade, idade à 
pubarca e telarca, medidas físicas, profundidade vaginal, desenvolvimento 
mamário e pilificação pubiana (classificação de Tanner) e medidas de ovários e 
rins (lateral x ântero-posterior x transversal). [ND: Exame inconclusivo ou 
não realizado; NV: órgão não visualizado] 
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 Ovários (mm) Rins (mm) 

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

1 13 9 11 54 160 57 23 73 87 60 IV IV 35x20x20 31x20x25 ND ND 
2 32 11 11 45 142 56 21 68 74 70 IV IV 45x18x42 21x14x23 39x35x45 94x43x48 
3 33 12 12 55 161 56 21 78 83 70 V V ND ND ND ND 
4 32 ND ND 87 150 57 32 73 77 40 IV IV 17x33x35 42x40x40 101x40x50 110x47x48 
5 30 13 13 52 152 57 21 75 77 70 IV IV NV 21x44x22 87x34x43 112x44x47 
6 31 13 13 55 160 54 21 80 80 70 IV IV NV 50x15x20 136x50x66 NV 
7 38 9 11 52 157 55 23 78 79 80 IV IV 23x16x30 40x20x23 96x42x47 99x42x38 
8 33 11 12 45 156 55 ND 79 77 45 IV IV NV NV NV 126x48x40 
9 34 17 18 49 160 51 23 81 79 45 III IV NV NV NV 102x55x50 
10 43 13 14 87 152 52 31 75 77 70 IV IV 21x43x18 42x16x16 99x34x51 105x44x50 
11 26 11 11 49 153 57 22 84 69 25 IV IV 39x16x26 37x20x22 97x46x40 82x44x45 
12 36 11 11 54 162 57 20.5 84 78 60 IV IV NV 32x20x26 ferradura 116x43x40 
13 34 12 11 44 150 54 21 75 75 75 IV IV 28x20x17 25x17x14 95x37x44 108x45x44 
14 40 ND ND 48 159 ND ND ND ND ND ND ND NV NV ND ND 
15 16 ND ND 48 159 52 ND ND ND 20 ND ND ND ND NV ND 
16 3 - - 10 87 48 ND ND ND 1 I I NV NV ND ND 
17 21 12 12 46 150 ND ND ND ND 10 IV IV NV Ns ND NV 
18 19 13 13 67 163 54 21 81 82 60 IV IV 36x30x17 28x24x32 110x41x58 107x49x45 
19 45 8 9 47 160 55 20 83 77 20 III III NV NV ND ND 
20 24 12 10 70 163 58 24 77 86 100 V V NV NV 93x57x43 96x42x35 
21 39 12 12 55 155 53 23 72 83 40 V V 36x26x23 extirpado 99x35x54 99x49x52 
22 33 10 10 96 154 57 31 77 77 40 IV IV 22x14x17 NV ND ND 
23 25 11 12 52 166 ND ND ND ND 40 III III NVs NVs ND NV 
24 36 ND ND 47 ND ND ND ND ND 100 V V NVs NVs ND ND 
25 32 12 12 70 162 57 25 76 86 80 IV IV ND ND ND ND 
26 26 ND ND 55 165 57 ND ND ND ND IV IV ND atrofiado ND NV 
27 7 - - ND ND ND ND ND ND 10 I I NVs NVs ND ND 
28 53 ND ND 55 152 57 23 75 77 80 IV IV 21x7x19 17x9x18 NV 125x74x72 
29 2 - - 12 90 47 13 37 53 1 I I ND ND ND ND 
30 18 ND ND ND ND ND ND ND ND 10 ND ND ND ND ND ND 
31 2 ND ND ND ND ND ND ND ND 1 ND ND ND ND NV ND 
32 16 ND ND ND ND ND ND ND ND 10 ND ND ND ND ND ND 
33 17 ND ND ND ND ND ND ND ND 10 ND ND ND ND ND ND 
34 22 ND ND ND ND ND ND ND ND 10 ND ND ND ND ND ND 
35 23 12 11 ND ND ND ND ND ND 20 V V ND ND 111x43 110x51 
36 22 12 12 ND ND ND ND ND ND 20 IV IV NV NV ND ND 
37 31 12 11 ND ND ND ND ND ND 50 IV IV ND ND ND ND 
38 24 12 12 ND ND ND ND ND ND 40 V V 32x18 33x20 ND ND 
39 24 12 12 ND ND ND ND ND ND 10 IV IV ND ND ND ND 
40 24 13 13 ND 145 ND ND ND ND 10 V V NV ND ND ND 
41 15 12 12 ND ND ND ND ND ND 10 IV IV ND ND ND ND 
42 26 10 9 ND ND ND ND ND ND 50 IV IV 20x14 25x14 ND ND 
43 14 11 11 65 170 ND ND ND ND 50 V V 23 24 ND ND 
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IV.2 – Discussão dos achados clínicos  

Nas Tabelas 4 e 5 foram sumarizados todos os dados obtidos das 

43 propósitas e seus familiares nos exames clínico, ginecológico e de 

imagem. 

Geralmente, as pacientes encontravam-se na adolescência por 

ocasião do diagnóstico do defeito útero-vaginal. Exceções e esse fato 

foram crianças com identificação precoce do defeito devido à presença 

de malformações externas ao momento do nascimento [fusão da genitália 

externa (casos nº 3 e 27), malformação anorretal (casos nº 31 e 34), 

sinais clínicos variados que sugeriam fenótipo sindrómico (Casos nº 17 

e 29), defeito cardíaco (casos nº 39 e 41) e luxação congênita do 

quadril (caso nº 20)]. 

Dentro do grupo de pacientes cujo diagnóstico foi realizado na 

adolescência, a queixa mais freqüente que indicou a procura do médico 

foi amenorréia primária (58%), seguida de dor abdominal cíclica, 

dispaurenia ou ambas as queixas (14%).  

Os conjuntos de tabelas identificados pelos nomes amostra total 

e amostra de pacientes examinados pessoalmente que se seguem mostram 

as freqüências observadas dos sinais e sintomas mais importantes da 

síndrome de Rokitansky de nossa casuística.  

Em cada tabela são mostradas as freqüências de sintomas e sinais 

afins (agrupados por órgãos, aparelhos ou sistemas) nas pacientes SR 

tipo A, SR tipo B e portadoras de defeitos afins e no conjunto de 

todas as pacientes. O segundo conjunto de tabelas, cujos resultados 

foram obtidos na amostra de pacientes examinados pessoalmente, apesar 

de menor, é mais confiável, uma vez que as freqüências lá mostradas 

foram inferidas a partir dos resultados obtidos mediante a aplicação 

sistemática de uma ficha específica (mostrada em anexo) de anamnese e 

exame físico. 
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Na amostra completa, que contém os dados de nossos pacientes 

examinados pessoalmente, na maioria das vezes não tinhamos critérios 

para decidir se uma característica qualquer deixou de ser mencionada 

porque não foi pesquisada ou porque não estava presente (consideramos 

sempre, para o cálculo das freqüências, que os sinais ou sintomas 

deixavam de ser mencionados porque estavam ausentes). 

De qualquer maneira, essas freqüências devem ser apenas 

aproximações grosseiras das verdadeiras, uma vez que os pacientes já 

são incluídos no projeto justamente por apresentarem uma série de 

sinais ou sintomas típicos. Além disso, a probabilidade de inclusão de 

um paciente qualquer numa amostra é diretamente proporcional à 

gravidade do fenótipo ou ao número de características conspícuas que a 

afetada apresenta. 

As freqüências de sinais e sintomas por nós observadas em nossos 

pacientes, e levando-se em conta o tamanho relativamente modesto de 

nossa amostra, encontram-se na faixa media da literatura. Chamou-nos 

apenas a atenção a percentagem alta, da ordem de 60%, da não 

visualização de um ou de ambos os ovários à ultrassonografia, uma vez 

que a maioria das pacientes afetadas por SR e suas condições afins não 

apresenta sinais clínicos de doença ovariana. 

 
 
 
 
A - Conjunto de tabelas de freqüências de sinais e sintomas da SR 

observados na amostra total de 43 pacientes. 

 
 
DEFEITOS UTERINOS 
 
        agen.ut.       ut.rudi.       ut.hipo.       normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   6/12 = 0.500   6/12 = 0.500   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000  
 2  16/27 = 0.593  10/27 = 0.370   1/27 = 0.037   0/27 = 0.000  
 3   1/ 4 = 0.250   1/ 4 = 0.250   1/ 4 = 0.250   1/ 4 = 0.250  
-------------------------------------------------------------- 
 T  23/43 = 0.535  17/43 = 0.395   2/43 = 0.047   1/43 = 0.023  
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DEFEITOS VAGINAIS 
 
        agen.vag.      atr.vag.       him.imp.       normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   7/12 = 0.583   5/12 = 0.417   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000  
 2  18/27 = 0.667   9/27 = 0.333   0/27 = 0.000   0/27 = 0.000  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   1/ 4 = 0.250   3/ 4 = 0.750  
-------------------------------------------------------------- 
 T  25/43 = 0.581  14/43 = 0.326   1/43 = 0.023   3/43 = 0.070  
 
 
 
CORREÇÃO DO CANAL VAGINAL 
 
         molde         vaginopl.     vag.+molde      s/corr. 
-------------------------------------------------------------- 
 1   3/12 = 0.250   1/12 = 0.083   4/12 = 0.333   4/12 = 0.333  
 2   2/27 = 0.074   1/27 = 0.037  13/27 = 0.481  11/27 = 0.407  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   2/ 4 = 0.500   2/ 4 = 0.500  
-------------------------------------------------------------- 
 T   5/43 = 0.116   2/43 = 0.047  19/43 = 0.442  17/43 = 0.395  
 
 
 
