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CAPÍTULO I
A INTERSEXUALIDADE E A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL
DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS (LGBT)
Gustavo Manoel Rocha Araújo1; Rafael Rodolfo Tomaz de Lima 2.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.16-01

RESUMO:
A Política Nacional de Saúde Integral Lésbicas, Gays Bissexuais, Travestis e Transexuais
(LGBT) foi criada a partir das demandas da população LGBT, composta por diretrizes,
estratégias e metas sanitárias, requerendo assim o compromisso das instâncias de
governo. A invisibilização da população Intersexo é uma problemática que ainda assola
o nosso país, refletindo assim nas ações e serviços de saúde pública que são prestados a
essa população. No campo médico tradicional, a genitália ambígua e seu manejo é
considerado um problema genético e foca apenas nesse condicionante, assim esquecendo
que por trás dessa condição existe uma pessoa. Então, o objetivo deste estudo é debater
sobre a necessidade da inclusão da Intersexualidade na Política Nacional de Saúde
Integral LGBT. Para conceituar melhor a necessidade da inclusão da Intersexualidade na
Política Nacional de Saúde Integral LGBT, o capítulo será estruturado pelos seguintes
tópicos: o nome e seu papel social; o registro civil e o direito à identidade; a família;
atendimento multiprofissional, tratamento adequado o Sistema Único de Saúde (SUS). A
atenção à saúde da pessoa Intersexo deve ser pensada de forma descentralizada, com o
intuito de acolher essa população nos serviços públicos de saúde. Além disso, é preciso
capacitar os e as profissionais de saúde, com o intuito de mostrar que uma pessoa
Intersexo não se restringe apenas a sua condição biológica, mas também social.
PALAVRAS-CHAVE: Intersexualidade. Gênero e Saúde. Saúde Pública. Pessoas
LGBTI+. Política de Saúde.

INTRODUÇÃO
As discussões sobre sexo biológico ainda são baseadas em um consenso binário,
assim como o gênero, o qual era definido de acordo com o órgão genital da criança. A
construção do modelo dos dois sexos é uma invenção do final do século XVIII que, sob
outras bases epistemológicas e políticas, mantém, como na filosofia neoplatônica de
1 Especialista em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde pela UFRN. Integrante do grupo de pesquisa Gestão,
Educação, Trabalho e Saúde. Embaixador LGBTQIA+ pela TODXS Brasil Representando o estado do Rio Grande do
Norte. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0899-986X. Lattes: http://lattes.cnpq.br/0707556753687198. E-mail:
gustavo_mra@hotmail.com
2 Doutorando em Saúde Coletiva pela UFRN. Professor substituto do Departamento de Saúde Coletiva (DSC) da
UFRN. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0647-5093. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2815060787835835. E-mail:
limarrt@gmail.com.
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Galeno, a busca, no corpo, por evidências de uma diferenciação entre homens e mulheres
(GAUDENZI, 2018).
De acordo com Laqueur (2001), em “Inventando o Sexo: Corpo e Gênero, dos
Gregos a Freud” é impraticável assentar o discurso da diferença sexual sobre uma certeza
ontológica. O fato de ter ou não ter um pênis era e ainda é decisivo para designar o gênero.
Questões biológicas como a menstruação, amamentação e gestação, no caso das mulheres
cis, não cabiam aos homens devido a sua determinação biológica. Laqueur (2001) ainda
faz uma abordagem histórica sobre a ideia de sexo no pensamento médico, filosófico e
político do século XVIII até os dias atuais e critica as tentativas científicas que procuram
determinar o sexo e que definitivamente acaba levando a resultados falaciosos.
Antes do feminismo dos anos setenta, a diferença de gênero era a diferença de
sexo posta no biológico (MACHADO, 2014). Com a ascensão dos movimentos
feministas, os debates envolvendo as relações de gênero foram se intensificando,
ocupando cada vez mais os espaços sociais e obtendo conquistas. É interessante ver aqui
como o movimento feminista na sua segunda onda ajudou a repensar diversos estigmas
sociais sobre gênero e sexualidade, estremecendo diversas bases conservadoras no mundo
e incentivando outros grupos socialmente vulnerabilizados.
