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NOTA TÉCNICA: ATUAÇÃO CIRÚRGICA NAS DIFERENÇAS DA 
DIFERENCIAÇÃO SEXUAL (DDS) 

 
 

São Paulo, 4 de Maio de 2022 

 
 

Em nome da Associação Brasileira de cirurgia Pediátrica (CIPE), entidade 
que representa os cirurgiões pediátricos brasileiros, gostaríamos de nos 
pronunciar a respeito de um artigo recente, publicado pelo jornal O Globo 
(https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2022/05/durante-33-anos-
vivi-uma-farsa-a-luta-contra-a-cirurgia-precoce-em-criancas-intersexuais-no-
brasil.ghtml), a respeito do tratamento de pessoas portadoras de diferenças da 
diferenciação sexual (DDS). 

 
É fato que existem controvérsias muito sérias a respeito das cirurgias 

genitais em pessoas portadoras de DDS.  
 

Acontece que dentro do escopo das DDS há várias situações diferentes 
que exigem condutas clínicas diversas e apresentam problemas e sequelas 
diferentes.  

 
As várias situações clínicas mostram perspectivas diferentes com relação 

à escolha e comportamento de gênero. Dados científicos publicados na 
literatura especializada permitem a previsão do provável gênero social na idade 
adulta ou o reconhecimento de casos em que isto é difícil com razoável certeza, 
na maioria dos casos. Permite também o cuidado adequado de cada paciente, 
inclusive o apoio e o planejamento ideal para aqueles que previsivelmente vão 
apresentar dilemas mais difíceis de resolver, que inclui, em casos específicos, o 
adiamento de atos cirúrgicos sobre a genitália.  

 
Temos tido uma evolução técnica enorme e os resultados do tratamento 

das várias DDS atualmente não pode ser justamente comparado com os 
resultados de técnicas em uso há mais de 20 anos. O fato é que os cirurgiões 
especializados têm hoje resultados melhores, técnicas menos invasivas e - 
talvez principalmente - dados que lhe permitem escolher condutas adequadas 
caso a caso. Temos ótimos especialistas no Brasil, inclusive com técnicas 
cirúrgicas descritas e publicadas, e eles precisam ser ouvidos. Vários centros 
brasileiros acumulam uma enorme experiência no tratamento de pacientes 
DDS. 
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Outra coisa que evoluiu foi a conduta ética com relação aos pacientes, 
que agora, imperativamente, têm conhecimento a respeito de seus 
diagnósticos e perspectivas, na dependência, é claro, do grau de maturidade 
intelectiva e social, em se tratando de crianças. Esta mudança de conduta 
permitiu que não haja mais adultos "enganados" que "descobrem " verdades 
incômodas durante a vida adulta, como a pessoa descrita na reportagem, mas 
sim pacientes tratados por equipes multidisciplinares, inclusive pessoas 
especializadas em saúde mental e apoio social. O paciente retratado em seu 
artigo é vítima deste problema, e esta questão nos parece resolvida.   

 
Nos cabe dizer que o crescimento de uma criança anatomicamente 

muito díspar com relação ao seu gênero social não é algo fácil ou simples nem 
algo que tenha sido experimentado e julgado seguro. Na vida real, que não se 
compara ao ambiente de convívio dos ativistas de gênero ou dos acadêmicos 
universitários, o dia a dia se torna muito complicado. Palavra de quem lida com 
DDS na realidade dos consultórios e do SUS. É complicado que não se pretenda 
que a criança tenha as fraldas trocadas na creche para não tornar a criança uma 
atração exótica. É complicado que uma menina com uma genitália 
masculinizada de forma extrema não possa usar um collant de balé ou ir à 
praia. É complicado para um menino com pênis extremamente pequeno 
frequentar as áreas coletivas dos banheiros públicos masculinos. Decretar uma 
parada no tratamento destes problemas numa certa faixa etária e "entregar" o 
problema para a criança, a família e o tempo, decretar que a sociedade é 
generosa com os diferentes ou julgar que é fácil se ajustar a estes problemas 
enquanto indivíduo não é justo nem realista. 

 
As coisas não são simples e as coisas não são iguais.  

 
Médicos - profissionais de saúde em geral - não são inimigos ou mal 

intencionados. Claro que não somos infalíveis e não temos o monopólio da 
verdade, mas da mesma forma não o tem grupo ativista ou profissional 
nenhum. Claro que a ciência evolui no tempo, a sociedade se aperfeiçoa. Mas 
isso se aplica à ciência médica tanto quanto à sociologia. 

 
Temos visto muitos desequilíbrios e atitudes intempestivas que surgem 

da defesa apaixonada de uma ideia ou de leis elaboradas sem considerar todos 
os grupos envolvidos no debate, determinando a predominância de grupos 
mais vocais ou mesmo a partir de casos individuais que, mesmo tristes, são 
únicos e não generalizáveis.  

 
Não podemos ignorar e reduzir a complexidade envolvida 

impunemente.  
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A porta da verdade estava aberta, 
mas só deixava passar 
meia pessoa de cada vez. 
 
Assim não era possível atingir toda a verdade, 
porque a meia pessoa que entrava 
só trazia o perfil de meia verdade. 
 
E sua segunda metade 
voltava igualmente com meio perfil. 
E os dois meios perfis não coincidiam. 
 
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 
Chegaram a um lugar luminoso 
onde a verdade esplendia seus fogos. 
Era dividida em duas metades, 
diferentes uma da outra. 
 
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 
As duas eram totalmente belas. 
Mas carecia optar. Cada um optou conforme 
seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

 
(Carlos Drummond de Andrade) 
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