DEFEITOS ANO-RETAIS 
 
         fistula       normal 
-------------------------------- 
 1   0/12 = 0.000  12/12 = 1.000  
 2   2/27 = 0.074  25/27 = 0.926  
 3   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------- 
 T   2/43 = 0.047  41/43 = 0.953  

 
 
 

DEFEITOS RENAIS 
 
        agenesia       r.pelvico      r.ferrad.      normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000  12/12 = 1.000  
 2   9/27 = 0.333   4/27 = 0.148   2/27 = 0.074  12/27 = 0.444  
 3   1/ 4 = 0.250   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   3/ 4 = 0.750  
-------------------------------------------------------------- 
 T  10/43 = 0.233   4/43 = 0.093   2/43 = 0.047  27/43 = 0.628  
 
OVÁRIOS (VISUALIZAÇÃO) 
 
        nenhum vi.     um visua.     ambos vi. 
----------------------------------------------- 
 1   4/12 = 0.333   0/12 = 0.000   8/12 = 0.667  
 2  10/27 = 0.370   5/27 = 0.185  12/27 = 0.444  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
----------------------------------------------- 
 T  14/43 = 0.326   5/43 = 0.116  24/43 = 0.558  
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SEGM CEFÁLICO 
 
        f.as./si.      ap.preaur.     imp.b.c.o.     normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000  12/12 = 1.000  
 2   6/27 = 0.222   1/27 = 0.037   3/27 = 0.111  17/27 = 0.630  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------------------------------------- 
 T   6/43 = 0.140   1/43 = 0.023   3/43 = 0.070  33/43 = 0.767  
 
 
 
CAVIDADE BUCAL 
 
        pal.alto       uv.bifida      normal 
----------------------------------------------- 
 1   1/12 = 0.083   0/12 = 0.000  11/12 = 0.917  
 2   9/27 = 0.333   1/27 = 0.037  17/27 = 0.630  
 3   1/ 4 = 0.250   0/ 4 = 0.000   3/ 4 = 0.750  
----------------------------------------------- 
 T  11/43 = 0.256   1/43 = 0.023  31/43 = 0.721  
 
 
 
AUDIÇÃO 
 
       def.unilat.     def.bilat.     normal 
----------------------------------------------- 
 1   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000  12/12 = 1.000  
 2   2/27 = 0.074   1/27 = 0.037  24/27 = 0.889  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
----------------------------------------------- 
 T   2/43 = 0.047   1/43 = 0.023  40/43 = 0.930  
 
 
 
DEFEITOS OSTEO-ARTICULARES 
 
        d.cur.col.     lux.c.quad.    ou.def.col.    normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000  12/12 = 1.000  
 2   7/27 = 0.259   1/27 = 0.037   4/27 = 0.148  15/27 = 0.556  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------------------------------------- 
 T   7/43 = 0.163   1/43 = 0.023   4/43 = 0.093  31/43 = 0.721  

 
 
 
 

DEFEITOS CARDÍACOS 
 
        com.i.v.       pers.d.a.      outros def.    normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000   1/12 = 0.083  11/12 = 0.917  
 2   1/27 = 0.037   1/27 = 0.037   1/27 = 0.037  24/27 = 0.889  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------------------------------------- 
 T   1/43 = 0.023   1/43 = 0.023   2/43 = 0.047  39/43 = 0.907  
 
 
 
 
 
 



 86

RECORRÊNCIA FAMILIAR 
 
         out.afet.    c.isol. 
-------------------------------- 
 1   6/12 = 0.500   6/12 = 0.500  
 2  13/27 = 0.481  14/27 = 0.519  
 3   4/ 4 = 1.000   0/ 4 = 0.000  
-------------------------------- 
 T  23/43 = 0.535  20/43 = 0.465  
 
 
 
DEFEITOS DE EXTREMIDADES 
 
        braquid.       pe torto       outros d.      normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000   0/12 = 0.000  12/12 = 1.000  
 2   1/27 = 0.037   1/27 = 0.037   1/27 = 0.037  24/27 = 0.889  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------------------------------------- 
 T   1/43 = 0.023   1/43 = 0.023   1/43 = 0.023  40/43 = 0.930 
 
 

B - Conjunto de tabelas de freqüências de sinais e sintomas da SR 

observados na amostra de pacientes examinados pessoalmente. 

 
 
DEFEITOS UTERINOS 
 
        agen.ut.       ut.rudi.       ut.hipo.       normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   4/ 7 = 0.571   3/ 7 = 0.429   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000  
 2  11/18 = 0.611   7/18 = 0.389   0/18 = 0.000   0/18 = 0.000  
 3   1/ 4 = 0.250   1/ 4 = 0.250   1/ 4 = 0.250   1/ 4 = 0.250  
-------------------------------------------------------------- 
 T  16/29 = 0.552  11/29 = 0.379   1/29 = 0.034   1/29 = 0.034  
 
 
 
DEFEITOS VAGINAIS 
 
        agen.vag.      atr.vag.       him.imp.       normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   4/ 7 = 0.571   3/ 7 = 0.429   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000  
 2  13/18 = 0.722   5/18 = 0.278   0/18 = 0.000   0/18 = 0.000  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   1/ 4 = 0.250   3/ 4 = 0.750  
-------------------------------------------------------------- 
 T  17/29 = 0.586   8/29 = 0.276   1/29 = 0.034   3/29 = 0.103  
CORREÇÃO DO CANAL VAGINAL 
 
         molde         vaginopl.     vag.+molde      s/corr. 
-------------------------------------------------------------- 
 1   3/ 7 = 0.429   0/ 7 = 0.000   1/ 7 = 0.143   3/ 7 = 0.429  
 2   2/18 = 0.111   1/18 = 0.056   6/18 = 0.333   9/18 = 0.500  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   2/ 4 = 0.500   2/ 4 = 0.500  
-------------------------------------------------------------- 
 T   5/29 = 0.172   1/29 = 0.034   9/29 = 0.310  14/29 = 0.483  
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DEFEITOS ANO-RETAIS 
 
         fistula       normal 
-------------------------------- 
 1   0/ 7 = 0.000   7/ 7 = 1.000  
 2   0/18 = 0.000  18/18 = 1.000  
 3   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------- 
 T   0/29 = 0.000  29/29 = 1.000   
 
 

DEFEITOS RENAIS 
 
        agenesia       r.pelvico      r.ferrad.      normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   7/ 7 = 1.000  
 2   8/18 = 0.444   3/18 = 0.167   2/18 = 0.111   5/18 = 0.278  
 3   1/ 4 = 0.250   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   3/ 4 = 0.750  
-------------------------------------------------------------- 
 T   9/29 = 0.310   3/29 = 0.103   2/29 = 0.069  15/29 = 0.517 
 
 
 
OVARIOS (VISUALIZAÇÃO) 
 
        nenhum vi.     um visua.     ambos vi. 
----------------------------------------------- 
 1   4/ 7 = 0.571   0/ 7 = 0.000   3/ 7 = 0.429  
 2   9/18 = 0.500   5/18 = 0.278   4/18 = 0.222  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
----------------------------------------------- 
 T  13/29 = 0.448   5/29 = 0.172  11/29 = 0.379  
 
 
 
SEGM. CEFALICO 
 
        f.as./si.      ap.preaur.     imp.b.c.o.     normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   7/ 7 = 1.000  
 2   5/18 = 0.278   1/18 = 0.056   2/18 = 0.111  10/18 = 0.556  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------------------------------------- 
 T   5/29 = 0.172   1/29 = 0.034   2/29 = 0.069  21/29 = 0.724  
 
 
 
CAVIDADE BUCAL 
 
        pal.alto       uv.bifida      normal 
----------------------------------------------- 
 1   1/ 7 = 0.143   0/ 7 = 0.000   6/ 7 = 0.857  
 2   9/18 = 0.500   1/18 = 0.056   8/18 = 0.444  
 3   1/ 4 = 0.250   0/ 4 = 0.000   3/ 4 = 0.750  
----------------------------------------------- 
 T  11/29 = 0.379   1/29 = 0.034  17/29 = 0.586  
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AUDIÇÃO 
 
       def.unilat.     def.bilat.     normal 
----------------------------------------------- 
 1   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   7/ 7 = 1.000  
 2   2/18 = 0.111   0/18 = 0.000  16/18 = 0.889  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
----------------------------------------------- 
 T   2/29 = 0.069   0/29 = 0.000  27/29 = 0.931  
 
 
 
DEFEITOS OSTEO-ARTICULARES 
 
        d.cur.col.     lux.c.quad.    ou.def.col.    normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   7/ 7 = 1.000  
 2   3/18 = 0.167   1/18 = 0.056   2/18 = 0.111  12/18 = 0.667  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------------------------------------- 
 T   3/29 = 0.103   1/29 = 0.034   2/29 = 0.069  23/29 = 0.793  
 
 
 
DEFEITOS CARDÍACOS 
 
        com.i.v.       pers.d.a.      outros def.    normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   7/ 7 = 1.000  
 2   1/18 = 0.056   0/18 = 0.000   1/18 = 0.056  16/18 = 0.889  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------------------------------------- 
 T   1/29 = 0.034   0/29 = 0.000   1/29 = 0.034  27/29 = 0.931  
 
 
 
RECORRÊNCIA FAMILIAR 
 
         out.afet.    c.isol. 
-------------------------------- 
 1   3/ 7 = 0.429   4/ 7 = 0.571  
 2   8/18 = 0.444  10/18 = 0.556  
 3   4/ 4 = 1.000   0/ 4 = 0.000  
-------------------------------- 
 T  15/29 = 0.517  14/29 = 0.483  
 
 
 
 
DEFEITOS DE EXTREMIDADES 
 
        braquid.       pe torto       outros d.      normal 
-------------------------------------------------------------- 
 1   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   0/ 7 = 0.000   7/ 7 = 1.000  
 2   1/18 = 0.056   1/18 = 0.056   0/18 = 0.000  16/18 = 0.889  
 3   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   0/ 4 = 0.000   4/ 4 = 1.000  
-------------------------------------------------------------- 
 T   1/29 = 0.034   1/29 = 0.034   0/29 = 0.000  27/29 = 0.931  
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Apresentamos em seguida tabelas de estatística descritiva e 

gráficos de dispersão e boxplot de 15 variáveis quantitativas 

estudadas em nossas pacientes, separadas por grupos (três subtipos de 

SR e total). Para essa analise foram retiradas as afetadas com menos 

de 14 anos. Todos os cálculos foram realizados por meio de programas 

comerciais de estatística e por meio de programas especialmente 

desenvolvidos para o projeto. 