Seguindo esse exemplo do movimento feminista, outra parcela da nossa sociedade
passou a ter voz. Em 1969, um conflito violento entre a polícia e frequentadores de um
bar gay em Nova York entrou para a história, conhecido como “A Revolta de Stonewall”.
Esse episódio é considerado como o marco zero do movimento de libertação gay e o
momento em que o ativismo pelos direitos LGBTI+ ganhou o debate público e as ruas. A
Lia Machado em seu artigo “Interfaces e deslocamentos: feminismos, direitos,
sexualidades e antropologia” faz um resgate histórico sobre os movimentos
homossexuais:
Os movimentos homossexuais iniciais se defrontam assim com a
ambiguidade da construção identitária: de um lado produzir identidade
política positiva para enfrentar os interditos das fronteiras
hegemonicamente hierárquicas entre heterossexual e homossexual e, de
outro, apontar e criticar a arbitrariedade da construção social
hierárquica das fronteiras e seus constrangimentos sobre a sexualidade
(MACHADO, 2014, p. 20).
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Essas lutas dos movimentos sociais chegam para tentar pôr um fim as injustiças
sociais. Mas não devemos jamais esquecer que a vasta maioria da população mundial vive
em sociedades com histórias coloniais, neocoloniais e pós-coloniais, sendo por elas
profundamente moldadas (CONNELL, 2016).
Com os debates sobre gênero e sexualidade aumentando cada vez mais no mundo
e no Brasil, fica claro perceber a pressão dos movimentos opostos aos avanços e
conquistas dos movimentos sociais. A enorme onda do conservadorismo continua
ocupando papeis de destaque na sociedade brasileira, criando estratégias a fim de
combater o que eles chamam de “Ideologia de Gênero”.
Segundo Miskolci e Campana (2017), o debate sobre uma suposta “Ideologia de
Gênero” tem crescido substancialmente nos países da América Latina, a qual tomou como
base um discurso da igreja católica que tinha o intuito de defender o “ideal” de família
tradicional. Dessa forma não demorou muito para que outras religiões também aderissem
esse discurso.
Entretanto, não é de agora que os debates envolvendo sexo, gênero e sexualidade
estão presentes dentro das religiões e na nossa sociedade. No Ocidente, de acordo com
Foucault (1988), o sexo serviu e serve ainda hoje como forma de repressão, alimentado
por um discurso teológico social, e servido como arcabouço econômico. Toda essa
disputa impacta não só na economia de um país, mas também em outras áreas de
interesses sociais. No Brasil, por exemplo, só em 2011 que foi possível instituir uma
política pública de saúde voltada para a população LGBT.
O Brasil é um país cisheteronormativo, onde o que foge da realidade dita como
“normal” é tido como “errado”, assim a população LGBTI+ muitas vezes é excluída de
todas as práticas sociais que as integrariam na sociedade, inclusive família, escola,
trabalho e lazer (FRANÇA; GOMES; VIANA, 2017). Ser LGBTI+ é possuir um status
de vulnerabilidade social, passível de discriminação, preconceito, manifestações de
estigma e violência (SEFFNER, 2011).
A sociedade ainda é organizada de forma hegemônica, baseada no binarismo
biológico designando não só por macho e fêmea, mas envolvendo a relação de ser homem
e mulher, com funções socialmente definidas e padrões a serem seguidos, marginaliza

12

quem subverte a essa “ordem”, tornando-se “natural” a violência contra uma população
que destrói os padrões da cisheteronormatividade binária.
Diante disso, segundo o Grupo Gay da Bahia (2020), o Brasil é o país que mais
mata LGBTI+ no mundo, mais do que nos 13 países do Oriente onde existe pena de morte
para quem é desse seguimento. Apesar dos diversos fatores negativos de ser LGBTI+ no
nossos país, existem alguns avanços que devemos levar em consideração e lança mão da
defesa desses, como é o caso da Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Criada a
partir das demandas da população LGBTI+, e com vista ao cumprimento do princípio da
equidade do Sistema Único de Saúde (SUS):
A Política LGBT tem como marca o reconhecimento dos efeitos da
discriminação e da exclusão no processo de saúde-doença da população
LGBT. Suas diretrizes e seus objetivos estão, portanto, voltados para
mudanças na determinação social da saúde, com vistas à redução das
desigualdades relacionadas à saúde destes grupos sociais (BRASIL,
2013, p.08).

