
Embriologia
Dra Jaqueline Melo
Embriologia
Dra Jaqueline Melo

Disgenesias gonadais e a 
determinação genética do sexo

Os cromossomos sexuais e as 
células germinativas primordiais

A gônada, a genitália interna e a 
genitália externa

Fenótipos frequentes
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Migração das células germinativas 
primordiais
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Qual o provável gênero apresentado?

Fenótipos frequentes
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CARIOTIPAGEM

BIÓPSIA GÔNADAGENITÁLIA EXTERNA??? 
VARIÁVEL

Hermafroditismo 
verdadeiro



XY?XX?

Pseudo – hermafroditismo??  
Mais prevalente

CARIOTIPAGEM ???

BIÓPSIA GÔNADA???

TESTÍCULO OVÁRIO

GENITÁLIA EXTERNA??? VARIÁVEL

‐Testículos ou ovários rudimentares, que 
não desenvolveram
‐ Insensibilidade androgênica – total e 
parcial (XY) – Arósio 
‐ Estados variados envolvendo o 23º par 
cromossômico
‐Pseudo – hermafroditismo feminino ‐
homem XX (adição de SRY)
‐Pseudo – hermafroditismo masculino ‐
mulher XY (deleção de SRY)
‐Hiperplasia congênita de adrenal
‐Mosaicismo genético

Pseudo – hermafroditismo??  
Possibilidades

Genitália ambígua: orifício perineal único, clitoromegalia (falo
encurvado e com duas pregas laterais na superfície ventral).
Notar a assimetria e uma gônada na prega lábio‐escrotal.

??



Genitália externa: falo hipodesenvolvido com
implantação baixa e localizado entre as pregas lábio‐
escrotais contendo gônadas.

??

Micropênis: pênis diminuto e com conformação
anatômica normal. Notar os escrotos hipoplásticos e
embutidos no excesso de adiposidade perineal.

??

Disgenesia gonadal mista: genitália externa feminina assimétrica, 
uma gônada palpável e com discreta clitoromegalia.

??



Genitália externa masculinizada assimétrica e com
uma gônada na região lábio‐escrotal.

??

Pseudo‐hermafroditismo feminino devido a
hiperplasia congênita adrenal. Observar a pilificação
pubogenital, clitoromegalia, gônadas não palpáveis e
aumento das pregas lábio‐escrotais.

??

Pseudo‐hermafroditismo masculino decorrente da
síndrome incompleta de insensibilidade periférica aos
andrógenos. Observar a genitália feminina,
clitoromegalia e uma gônada palpável.

??



Declaração de nascido vivo??

Situação de difícil abordagem

‐ Anamnese

‐ exame físico

‐ Cariótipo

‐ Anatomopatológico

‐ laboratorial (hormonal)

‐ Imagem

‐ Tentar o diagnóstico diferencial ‐ estados 
intersexuais ‐ disgenesias
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