 



 90 



 91 



 92 



 93 



 94 



 95 



 96 



 97 



 98 



 99 



 100 



 101 



 102

IV.3 - Resultados das análises de laboratório: SSCP e dHPLC 

 

As regiões codificadoras de cada gene (oito exons do gene RAR-G, 

nove do gene RXR-A e cinco do gene WNT-4) correspondente a cada 

propósita e seus familiares (N=64) foram submetidas à triagem em 

eletroforese em gel vertical e em seguida analisadas mediante a 

técnica de cromatografia liquida.  

A triagem revelou a existência de 18 alterações, identificadas 

pelo padrão de migração de bandas no gel de SSCP (Fig. 23) ou pela 

presença de pico duplo no dHPLC (Fig. 24). Todas as amostras foram 

seqüenciadas e as alterações identificadas são detalhadas na Tabela 6. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 – A: Fotografia do gel de SSCP indicando a migração de bandas 
normais e alteradas (seta). B: Confirmação por seqüenciamento da alteração 
detectada por SSCP. O electroferograma mostra a variação polimórfica c.1280T>C 
no exon 8 do gene RAR-G. C: seqüência normal. 

A. 

B. 

C. 
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Figura 24: A e B: Electroferogramas gerados pelo software do dHPLC, mostrando 
em A o resultado da análise de uma amostra com padrão normal e em B o 
resultado da análise de uma paciente com SR com pico duplo. C: Seqüência do 
controle normal. D: Identificação do polimorfismo mediante o seqüenciamento da 
amostra indicada em B. 

 

Gene RAR-G 8 alterações  Alteração  

Intron 7-8 caso nº21 e mãe do caso 1 IVS7+21C>T 

Exon 8 casos nº1, 7, 11, 16, 12 e 3 c.1190G>C 

Gene RAR-X 3 alterações Alteração  

Exon 3 caso nº7 c.494G>T 

Exon 7 caso nº13 c.1108C>A 

Intron 9-10 sobrinha do caso nº18 IVS9+21T>A 

Gene WNT-4 7 alterações Alteração  

Exon 5 
casos nº 14, 28,10, 29, 24, 25 e filho de caso 

nº28 
c.1026C>T 

 

Tabela 6 – Dezoito alterações polimórficas previamente descritas, 
identificadas mediante a técnica de SSCP seguida de dHPLC nos genes RAR-G, 
RXR- e, WNT-4. 

 
 

IV.4 – Discussão dos resultados laboratoriais 

A análise molecular por meio das técnicas de SSCP e dHPLC de 

todas as regiões codificadoras dos genes RAR-G, RXR-A e WNT-4 nos 64 

propósitos da casuística permitem concluirmos que um total de dezoito 

alterações, todas em heterozigose. A comparação com os bancos de dados 

(http://www.ensembl.org/) determinou que as alterações correspondem a 

variações populacionais polimórficas (previamente descritas) e sem 

efeito patogênico, uma vez que nenhuma delas altera a seqüência de 

aminoácidos das proteínas por elas codificadas. 

 

A. 

B. 

C. 

D. 
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IV.5 – Resultados obtidos da análise por array-CGH 

Realizamos o exame de array-CGH na tentativa de identificarmos 

perdas ou ganhos de segmentos cromossômicos sub-microscópicos abaixo 

da resolução do bandeamento G (4 a 10Mb) contendo genes ligados à SR, 

e que não podem ser triados por eletroforese vertical ou cromatografia 

líquida. Os pacientes selecionados para a pesquisa de rearranjos 

cromossômicos apresentam cariótipo normal e sinais adicionais 

associadas à aplasia mülleriana.  

Os exames laboratoriais dos 14 pacientes foram realizados pelas 

Dras. Carla Rosenberg e Ana Cristina Krepischi Santos (Laboratório de 

Genética Humana do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, IB-

USP).  

Baseando-se no tipo de defeito mülleriano que apresentavam, as 

pacientes selecionadas podem ser reunidas em quatro tipos: 

I. Propósitas com o quadro clínico típico da SR (SR tipo A), sem 

defeitos extra-genitais (Casos nº 7, 10 e 18) 

II. Propósitas que com SR tipo B, apresentando outros defeitos 

(Casos nº 2, 5, 9, 15, 16, 19 e 20) 

III. Propósitas portadoras de defeitos müllerianos afim à SR (Casos 

nº 1, 3 e 28) 

IV. Paciente com SR tipo B ou associação MURCS (Caso nº 17) 

 

A lista sumária das propósitas testadas e os resultados desses 

testes se encontram descritas na Tabela 7. Consideramos como 

alterações ganhos e perdas de segmentos cromossômicos não previamente 

descritos em indivíduos normais, documentado no Banco de Dados de 

Variantes Genômicas (DGV - Database of Genomic Variants - 

http://projects.tcag.ca/variation/) 
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Reg. USP Paciente Fenótipo Array-CGH 

16936 Caso nº 1  Mü normal 

15935 Caso nº 2  SR-B alterado 

8891 Caso nº 3  Mü normal 

13165 Caso nº 5  SR-B normal 

14779 Caso nº 7  SR-A normal 

10219 Caso nº 9  SR-B normal 

8100 Caso nº 10  SR-A normal 

16982 Caso nº 15  SR-B alterado 

16983 Caso nº 16  SR-B alterado 

15205 Caso nº 17  SR-B normal 

16516 Caso nº 18  SR-A normal 

8575 Caso nº 19  SR-B alterado 

16930 Caso nº 20  SR-B normal 

16850-E Caso nº 28  Mü alterado 

  

Tabela 7 – Resultado das 14 propósitas analisadas por array-CGH. 
 
 
 

Com o uso da técnica de array-CGH foi possível identificar que 

cinco das quatorze pacientes (35%) possuíam alterações cromossômicas 

sub-microscópicas não descritas anteriormente e possivelmente 

patogênicas, compreendendo as regiões cromossômicas 1q21.1, 17q12, 

22q11.21 e Xq21.31.  

A descrição clínica de cada propósita com o tipo de alteração 

(deleção ou duplicação), a localização cromossômica, o nome da sonda, 

o tamanho máximo e mínimo do segmento envolvido e o tipo de herança 

estão sumarizados na Tabela 8.  

 



 106

Paciente e descrição fenotípica 

Características  
das alterações identificadas 

Tipo de 
aberração 

Extensão da 
aberração 

Origem 
parental 

 

Caso 1: 16 anos de idade, útero e ovários normais, vagina estreita em fundo 
cego e estenose do terço médio, hematometrio e hematocolpos. dup19q13.11 ~1 Mb de novo 

 

Caso 20: 24 anos de idade, agenesia completa de útero e vagina, ovário 
direito ectópico e o esquerdo não visualizado, ptose renal bilateral com 
falha bilateral da rotação, rim direito septado e com duplicação pielo-
calicial, ambos os rins sem diferenciação córtico-medular, luxação congênita 
de quadril e hérnia inguinal.  

dup16q22 ~1 Mb de novo 

 

Caso 16: 3 anos de idade, agenesia útero-vaginal, fusão de lábios genitais e 
sindactilia parcial do 2do e 3ro pododáctilos e ovários não detectados a 
ultrasonografia. 

 

dup1q21.1 

dup22q11.22 

 

3.5 Mb 

~1 Mb 

ambos 

herdados da 

mãe normal 

 

Caso 15: 16 anos de idade, agenesia vaginal e útero rudimentar (em fita), 
rim direito ausente, RM leve, dificuldades de aprendizado (leve-moderado), 
face alargada, nariz proeminente com base retangular, filtro nasal curto e 
palato alto, membros alongados, ectasia discreta de arco aórtico, escoliose 
dorso/lombar e hipotireoidismo. 

 

del22q11.21 
 

2.5 Mb de novo 

 

Caso 19: 45 anos de idade, ausência completa de útero e canal vaginal, RM 
moderado, crises convulsivas, assimetria facial discreta, nistagmo 
horizontal, ligeiro desvio de septo nasal e mandíbula à direita, palato 
alto, membros longos, com mãos e pés grandes e delgados e onicodistrofia. 

 

del17q12 
 

 
1.8 Mb de novo 

 

Caso 28: 53 anos de idade, útero hipoplásico em anteversão, ausência de rim 
esquerdo, menstruação irregular e defeitos de vértebras cervicais. dup17q21.31 

 

0.2-1 Mb 
desconhecido 
pais não 

disponíveis 

 

Caso 2: 32 anos de idade, ausência completa de útero e do terço superior da 
vagina, deformidade de Sprengel, pescoço curto com limitação dos movimentos 
laterais, implantação baixa do cabelo na nuca, orelhas com rotação 
incompleta, palato alto, déficit auditivo moderado-severo à direita, 
braquidactilia discreta nos membros superiores. 

del Xq21.31 
 

1 Mb 
desconhecido 

ais não 
disponíveis 

 

 
Tabela 8: Descrição fenotípica das pacientes com alterações sub-microscópicas detectadas por array-CGH. Mostra-se o tipo 
de alteração (dup. = duplicação, del. = deleção), a localização cromossômica, o tamanho em megabases (Mb)e o modo de 
herança. (CNV = considerado variação normal no número de cópias pelo DGV). [Ensemble release 48 - Dezembro de 2007] 
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IV.5.a – Paciente nº 16 

A paciente apresenta duas duplicações, uma localizada em 1q21.1 e a 

outra em 22q11.21. Ambas as alterações foram herdadas da mãe, 

fenotipicamente normal. O pai e a irmã também foram testados com resultado 

normal.  

