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Resumo: A Síndrome de Turner (ST) é uma condição cromossômica que afeta o 

desenvolvimento em mulheres, sendo a alteração genética mais comum para esse 

sexo, e a única monossomia cromossômica compatível com a vida. É decorrente 

da presença de um cromossomo X e perda total ou parcial do segundo 

cromossomo sexual. Os sinais mais significativos são a baixa estatura e 

disgenesia gonadal, que leva à amenorreia primária, atraso do desenvolvimento 

puberal e esterilidade. Cabe salientar que um grande desafio em lidar com essa 

síndrome reside no fato de que não apenas as funções orgânicas das portadoras 

estarem comprometidas, como também todo o seu panorama de interações 

sociais e desenvolvimento psicológico. Em vista da relevância de se conhecer as 

características individuais e coletivas das portadoras de ST e a partir delas 

entender os impactos que a síndrome traz à vida dessas mulheres, o presente 

estudo tem por objetivo apresentar o perfil biodemográfico e econômico, além de 

avaliar a qualidade de vida e presença ou não de depressão nas pacientes 

acompanhadas em nossa região.Para realização do estudo serão aplicados quatro 

questionários: o do perfil biodemográfico das pacientes, a Escala de Depressão de 

Becker II, o Questionário de Qualidade de Vida (SF- 36 V2) e o Critério de 

Classificação Econômica Brasil. Em seguida, será feita entrevista utilizando a 

técnica do Grupo Focal, acompanhada de profissional qualificada. Por fim, será 

feita análise estatística dos resultados obtidos. 

Introdução:A Síndrome de Turner (ST) é uma condição cromossômica que afeta o 

desenvolvimento em mulheres, sendo a alteração genética mais comum para esse 

sexo, e a única monossomia cromossômica compatível com a vida¹. A ST é 

decorrente da presença de um cromossomo X e perda total ou parcial do segundo 

cromossomo².Os principais achados clínicos das portadoras de ST incluem: a 

baixa estatura (presente em 100% dos casos)e disgenesia gonadal, que leva à 

amenorreia primária, atraso do desenvolvimento puberal e esterilidade³. Cabe 

salientar que um grande desafio em lidar com essa síndrome reside no fato de que 

não apenas as funções orgânicas das portadoras estarem comprometidas, como 

também todo o seu panorama de interações sociais e desenvolvimento 

psicológico. Sob essa ótica, estudos apontam que mulheres com ST tem maior 

risco de apresentarem dificuldades  psicológicas,  como  depressão,  imaturidade,  



baixa autoestima, déficit de concentração, hiperatividade e comportamento 

agressivo³. 

Em   Sorocaba   o   Ambulatório   de   Endocrinologia   do   Conjunto   Hospitalar de 

Sorocaba (CHS) presta atendimento especializado às pacientes com ST há mais de 

30 anos, sendo que desde 1996 existe a disponibilidade do uso do GH – fornecido 

pela Secretaria de Estado da Saúde, para melhorar a estatura final destas 

pacientes. 

Objetivos:Traçar o perfil biodemográfico e econômico das pacientes adultas com 

ST, atendidas no Ambulatório de Endocrinologia do CHS;Avaliar a qualidade de 

vida e a presença ou não de depressão neste grupo de pacientes;Investigar o 

conhecimento destas pacientes sobre a ST, e também o que ser portadora desta 

doença representou/representa para a sua vida. Naquelas que receberam GH será 

analisado o que o tratamento com este hormônio influenciou em sua infância e/ou 

na sua vida adulta atual. 

Metodologia: Inicialmente será aplicado um questionário para traçar o perfil 

biodemográfico das pacientes. Serão coletados dados pessoais, tais como nome, 

idade, gênero, etnia, naturalidade, procedência, escolaridade, estado civil, formação 

profissional, condições de moradias, atividades de lazer realizadas e hábitos e 

vícios. Também será inquerido se houve ou não tratamento com hormônio do 

crescimento (GH); além de considerações sobre o tipo emocional que a paciente se 

considera, seja tímida ou desinibida. Estimamos em torno de 25 pacientes adultas, 

portadoras de ST, que poderão participar do estudo. Serão aplicados outros três 

questionários: Escala de Depressão de Becker II, o Questionário de Qualidade 

deVida (SF- 36 V2) e o Critério de Classificação Econômica Brasil. Em seguida, 

será feita entrevista utilizando a técnica do Grupo Focal, acompanhada de 

profissional qualificada. As seguintes perguntas disparadoras serão utilizadas para 

a dinâmica do Grupo Focal: O que você sabe sobre a sua patologia (Síndrome de 

Turner)?;O que representou ter ST na sua infância; O que representa a ST hoje em 

sua vida?; e para as tratadas com GH, serão acrescidas:O que representou o 

tratamento com GH na sua infância?;Acha que o tratamento foi eficaz quanto a 

atingir uma estatura mais adequada?.Por fim, será feita análise estatística dos 

resultados obtidos. 

Desenvolvimento: A coleta de dados é feita no Ambulatório de Endocrinologia   do 



Conjunto Hospitalar de Sorocaba, marcado para todas as primeiras sextas-feiras a 

cada dois meses, sendo a amostra cerca de 25 pacientes adultas portadoras de 

Síndrome de Turner. O objetivo do seguinte trabalho será de reconhecer as 

características biodemográficas, econômicas e sociais dessas pacientes e avaliar a 

presença ou não de depressão. 

Resultados Preliminares: O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, campus Sorocaba, 

sendo recebido para avaliação dia 07/03/2017. Após positiva do mesmo, em julho 

desse ano foi o iniciado o processo de aplicação dos questionários no Ambulatório 

de Endocrinologia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba que recebe as pacientes a 

cada dois meses. Três questionários do perfil biodemográfico já preenchidos foram 

recolhidos para computação dos dados obtidos, sendo pertinente que,100%: são 

solteiras, não possuem filhos, são evangélicas, não possuem ensino superior e 

moram e com os pais. 

O grupo focal, que contará com a Técnica do Discurso do Sujeito Coletivo para 

análise das falas das pacientes será realizado no inicio do ano de 2018,seguido de 

analise estatísticas dos resultados encontrados. 
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