Essa política tem como propósito implementar ações e serviços de saúde pública,
voltados às particularidades da população LGBT, e combater a discriminação nos
ambientes de atendimento dos serviços públicos de saúde. Contudo, a invisibilização de
determinadas populações presentes na comunidade LGBTI+ acaba não contemplando o
“I” de Intersexualidade nessa política.
A Intersexualidade ou Intersexo é um termo guarda-chuva, que engloba as
variações nas características corporais de uma pessoa que não se encaixa nas definições
biológicas de masculino ou feminino. As pessoas Intersexo eram comumente conhecidas
como hermafroditas, entretanto, o hermafroditismo não existe em serem humanos, o que
existe são estados intersexuais, onde dentro do padrão biomédico estipulado não é
possível diferenciar se é uma genitália externa e/ou interna feminina ou masculina.
Contudo, a Intersexualidade vai para além das genitálias, podendo existir casos de ordem
cromossômica, morfológica e/ou hormonal.
Esse termo hermafrodita dado a pessoas Intersexo foi determinante para criação
de estigmas que são presentes até hoje na vida dessa população, além disso, reforçou uma
visão patologizada da condição de ser intersexo. Dentro dessa visão, Gaudenzi traz um
fato pertinente do campo biomédico que é visto até hoje nos consultórios e hospitais,
onde:
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A linguagem biomédica marca tal condição como patológica, sendo
compreendida como resultado de uma interação anormal dos fatores
genéticos e hormonais ligados ao gênero no período pré-natal, e a
denomina de Distúrbio do Desenvolvimento Sexual (DDS)
(GAUDENZI, 2018, p. 02).

No campo da Saúde Pública e nos estudos acadêmicos voltados à Saúde Coletiva,
essa temática é ainda pouco trabalhada. Em contrapartida, no campo médico tradicional
a “genitália ambígua” e seu manejo não aparecem como uma questão a ser
problematizada, até porque é visto apenas a condição, deixando de lado todo o contexto
social da pessoa Intersexo.
O saber considerado hegemônico da medicina condiciona práticas de saúde em
espaços voltados para medicalização, uma visão do corpo como apenas algo biológico,
deixando de lado muitas vezes o lado humanizado e desconsiderando o contexto social
onde esse está inserido. O saber médico tende a tratar as pessoas de forma igualitária,
seguindo uma linha assimétrica onde homens e mulheres seguem o mesmo modelo de
classe social, gênero, sexualidade, raça/etnia, condição física, e entre outros
determinantes. Configurando-se, assim, em práticas prescritivas, verticalizadas e
autoritárias.
Porém, a Intersexualidade não deve ser limitada por uma visão médica e
biologicista, onde seus corpos muitas vezes são colocados, segundo Méllo e Sampaio
(2012), como corpos “estranhos”, “fantásticos” e “sem fronteiras”. Esses corpos são
moldados e produzidos de acordo com a cultura de cada determinado local. São atribuídos
padrões a fim de tornar esses desejáveis, onde possam caminhar e se relacionar com outras
pessoas. A construção desses corpos se dá de diferentes formas, de acordo com o espaço,
tempo, conjunturas políticas e econômicas, grupos sociais, étnicos, e entre outros,
devendo-se considerar as intersecções que sempre estarão presentes.
Então, o presente capítulo tem o objetivo de discutir sobre a necessidade da
inclusão da Intersexualidade na Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Ademais, visa
contribuir com o debate acerca da necessidade de uma atenção integral e qualificada às
pessoas intersexo, para além da questão biológica e envolvendo questões sociais pouco
abordadas no SUS.
Para conceituar melhor a necessidade da inclusão da Intersexualidade na Política
Nacional de Saúde Integral LGBT, o capítulo será estruturado pelos seguintes tópicos: o
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nome e seu papel social; o registro civil e o direito à identidade; a família; atendimento
multiprofissional, tratamento adequado e o SUS.

