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Resumo 
A intersexualidade vem sendo reconhecida pela medicina como uma forma de nomear 
um conjunto de variações “patológicas” dos corpos sexuados em relação ao padrão 
dicotômico estabelecido para homens e mulheres. A assistência em saúde para pessoas 
intersex baseia-se em duas suposições básicas que, por serem naturalizadas, não são 
questionadas: o binarismo sexo/gênero e a heterossexualidade. A resposta médico-
cirúrgica, geralmente empregada nesses casos, pretende fixar anatomicamente o padrão 
masculino ou feminino hegemônico para que não haja “equívocos” na atribuição de 
sexo/gênero.  Além de discutir como determinadas concepções de gênero e sexualidade 
orientam o tratamento médico e, articuladas a definições de saúde e normalidade, 
justificam procedimentos “corretivos”, a proposta deste trabalho é analisar os critérios 
(biológicos, técnicos e sociais) e as modalidades de avaliação utilizadas para determinar 
o sucesso cirúrgico desses procedimentos. Utilizo como material empírico um 
levantamento de artigos médicos brasileiros que avaliam os resultados anatômicos e 
funcionais de longo prazo das cirurgias feitas em crianças e adolescentes intersexuais. 
Nota-se que, no cenário brasileiro, os estudos longitudinais são escassos, trazem 
indicadores inconsistentes, imprecisos e as expectativas médicas a respeito da 
normalidade e aparência dos genitais incidem de maneira diferencial na resposta 
cirúrgica oferecida. Há, ainda, uma lacuna referente ao impacto das cirurgias na vida 
sexual dessas pessoas, apesar de reconhecida tal possibilidade. Tendo por base o 
material analisado, a promessa de normalidade via intervenção cirúrgica parece não se 
concretizar, dado o considerável número de complicações e reoperações reportado.  
Palavras-chave: intersexualidade, cirurgias genitais, biomedicina. 

 
 
Introdução  

O caso de bebês intersexuais2, isto é, que nascem com variações genitais, 

cromossômicas e hormonais diferentes do padrão standart para homem ou mulher pode 

ser tomado com um exemplo perturbador da suposta estabilidade do dimorfismo de 

sexo e de gênero. De outra parte, a posição desviante ocupada pela intersexualidade 

																																																													
1Este trabalho baseia-se em minha dissertação de mestrado, “Fé cega, faca amolada: reflexões acerca da 
assistência médico-cirúrgica à intersexualidade na cidade do Rio de Janeiro”, defendica em 2014, sob a 
orientação do prof. Dr. Sérgio Carrara.  
2Referir-me a essas variações corporais como “intersexualidade” se deve, em grande parte, à mobilização 
de uma parcela do ativismo intersex internacional na luta pela despatologização de suas corporalidades. 
Desde 2006, a terminologia médica oficial é Distúrbios/Desordens do Desenvolvimento/diferenciação 
Sexual. Ver Machado (2007). 	
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reforça a suposição de uma verdade inerente ao masculino e ao feminino, ao mesmo 

tempo em que renova a busca por marcadores mais precisos para explicar a diferença 

sexual (Machado, 2007). A resposta médico-cirúrgica, geralmente empregada nessas 

situações, pretende fixar anatomicamente o padrão dicotômico hegemônico para que 

não haja “equívocos” na atribuição de sexo/gênero. Além disso, tem como objetivo final 

produzir a heterossexualidade, que passa a ser definida como relações sexuais com 

alguém do sexo/gênero oposto ao que foi designado às pessoas intersexuais.  

Depois que as cirurgias são realizadas, as equipes médicas, que podem incluir o 

cirurgião que fez a operação, os assistentes e os residentes que assistiram o 

procedimento, fazem uma apreciação a respeito dos resultados obtidos. Em geral, entre 

um e seis meses de pós-operatório, as crianças passam por exames, sob sedação, para 

verificar os aspectos anatômicos e estéticos alcançados com na primeira intervenção. A 

regularidade das consultas com os cirurgiões e a exigência de futuros procedimentos, 

parcialmente, articulam-se a esses primeiros resultados obtidos. 

Desde a segunda metade do século XX, estas normalizações cirúrgicas, além da 

ingestão de hormônios, se consolidaram como a abordagem médica para “reparar” as 

variações intersexuais. Estas intervenções estão inseridas em um contexto mais amplo 

de modificações corporais, no qual a expertise cirúrgica é validada, sobretudo, pelo 

argumento de que as técnicas estão mais avançadas (Machado, 2008; Kessler, 1998). 

