
AtuAlizAndo

edição 1 • Ano 1 • outubro de 2018

www.conexAoendoped.com.br

Distúrbios do 
Desenvolvimento 
Sexual: resumo dos 
guidelines

12

6

5

4

7

8

3

2

1

11

12

6

5

4

7

8

3

2

1

11



4

12

6

5

4

7

8

3

2

1

11

distúrbios do desenvolvimento sexual: 
resumo dos guidelines

Médico endocrinologista pediátrico. Professor titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-UNICAMP) e coordenador do Grupo 
Interdisciplinar de Estudos da Determinação e Diferenciação do Sexo (GIEDDS) na FCM-UNICAMP. 

Dr. Gil Guerra-Júnior | CRM-SP 51422

introdução

O Consenso de 20061 foi um marco na normatização de 
definições, nomenclatura, classificação, investigação 

e manejo de uma ampla variedade de condições que, a 
partir de então, foram denominadas DDS (Distúrbios do 
Desenvolvimento Sexual). A partir daquele momento, os 

Desde a introdução do termo Disorders of Sex Development (DSD em inglês e DDS [Distúrbios do Desenvolvimento Sexual] 
em português) em 2006, pelo Consensus Statement on Management of Intersex Disorders,1 foram muitos os artigos publicados 
sobre o assunto. Numa rápida revisão desse termo na base de dados PubMed, entre 2006 e 2018, foram encontrados 2.126 
artigos (27/04/2018) apenas sobre humanos. 

No entanto, como marcos podemos destacar:

•	Lee PA, Houk CP, Ahmed SF, Hughes IA; International Consensus Conference on Intersex organized by the Lawson Wilkins 
Pediatric Endocrine Society and the European Society for Paediatric Endocrinology. Consensus statement on management 
of intersex disorders. International Consensus Conference on Intersex. Pediatrics. 2006;118(2):e488-500.1

•	Maciel-Guerra AT, Guerra-Júnior G. Menino ou menina? Os distúrbios da diferenciação do sexo. Rio de Janeiro: Rubio; 2010.2

•	Lee PA, Nordenström A, Houk CP, Ahmed SF, Auchus R, Baratz A, et al. Global Disorders of Sex Development update since 
2006: perceptions, approach and care. Horm Res Paediatr. 2016;85(3):158-80.3

•	Bertelloni S, Schmid M. Methodological assessments of DSD. Sex Dev. 2018;12(1-3):1-160.4

Com base nestas quatro referências, dando ênfase às dos dois consensos (2006 e 2016), realizamos uma atualização sobre DDS.

DDS foram definidos como “condições congênitas nas 
quais o desenvolvimento do sexo cromossômico, gona-
dal e anatômico é atípico”. Diversas denominações foram 
sugeridas para substituir termos considerados estigmati-
zantes (intersexo, sexo reverso, hermafroditismo e pseu-
do-hermafroditismo), e a classificação proposta baseou-se 
no cariótipo (Quadro 1).

Quadro 1. Classificação dos DDS proposta no Consenso de Chicago

ddS por anomalias de 
cromossomos sexuais

ddS 46,XY ddS 46,XX

Síndrome de turner (45,X e variantes)

Síndrome de Klinefelter (47,XXY e 
variantes)

disgenesia gonadal mista (ambigui-
dade genital associada a 45,X/46,XY e 
variantes)

ddS ovotesticular* (por quimerismo 
46,XX/46,XY ou 45,X/46,XY e variantes)

distúrbios da diferenciação gonadal (disgenesia 
gonadal completa; disgenesia gonadal parcial XY; 
regressão testicular; DDS ovotesticular)

distúrbios da síntese ou ação de hormônios 
testiculares (defeitos de síntese de testostero-
na; deficiência de 5α-redutase tipo 2; defeitos do 
receptor de andrógenos; persistência dos dutos de 
Müller)

outros (exemplo: quadros sindrômicos)

distúrbios da diferenciação gonadal (dis-
genesia gonadal completa; DDS testicular**; 
DDS ovotesticular)

Excesso de andrógenos: fetais (exemplo: 
hiperplasia adrenal congênita por deficiência 
de 21-hidroxilase); fetoplacentários (exemplo: 
deficiência de aromatase placentária) ou ma-
ternos (exemplos: luteoma, origem exógena)

outros (exemplos: síndrome de Rokitansky, 
quadros sindrômicos)

*antigo hermafroditismo; **antigo homem 46,XX.