O NOME E SEU PAPEL SOCIAL
Indubitavelmente, a escolha do nome é algo marcante na vida de uma pessoa, a
qual terá essa marca social até a última pessoa esquecer e/ou que tenha seus registros
definitivamente apagados. Essa escolha que parte da família será decisiva na socialização
da criança até sua vida adulta, sendo uma decisão que poderá impactar positivamente ou
negativamente no ambiente social.
O direito ao nome é um dos direitos de personalidade positivados no Código Civil
de 2002. Exerce função essencial na individualização do sujeito e em seu reconhecimento,
de modo que recebe ampla proteção jurídica (FACHIN, 2014)
A pessoa tem sua necessidade de afirmar sua própria individualidade,
distinguindo-se das outras, para ser conhecida por quem é. Através do nome, o indivíduo
é designado na língua que é comum aos outros (MORAES, 2000).
O nome segundo Silva (2013), tem o papel de diferenciar as pessoas das outras,
integrando assim o direito de a pessoa assumir uma personalidade. O emprego na
construção de valores que é atribuída ao nome pessoal constrói inteiramente a identidade
da pessoa, é com ele que as pessoas são reconhecidas no círculo familiar, na comunidade
e assim se apresentam na sociedade.
O nome também caracteriza o gênero da criança, pois antes mesmo do nascimento,
os pais começam a planejar os possíveis nomes caso seja menino ou menina, dentro de
um aspecto binário, descartando as possibilidades da possível identidade que aquela
pessoa possa assumir futuramente e/ou os aspectos Intersexuais. Em nossa sociedade,
alguns nomes são caracterizados como unissex, o que as vezes geram conflitos de qual
gênero aquela pessoa pertence. Entretanto, os nomes pessoais não são devidamente
pessoas, e dessa forma não possuem gênero, o que deveria condicionar ao fato que todos
os nomes próprios deveriam ser unissex.
Contudo, se o nome tem um “gênero” oposto à forma de como a pessoa se
expressa e/ou se identifica na sociedade, consequentemente irá gerar uma reação de
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estranhamento por parte de algumas pessoas que estão condicionadas a esse padrão, onde
o “gênero” do nome é de acordo com a identidade de gênero.
Quando essa condição é direcionada a uma criança Intersexo, onde é designado
seu nome de acordo com uma suposição de qual será a sua identidade de gênero, e/ou de
acordo com laudos médicos atestando qual sexo é mais predominante apenas por questões
biológicas após o nascimento, poderá ocorrer a condição caracterizada como disforia de
gênero, a qual causa um desconforto persistente com marcas sexuais ou de gênero que
remetam ao gênero atribuído ao nascer, incluindo o nome pessoal.
É possível comparar as situações vivenciadas pela população Trans com algumas
situações vivenciadas por pessoas Intersexuais, isso quando a aparência física diverge do
gênero posto ao nome de registro. Então, a adoção de um novo nome de registro ou nome
social é crucial, visto que poderá evitar situações constrangedoras e humilhações
públicas, além de garantir uma melhor relação social. Portanto, é essencial facilitar o
acesso à alteração dos registros civis das pessoas Intersexo, visando garantir o exercício
da cidadania diante de uma condição física, mental e social.

O REGISTRO CIVIL E O DIREITO À IDENTIDADE
A grande diferença que percebemos entre homens e mulheres é construída
socialmente, desde o nascimento, quando meninos e meninas são ensinados(as) a agirem
de acordo como são identificadas, a ter um papel de gênero “adequado”, ou seja, baseado
num padrão social cisheteronormativo e seguindo assim o “manual dos papeis de gênero”
socialmente disseminado durante os séculos.
Circula uma concepção hegemônica de que o gênero tem origem social e o sexo
tem origem biológica, apesar dos dois conceitos serem construções históricas (MÉLLO;
SAMPAIO, 2012). De acordo com Butler (2008), o sexo/gênero são categorias que
permitem o reconhecimento político dos sujeitos. A autora ainda afirma que a sociedade
impõe a assumir uma determinada identidade a qual é tendenciada ao padrão
cisheteronormativo.