Nos anos de 1980, a medicina passou a enfocar nos avanços das técnicas cirúrgicas com 

o intuito de manter a credibilidade da autoridade médica para intervir. Na década 

seguinte, pesquisadoras com perspectivas feministas formularam as primeiras críticas à 

precocidade cirúrgica em genitais de crianças e adolescentes intersexuais, destacando as 

naturalizações e os estereótipos de sexo/gênero que sustentam estas práticas médicas 

(Kessler, 1998; Dreger, 1999; Fausto-Sterling, 1985;2000). Tendo em vista os conflitos 

e as divergências acerca do tema, esta investigação se insere em uma análise dos 

argumentos (biológicos, técnicos e sociais) acionados para amparar estas intervenções.  

Mais especificamente, o presente trabalho pretende contribuir com os estudos 

sobre as representações e práticas médico-científicas sobre a intersexualidade.  O foco 

está na análise da divulgação científica dos resultados  de cirurgias feitas em crianças e 

adolescentes intersexuais.	O interesse surge a partir da observação  de que, nos anos 

2000, houve uma proliferação de artigos nacionais sobre o tema da assistência médica à 
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intersexualidade3, centrados em questões relacionadas ao diagnóstico e aos 

conhecimentos da biologia molecular. Por outro lado, chamava atenção nestes artigos 

especializados, o número reduzido de pesquisas sobre os resultados a longo prazo das 

cirurgias em genitálias de pessoas intersexuais.  

A linha central deste trabalho está apoiada no entendimento de que as 

intervenções médicas baseiam-se em concepções hegemônicas de gênero e sexualidade, 

para examinar como estas noções aparecem nos estudos que oferecem dados sobre 

aspectos anatômicos/estéticos e funcionais das cirurgias. Por meio do material 

analisado, reúno pistas para as seguintes perguntas: de que modo as expectativas 

médicas a respeito de como e para que servem os genitais se entrelaçam em avaliações 

pós-operatórias? Os estudos trazem quais tipos de resultados cirúrgicos?  Os dados 

existentes confirmam a retórica do progresso técnico-cirúrgico com a qual os 

especialistas justificam as cirurgias em genitais de pessoas intersexuais? Como esses 

estudos concorrem para a patologização dos genitais de pessoas intersexuais e a 

consequente “necessidade” médica cirúrgica? 

 

Materiais e métodos 

Trata-se de uma pesquisa fundamentada nos estudos sobre as relações entre 

ciência, corpo, gênero e sexualidade (Martin, 1987; Schiebinger,1987; Laqueur,2000;  

Rohden, 2001; Moore e Clarke, 1995; Kessler, 2002; Fausto-Sterling, 2000; Machado, 

2005; 2007; 2008).	Estas contribuições questionam a neutralidade de gênero da ciência, 

apontando um predomínio do viés masculino e heteronormativo do saber médico-

científico.Trazem um entendimento sobre as  produções científicas a partir de valores 

históricos, sociais e políticos, se estabelecendo como interpretações alternativas ao saber 

médico convencional. Mais do que isso, estes trabalhos reúnem argumentos que ajudam 

a reconhecer que a perspectiva de gênero presente na medicina não só se fundamenta 

em estereótipos de como devem ser homens e mulheres como desempenha um papel 

fundamental para revestir de valor científico os preconceitos de gênero e sexualidade.  

																																																													
3	A revista Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia vol. 49 (2005) é inteiramente dedicada 
ao tema.  Em uma busca sobre o tema nesta a revista resultou em 31 artigos que versam sobre abordagens 
diagnósticas, estudos de caso, comparações cirúrgicas, acompanhamento hormonal, entre outros temas. 
No Jornal de Pediatria, também consultado, publicou 5 artigos que enfocam o manejo clínico frente aos 
tipos de intersexualidade. Em 2010, foi lançada uma segunda edição ampliada e revista do livro Menino 
ou menina? Distúrbios da Diferenciação Sexual, Maciel-Guerra e Guerra-Júnior. Este material reúne 
explicações etiológicas (genética, endocrinologia, embriologia) abordagens diagnósticas e propostas de 
intervenção.    
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Como discutirei mais adiante, no caso das intervenções em intersex, essas concepções 

podem assumir um caráter implacável e irreversível (Kessler, 1998; Fausto-Sterling, 

2000; Machado, 2005a, 2005b). 