A duplicação 1q21.1 (Fig. 25) detectada na paciente 16 se estende por 

~3.5Mb e contém pequenos segmentos cromossômicos dispersos na área, os que 

foram previamente descritos como variação normal em DGV. Entretanto, 

variações polimórficas não foram descritas na região distal da duplicação, 

a qual abrange as regiões de micro-deleção/micro-duplicação recorrentes 

[www.ensembl.org/Homo_sapiens/index.html] e a área de susceptibilidade para 

a síndrome TAR (thrombocytopenia-absent-radius; OMIM #27400). 

Os afetados pela a síndrome TAR apresentam trombocitopenia ao 

nascimento com ausência de bilateral de rádio e, em menor freqüência, 

encurtamento ou ausência do úmero; estes sinais são muito mais graves que a 

sindactilia do 2º e 3º dígito do pé apresentada pela paciente 16. Mas a 

região 1q21 se encontra duplicada nela, sendo que se encontra deletada nos 

pacientes TAR.  

O estudo com 30 afetados pela síndrome TAR realizado por Klopocki e 

col. (2007) revelou a existência de deleções de tamanho variável na região 

1q21.1, incluindo a área em comum de 200Kb que esta duplicada na nossa 

paciente. A semelhança do que acontece na nossa paciente, os autores 

descrevem que a maior parte das micro-deleções (75%) foram herdadas de um 

dos progenitores não afetado, o que indica que a haplo-insuficiência da 

região é necessária mas não suficiente para causar a síndrome TAR. Estes 

resultados sugerem que a herança da síndrome é complexa, e que sua 

expressão fenotípica requereria (pelo menos) dois alelos não homólogos, 

possivelmente; um freqüente (na região 1q21.1) e um outro raro (não 

identificado ainda). 

Outra questão que não pode ser omitida é o íntimo relacionamento 

espacial no final da 4a semana de vida fetal dos somitos cervicais 

inferiores, torácicos superiores, brotos de membros superiores e ductos de 
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Müller. Devido à proximidade, uma única alteração nessa época comprometeria 

diretamente o desenvolvimento das vértebras, costelas, escápula, membros 

superiores, rins e trato genital, sugerindo que estas alterações são todas 

associadas a problemas do desenvolvimento deste período. 

A literatura registra descrições de pacientes com defeitos müllerianos 

e anomalias de membros (Lopez e col., 2002; Massafra e col., 2002); de 

duplicações em 1q12-q22 associadas à clinodactilia e genitália externa 

hipoplásica (Sawyer e col., 2007); como também de portadoras da síndrome de 

Rokitansky também afetadas pela síndrome TAR (Behera col., 2005; Griesinger 

e col., 2005; Klopocki e col., 2007). Esses dados sugerem a existência de 

um gene com penetrância incompleta ou expressividade variável (ou quiçá 

genes contíguos) envolvidos na determinação da ausência de útero e vagina e 

dos defeitos de membros, mapeando na região 1q21.1.  

Nos últimos anos, com a maior acessibilidade às técnicas de 

cariotipagem molecular, uma quantidade crescente de artigos tem revelado a 

grande escala da variação no número de cópias que ocorre em indivíduos 

normais (Iafrate e col., 2004). Existe a possibilidade de algumas de dessas 

variantes consideradas não patogênicas constituírem fatores de risco para 

determinadas anomalias fenotípicas cujas manifestações clínicas poderiam 

estar sujeitas à interação com outros fatores genéticos (modificadores) e 

ambientais. Além do mais, torna-se cada vez mais evidente que as alterações 

no número de cópias não possuem sempre efeito dominante com penetrância 

completa. 

Como fator agravante, a paciente nº16 apresenta uma alteração 

adicional de ~1 Mb no cromossomo 22, em sobreposição parcial com o segmento 

distal da região da síndrome de micro-deleção/micro-duplicação de 22q11.21 

(Figura 26). Esta região se encontra parcialmente coberta por CNVs, exceto 

por um segmento de ~200Kb contendo vários genes. A síndrome de duplicação 

22q11 é caracterizada pelo fenótipo variável, com espectro de leve a 

normal; no entanto defeitos de útero e canal vaginal nunca foram descritos 

(Ensenauer e col., 2003). 
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Apesar disso, ambos os segmentos duplicados na paciente 16 foram 

herdados de seu progenitor normal e possuem um significado incerto, 

resultando em dificuldades para o aconselhamento genético.  

 

 

 

 
 
 
Figura 25: Esquema da abnda q21.1 do braço longo do cromossomo 1 mostrando a região 
onde se localiza a alteração detectada por Array-CGH na paciente 16. Outras 
síndromes que mapeiam na área também são mostradas. (Verde: duplicação, vermelho: 
deleção; Mb: megabases) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 26: Esquema da região 22q11.21 mostrando a localização da segunda duplicação 
detectada na paciente 16. As síndromes de micro-deleção (DG/VCF) /micro-duplicação 
que mapeiam na área também são mostradas. (Verde: duplicação; vermelho: deleção; 
Mb: megabases) 
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IV.5.b – Paciente nº 15 

Na paciente, portadora de útero rudimentar (em fita) e agenesia de 

canal vaginal, foi detectada uma deleção de 2.5 Mb no cromossomo 22 na 

região da síndrome de DG/VCF (OMIM 188400/192430). As deleções em 22q11.21 

foram previamente descritas associadas a defeitos de canal útero-vaginal 

apenas em fetos (Devriendt e col., 1997; Le Caignec e col., 2005). 

Posteriormente à identificação da deleção na paciente 15, foi 

realizado o mapeamento em detalhe com arrays de oligonucleotídeos da área, 

o qual revelou que a alteração encontra-se interrompida por um pequeno 

segmento cromossômico em numero normal de cópias (Fig. 27). O segmento não 

deletado contém o gene TBX-1, considerado responsável pelos cinco sinais 

clínicos principais associados ao fenótipo da síndrome 22q11.21: CAFS 

(conotruncal anomaly face), defeitos cardíacos, hipoplasia de timo, 

insuficiência velo-faríngea, fissura de palato, disfunção paratireoidiana e 

hipocalcemia. Nossa paciente não apresenta características clínicas das 

deleções TBX-1, porém possui outros sinais clínicos freqüentemente 

presentes na síndrome DG/VCF mas que não estão ligadas ao gene TBX-1: 

dificuldades de aprendizado, face alargada, nariz proeminente com base 

retangular, filtro nasal curto e palato alto, membros alongados, ectasia 

discreta de arco aórtico, escoliose dorso/lombar, agenesia de rim e 

hipotireoidismo.  

Embora o pai não estivesse disponível para a análise, usando cinco 

marcadores polimórficos (D22S1638, D22S1648, D22S944, D22S1623 e D22S1709) 

foi possível determinar que o alelo deletado era de origem materna e, 

conseqüentemente, a deleção era de novo.  

Como a deleção desta região foi considerada candidata para o quadro 

clínico apresentado pelas pacientes, todas as 43 propósitas da casuística 

foram avaliadas com os mesmos cinco marcadores do cromossomo 22 quanto a 

alterações na região 22q11 para determinar a existência de alterações na 

área, sendo que nenhum defeito foi detectado. 

 
 
 
 



111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 - A: Esquema da deleção identificada na paciente 15, exibindo a 
interrupção na região do gene TBX-1 e a área comumente alterada em paciente com a 
síndrome DiGeorge/Velocardiofacial (DG/VCF) em vermelho. Outras síndromes que 
mapeiam na área também são mostradas. B: Perfil do array-CGH do cromossomo 22 
indicando com a seta e os pontos vermelhos as sondas deletadas (XX-91C, RP11-155F20 
e RP11-179H3). C: Confirmação do array-CGH mediante MLPA comparando a Paciente 15 e 
um controle normal. As sondas ausentes são indicadas por setas vermelhas (HIRA, 
CLDN5, KIAA1652, FLJ14360, PCQAP, SNAP29 e LZTR1). D: Detalhe do mapeamento fino 
realizado com Oligo-Arrays expondo a interrupção da deleção por um segmento não 
deletado (entre as barras em vermelho) que contém o gene TBX-1. (Mb: megabases) 

A. 

B. 

D. 

C. 
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IV.5.c – Paciente nº 19 

Esta paciente possui uma deleção em 17q12 de ~1.8Mb (Fig. 28 e 29), 

que inclui a região de cistos renais e diabetes (RCAD ou também chamada 

MODY V; OMIM #137920). Esta síndrome é causada por mutações ou deleções em 

uma cópia do gene TCF-2 (Fig. 28) que codifica o fator nuclear de 

hepatócitos-1-beta. O fenótipo da síndrome RCAD compreende anomalias renais 

com ou sem diabetes (Edghill e col., 2006). Embora a Paciente 15 possua 

haplo-insuficiência do TCF-2, não apresenta diabetes nem malformações 

renais. Além disso, ela tem ausência completa de útero e canal vaginal, RM 

moderado, crises convulsivas, e outros sinais clínicos que definitivamente 

não fazem parte da síndrome RCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Alteração no cromossomo 17 na paciente 19. A: Esquema da região 17q12 
mostrando o tamanho da deleção identificada (em megabases) com os genes contidos 
nela e superposição com a síndrome de cisto renal e diabetes (RCAD ou MODY V). B: 
Perfil do Array-CGH com a seta e os pontos vermelhos indicando as duas sondas 
(RP11-445F12 e RP11-115K3) deletadas.  
 

 

A. 