Alguns corpos que não se acomodam no padrão "normal" de gênero e sexualidade
tornam-se corpos indesejados na sociedade, assim, são proibidos de ocuparem espaços
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públicos e de serem vistos a luz do dia. O padrão cisheteronormativo, que também é
discursivamente construído, institui as zonas de exclusão, habitada pelos corpos
abjetos/não humanos. O corpo também cumpre uma função social importante na
conformação de uma identidade do sujeito e mesmo de sua própria felicidade (FACHIN,
2014).
O direito à identidade, que tem início formal a partir do Assentamento Civil de
Nascimento do indivíduo, é um Direito Humano intimamente ligado ao princípio da
dignidade da pessoa humana (FRASER; LIMA, 2012). Identidade, portanto, parte do
pressuposto de como o indivíduo se reconhece e como é reconhecido pela sociedade, e
esse reconhecimento é muito mais complexo que os rótulos simplistas que costumam se
apresentar no campo das relações sociais (FACHIN, 2014).
Na construção identitária de uma pessoa, o primeiro passo, segundo o Estado, é o
registro civil e a certidão de nascimento, sendo um direito de todas as crianças e o
primeiro passo para a cidadania. A Certidão de Nascimento, de acordo com Ceará (2006),
comprova a “identidade da pessoa”, onde é colocado o nome e sexo da criança, além de
outros dados que são considerados relevantes na sociedade, pois só com a Certidão de
Nascimento é que a pessoa será considerada cidadã.
Caso a família não queira registrar a criança, poderá entrar com uma ação para
requerer o registro especial provisório da criança recém-nascida em que consta os nomes
da mãe, do pai e dos avós, além da data e do local de nascimento. Essa é uma possibilidade
recente no Brasil e surge como uma saída para alguns pais que preferem esperar um
diagnóstico médico que irá designar o sexo de acordo com as características mais
predominantes, no caso masculino ou feminino.
Os preconceitos e discriminações sofridas por pessoas Intersexo quando o que
está posto em seus registros não condizem com suas expressões e/ou identidades de
gênero, não são diferentes do que a população trans passa. A repressão social e leis
restritivas exibem o lado perverso de sociedades que consideram as pessoas trans
depravadas, indesejáveis nas escolas, no trabalho e no convívio social. Na prática,
justificam a violência diária cometida contra elas (VARELLA, 2016).
A Lei 6.015/73, a qual dispõe dos registros públicos, torna-se uma barreira na
construção da identidade das crianças intersexuais, já que acaba limitando esses ao
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masculino ou feminino. Não existe uma opção no registro como “outro sexo”,
“Intersexo”, “sexo indefinido” e/ou “terceiro sexo”, o fato de a criança ter nascido na
condição Intersexo é completamente ignorada pelos registos civis, o que gera uma
subnotificação dos casos no Brasil. Não se sabe ao certo a quantidade de pessoas Intersexo
que reside em nosso país, isso somando-se ao tabu e a falta de informação dessa condição,
alimentando assim um ciclo vicioso que tende a invisibilizar essas pessoas devido aos
“poucos” casos existentes.
Segundo Fraser e Lima (2012), existem diversas barreiras que uma pessoa
Intersexo passa. A obrigação da indicação do sexo no momento do registro é algo que
prejudica o desenvolvimento dessas pessoas, visto que em diversos momentos da vida e
em espaços sociais aquela criança será questionada sobre o seu sexo.
Considerando que a identidade da pessoa constitui sua primeira
inserção na cidadania e na vida relacional, o registro da criança logo
após o nascimento constitui um direito, assegurado no plano dos
Direitos Humanos, na esfera dos Direitos da Criança e também no
âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. O Assentamento Civil da
pessoa natural afigura-se como sua própria condição civil, pois lhe
assegura direitos já estabelecidos e afirma o indivíduo como pessoa
(FRASER; LIMA, 2012, p. 6).