Fonte: adaptado de Lee et al.1
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Quadro 2. Principais protocolos de testes de estímulo com hCG

tipo de hCG regime tempos de coleta idade recomendada

hCGu 1.000 UI, IM, 1 vez/dia, 3 dias Basal e 24 horas após a última Crianças

hCGu 2.000 UI, IM, 1 vez/dia, 3 dias Basal + 72 e 120 horas após a última Crianças e adolescentes

hCGu 5.000 UI/m2, IM, 1 dia Basal + 24 e 72 horas após a última Crianças e adolescentes

hCGu 1.000 UI, IM, 3 vezes/semana, 3 semanas Basal e 24 horas após a última Crianças

hCGu 1.500 UI, IM, a cada 2 dias, 7 aplicações Basal e 24 horas após a última --

hCGr 250 µg, IM, dose única Basal + 72 horas e 7 dias após a última Crianças e adultos

hCGu = hCG urinário; hCGr = hCG recombinante; IM = intramuscular. Valores considerados satisfatórios são a resposta da testosterona variando de 1,1 a 1,5 ng/mL 

em vários protocolos. 

Fonte: adaptado de Bertelloni et al.10

Não há estimativas precisas sobre a incidência de ambi-
guidade genital (AG) ao nascimento, podendo variar de 1:200 
a 1:4.500-1:5.500.5-7 O nascimento de uma criança com 
sexo indefinido exige uma investigação rápida e ao mesmo 
tempo precisa, que envolva profissionais de diversas áreas. 
O progresso no diagnóstico e na conduta das últimas déca-
das vem acompanhado de avanço no conhecimento sobre 
prognóstico, questões psicossociais e importância da partici-
pação de pacientes e famílias nas tomadas de decisão e do 
seguimento em longo prazo. 

avaliação clínica

Deve ser feita preferencialmente por equipe multi/interdis-
ciplinar. A apresentação clínica pode ser ao nascimento (AG) 
ou mais tardia (massas inguinais em crianças com fenótipo 
feminino, atraso puberal em ambos os sexos, masculinização 
progressiva em meninas ou, até mesmo, somente infertilidade). 
Recentemente, exames pré-natais têm permitido diagnósticos 
precoces por discordância entre os sexos genético e fenotípico.

A história clínica deve incluir antecedentes gestacionais 
(uso de hormônios, sinais de virilização materna) e familiais 
(consanguinidade parental, casos semelhantes, óbitos neo-
natais inexplicados e história familiar de infertilidade). Em 
adolescentes, é importante questionar sobre cirurgias prévias 
e sinais puberais.

O exame físico inclui dados antropométricos, pesquisa de 
sinais dismórficos e exame dos genitais. Devem-se observar 
simetria das estruturas, existência de hiperpigmentação ge-
nital, posição do meato uretral, grau de fusão labioescrotal e 
presença de introito vaginal. O falo deve ser medido a partir 

da base, palpando-se saliências labioescrotais e regiões in-
guinais em busca das gônadas. Esses dados permitem clas-
sificar o grau de ambiguidade, expresso como grau de Pra-
der (de I a V), desenvolvido para DDS 46,XX por hiperplasia 
adrenal congênita (HAC),8 ou como escore de masculiniza-
ção externa (de 0 a 12), proposto para DDS 46,XY.9 Em ado-
lescentes, devem ser avaliados, ainda, caracteres sexuais se-
cundários, como mamas, pelos sexuais e volume testicular.

avaliação bioquímica

Os exames hormonais incluem testosterona, di-hidrotes-
tosterona (DHT), 17-OH-progesterona e outros precursores 
adrenais e gonadais da testosterona, gonadotrofinas hipofi-
sárias (hormônio folículo-estimulante [FSH] e hormônio lutei-
nizante [LH]) e, se disponível, hormônio antimülleriano (HAM). 
Alguns exames devem ser priorizados, dependendo da exis-
tência ou não de gônadas palpáveis, do sexo genético e da 
faixa etária. As dosagens de testosterona, FSH e LH devem 
ser feitas preferencialmente na “minipuberdade”, período en-
tre o 30o e o 100o dia de vida, em que o eixo hipotálamo-hipó-
fise-gônada funciona como no indivíduo no meio da puberda-
de (estádio 3 de Tanner). A partir de 4 meses até o início da 
adolescência, a função de Leydig pode ser avaliada por teste 
de estímulo com gonadotrofina coriônica (hCG) (Quadro 2).10 