B. 
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Figura 29: Fotografia do FISH confirmando a deleção 17q12 detectada no array-CGH. 
Mostra-se a hibridização com BAC em unicamente um cromossomo 17 (seta e banda 
vermelhas) 

 

Esporadicamente, anomalias do trato genital (incluindo útero 

rudimentar ou bicorno) foram descritas em pacientes com mutações no gene 

TCF-2 (Bingham e col., 2002). Portanto, não podemos excluir a possibilidade 

do fenótipo da paciente ser em parte conseqüência da deleção deste gene. 

Entretanto, outros genes que mapeiam na região deletada (Fig. 28) podem ter 

contribuído para os defeitos descritos; particularmente o gene LHX-1. 

 Embora nenhum defeito fenotípico tenha sido descrito associado ao 

gene LHX-1 em humanos (Hunter e Rhodes, 2005), os trabalhos usando fêmeas 

de camundongos knockout para o gene lim-/- (com 99,5% de homologia com LHX-1 

segundo http://www.genecards.org/index.shtml) sugerem que o gene desempenha 

funções essenciais durante o desenvolvimento dos ductos de Müller. Os 

autores descreveram a ausência completa de todos os derivados dos ductos de 

Müller (trompas de Falópio, útero e canal vaginal) nessas fêmeas de 

camundongos.  

Com a indicação de que desempenha funções essenciais no 

desenvolvimento do útero e canal vaginal, o gene LHX-1 contido no segmento 

deletado em 17q12 na paciente 19, aparece como candidato para os defeitos 

müllerianos de nossas pacientes. Iniciamos então a pesquisa de mutações no 

gene em todas as 43 propósitas da casuística. A triagem foi realizada com o 

seqüenciamento direto das 5 regiões codificantes do gene. Os primers 

utilizados foram detalhados na página 33.  

Uma única alteração polimórfica, previamente descrita, localizada no 

primeiro intron do gene LHX-1 foi identificada na paciente 26 (IVS1+41G>T). 
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IV.5.d – Paciente nº 28 

Esta paciente é portadora de uma duplicação localizada também no 

cromossomo 17, porém na banda q21, a ~8 Mb de distância da deleção descrita 

na paciente 19. Esta alteração se sobrepõe com a região da síndrome de 

micro-deleção 17q21.3 recentemente descrita (Shaw-Smith e col., 2006; 

Koolen e col., 2006; Sharp e col., 2006; Varela e col., 2006) e poderia 

representar sua duplicação recíproca (Kirchhoff, e col., 2007) (Fig. 30).  

 
 
 

 
 
 
Figura 30: Esquema das alterações identificadas no cromossomo 17. Na região 
telomérica se encontra a duplicação (verde) da paciente 28 e o filho, parcialmente 
superposta com a síndrome de micro-deleção 17q21.3. A modo de referência, também se 
colocam na área a deleção da paciente 19, superposta com a região da síndrome de 
cisto renal e diabetes (RCAD). Ambas as alterações se encontram a ~8 Mb de 
distância.  

 

Os defeitos apresentados pela paciente 28 podem ser considerados leves 

quando comparados com o fenótipo das outras propósitas incluídas na 

casuística, mas essas anomalias também podem ser interpretadas como 

componentes do espectro de defeitos müllerianos afins a SR não 

incapacitantes para a reprodução: ela apresenta útero funcional, 

hipoplásico, em ante-versão, com menarcas irregulares e agenesia renal 

direita. Seu filho é portador da mesma duplicação, no entanto, seu fenótipo 

é mais grave. O adolescente de 17 anos nasceu com hipospádia períneo-

escrotal, criptorquidia, bexiga neurogênica e testículo esquerdo com volume 

aumentado (macrorquidismo). Foi submetido à extirpação de rim direito 

devido à presença de cistos múltiples, a orquipexia e correção de 

hipospádia. Além dos defeitos urogenitais descritos, o filho da paciente 28 

apresenta também retardo mental leve-moderado, hipotireoidismo e diabetes 
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insulinodependente. O menino recebe suplementação hormonal para tiróide, 

medicação para o controle de urina e duas doses diárias de insulina.  

Como observado em outras alterações cromossômicas familiares (Klopocki 

e col., 2007; Lopez e col., 2002), é possível que a duplicação 17q21 

identificada na Paciente 28 e seu filho apresente expressividade variável.  

Entre os possíveis fatores determinantes do maior impacto fenotípico 

observado no filho (o pai não estava disponível para testar e a irmã 

resultou normal), aparece uma alteração adicional detectada em 22q11.22. 

Esta deleção mapeia distal às alterações previamente descritas nas 

pacientes 15 e 16, e é citada no DGV entre indivíduos normais. Embora esta 

deleção adicional possa representar um polimorfismo sem significado 

clínico, nunca foi observada em cerda de 250 pacientes e controles normais 

examinados por array-CGH no nosso laboratório. Conseqüentemente, é possível 

que a deleção adicional (em associação com a duplicação 17q21) tenha agido 

como fator agravante, ocasionando um comprometimento fenotípico maior no 

filho da nossa paciente.  

O cromossomo 22, e particularmente a banda q11, é suscetível a 

rearranjos cromossômicos devido ao grande número de LCRs (Low Copy 

Repeats). A recombinação entre segmentos homólogos não alélicos devido a 

emparelhamento desigual tem como conseqüência direta a deleção e duplicação 

recíproca dos segmentos envolvidos. Em teoria, deleções e duplicações 

ocorrem em igual número, porém as descrições de afetados por duplicações 

22q11 são escassas (Meiss e col,. 2003). As deleções na banda 22q11 

originam diferentes defeitos congênitos (Ryan e col., 1997), entre eles se 

encontram as síndromes de DiGeorge (DGS) e velo-cárdio-facial (VCFS). Uma 

vez que ambas as condições são causadas pelo mesmo tipo de alterações e os 

portadores apresentam sinais clínicos em comum, as síndromes são 

conjuntamente referidas como espectro de malformações DGS/VCFS. Os sinais 

clínicos que apresentam os afetados por micro-duplicações 22q11 são 

variados, incluindo ausência total de sinais clinicas e anomalias do 

comportamento, até presença de múltiplos defeitos; alguns deles presentes 
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também em pacientes com a síndrome de deleção 22q11 (Ensenauer e col., 

2003; Yobb e col., 2005). 

Nossa pesquisa identificou três alterações na banda 22q11 na nossa 

casuística: 1) uma deleção em 22q11.21 na paciente 15; 2) uma duplicação 

22q11.22 na paciente 16 e 3) no filho da paciente 28 (portadora de defeito 

mülleriano afim à SR, não esterilizante) foi detectada outra deleção em 

22q11.23. Os três defeitos identificados são consecutivos e não se 

encontram superpostos (Fig. 32).  

As regiões responsáveis por ambas as síndromes de micro-deleção e 

micro-duplicação 22q11 estão parcialmente contidos nas alterações das 

Pacientes 15 e 16. Mas, além de incluir esses loci, a deleção identificada 

na Paciente 15 se encontra adjacente da área da síndrome de Cat-eye (CES, 

OMIM #115470).  

Sabidamente, os sinais clínicos variam amplamente entre os afetados 

por alterações em 22q11; o fato importante a destacar é que as malformações 

uterinas unicamente estão contidas no fenótipo CES, que mapeia 

proximalmente á DGS/VCFS. Não sabemos se isto poderia em parte explicar a 

presença simultânea de características fenotípicas de SR (útero em fita, 

agenesia de rim e escoliose) e de DGS/VCFS (face característica, mãos 

alongadas, hipotireoidismo, RM e ectasia discreta de arco aórtico) na nossa 

paciente.  

Vários pontos podem ser discutidos na tentativa de elucidar a origem 

das diferenças fenotípicas encontradas entre duas pacientes (casos nº 15 e 

16) com alterações sub-microscópicas tão próximas (Fig. 32): 1) as 

alterações que incluem falta de material genético têm impacto deletério 

maior sobre o fenótipo do portador. 2) a deleção da Paciente 15 inclui loci 

de duas síndromes (CES e DGS/VCFS) diferentes e bem caracterizadas. 3) a 

duplicação da paciente 16 inclui uma região muito menor de DGS/VCFS mas tem 

outra duplicação adicional em 1q21.1. 
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IV.5.e – Paciente nº 2 

A paciente é portadora de uma deleção de 1 Mb em Xq21.31, a qual foi 

mapeada em detalhe por array-CGH usando lâminas tiling-path para o 

cromossomo X (Veltman e col., 2004). O segmento eliminado (Fig. 31) abrange 

unicamente um gene, o KLHL-4, o qual, por conseguinte surge como forte 

candidato para o fenótipo apresentado pela paciente.  

 

 
 
 
Figura 31: Esquema da região Xq21 mostrando a localização da deleção detectada na 
paciente 2. Outros genes que mapeiam na área são ilustrados (vermelho: deleção; Mb: 
megabases) 

 
 

 Este gene, (KLHL-4), codifica um membro da família de proteínas 

Kelch, cujo produto protéico é amplamente expresso em vários tecidos 

fetais, incluindo língua, palato e mandíbula. No adulto, a expressão esta 

restrita a fibroblastos e outros sistemas, incluindo útero e rins 

[http://www.genecards.org; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene]. A função 

deste gene é ainda desconhecida. 

Em adição à haplo-insuficiência do gene KLHL-4, a expressão de outros 

genes adjacentes à alteração (DACH-2 e POFB-1) pode ter sido comprometida 

devido a sua proximidade com o rearranjo. Em referência a estes genes que 

poderiam ter sido afetados pela deleção, a literatura cita descrições da 

rara associação entre a SR e falha ovariana prematura (Levens e col., 2005; 

Cramer e col., 1987), causada pelo gene POFB-1. 