Os hospitais e maternidades assumem um papel importante no momento do
registro, porque além dos dados que são coletados de caráter jurídico, existem também
dados que serão utilizados para mapear a situação de saúde da população. O Sistema de
Informação de Nascidos Vivos (SINASC) é um sistema no qual as informações são
coletadas pelo município, dessa forma o SUS assume a responsabilidade. O SINASC
coleta dados de nascimentos ocorridos em todo o país, tanto nos setores público e privado
da saúde, como nos domicílios (BRASIL, 2004).
A garantia dos direitos das pessoas Intersexo é perdida a partir dos seus
nascimentos. O que mostra, assim, a necessidade desse sistema de informação em se
adequar prontamente para notificar pessoas Intersexo no Brasil. Dessa forma, seria
possível quantificar precisamente os casos visivelmente de Intersexualidade, com intuito
não de apenas gerar um número, mas sim visibilizar essa população a fim de criar ações
e serviços públicos de saúde direcionados a essas, garantindo de forma integral os direitos
de cidadania que todos os brasileiros e todas as brasileiras devem ter.
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A FAMÍLIA
Considera-se uma família sob o ponto de vista jurídico um conjunto de pessoas
que, por nascimento ou adoção, encontram-se unidas em um dado lócus e ali se
desenvolvem por meio de suas experiências e convívio cotidiano (BRASIL, 2012). É
importante ressaltar que o conceito de família vem se modificando com o passar do tempo
em razão das transformações na sociedade moderna. No núcleo da sociedade, cada família
possui as suas particularidades e normas de funcionamento, que pressupõem respeito e
compreensão nos diversos contextos, onde interage com elementos de outras famílias
(DUARTE, 2010).
A família pode ser representada por uma variedade de imagens que, de
certa forma, faz com que seja tão difícil defini-la num conceito temporal
e espacial. Poderá ser entendida como um porto de abrigo, íntimo,
afectuoso, autêntico, privado e solidário, mas também um lugar para a
opressão, o egoísmo, a obrigação e a violência. Esta diversidade de
significados pode ter origem na conjunção de vários factores em
equilíbrio uns com os outros (DUARTE, 2010, p. 23).

Ainda segundo Duarte (2010), a família é responsável por um momento crucial
da socialização da criança, é o meio onde ela passará seus primeiros anos de vida, e que
servirá de exemplo para os próximos, onde isso se torna mais relevante quando uma
criança nasce com alguma particularidade que irá influir em seu convívio social. O papel
da família de uma criança Intersexo em vários momentos é decisivo, começando na
gestação, onde em alguns casos os médicos e as médicas sugerem o aborto devido à má
formação do feto. No nascimento tinha-se a opção de a família decidir pela cirurgia de
“adequação sexual”, hoje em dia é proibido pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
porém não é possível afirmar que essa prática tenha se extinguido.
Em determinados casos da indefinição sexual, quando ela é detectada antes da
puberdade, a opção pelo sexo terá que ser tomada pelos responsáveis, considerando o
melhor interesse da criança, preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente
(SÉGUIN, 2007).
Segundo Souza et al. (2017), de acordo com percepções e relatos familiares, é
perceptível como é instaurada uma cultura envolvendo segredos e silenciamento dentro
do grupo familiar, reverberando assim no cotidiano da família. As mães e os pais esperam
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o “grande momento”, o dia da cirurgia de “definição sexual”, como se isso fosse a solução
para todos os problemas.
Essa cultura de segredos e silenciamentos dentro do eixo familiar contribui para
reforçar uma problemática que é prejudicial ao crescimento e desenvolvimento de uma
criança Intersexo. Em seu artigo Mata et al. (2017), chamam essa questão em seu artigo
de Famílias Negligentes, onde o foco se encontra na ausência de cuidados durante a
infância. A construção do diálogo e o acompanhamento de profissionais da saúde é crucial
para evitar situações traumáticas na vida de pessoas Intersexuais.