O material reunido aqui consistiu em textos da área médica brasileira (artigos e 

uma tese), com recorte temporal de 2000-2013, que trouxessem resultados de cirurgias 

genitais realizadas em pessoas intersexuais durante a infância. Os critérios de inclusão 

foram: artigos de autores brasileiros sobre intersexualidade; apresentar resultados 

anatômicos ou funcionais de cirurgias em genitálias de crianças e adolescentes intersex. 

As buscas foram feitas em dois periódicos médicos brasileiros: Arquivos Brasileiros de 

Endocrinologia e Metabologia e Jornal de Pediatria4. A partir destes critérios, acessei 

apenas quatro trabalhos que, da perspectiva médica, notificavam os resultados 

cosméticos e funcionais pós-cirúrgicos. Todos estes eram referentes a dados de 

procedimentos cirúrgicos feminizantes. Além disso, foi incluída uma tese de doutorado 

com dados relativos às operações de caráter masculinizante com o objetivo de discutir 

os critérios quando se pensa em meninos  também (Ver tabela 1).  

Como se nota pelo volume restrito de publicações, ainda não é possível 

identificar na medicina brasileira um investimento consolidado em divulgar as 

evidências dos resultados cirúrgicos5. Do ponto de vista médico, curiosamente, a lacuna 

de registros  fundamenta-se na suposta “raridade estatística” da ocorrência de casos de 

intersexualidade que, por sua vez, alimentaria a escassez de produção do material. Creio 

que este raciocínio impõe barreiras para que a intersexualidade seja mais debatida no 

âmbito político, social e acadêmico no cenário brasileiro.  

Tratei o material bibliográfico a partir da distinção entre técnicas que visam a  

“feminilizar” ou “masculinizar” corpos intersexuais. O primeiro grupo corresponde a 

procedimentos que envolvem a construção de genitálias tidas como femininas: abertura 

do canal vaginal, modificação da aparência e tamanho dos pequenos e grandes lábios, 

redução do clitóris (em termos médicos, respectivamente, introitoplastias, 

vaginoplastias e clitoroplastias). As técnicas “masculinizantes” dirigem-se à 

																																																													
4As buscas nos periódicos foram feitas durante os anos de 2012 e 2013 com os seguintes descritores, 
dispostos de acordo com a sequência em que foram utilizados: “cirurgia genital”, “intersexualidade”, 
“intersexo”, “intersexual”, “ambiguidade genital”, “genitália ambígua”, “hermafroditismo”, “desordem do 
desenvolvimento sexual”, “genitoplastia”, “hiperplasia adrenal congênita”.  	
5Creio que o maior investimento de divulgação de resultados das cirurgias realizadas em âmbito brasileiro 
esteja ocorrendo em revistas científicas internacionais. Na pesquisa de doutorado, em curso, tenho 
verificado publicações de autores brasileiros nas seguintes revistas Clinical Endocrinology, The Journal 
of Urology, Seminars in Reproductive Medicine, entre outros. 	
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remodelação dos órgãos tidos como masculinos: pênis, testículos, bolsa escrotal 

(faloplastia, orquiectomia, a remoção dos testículos)6.   

Neste material, identifico os parâmetros biológicos, técnicos e sociais que a 

medicina utiliza para determinar o grau de “sucesso” ou não das intervenções em 

intersex. O termo “cosmético” designa os aspectos anatômicos da genitália enquanto a 

noção de “funcional” corresponderia à possibilidade de manter relações sexuais, ao 

potencial reprodutivo e aos aspectos fisiológicos, como os atos miccionais. Ressalto que 

não foi possível reconhecer um método sistematizado de avaliação quanto aos critérios 

para definir o que pode ser considerado êxito em cada procedimento cirúrgico. 

Conforme apresentarei mais adiante, embora prevaleçam concepções pouco 

heterogêneas sobre normalidade, aparência e funcionalidade de genitais em tais 

avaliações, estas sofrem variações de acordo como o profissional que está avaliando.  