Poder-se-ia argumentar que a inativação preferencial do cromossomo X 

portador da deleção poderia levar à manifestação de qualquer outro gene 

recessivo presente no homólogo normal, mas o padrão de inativação do X de 

nossa paciente em linfócitos não indicou tal desvio. 
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Considerando-se que a deleção em Xq21.2 na paciente 2 contém um único 

gene, demos inicio à triagem de mutações em todos os exons deste utilizando 

a metodologia de seqüenciamento direto. As 12 regiões codificadoras do gene 

KLHL-4 foram analisadas nas 43 propósitas e em seus familiares e as 

alterações identificadas são apresentadas a seguir na Tabela 9. 

KLHL-4  90 alterações Característica Alteração  

Exon 1 
(N=1) 

caso nº 32 heterozigose c.23G>A 

Intron 2-3 

casos nº 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17,  
20, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 40, 41 
43 e 18 com sua sobrinha heterozigose IVS2+55G>A 

(N=33) casos nº 2, 5, 19, 31, 37, 42, filho de  
caso 28, mãe de caso 10 e meia irmã de  
caso 18 

homozigose IVS2+55G>A 

Intron 4-5 
(N=5) 

casos nº 8, 17, 32, 35 e mãe de caso 1 homozigose IVS4+120G>T 

Exon 5 
(N=10) 

casos nº 3, 10, 12, 14, 16, 21, 24, 27,  
32 e gêmea de caso 10 

heterozigose c.1111G>T [#] 

Intron 6-7 

(N=40) 

casos nº 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 23, 
27, 31, 32, 35, 41, 42, 43 e meia irmã de 
caso nº 18 homozigose IVS6+86A>G 

caso nº1 e sua mãe, caso 18 e sua sobrinha, 
caso nº 28 e seu filho, casos nº 4, 9,  
12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 29, 30, 33, 
34, 37, 39 e 40 heterozigose IVS6+86A>G 

Exon 7 

casos nº 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 21,  
23, 27, 31, 32, 35, 41, 42, 43 e meia  
irmã de caso nº 18 homozigose c.1479C>T [*] 

(N=41) 
caso nº1 e sua mãe, caso 18 e sua sobrinha, 
caso nº 28 e seu filho, casos nº 4, 9,  
12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 29, 30, 33, 
34, 37, 38, 39 e 40 

heterozigose c.1479C>T [*] 

 
Tabela 9 – Sumário das alterações detectadas na triagem do gene KLHL-4 nas afetadas 
por SR e seus familiares. As 12 regiões codificadoras do gene foram seqüenciadas e 
todos os polimorfismos detectados correspondem a variações previamente descritas na 
literatura. [#: Alteração previamente relacionada à anquiloglossia por Braybrook e 

col., 2001; *: Alteração combinada com o polimorfismo IVS6+86A>G] 
 
IV.6 – Discussão dos resultados obtidos por array-CGH 
 
 

Oito alterações sub-microscópicas foram identificadas em sete 

afetadas pela SR (Tabela 8 e Fig. 32) entre 14 pacientes testadas (50%). 

Duas alterações foram afastadas, uma vez que não são patogênicas e sim 

variação normal em DGV (casos nº 1 e 20). Alterações adicionais foram 

identificadas em familiares com fenótipo normal como também em portadores 
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de defeitos urogenitais (mãe de caso nº 16 e filho de caso nº28, 

respectivamente).  

A análise de familiares das afetadas permitiu determinar que duas 

pacientes (casos nº 15 e 19) apresentavam alterações cromossômicas de novo, 

localizadas respectivamente em 22q11.21 e 17q12. Foi possível estabelecer 

também que ambos os defeitos identificados na paciente 16 foram herdados da 

mãe portadora normal (a única avó viva não apresenta a alteração). A 

Paciente 2 não permitiu que seus pais fossem investigados e os genitores da 

paciente 28 já haviam falecido; devido a isso a origem parental desses 

defeitos em Xq21.31 e 17q21.3 não pôde ser determinada.  

Embora seja habitual que os afetados por alterações na região 22q11 

apresentem um amplo espetro de defeitos fenotípicos, a deleção identificada 

na paciente 15 constitui o primeiro relato de SR com aberração cromossômica 

incluindo a área de DGS/VCFS. A bibliografia só se refere às deleções em 

22q11 e a defeitos útero-vaginais em fetos, encaminhados para exame post-

mortem por serem portadores de malformações múltiplas (Devriendt e col,. 

1997; Le Caignec e col., 2005). Esses achados, analisados em conjunto com 

os de outra paciente com SR e de um familiar de afetada portador de vários 

defeitos urogenitais, todos com alterações na área 22q11, reforçam a 

hipótese da existência de um gene (ou um conjunto de genes contíguos) 

necessário para o perfeito o desenvolvimento embrionário dos ductos de 

Müller, na banda q11 do cromossomo 22. 

A análise da paciente 19 mostrou uma alteração em 17q12, região 

previamente considerada relacionada aos defeitos urogenitais por incluir o 

gene TCF-2 responsável pela síndrome de cisto renal e diabetes (RCAD). 

Somente o estudo detalhado da região levou à consideração de outro gene, o 

LHX-1, como fator etiológico dos defeitos apresentados pela paciente, 

baseando-se nos estudos do fenótipo apresentado por camundongos knockout 

(Kobayashi e col., 2003). 

Do mesmo modo, os resultados dos experimentos na paciente 2 indicam 

que alterações do cromossomo X podem estar relacionadas a defeitos de canal 

útero-vaginal como já havia sido proposto e exaustivamente pesquisado desde 
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as décadas de 70 e 80 (De Leon e col., 1984; Gardo e col., 1971; Goldman e 

col., 1982; Phansey e col., 1981). 

Os resultados da análise dos casos 19 (17q12) e 2 (Xq21.31) indicam 

que também essas regiões cromossômicas, e especialmente os genes LHX-1 e 

KLHL-4, podem ser fortes candidatos para a etiologia dos defeitos útero-

vaginais.  

A alteração c.1111G>T, identificada no exon 5 do gene KLHL-4 foi 

previamente estudada em portadores de palato fendido e anquiloglossia (CPX) 

por Braybrook e col. (2001) na Islândia. Os autores estudaram quatro 

gerações (um total de 187 pessoas) afetadas por CPX e apenas um dos 

pacientes era portador dessa alteração. Na população estudada, essa 

variante foi também encontrada em cromossomos normais em numa freqüência 

baixa. Identificamos o mesmo polimorfismo na nossa casuística, porém numa 

freqüência maior (oito casos dentre os 64 estudados). As diferentes 

freqüências encontradas para esse polimorfismo provavelmente estão 

relacionadas a composição das populações pesquisadas.  

Como observado na Tabela 9, a alteração c.1479C>T detectada no exon 

7, foi identificada tanto em homozigose como em heterozigose e sempre 

seguida de uma segunda alteração polimórfica (IVS6+86A>G) localizada no 

intron 6-7. Embora todos os SNPs por nós identificados encontram-se 

descritos nos bancos de dados como variação normal, nós não podemos excluir 

a possibilidade de que certa combinação desses polimorfismos, como os 

identificados no exon 7, confiram uma predisposição para os defeitos de 

útero e canal vaginal em determinadas condições ambientais. A pesquisa 

desses polimorfismos na população normal brasileira poderá esclarecer se 

esses conferem predisposição ao quadro clinico ou se há apenas uma 

freqüência aumentada dos mesmos em nossa população. 

Admitindo-se que as aberrações cromossômicas sub-microscópicas 

detectadas em nossas pacientes e seus familiares tenham originado as 

malformações nelas observadas, concluímos que esses fenótipos associados 

possuem penetrância incompleta e um grau variável de expressividade. Pelo 
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menos em duas das pessoas testadas existe a possibilidade de uma interação 

entre duas variações no número de cópias diferentes.  

Nossos resultados indicam possíveis novas regiões cromossômicas 

(1q21.1, 17q, Xq21.31 e 22q11) candidatas a conter genes relacionados com a 

SR e condições afins (LHX-1 e KLHL-4), embora exista uma crescente 

dificuldade para estabelecer uma correlação genótipo-fenótipo quando 

consideramos padrões mais complicados que os dominantes simples de herança 

monogênica. 

A hipótese pela qual a SR forma parte de um amplo padrão malformativo 

compreendida entre a forma leve com defeitos genitais cirurgicamente 

corrigíveis (útero didelfo) até a forma extrema apresentando agenesia 

completa de útero e vagina, ou até letal (síndrome de Potter), é reforçada 

pela descrição de familiares de afetadas apresentando defeitos não 

incapacitantes para a reprodução como os septos vaginais, agenesia renal 

unilateral, defeitos esqueléticos ou surdez; todos possivelmente resultado 

do mesmo defeito genético com expressão variável.  

Apesar da disponibilidade crescente de ferramentas de cariotipagem 

molecular, existem situações localizadas na extremidade grave do espectro 

de defeitos urogenitais malformativos para as quais não existiriam um fator 

etiológico candidato nem correlação fenótipo-genótipo.  

A propósita nº 17 (foto pág. 15) apresenta agenesia completa de útero 

e vagina e defeitos renais (agenesia à esquerda); acompanhado de defeitos 

faciais (assimetria, deficiência da implantação dentária com perda óssea 

alveolar na maxila e úvula bífida), defeitos cardíacos (comunicação inter-

ventricular e ectasia da raiz da aorta), ósseos e de membros (luxação 

congênita do quadril, agenesia de polegar direito, polegar esquerdo 

trifalângico sem oposição a, cifoescoliose dorsal sigmóidea, hiperlordose 

lombar, hemivértebra cérvico-dorsal e defeito de Klippel-Feil). Não 

obstante, o cariótipo dela é normal para o sexo feminino e nenhuma 

alteração no número de cópias foi identificada pela técnica de Array-CGH. 
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Figura 32: Esquema sumário de todas as alterações identificadas com a técnica de 
Array-CGH em 1q21.1, 17q12, 17q21.3, 22q11 e Xq21.31. As cinco propósitas e seus 
familiares com deleções (vermelho) ou duplicações (verde), os genes envolvidos e 
outras síndromes que mapeiam nas áreas são mostradas para cada um dos 4 cromossomos 
(Mb: megabases).  
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V. Conclusões finais 

 Embora não tenhamos conseguido identificar em nossa amostra nenhum 

gene patogênico ao qual pudesse ser imputada diretamente a síndrome de 

Rokitansky-Küster-Mayer-Hauser, afastamos definitivamente a possibilidade 

de algum desses genes (RAR-G, RXR-A, WNT-4, LHX-1 e KLHL-4) estarem 

envolvidos na gênese do quadro. 

