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Figura 1. Classificação de Prader. Graus progressivos de masculinização do genital externo feminino
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O nascimento de uma criança com sexo indeterminado é conside-
rado uma urgência biológica e social. Existem algumas doenças, 
como a hiperplasia supra-renal congênita, que quando não trata-
das precocemente, colocam a criança em risco de morte. Urgência 
social, pelas dificuldades dos familiares em lidar com uma situa-
ção inesperada e que causa um grande impacto em várias áreas da 
vida pessoal, familiar e comunitária. Quanto mais cedo a criança 
for atendida, melhores serão as chances de ser orientada da forma 
mais adequada. 

Como deve ser feito o registro civil 
dos pacientes que nascem com 
ambigüidade ou anomalia genital?
O aspecto mais importante dessa questão é que todas as crianças 
que nascem com anormalidades genitais, que não permitam de for-
ma clara e objetiva realizar a identificação do sexo do recém-nasci-
do, devem ter o registro civil adiado. Essa situação deveria ser óbvia, 
mas infelizmente nem sempre é o que acontece. O registro civil e 
a determinação do sexo de criação só deverão ocorrer após uma 
decisão médica criteriosa.

Quando devemos suspeitar da possibilidade 
de a criança ter ambigüidade genital?
Sempre que houver, diante do genital com aspecto masculino, testí-
culos não palpáveis ou muito pequenos, pênis pouco desenvolvido 
ou pequeno (menos de 2,0 cm), a uretra em posição incomum, consi-
derar ambigüidade genital. Quando a aparência genital for feminina, 
considerar ambigüidade se o clitóris for muito desenvolvido, houver 
alguma estrutura palpável na região inguinal, ou os grandes lábios 
fundidos parcialmente, com abertura vaginal reduzida. Nessas con-
dições, a definição do sexo da criança deverá ser adiada até que a 
equipe médica decida qual que será o mais adequado (Quadro 1).

O que pais de pacientes nascidos com 
ambigüidade genital devem fazer?
O primeiro passo é, o mais rápido possível, procurar um serviço 
médico para serem realizadas as avaliações clínicas e laboratoriais 
necessárias para diagnóstico. O Conselho Federal de Medicina (re-
solução nº. 1664 de maio de 2003 - Artigo 2) estabelece que: Pacien-
tes com anomalias da diferenciação sexual devem ter assegurada uma 
conduta de investigação precoce com vistas a uma definição adequada 
do gênero e tratamento em tempo hábil. 

Todos os hospitais fazem essas avaliações? 
Ainda de acordo com o Conselho Federal de Medicina é necessária 
uma estrutura mínima que permita a realização de exames hormo-
nais, genéticos, de imagem e de patologia. Para a definição final e 
adoção do sexo de criação é obrigatória a existência de uma equipe 
multiprofissional, que assegure o conhecimento nas áreas de pedia-
tria, endocrinologia pediátrica, endocrinologia, genética, psiquiatria 
infantil e cirurgia. Não são todos os hospitais que possuem profis-
sionais com experiência nessa área. É uma exigência legal que o 
ambiente de avaliação garanta segurança e suporte no acompanha-
mento (CFM, artigo 4º). O objetivo da equipe é obter uma definição 
racional sobre o sexo de criação mais recomendável (CFM).

Quadro 1. Quando suspeitar de ambigüidade genital

Quando o aspecto 
genital é masculino

Quando o aspecto 
genital é feminino

Testículos não palpáveis Clitóris muito desenvolvido
Testículos muito pequenos Estrutura palpável na 

região inguinal
Pênis com comprimento 
inferior a 2,0 cm

Grandes lábios fundidos 
parcialmente

Uretra em posição incomum Abertura vaginal reduzida
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Aviso Importante: A informação contida neste material não deve ser utilizada para 
diagnosticar, tratar, curar ou prevenir nenhuma enfermidade sem a opinião de um médico 
qualificado. As alterações patológicas causadas pela deficiência do hormônio do crescimen-
to devem ser diagnosticas e tratadas por um profissional de saúde especializado nesta área. 
Não se deve iniciar qualquer tratamento sem antes consultar um médico. 

Quadro 2. Estatuto da Criança e do Adolescente. Do direito à vida 
e à saúde. Lei nº. 8069, de 13 de julho de 1990.