Contudo, foi possível perceber na cartilha “Dignidade da Criança em Situação de
Intersexo: Orientações para Família” o silêncio sendo quebrado em uma espécie de rede
de apoio entre as famílias nos centros de referência. Canguçu-Campinho e Lima (2014),
trazem relatos pessoais onde as mães e pais das crianças tiram dúvidas entre si e
conversam sobre a temática quando descobrem que seus filhos e filhas compartilham das
mesmas condições que os seus, sendo possível perceber que as que trazem mais
informações são aquelas famílias que vivenciam por mais tempo as descobertas de como
é ser mãe e/ou pai de uma criança Intersexo.
O entendimento sobre o papel da família no crescimento e desenvolvimento social
de uma criança Intersexo é crucial para criar estratégias que possam estabelecer uma
comunicação continua, sem preconceitos e segredos. O acesso à informação sobre a
intersexualidade tende a mudar as concepções dos familiares sobre essa condição bastante
invisibilizada e negligenciada pela saúde pública e por órgãos da justiça civil.

ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL, TRATAMENTO ADEQUADO E O
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Pensar sobre um atendimento adequado e multiprofissional para pessoas Intersexo
parece uma utopia. A falta de conhecimento por parte dos profissionais da saúde é um
fator relevante para essa realidade, com exceção da classe médica, mais especificamente
para os e as obstetras, ginecologistas e urologistas que são especialidades dessa área que
conhecem essa condição.
O saber biomédico por meio de tecnologias fármaco-cirúrgicas corta
(por meio de cirurgia) o que supõem existir em "excesso" e coloca
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(também por meio de cirurgia) o que supõem "faltar", para que esses
corpos se encaixem (caibam na caixa) aos padrões "normalizados" de
sexo (MÉLLO; SAMPAIO, 2012, p. 07).

Assim, fica claro perceber como a busca incessante por uma suposta normalidade
é muitas vezes extrapolada, passando por cima inclusive dos direitos humanos e das
escolhas individuais, muitas vezes por questões estéticas e pressão psicológica dos
profissionais para que esse “problema”, na visão de alguns desses profissionais passam,
seja resolvido.
Na narrativa de Lima, Machado e Pereira (2017), foi possível observar os
conflitos existentes durante os atendimentos de pessoas Intersexo devido as contradições
entre aparência e o nome de registro, isso quando se opunham entre si, além dos atritos
gerados dentro dos hospitais, referente ao controle exercido pelos médicos diante dos
corpos Intersexos. Os autores ainda reforçam o fato da existência de procedimentos que
fugiam aos protocolos estabelecidos dentro dos espaços hospitalares.
A busca compulsória por normalizar a sexualidade e de se encaixar no padrão
social de gênero binário é excedida no caso da intersexualidade. Segundo Gaudenzi
(2018), as mutilações das genitais que até então tinham um nome inofensivo como
“cirurgias de adequação”, mostra bem a visão que se tem dessa condição, é como se a
criança recém-nascida tivesse algumas “inadequações”, mas que com uma cirurgia tudo
isso iria se resolver, ignorando assim o desenvolvimento hormonal, psíquico e social
daquela criança.
O manejo dos casos de Intersexualidade nos serviços públicos de saúde deve ser
cauteloso, dada à importância e o impacto social que essa condição causa nas vidas das
pessoas que são intersexuais, devido ao conflito gerado no nascimento de uma criança
com genitália ambígua e suas repercussões no crescimento e desenvolvimento social.
Segundo Gaudenzi (2018), os profissionais de saúde também têm que lidar com
essa condição, a qual o impacta diretamente no seu processo de trabalho, criando um malestar que se torna muitas vezes inevitável, na medida em que são confrontados com a
necessidade de um dizer sobre uma “suposta” verdade do sexo.
A intersexualidade requer uma reflexão interdisciplinar, para a sua melhor
compreensão, pois além de ser um fato biológico, perpassa “pelas concepções sobre o
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corpo, gênero e sexualidade” (COSTA, 2012). O acompanhamento psicológico da criança
Intersexo, e consequentemente da sua família, é fundamental para lidar com o ambiente
de incertezas e preconceitos que decorre do nascimento de um bebê que diverge dos
padrões culturais de normalidade.