Por meio da técnica de array-CGH aplicada a um conjunto de pacientes 

portadores de fenótipo mais grave, por outro lado, identificamos várias 

regiões cromossômicas com deleções e duplicações submicroscópicas 

consideradas patogênicas. Esses achados já se encontram devidamente 

descritos em três artigos veiculados por periódicos científicos de 

circulação internacional, cópias dos quais anexamos ao presente trabalho. 

A alta freqüência de casos afetados pela síndrome de Rokitansky e suas 

condições afins portadoras de variantes que, a pesar de consideradas não 

patogênicas, ocorrem na população com freqüências muito baixas (geralmente 

da ordem de um pouco mais que 1%), sugere que alguns desses polimorfismos 

possam ter realmente alguma associação com a gênese da SR e suas condições 

afins. Esse assunto merece obviamente um aprofundamento. 
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VII - ANEXO 

Representação genealógica dos casos analisados. Os símbolos abaixo 

são válidos para todos os heredogramas que se seguem. 
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Caso nº25 
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Caso nº28 
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PROJETO: SÍNDROME DE ROKITANSKY-MAYER-KÜSTER-HAUSER E CONDIÇÕES AFINS 
 

DATA:..../..../....REGISTRO Nº:...............MÉDICO/SERVIÇO:...................... 

NOME:.............................................................................. 

SEXO:..............IDADE:.....................DATA DE NASCIMENTO:...../...../...... 

ETNIA: B (  )  N (  )  A (  )  M (  )  I (  ) OCUPAÇÃO:............................ 

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO/A (  )  CASADO/A (  )  OUTRO: ESPECIF:...................... 

ESCOLARIDADE: ENSINO BÁSICO (  )  MÉDIO (  )  SUPERIOR (  )  ESCOLA ESPECIAL: (  )  

NÍVEL ATINGIDO:...............................ANOS DE ESCOLARIDADE:................ 

NOME DO PAI:....................................................................... 

PROFISSÃO:....................................IDADE:............................... 

NOME DA MÃE:....................................................................... 

PROFISSÃO:....................................IDADE:............................... 

ENDEREÇO:.............................................................APTO:........ 

CIDADE:.......................................ESTADO:.................CEP:......... 

TELEFONE:.....................................CEL:................................. 

 

1.- GESTAÇÃO E ANTECEDENTES PERINATAIS: [S, N, ?] 

PRÉ-NATAL: (  )  MEDICAMENTOS (  )  ANTIBIÓTICOS (  ) INFECÇÕES (  ) RADIAÇÃO (  ) 

OUTRAS INTERCORRENCIAS:........................................................... 

PARTO: NORMAL (  ) CESARIANA (  ) PREMATURO (  ) TERMO (  ) APGAR: 1 min.....5 min. 

CHORO ESPONT. (  ) CIANOSE (  ) ICTERÍCIA (  ) SOFR. FETAL (  ) PESO:...........kg 

COMPRIMENTO:............cm. PER.CEF:...........cm. OUTRAS:......................... 

IDADE DA MÃE AO NASCIMENTO:...........anos. IDADE DO PAI AO NASCIMENTO:.......anos. 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

2.- EVOLUÇÃO PSICOMOTORA:  

SUSTENTOU A CABEÇA:............SENTOU SEM APOIO:............ENGATINHOU:........... 

FICOU EM PÉ:...................ANDOU SEM APOIO:.............PRIMERAS PALAVRAS:..... 

FORMOU FRASES:.................OUTROS:............................................. 

3.- HISTORIA PATOLÓGICA PREGRESSA: 

INFECÇÕES (  ) IMUNIZAÇÃO (  ) CONVULSÕES (  ) CIRURGIAS (  ) ESPECIF:............. 

DOENÇAS DA INFÂNCIA (  )........................................................... 

AMENORRÉIA PRIMARIA: (  ) DISPAURENIA (  ) 

TERAPIA HORMONAL: ESTRÓGENOS (  ) PROGESTERONA (  ) RESPONDEU (  ) 

PUBARCA:........... TELARCA:.............ABORTOS:(  )ESPECIF:..................... 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

...................................................................................

................................................................................... 
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4.- ANTECEDENTES FAMILIARES: 

CONSAGÜINIDADE ( ) DIABETES ( ) EPILEPSIA ( ) RETARDO MENTAL ( ) CARDIOPATIAS (  ) 

INFERTILIDADE ( ) ABORTOS ( ) MALFORMAÇÕES (  ) HÉRNIAS (  ) ANOMALIAS RENAIS (  )  

ANOMALIAS  ESQUELÉTICAS ( ) OUTRAS ANOMALIAS MÜLLERIANAS (  ) ASSOCIAÇÃO MURCS (  ) 

DÉFICIT AUDITIVO BILATERAL (  ) UNILATERAL (  ) ESQ. (  ) DIR. (  )  

CONDUTIVO (  ) CONGÉNITO (  ) MISTO (  ) INDETERMINADO (  ) 

ESPECIF:........................................................................... 

...................................................................................

................................................................................... 

...................................................................................

................................................................................... 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

5.- QUEIXA: 

DÉFICIT AUDITIVO: UNILATERAL (  ) DIR (  ) ESQ (  ) BILATERAL (  ) DE CONDUÇÃO (  ) 

CONGÊNITO (  ) MISTO (  ) INDETERMINADO (  ). ESPECIF:............................. 

DOR CERVICAL (  ) DORSAL(  ) LOMBAR (  )  HÉRNIA INGUINAL (  ) UMBILICAL (  )   

DOR ABDOMINAL CÍCLICA: (  ) FREQÜÊNCIA:......dias.  

6.- HEREDOGRAMA:   
                           SR          
 
 
                      

SR OUTROS 
DEFEITOS 
MÜLLERIANOS 

DEFEITO  
RENAL 

DEFEITO  
ESQUELÉTICO 
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7.- EXAME CLÍNICO:  
 
RESPONSÁVEL:....................................................................... 

ESTATURA:........cm. PESO:........kg. PERÍMETRO CEFÁLICO:.......cm. DIM.........cm.       

DIST. PUBE-PLANTA:.......cm. DIST. PUBE-PÉ:....cm. PROP.CORPÓREAS CONSERVADAS: (  ) 

TIPO CORPORAL: NORMOLÍNEO (  ) LONGILÍNEO (  ) BREVILÍNEO (  ) EUNUCÓIDE (  )  

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

................................................................................... 

................................................................................... 

7.I) CABEÇA:  

ASSIMETRIA FACIAL (  ) ESPECIF:................................................... 

PAVILHÃO AURICULAR HIPOPLÁSICO (  )      IMPLANTAÇÃO BAIXA DAS ORELHAS (  ) 

PESCOÇO CURTO (  )                       IMPLANTAÇÃO BAIXA DO CABELO NA NUCA (  )  

PALATO ALTO/ARQUEADO (  )                MÁ OCLUSÃO DENTAL (  )  FOTO (  )  

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

................................................................................... 

................................................................................... 

7.II) TÓRAX, COLUNA E ABDOME:  

ANOMALIA CERVICAL (  ) LOMBAR (  ) DORSAL (  )  

ESPECIF:........................................................................... 

ANOMALIA ESCAPULAR DE SPRENGEL (  ) ASSIMETRIA ESCAPULAR (  ) KLIPPEL-FEIL (  ) 

ESCOLIOSE (  ) LORDOSE (  ) CIFOSE (  ) DESVIO (  )  

ESPECIF:........................................................................... 

USO DE COLETE ORTOPÉDICO (  ) 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

................................................................................... 

................................................................................... 

7.III) MEMBROS: 

SINDACTILIA (  ) CLINODACTILIA (  ) ESPECIF:...................................... 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

................................................................................... 

................................................................................... 

8.- EXAME GINECOLÓGICO:  

RESPONSÁVEL:....................................................................... 

MAMAS ESTÁGIO......TANNER                CARACT. SEX. SECUNDÁRIOS: INFANTIL (  ) 

PILIFICAÇÃO PUBIANA: ESTÁGIO....TANNER.  ÚTERO E ANEXOS APALPADOS: (  ) 

VAGINA EM FUNDO CEGO ( )                PROFUNDIDADE VAGINAL:...cm. NEO-VAGINA: ( )                         

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

................................................................................... 

................................................................................... 
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9.- OUTROS EXAMES REALIZADOS: 

9.I) RAIOS-X (  )  

COSTELAS BÍFIDAS (  )  FUNDIDA (  ) ESPECIF:....................................... 

VÉRTEBRAS: FUNDIDA (  ) HEMIVÉRTEBRA (  ) ESPECIF:................................. 

RÁDIO: DISPLASIA (  ) HIPOPLASIA (  ) AUSÊNCIA (  ) UNILATERAL (  ) BILATERAL (  )     

DEDOS ANORMAIS (  ) ESPECIF:...................................................... 

CARPO: AUSENCIA (  ) HIPOPLASIA (  ) ESPECIF:...................................... 

FALANGES: CURTAS (  ) COMPRIDAS(  ) HIPOPLASIA (  ) ESPECIF:....................... 

FÉMUR: DISPLASIA (  ) HIPOPLASIA (  ) AUSENTE (  ) UNILATERAL (  ) BILATERAL (  ) 

9.II) DOSAGENS HORMONAIS (  )                    

9.III) CITOGENÉTICO (  ) MOLECULAR (  ) 

OBSERVAÇÕES - RESULTADOS:......................................................... 

