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1.Resumo 

 A Síndrome de Turner é uma doença genética que acomete 1 em cada 2.000 

nascidos vivos do sexo feminino,  as manifestações clínicas mais frequentes são: 

baixa estatura, disgenesia gonadal, malformação renal e anormalidades 

cardiovasculares. Esta síndrome é determinada pela monossomia do cromossomo X 

(45,X), presente em 50% a 60% dos casos, ao passo que o restante dos pacientes 

tem grande variabilidade de anomalias ,incluindo mosaicismos.  Atraves da técnica 

de PCR pode-se encontrar cromossomo,ou parte dele, tem forte associação com o 

risco de 35% de desenvolvimento do gonadoblastoma que corresponde a um tumor 

do ovário de células indiferenciadas, Isto justifica a necessidade de identificar os 

pacientes de risco a fim de estabelecer medidas preventivas, como gonadectomia 

(retirada dos ovários em fita). Os recentes estudos na área de biologia molecular 

possibilitaram o desenvolvimento de técnicas bastante sensíveis para detectar o 

cromossomo X no DNA dos  pacientes, usando as técnica especificas como 

cariotipagem , sequenciamento entre outras que contribui para o diagnostico da 

síndrome. 

 2. Introdução 

A Síndrome de Turner (ST) ocorre em aproximadamente 1:2.000 nativivos do sexo 

feminino e é decorrente da presença de um cromossomo e perda total ou parcial do 

segundo cromosso sexual ,os sinais clínicos mais importantes são a baixa estatura e 

a disgenesia gonadal , levando a amenorreia primária que é um distúrbio do ciclo 

menstrual, que provoca a ausência da menstruação do desenvolvimento purberal e 

esterilidade¹ . 

A maioria das mulheres com síndrome de Turner são inférteis e tem risco de ter 

problemas de saúde, como elevada pressão sanguínea, problemas renais, diabetes, 

cataratas, osteoporose e problemas de tiroide .  

Dentre todas as características fenotípicas e genotipicas comparadas encontra-se 

grande variabilidade de sinais dismórficos , como pescoço curto e/ou alado, tórax 

largo e em escudo , cubitus valgus, baixa implantação dos cabelos na nunca e de 

implantação baixa². 

O diagnóstico é realizado através de testes genéticos, técnicas moleculares 

como: PCR , Fenotipagem , citogenética e também com base nos sintomas . Não há 

cura para a síndrome de Turner, mas existem alguns tratamentos para amenizar os 
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sintomas como o hormônio do crescimento para ajuda as meninas alcançar alturas 

perto da média, terapia de reposição hormonal para estimular o desenvolvimento 

sexual e técnicas de reprodução assistida para ajudar algumas mulheres com 

síndrome de Turner para conseguir a gravidez.³ 4 

 3.Objetivos 

 Elencar as técnicas moleculares no diagnóstico da Síndrome de Turner e 

disgenesia gonadal . 

4.Metodologia 

 Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica ,foi feita uma pesquisa no 

PubMed, NCBI , scielo ,com os seguintes termos: Sindrome de turner e tecnicas 

moleculares, Diagnóstico.  

 

5. Desenvolvimento  

 A Síndrome de Turner é uma doença genética bastante rara que afeta somente 

indivíduos do sexo feminino,é uma monossomia, o que significa que as mulheres 

têm apenas um cromossomo x, ao invés de dois, conforme o esperado tamanha 

diferença na quantidade de cromossomos leva a uma série de complicações.5-6 ,as 

características fenotípicas que compõem e que podemos observar na ST podem ser 

variadas, sendo pescoço curto e largo, pele redundante na nuca, baixa implantação 

posterior dos cabelos, cúbitus valgus, tórax alargado com o aumento da distância 

entre os mamilos, orelhas proeminentes com baixa implantação e rotação 

incompleta, deficiência cognitiva para algumas atividades, embora a inteligência seja 

considerada normal , nas característica genotípicas podemos observar as doenças 

tireoidianas autoimunes, alopecia, alterações oftalmológicas e auditivas, hipertensão 

arterial sistêmica, intolerância aos hidratos de carbono, alterações gastrointestinais, 

alterações no sistema respiratório, osteoporose, escoliose, diminuição do tamanho 

dos metacarpos e anormalidades ortodônticas7.  

De modo geral , a síndrome de turner tem duas principais características que se 

destaca que é a baixa estatura e a disgenesia gonadal , sendo as principais 

evidências características da síndrome 8. 
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6. Resultados preliminares  

 Figura 1:Métodos para diagnóstico molecular utilizados em pacientes com ST, PCR, 

Cariótipo e FISH ,Southern bloting. 

 .  
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