Dessa forma, a criança Intersexo passará por diversos aspectos sexuais e
identitários que uma equipe multiprofissional capacitada terá que acompanhar, tais como:
a genética, a anatomia, o desenvolvimento hormonal, questões de direitos legais, saúde
psicossocial e o de criação. Toda essa vivência da criança Intersexo precisa ser
acompanhada de forma natural, para que possa impactar o mínimo possível em seu
desenvolvimento social.
Todavia, a realidade acaba sendo outra. Canguçu-Campinho e Lima (2014) trazem
uma realidade não tão diferente de outras que acontecem no nosso SUS, o acesso aos
serviços de saúde é dificultado fazendo as famílias de crianças Intersexo dependerem dos
centros de referências, os quais tem a característica de ter um atendimento
multidisciplinar e interdisciplinar e/ou atendimento especializado e/ou pela pesquisa em
uma determinada área específica. Isso se agrava quando as famílias moram distante desses
centros, tendo que se deslocarem por horas com uma criança recém-nascida ou ainda com
poucos anos de vida.
É possível supor, diante dos relatos, que algumas ações poderiam ser feitas na
Atenção Primária à Saúde com o apoio matricial da equipe multiprofissional do Núcleo
Ampliado de Saúde da Família (NASF), além disso se faz necessário a criação de um
Plano Terapêutico Singular (PTS) exclusivo para cada paciente Intersexo, o que dessa
forma, esse poderá trilhar um caminho dentro das Redes de Atenção à Saúde (RAS), sobre
o ordenamento e acompanhamento da Atenção Primária à Saúde. Contudo, devido à falta
de informações e de profissionais capacitados para atender tal condição, as ações e
serviços tornam-se centralizados e dependentes dos centros de referência.
Então para que a população Intersexo seja respeitada e assistida nos serviços
públicos de saúde será necessário qualificar os profissionais de saúde tornando-os mais
sensíveis e capacitados para lidarem com essa condição. A educação na saúde é uma
ferramenta, sem dúvidas, crucial para a qualificação dos profissionais e trabalhadores da
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saúde, tornando-os cada vez mais preparados para assumirem seus cargos (ARAÚJO,
2019).
Desse modo, se faz necessário incluir a temática da intersexualidade, bem como a
discussão sobre gênero e sexualidade, nos componentes curriculares que orientam a
formação dos profissionais de saúde. Além disso, é preciso capacitar os trabalhadores já
inseridos nos serviços de saúde através da educação permanente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Indubitavelmente, a comunidade LGBTI+ tem ocupado seus espaços de direito e
na saúde pública, especificamente com o advento da criação da Política Nacional de
Saúde Integral LGBT, foi um marco a se comemorar. Entretanto, se faz necessário revisar
esse documento a fim de ter um papel inclusivo para a população Intersexual.
A atenção à saúde da pessoa Intersexo deve ser pensada de forma descentralizada,
trazendo esse público para os serviços de atenção primária e capacitando os e as
profissionais com o intuito de atender melhor essas pessoas, de forma humanizada,
integral, com qualidade e perícia, mostrando que uma pessoa intersexual não se restringe
apenas a sua condição biológica, mas também social.
A Intersexualidade assim como a identidade de gênero e orientação sexual não
são particularidades da atualidade, então é necessário abrir mão de um discurso
médico/biologicista e integrar as questões sociais quando se trata de um assunto com
diversas intersecções, assim como colocar em pauta o registro civil dos recém-nascidos
intersexuais, com a finalidade tornar visível essas realidades e instituir a notificação de
pessoas Intersexuais nos serviços públicos de saúde.
Dessa forma, ao pensar na inserção da Intersexualidade nessa política é preciso
resgatar as temáticas abordadas nesse artigo, já que são algumas das principais
particularidades dessa população que precisa de uma atenção maior para que seus direitos
sejam garantidos, onde essa política possa gerar novos conhecimentos para população
brasileira, e em especial para os e as profissionais e trabalhadores e trabalhadoras da
saúde, visto que esses possam criar e propor novas ações e serviços especializados e
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humanizados de saúde para a população Intersexo, e assim possa melhorar a qualidade
de vida dessas pessoas, abrangendo integralmente os aspectos físicos, mentais e sociais.
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