Já a dosagem de HAM permite avaliar a existência de tecido 
testicular e pode ajudar a dirigir a investigação.11 Os métodos 
de dosagens dos esteroides têm sido alvo de ampla discus-
são na literatura. Os métodos tradicionais dos imunoensaios 
serão, com certeza, paulatinamente substituídos pela espec-
trometria de massas.12

Estudos de imagem

Trata-se de avaliação da genitália interna e de localiza-
ção das gônadas por ultrassonografia ou ressonância nu-
clear magnética, desde que realizadas por pessoal técnico 
experiente.13 Ainda o padrão-ouro consiste em cistoscopia e 
laparoscopia.14 

Estudos genéticos

A investigação dos DDS depende da definição do sexo 
genético; para isso, podem ser realizados cariótipo, hibri-
dação in situ por fluorescência (FISH) com sondas para 
os cromossomos X e Y ou análise cromossômica por mi-
croarrays. 
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O sequenciamento de genes específicos pode ser solici-
tado em DDS 46,XY por defeito na síntese ou ação dos hor-
mônios testiculares e em DDS 46,XX por excesso de andró-
genos fetais ou fetoplacentários. A identificação de mutações 
pode ajudar a confirmar o diagnóstico e subsidiar o aconse-
lhamento genético. Os DDS 46,XY e 46,XX com distúrbios da 
diferenciação gonadal são os mais heterogêneos do ponto 
de vista genético, com destaque para as mutações no gene 
NR5A1.15 Já o uso de painéis de genes e o estudo de exoma 
ainda são limitados na prática clínica.

Bem-estar psicossocial e psicossexual

Os cuidados por parte de especialistas em saúde men-
tal com experiência na área são essenciais na atenção aos 
pacientes e às suas famílias, facilitando a decisão sobre a 
definição do sexo e o momento da realização de procedi-
mentos cirúrgicos e reposição hormonal. Essa abordagem 
vem sendo ampliada para incluir momentos críticos, como 
diagnóstico inicial, estabelecimento de relacionamentos afe-
tivos, início da atividade sexual e tratamentos de fertilidade.

definição de registro civil

Recomenda-se registro feminino em indivíduos 46,XX 
com HAC, dos quais mais de 90% têm identidade de gê-
nero feminina, e nos 46,XY com insensibilidade total a an-
drógenos e defeito no receptor LH/hCG. Já o registro mas-
culino é indicado nas deficiências de 5α-redutase tipo 2 e 
17β-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 3, em que a maio-
ria tem identidade masculina. Nos demais, a decisão deve 
ser individualizada, tendo como base o conhecimento atual 
sobre a provável identidade de gênero naquela condição 
específica. Devem-se considerar, ainda, o prognóstico so-
bre a qualidade da função sexual, as opções cirúrgicas e 
os riscos associados a esses procedimentos, o potencial 
de fertilidade, o risco de malignização gonadal e os fatores 
familiares, sociais e culturais. É fundamental que todas as 
informações necessárias à tomada de decisão sejam comu-
nicadas claramente à família, para que ela possa compreen-
der os riscos e os benefícios de cada opção.

tratamento hormonal

Com exceção da HAC, o tratamento hormonal envolve, pri-
mariamente, terapia de reposição hormonal. A indução puberal 
em adolescentes sem gônadas funcionais reforça a identidade 
de gênero e promove o desenvolvimento de caracteres sexuais 
secundários, a saúde óssea e o bem-estar psicossexual e social. 
Inicia-se entre 10 e 12 anos nas meninas, com baixas doses de 
estrógeno elevadas gradualmente para mimetizar a puberdade 
fisiológica; quando houver útero, deve-se acrescentar proges-
terona após 1 a 3 anos de uso de estrógeno ou ocorrência de 

sangramento. Nos meninos, a indução inicia-se entre 11 e 13 
anos, com doses crescentes de testosterona.

