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Escolha do Editor

Existe um debate atual sobre a idade a realizar a gonadecto-
mia nas mulheres portadoras de insensibilidade completa 
aos andrógenos (ICA). A ICA (OMIM #300068) é uma doen-

ça rara, de herança recessiva ligada ao X, que ocorre por muta-
ções ou deleções do gene AR (OMIM *313700 – localizado em 
Xq12). Tem o efeito de abolir totalmente a ligação dos andrógenos 
ao seu receptor, manifesta em indivíduos 46,XY por genitália ex-
terna completamente feminina, ausência de genitália interna (tan-
to feminina como masculina), presença de dois testículos (abdo-
minais, inguinais ou labioescrotais) e, na puberdade, com estatura 
de padrão masculino, desenvolvimento completo das mamas, 
distribuição ginecoide de gordura, ausência de menstruação e de 
pelos sexuais. O desenvolvimento puberal feminino ocorre pela 
aromatização da testosterona testicular em estradiol, bem como 
pela produção testicular de estradiol devida ao estímulo do LH 
aumentado, não suprimido pela ausência do feedback negativo 
da testosterona não ligada ao seu receptor. Portanto, os casos 
de ICA podem ser diagnosticados na infância, pela presença de 
gônadas palpáveis em indivíduos com genitália externa feminina, 
ou na puberdade, pela ausência de menstruação e de pelos se-
xuais, apesar do desenvolvimento mamário normal. O sexo social 
e psicológico desses casos é, na grande maioria, feminino.1

O debate ocorre pelo risco de malignização gonadal e pela im-
portância da feminização causada pela produção endógena de es-
trógeno a partir da testosterona produzida pelos testículos. Recen-
temente, o artigo Management of gonads in adults with androgen  
insensitivity: na international survey,2 publicado no Hormone  
Research in Paediatrics a partir os dados I-DSD Registry, mostrou 
alguns dados importantes para esse debate. Quarenta e um centros 
europeus e não europeus foram contatados, e 22 (18 europeus, 1 
nos Estados Unidos, 1 no Sudão, 1 em Israel e 1 na Turquia) parti-
ciparam do estudo com um total de 166 pacientes acompanhadas 
com mais de 16 anos de idade. Dezenove por cento dos centros 
indicam a gonadectomia de rotina assim que é feito o diagnóstico, 
inclusive na infância, enquanto os restantes 81% indicam somente 
terminada a puberdade. Um grupo significativo de mulheres não 
aceitou fazer a gonadectomia após a puberdade (cerca de 79%). 
Ou seja, esse estudo mostra que ainda não há consenso entre os 
médicos para a indicação da gonadectomia, cuja aceitação perma-
nece muito baixa entre as mulheres adultas com ICA.

O artigo de revisão Gonadectomy in complete androgen 
insensitivity syndrome: why and when,3 publicado no Sexual 
Development em 2017 pelo grupo alemão da Universidade de 
Lübeck, tenta mostrar os argumentos a favor e contra a gona-
dectomia. Contra: o fato de o risco de malignização na infância 
ser muito baixo, os métodos de avaliação por imagem terem 
melhorado significativamente nos últimos anos e a possibilidade 
de produção estrogênica endógena fisiológica. A favor: apesar 
de baixo, o risco de malignização na infância não é zero e, na 

vida adulta, aumenta significativamente. A esses argumentos 
acrescento dois frequentemente relatados pelas pacientes do 
nosso serviço, que são o incômodo e a dor com o aumento 
testicular quando localizado na região inguinal e labioescrotal.

Sobre o risco de malignização gonadal, o artigo Frequency of 
gonadal tumours in complete androgen insensitivity (CAIS): a re-
trospective case-series analysis,4 publicado em 2017 no Journal of 
Pediatric Urology, traz os dados de 225 pacientes com ICA (entre 
3 e 88 anos), das quais 133 foram submetidas a gonadectomia. 
A idade média da gonadectomia foi de 14 anos (variando de 18 
dias a 63 anos) com dois picos (entre 0 e 5 anos e entre 16 e 20 
anos de idade). Praticamente 50% fizeram a gonadectomia antes 
da puberdade, e outros 50% após. Antes da puberdade, 60% das 
gônadas retiradas eram palpáveis, e 60% não eram palpáveis no 
grupo gonadectomizado depois da puberdade. Apenas 27 dos 
133 casos (20,3%) apresentaram histologia alterada, em 18 casos 
neoplasias benignas (6 com adenoma de células de Sertoli, 8 com 
hamartoma testicular, 2 com mistura das duas anteriores e 2 com 
tumor do cordão sexual). Em cinco casos (dois na infância, am-
bos antes dos 3 anos de idade), a histologia foi pré-maligna para 
neoplasia de células germinativas in situ. Dois foram os casos com 
associação de alterações benignas e pré-malignas (após 16 anos) 
e dois casos com lesões malignas (após 16 anos) – seminoma 
em um e tumor maligno do estroma do cordão sexual em outro, 
ambos sem metástases. Portanto, a frequência de lesões pré-ma-
lignas foi de 5%, e de malignas, 1,5%, sendo no conjunto 1,5% na 
infância e 5% após a puberdade. 

Portanto, apesar de ainda não haver um consenso sobre o 
assunto, esses dados mostram que realmente o risco de ma-
lignização gonadal em ICA antes da puberdade é muito baixo e 
um pouco maior após a puberdade. O grupo da Universidade 
de Lübeck sugere, para os casos em que as mulheres não acei-
tem ser gonadectomizadas após a puberdade, um acompanha-
mento regular a cada 6 (ou 12) meses com ultrassonografia (se 
gônada palpável) ou ressonância nuclear magnética (se gônada 
abdominal) e dosagens séricas de alfa-fetoproteína, beta-HCG, 
LDH e, opcionalmente, PLAP (em não fumantes). 

Com esses dados, a primeira linha de conduta nos casos 
de ICA é não fazer a gonadectomia na infância, e sim após 
o término da puberdade. Acredito que, com esses artigos, a 
decisão dos médicos e a orientação dos pacientes e famílias 
com ICA ficarão cada vez mais claras. 
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