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INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Klinefelter (SK) é a anomalia de cromossomos sexuais, que se caracteriza 

citogeneticamente pela presença de um cromossomo X extra (47 XXY), podendo ocorrer variantes, 

como o mosaicismo (46 XY/47 XXY) e outras aneuploidias mais raras (TINCANI, 2012). A SK é uma 

das principais anormalidades cromossômicas descritas, resulta de uma alteração genética, levando 

ao hipogonadismo hipergonadotrófico, azoospermia e hipodesenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários. A deficiência de androgênios leva à redução da massa testicular e uma das 

consequências mais graves desta síndrome para o paciente é a infertilidade (MAIA, 2002).  

 

OBJETIVO 

Alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento da doença, o que permite minimizar 

os riscos de infertilidade, os problemas biopsicossociais provocados pela SK e suas possíveis 

complicações sistêmicas.  



DELINEAMENTO E MÉTODOS 

Revisão de prontuário do Ambulatório Médico de Especialidades, departamento de Endocrinologia e 

Metabologia, para relato de caso. C.D.S., 54 anos, masculino, branco, com histórico de redução dos 

testículos, que iniciou após tratamento de hanseníase há 2,5 anos, acompanhado de diminuição da 

ereção neste mesmo período. Paciente não tem filhos.  

 

RESULTADOS 

No caso descrito, a hipótese diagnóstica surgiu a partir da redução do tamanho testicular, problemas 

com a ereção e o fato de o paciente não ter filhos. Deve-se lembrar de que a hanseníase além de 

atingir pele e tecido nervoso, também atinge o sistema endócrino. O comprometimento testicular, na 

Hanseníase Virchowiana, foi amplamente documentado na literatura, com incidência de até 50%. Os 

exames laboratoriais deste paciente puderam sugerir a SK, uma vez que o diagnóstico laboratorial 

de SK baseia-se nos níveis elevados de hormônios gonadotróficos, níveis reduzidos de testosterona 

e níveis normais de estradiol, prolactina e beta-hCG, e o paciente encontra-se no perfil, 

apresentando estigma eunucoide, com altura de 1,67m e envergadura de 1,73m, pouca calvície. A 

confirmação de SK foi dada pelo cariótipo, sendo mosaicismo 46 XY/47 XXY/48 XXXY, uma 

aneuploidia rara. O tratamento do paciente consistiu na administração de cipionato de testosterona. 

 

CONCLUSÕES / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É muito importante reconhecermos o fenótipo e o genótipo do indivíduo com uma síndrome como a 

SK para que possamos batalhar para a superação de suas restrições e/ou limitações e valorizar as 

suas potencialidades. O paciente descrito não teve filhos, apresentou prejuízo por dois anos e meio 

em sua vida sexual, mas é importante salientar que com o tratamento adequado ainda há tempo 

para superar todos os danos e evitar futuros problemas. 

 

 

 



Indivíduos com duas ou mais populações celulares geneticamente diferentes são 
chamados mosaicos. Eles são relativamente comuns nas anormalidades numéricas dos 

cromossomos sexuais e podem ocorrer tanto no estágio pré-natal quanto pós-natal  
(LEITE, 2012). 

 

A configuração óssea dos pacientes com a 
Síndrome de Klinefelter consiste em 

braços aumentados, com excedente de 2 
centímetros ou mais, a altura acima do 

normal, geralmente maior que 184 cm e, na 
maioria das vezes, atribuída a pernas 

anormalmente longas.  
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