Em pacientes que apresentam gônadas funcionais com 
identidade de gênero incerta ou incongruente com os hormô-
nios gonadais, pode ser necessária supressão puberal com 
análogos do hormônio liberador de gonadotrofina (GNRH) até 
a avaliação psicológica completa. Em alguns casos de me-
ninos com micropênis, são necessários estímulos periódicos 
com testosterona ou DHT na infância para melhorar o tama-
nho peniano antes da puberdade.

risco de neoplasia gonadal

Em pacientes com DDS, há maior risco de tumores de 
células germinativas, em geral durante ou após a puberda-
de. Esse risco depende da constituição cromossômica (pre-
sença da região do cromossomo Y onde se encontra o gene 
TSPY), da expressão de marcadores de células germinativas 
embrionárias (como OCT3/4 e KITL) após o primeiro ano de 
vida e da localização da gônada. Os casos de maior risco são 
distúrbios da diferenciação gonadal 46,XY e alguns pacientes 
45,X/46,XY, sendo o risco inversamente proporcional ao grau 
de masculinização genital. Nesses casos, se o registro for fe-
minino, deve ser feita gonadectomia bilateral; se masculino, 
testículos não descidos devem passar por biópsia no momen-
to da orquidopexia e após a puberdade. Caso os achados não 
indiquem gonadectomia, deve haver avaliação anual por ul-
trassom. A mesma conduta se aplica à insensibilidade parcial 
a andrógenos e aos defeitos de síntese de testosterona. Já 
nas meninas 46,XY com insensibilidade total a andrógenos, é 
possível adiar a gonadectomia até o fim da puberdade.

aspectos cirúrgicos

Esses procedimentos incluem redução do tamanho do 
falo ou correção de hipospadia; conexão da cavidade vaginal 
ao assoalho pélvico, dilatação vaginal ou remoção de útero 
e vagina; cirurgias das gônadas, como orquidopexia, biópsia 
e gonadectomia; e genitoplastias externas feminizantes ou 
masculinizantes. Não há consenso sobre a indicação desses 
procedimentos e o momento da realização. Por seu caráter 
irreversível, têm sido objeto de intenso debate, inclusive com 
considerações sobre aspectos técnicos, possíveis complica-
ções e resultados em longo prazo. 

A discussão a esse respeito deve ser individualizada, para 
cada paciente (e sua família) e para cada categoria de DDS; 
é fundamental, porém, que esses procedimentos sejam reali-
zados em centros de referência. Além disso, diversos pesqui-
sadores sugerem que testículos de mulheres com insensibi-
lidade total a andrógenos sejam preservados, que dilatações 
vaginais não sejam realizadas na infância e que derivados 
müllerianos sejam mantidos durante a infância e removidos 
posteriormente, se necessário.
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Fertilidade

Os avanços das técnicas de fertilização assistida têm 
permitido o aumento do potencial de fertilidade em homens 
com testículos funcionais, como no mosaico 45,X/46,XY, 
deficiência de 5α-redutase tipo 2 e insensibilidade parcial 
a andrógenos. Outros exemplos são o estímulo à ovulação 
em mulheres com HAC e a fertilização in vitro com doação 
de óvulos em casos de síndrome de Turner.16

Questões éticas, legais e culturais

Os princípios éticos que têm norteado o debate so-
bre o manejo desses pacientes são os de procurar mini-
mizar os riscos físico e psicossocial; preservar o poten-
cial de fertilidade; reconhecer o direito do indivíduo de 

participar de decisões que vão afetá-lo naquele momen-
to e no futuro; evitar procedimentos irreversíveis que se-
jam desnecessários do ponto de vista médico até que o 
indivíduo tenha capacidade de consentir; proporcionar 
suporte psicossocial e psicossexual; apoiar a saúde se-
xual do indivíduo e o desenvolvimento de sua identidade 
de gênero; compartilhar as tomadas de decisão, respei-
tando desejos e crenças dos pacientes e de suas famí-
lias; respeitar os relacionamentos familiares; e fornecer 
aos pacientes informações médicas completas de forma 
apropriada à idade, ao estágio do desenvolvimento e à 
capacidade cognitiva. Na prática, o equilíbrio entre es-
ses princípios é um desafio; um exemplo é o respeito à 
decisão dos pais em solicitar cirurgia genital precoce, o 
que reduz as opções da criança no futuro, sem que ela 
possa participar da decisão.

referências bibliográficas




