
De onde vem o termo 
síndrome de Turner?
A palavra síndrome, muito utilizada em medicina, signifi ca 
“conjunto de sinais e sintomas”. A síndrome de Turner deve 
seu nome ao médico Henry Turner, que descreveu as carac-
terísticas de sete meninas com o mesmo conjunto de sinais e 
sintomas, ou seja, uma síndrome até então desconhecida. 

O que causa a síndrome de Turner?
A síndrome de Turner é causada pela falta do cromossomo X 
ou de uma parte desse cromossomo, levando, com isso, a falta 
do material genético correspondente. Para que você possa en-
tender o que isso signifi ca, vamos explicar melhor a seguir.

O que é material genético?
Observe estas construções:
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O que faz com que um conjunto de células dê origem a 
uma árvore, um inseto, um peixe ou a um ser humano é sua 
“planta”, ou seja, seu material genético (o DNA, do qual você 
já deve ter ouvido falar). O material genético de uma pessoa 
contém todas as informações para ela ser aquilo que é: em 
primeiro lugar, entre os seres vivos, um ser humano, e, entre 
os seres humanos, alguém com características diferentes das 
outras pessoas, como feições, cor da pele, dos cabelos, dos 
olhos...

E sabe onde está esse material genético? Dentro de cada 
uma das células de que o organismo é feito (existem trilhões 
delas nas pessoas adultas). Voltando ao exemplo das constru-
ções, é como se houvesse uma cópia da planta de uma casa 
embrulhada dentro de cada um de seus tijolos.

Um ser humano começa, nove meses antes de nascer, 
como uma célula, resultado da união do óvulo da mãe com 
o espermatozóide do pai. Esta primeira célula se divide em 
duas. Cada uma delas se divide, dando quatro. Em seguida, 
a cada nova divisão, temos 8, 16, 32, 64, 128...e assim, su-
cessivamente até os bilhões de células do bebê e muitas mais 
do indivíduo adulto. Dentro de cada uma está uma cópia do 
material genético.

O que são cromossomos?
Dentro das células, nosso material genético está “empacota-
do” em estruturas chamadas cromossomos. A fi gura abaixo 
mostra os cromossomos dentro de uma célula, da maneira 
como são vistos ao microscópio quando é feito o exame cha-
mado cariótipo.

Todas são feitas com tijolos, 
e os tijolos são basicamente 
os mesmos em todas elas. O 
surgimento de um hospital, 
uma igreja, ou um edifício de 
apartamentos depende da planta da 
construção, que é feita pelo engenheiro e 
executada pelos pedreiros.

Isto é parecido com o que acontece com os seres vivos. 
Todos são feitos de “tijolos”, só que tijolos vivos e muito pe-
quenos, chamados células. Se você tirar um pedacinho de 
qualquer parte de um ser vivo e olhar ao microscópio, vai 
encontrar algo parecido com as imagens abaixo, que mostra 
células em alguns tecidos do nosso corpo:

O que é material genético?
Observe estas construções:

Um ser humano começa, nove meses antes de nascer, 
como uma célula, resultado da união do óvulo da mãe com 
o espermatozóide do pai. Esta primeira célula se divide em 
duas. Cada uma delas se divide, dando quatro. Em seguida, 
a cada nova divisão, temos 8, 16, 32, 64, 128...e assim, su-
cessivamente até os bilhões de células do bebê e muitas mais 
do indivíduo adulto. Dentro de cada uma está uma cópia do 
material genético.

O que são cromossomos?
Dentro das células, nosso material genético está “empacota-
do” em estruturas chamadas cromossomos. A fi gura abaixo 
mostra os cromossomos dentro de uma célula, da maneira 
como são vistos ao microscópio quando é feito o exame cha-
mado cariótipo.

Todas são feitas com tijolos, 
e os tijolos são basicamente 
os mesmos em todas elas. O 
surgimento de um hospital, 
uma igreja, ou um edifício de 
apartamentos depende da planta da 
construção, que é feita pelo engenheiro e 
executada pelos pedreiros.

Cromossomos humanos vistos ao microscópio
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Aviso Importante: A informação contida neste material não deve ser uti-
lizada para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir nenhuma enfermidade sem 
a opinião de um médico qualifi cado. As alterações patológicas causadas pela 
defi ciência do hormônio do crescimento devem ser diagnosticas e tratadas por 
um profi ssional de saúde especializado nesta área. Não se deve iniciar qualquer 
tratamento sem antes consultar um médico. 

Nos seres humanos existem 46 cromossomos em cada célu-
la – 23 recebidos do pai e 23 da mãe. Desses, 44 são idênticos 
nos homens e nas mulheres. A única diferença entre homens 
e mulheres está nos dois últimos cromossomos, que defi nem 
o sexo da pessoa – os cromossomos sexuais. Nas mulheres, os 
dois cromossomos sexuais são do mesmo tipo, os chamados 
cromossomos X. No homem existe um cromossomo X e um 
outro, diferente, chamado Y.

Existem situações raras em que são encontradas células 
com o outro tipo de cromossomo sexual, o cromossomo Y, 
que pode estar inteiro ou com sua estrutura alterada. Nesses 
casos está indicada a realização de uma cirurgia para retirar 
as gônadas em fi ta – nome que se dá para as estruturas não-
funcionais que existem no lugar dos ovários na maior parte 
das meninas com síndrome de Turner.

Quais são os problemas que 
uma menina com síndrome 
de Turner apresenta?
A falta de material genético do cromossomo X causa, princi-
palmente, defi ciência de crescimento, observada na infância. 
Além disso, como o material genético do cromossomo X re-
gula a formação e o funcionamento dos ovários, nas meninas 
com síndrome de Turner é muito freqüente que os ovários não 
funcionem, o que é percebido a partir da adolescência. São 
encontradas apenas gônadas em fi ta, como já mencionado.

Pode haver ainda problemas na formação de outras partes 
do organismo, como o coração, os rins e as vias urinárias, di-
minuição da audição e alterações da função da glândula tire-
óide, fazendo-se necessários diversos exames para a avaliação 
desses órgãos. 

Finalmente, há algumas características físicas que são en-
contradas com maior freqüência, mas não obrigatoriamente, 
nas meninas com síndrome de Turner e que costumam con-
tribuir para esse diagnóstico. Essas características são, por 
exemplo, inchaço do dorso das mãos e dos pés ao nascimento 
e pequenas malformações na face, pescoço e membros.

Voltando, então, à questão sobre o que causa a síndrome 
de Turner: a falta do cromossomo X ou de uma parte desse 
cromossomo, levando, com isso, a falta do material genético 
correspondente. Isso ocorre, quase sempre, por obra do aca-
so, no momento da formação da primeira célula ou em uma 
das suas primeiras divisões, nove meses antes do nascimento. 

O que é o exame de cariótipo?
É o exame que permite a análise dos cromossomos de uma 
pessoa usando, para isso, células presentes no sangue. 

Qual o resultado esperado do exame 
de cariótipo na síndrome de Turner?
São vários os resultados possíveis. O mais conhecido é o 45,X, 
mas vários outros podem ser encontrados, como 45,X/46,XX, 
46,X,i(Xq), 46,X,del(Xp) e 46,X,r(X). 

Mulheres: 44 cromossomos + 2 cromossomos X = 46
Homens: 44 cromossomos + 1 cromossomo X + 1 cromossomo Y = 46

Cromossomos sexuais X e Y