...................................................................................

................................................................................... 

10.- EXAME ULTRASSONOGRÁFICO: 

10.I) ÚTERO: 

MEDIDAS:......X.......X......cm.         SEPTADO: TOTAL (  ) PARCIAL (  ) 

TOPOGRAFIA NORMAL (  )                   BICÓRNEO:  UNICOLIS (  )  BICOLIS  (  ) 

ANTEVERSÃO (  ) RETROVERSÃO (  )         HIPOPLÁSICO (  ) DESVIADO (  ) 

MALFORMADO (  )                          RUDIMENTAR (  )  BIPARTIDO (  ) 

AGENESIA (  ) ECO ENDOMETRIAL: (  )      ARQUEADO (  ) DIDELFO (  ) 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

10.II) VAGINA: 

PROFUNDIDADE:...............cm. FUNDO CEGO (  ) AGENESIA (  ) ATRESIA (  )  

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

...................................................................................

.................................................................................. 

10.III) TROMPAS: 

ANORMAIS (  ) SIMÉTRICAS (  ) DISPLÁSICAS (  ) RUDIMENTAIS (  )  

CLASSIF. STRUBBE: TIPO I (  ) TIPO II (  ) 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

10.IV) OVÁRIOS: 

MEDIDAS DIR:.......X........X.......cm. MEDIDAS ESQ:.......X........X.......cm. 

TOPOGRAFIA NORMAL: (  ) PRESENÇA DE FORMAÇÃO POLICÍSTICA: (  ) 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

...................................................................................

.................................................................................. 
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10.V) RINS: 

DIREITO: .......X.......X.......cm.  

NORMAL (  ) AGENESIA (  ) DISPLASIA (  ) ECTOPIA (  ) PÉLVICO (  ) SIGMÓIDE (  ) 

TOPOGRAFÍA ANORMAL (  ) CONTORNO ANORMAL (  ) SISTEMA PIELO-CALICIAL ANORMAL (  ) 

DUPLICIDADE PIELO-URETERAL (  ) TRÁNSITO URETERAL LIVRE (  ) 

ESQUERDO: .......X.......X......cm.  

NORMAL (  ) AGENESIA (  ) DISPLASIA (  ) ECTOPIA (  ) PÉLVICO (  ) SIGMÓIDE (  ) 

TOPOGRAFÍA ANORMAL (  ) CONTORNO ANORMAL (  ) SISTEMA PIELO-CALICIAL ANORMAL (  ) 

DUPLICIDADE PIELO-URETERAL (  ) TRÁNSITO URETERAL LIVRE (  ) 

OBSERVAÇÕES:.......................................................................

...................................................................................

.................................................................................. 

CONCLUSÃO:......................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

 

DIAGNÓSTICO........................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

................................................................................... 

................................................................................... 
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Universidade de São Paulo 
Instituto de Biociências 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(maiores de 18 anos) 

 
ESTUDO:  

ESTUDO GENÉTICO-CLÍNICO E MOLECULAR DA SÍNDROME DE 
ROKITANSKY-MAYER-KÜSTER-HAUSER E CONDIÇÕES AFINS 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento 

abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo, então 

leia atentamente e caso tenha dúvidas, vao esclarece-las (se não souber ler, eu leio para 

você). Se concordar, o documento será assinado e só entaõ daremos inicio a pesquisa.  

Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a qualquer 

momento, isso não causará nenhum prejuízo a você ou sua familia.  

 

 

Eu,................................................................................................(nome), residente e 

domiciliado na............................................. e portador da Cédula de identidade, RG nº 

................................ , nascido(a) em          /          /           , abaixo assinado(a), concordo de 

livre e espontânea vontade em participar como voluntário(a) do “Estudo Genético-Clínico e 

molecular da Síndrome de Rokitansky-Mayer-Küster-Hauser e condições afins”. Declaro que 

obtive todas as informações necessárias, bem como todos os eventuais esclarecimentos quanto 

às dúvidas por mim apresentadas.  

 

Estou ciente que: 

I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir as possíveis causas da doença 

denominada Síndrome de Rokitansky-Mayer-Küster-Hauser e outras condições afins. 

II) Será feita uma coletas de 10ml. de sangue. 

III) Essa coleta será feitas apenas para este estudo e em nada influenciará meu tratamento; 

não vai me curar; não vai me causar nenhum problema, exceto o pequeno incômodo 

de dor no momento da coleta. 

IV) A participação neste projeto não tem objetivo de me submeter a um tratamento, bem 

como não terá custo algum para mim. 

V) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  
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VI) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou  bem estar físico. Não 

virá interferir no atendimento ou tratamento médico; 

VII) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não 

sejam mencionados; 

VIII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados, ao final 

desta pesquisa 

 
             (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

             (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

IX) Observações Complementares. 

 
 

São Paulo,              de                              de   2004 
 
 

(  ) Paciente  /  (  ) Responsável_________________________________________________    
 
 
Testemunha 1 :   ____________________________________________________________ 

Nome  
RG  
Telefone 

 
 
Testemunha 2 :     _________________________________________________________ 

Nome  
RG  
Telefone 

 
 
 
Responsável pelo Projeto: _________________________________________________ 
                  Dr. RESPONSÁVEL 
 
 
 
Telefone para contato: _______________________________________________________ 
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Universidade de São Paulo 

Instituto de Biociências 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(menores de 18 anos) 

ESTUDO: 

ESTUDO GENÉTICO-CLÍNICO E MOLECULAR DA SÍNDROME DE 
ROKITANSKY-MAYER-KÜSTER-HAUSER E CONDIÇÕES AFINS 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa acima citado. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos fazendo, então leia atentamente e caso 

tenha dúvidas, vao esclarece-las (se não souber ler, eu leio para você). Se concordar, o documento será 

assinado e só entaõ daremos inicio a pesquisa. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para 

nós, mas se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você nem ao seu (sua) filho(a), ou 

sua familia.  

 

Eu,.............................................................................................(nome), residente e domiciliado 

na............................................. e portador da Cédula de identidade, RG nº ................................ 

, nascido(a) em          /           /           , abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea 

vontade que meu(minha) filho(a) ......................................................................................... 

nascido(a) em          /             /             , seja voluntário no “Estudo Genético-Clínico e 

molecular da Síndrome de Rokitansky-Mayer-Küster-Hauser e condições afins”.  

Esclareço que obtive todas informações necessárias e fui esclarecido(a) de todas as dúvidas 

apresentadas.  

Estou ciente que: 

I) O estudo se faz necessário para que se possam descobrir as possíveis causas da doença 

denominada Síndrome de Rokitansky-Mayer-Küster-Hauser e outras condições afins. 

II) Será feita uma coletas de 10ml. de sangue. 

III) Essas coletas serão feitas apenas para este estudo e em nada influenciará no tratamento 

de meu (minha) filho(a); não vai curá-lo(a); não causará nenhum problema, exceto a 

dor da picadinha da agulha no local da coleta; 

IV) A participação neste projeto não tem objetivo de se submeter a um tratamento 

terapêutico e será sem custo algum para mim; 
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V) Tenho a liberdade de desistir ou interromper a colaboração neste estudo no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação;  

VI) A desistência não causará nenhum prejuízo a mim, nem ao(a) meu (minha) filho(a), e 

sem que venha interferir no atendimento ou tratamento médico; 

VII) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que nem o meu nome nem o de 

meu filho sejam mencionados; 

VIII) Caso eu desejar, poderei tomar conhecimento dos resultados ao final desta pesquisa 

             (   )  Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

              (   )  Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

IX) Observações Complementares. 

São Paulo,              de                              de   2004 
 

(  ) Paciente  /  (  ) Responsável________________________________________________ 
 

Testemunha 1 :   __________________________________________________________ 

         Nome  
      RG  
      Telefone 

 
 
Testemunha 2 :   ________________________________________________________ 

              Nome  
     RG  
     Telefone 

 
 
 
Responsável pelo Projeto: ___________________________________________________ 
          Dr. RESPONSÁVEL 
 
 
 
Telefone para contato: ______________________________________________________ 
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VII Anexo 
 

A continuação se listam as temperaturas usadas para triagem dos 
genes RAR-G, RXR-A, WNT-4 e LHX-1 com a técnica de dHPLC. 
 
 

Gene\exon      temperaturas (°C) 
  1º 2º 3º 4º 
===================================== 
RAR-G 
exon 1     58    64    65,2   - 
exon 2     62    64     -     - 
exon 3     61    62,5   -     - 
exon 4     61,5  62,5   -     - 
exon 5     60    62,5  63     63,5 
exon 6     62,5  64     -     - 
exon 7     59    62    64     - 
exon 8     59    61    63,5   64 
 

Gene\exon      temperaturas (°C) 
  1º 2º 3º 4º 
===================================== 
RXR-A 
exon 1    61     65     -     - 
exon 2    64,5    -     -     - 
exon 3    63,5   64,5   -     - 
exon 4    64     65    66     - 
exon 5    63     64     -     - 
exon 6    62,5   65,5   -     - 
exon 7    63     64     -     - 
exon 8    63     64    64,5   - 
exon 9    61     62     -     - 
 

Gene\exon      temperaturas (°C) 
  1º 2º 3º 4º 
===================================== 
WNT-4 
exon 1    68     70    71     - 
exon 2    63     65     -     - 
exon 3    62     65     -     - 
exon 4    63,5    -     -     - 
exon 5A   62,5   64     -     - 
exon 5B   58     62    65     - 
 

Gene\exon      temperaturas (°C) 
  1º 2º 3º 4º 
===================================== 
LHX-1 
exon 1    60     62,5   -     - 
exon 2    61     64,5   -     - 
exon 3    63,5   64,5  65,5   - 
exon 4    66     67     -     - 
exon 5    54     65    66     - 
===================================== 
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