Capítulo I
Artigo 7º - A criança e o adolescente têm direito a proteção e à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dig-
nas de existência.
Artigo 8º - É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, 
atendimento pré e perinatal.
Artigo 10º - Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção a ges-
tantes, públicos e particulares, são obrigados a:
I - Manter registro das atividades desenvolvidas, através de 

prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos;
II - Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão 

plantar e digital e da impressão digital da mãe;
III - Proceder exames visando o diagnóstico e terapêutica de 

anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como 
prestar orientação aos pais;

IV - Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente 
as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato;

Artigo 11º - É assegurado atendimento médico à criança e ao adoles-
cente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 
da saúde;
§ 1º - A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão 
atendimento especializado.

Capítulo II
Artigo 15º - A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao res-
peito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvi-
mento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas Leis.

A resolução do Conselho Federal de Medicina pode ser lida na íntegra no site do Conselho Regional 
de Medicina de São Paulo, Cremesp. http:// bioetica.org.br

A família participa das decisões do corpo clínico?
A família tem o direito à assistência médica e jurídica, apoio e infor-
mações sobre o problema, e suas conseqüências durante todo o pro-
cesso de avaliação. O paciente com idade apropriada e condições de 
entendimento, pode participar da definição de seu próprio sexo.
Está determinado pelo Conselho Federal de Medicina que: No mo-
mento da definição final do sexo, os familiares ou responsáveis legais, 
e eventualmente o paciente, devem estar devidamente informados de 
modo a participar da decisão do tratamento proposto.

Por que durante a avaliação deve ser 
consultado um psiquiatra e/ou um psicólogo? 
Os pais dos pacientes com anomalias do desenvolvimento sexual, não 
importa a causa, precisam de atendimento psicológico precoce. Essa 
intervenção é muito importante para fortalecer emocionalmente a fa-
mília para enfrentar a angústia que essa situação provoca. Também 
é necessário que os pais aprendam a lidar com um sentimento muito 
forte, que aparece sempre que temos um filho com problemas, que é 
o sentimento de culpa. Por outro lado, a identidade sexual da criança 
deve ser construída pelos familiares e pela sociedade, mas fica difícil 
agir de forma a ajudar a criança quando os sentimentos estão confu-
sos. Os profissionais da saúde mental ajudam muito nesse sentido e 
fortalecem os vínculos da família com a equipe médica. 

Qual o papel do geneticista na 
equipe multiprofissional?
A participação do geneticista é muito importante, pois além do 
auxílio na investigação diagnóstica e laboratorial, esse precisa ser 
consultado para fazer uma orientação de aconselhamento do casal, 
e discutir as chances do problema acontecer em outros filhos.

Qual a penalidade para os pais que 
adiaram o registro da criança?
O nome é um dos direitos mais importantes da pessoa. Atualmente 
mesmo que os pais não façam o registro até quinze dias após o 
nascimento, não existem mais punições. Não será necessário pagar 
multa ou uma autorização judicial. Essa determinação é válida para 
crianças até os 12 anos de idade.

O que fazer quando o sexo em que a criança foi 
registrada foi determinado de forma inadequada 
ou nas situações em que o indivíduo não 
corresponde ao sexo que lhe foi definido?
Quando a criança tem até 2 anos de idade e uma condição clínica 
bem definida, isto é, um diagnóstico muito objetivo, é suficiente a 
elaboração de um laudo pela equipe multiprofissional, justificando 
a mudança de registro civil, que deverá ser encaminhado à vara de 
família para avaliação. Sempre que julgar necessário o juiz solicita 
a análise de um perito. Quando a revisão de registro de nome e 

sexo legal é solicitada para crianças maiores de 4 anos e especial-
mente quando já existe uma identidade psicológica e social ou na 
adolescência, esse processo é sempre demorado e requer avaliação 
profunda e detalhada, feita por vários profissionais, que inclui o pa-
ciente e familiares, antes que qualquer decisão seja tomada. Esse é 
geralmente um processo longo e que exige muita dedicação do pa-
ciente e da equipe médica. Considera-se hoje, que alguns registros 
podem ser modificados desde que essa mudança seja feita para a 
real integração social e psicológica dos pacientes. Os pacientes pre-
cisam ser protegidos. Existem muitas diferenças nessas condutas de 
acordo com o estado e local em que as avaliações são realizadas. 