Tabela 1 

 

	 Autores Ano Revista Título No. de 
sujeitos 

Diagnóstico Tipo de 
Avaliação 

Artigo 
I 

Miranda 
et al 

2005 Arquivos 
Bras. de 

Metabologia 
e 

Endocrinolo
gia 

Genitoplastia 
feminizante e 

hiperplasia 
congênita 

das adrenais: 
análise dos 
resultados 

anatômicos. 

27 HAC 
(23 

sendo 
‘perde
doras 

de sal’) 
 

Anatômica/ 
Cosméticas 
Feminizante 

Artigo 
II 

Braga et 
al. 
 

2005 Arquivos 
bras. de 

metabologia 
e 

endocrinolo
gia 

Mobilização 
total do seio 
urogenital 

para 
tratamento da 

genitália 
ambígua em 
crianças com 
hiperplasia 

adrenal 
congênita 

10 HAC Anatômica/ 
Cosméticas 
Feminizante 

Artigo 
III 

Sircili et 
al. 
 

2006 Clinics Anatomical 
and 

functional 
outcomes of 
feminizing 

genitoplasty 
for 

ambiguous 
genitalia in 

Total de 
34(com 12 
avaliações 
funcionais,
apenas 4 

ativas 
sexualmen

te)  
 

HAC Anatômicas 
e Funcionais 
Feminizante 

																																																													
6Além destas mencionadas, as modificações corporais a que pessoas intersexuais são submetidas podem 
incluir a retirada de útero, ovários ou ainda a remoção ou colocação de próteses nas estruturas mamárias e 
nos testículos/bolsa escrotal. Também são comuns intervenções na uretra, principalmente em quem 
recebeu designação masculina.  
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patients with 
virilizing 

congenital 
adrenal 

hyperplasia. 

 
 

Artigo 
IV 

Mello et 
al. 
 

2010 Ciências 
médicas e  
biológicas 

Avaliação do 
desempenho 
sexual após 

cirurgias 
corretivas de 

genitália 
ambígua. 

4 3 HAC e 1 
disgenesia 

gonadal 
mista  

 

Funcionais 
Feminizante 

Tese Scirlli, 
MHP 

2009 __ Evolução a 
longo prazo 
da cirurgia 

de 
masculinizaç

ão da 
genitália 

ambígua em 
pacientes 

com 
distúrbios do 
desenvolvim
ento sexual 

(USP) 

Total de 
65 com 38 

ativos 
sexualmen

te 
 

n=20 
(46,XY) 

grupo 
associado a 

diversos 
tipos de 

deficiência 
na produção 

de 
testosterona)  

n=11 (46, 
XY) 5alfa 
redutase;  

n=19 
(46,XY) 
origem 

indeterminad
a)n=7 

(46,XY) 
PAIS; n=8 
(46,XX) 
HAC e 
ovário-

testicular	 

Anatômicas 
e Funcionais 
Masculiniza

nte 

 

 

Resultados cosméticos  

Começo destacando que os autores destes trabalhos conhecem as críticas feitas à 

precocidade cirúrgica. Nota-se, inclusive, uma preocupação com o grau de 

complicações decorrentes destas práticas e com o limitado investimento da medicina 

para avaliar essas cirurgias. Em conjunto, porém, validam o que pretendem obscurecer: 

insuficiência de resultados, inconsistências quanto à metodologia de avaliação e 

inconclusividade quanto a técnicas que causam menos danos. Há ainda uma 

predominância de textos que discutem resultados de operações “feminizantes” em 

contraste com apenas um focando em dados relativos às técnicas de “masculinização”. 

Creio que umas das razões para essa diferença se articula ao fato de que, no passado,  o 

protocolo médico primariamente preconizava à designação para o feminino.  
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A comparação destes textos permite também notar que o valor estético 

empregado e almejado para quem foi criada como menina difere daquele utilizado para 

quem foi designado como menino. Inclusive, a observação da estética como um valor 

reservado para quem foi designada como menina já foi feita por Kessler (1998) e por 

Machado (2005). De acordo com essas autoras, quando se pensa em meninas, a 

principal preocupação dos especialistas está em produzir um corpo harmônico entre as 

características visíveis e a genitália construída. Já ao pensar em meninos, a resposta 

funcional do órgão surge como um fator mais importante, havendo um receio de que um 

“pênis que não funciona” prejudique a constituição da masculinidade.   

Analisando os dados referentes às operações destinadas a “feminizar” corpos, 

observei que os 3 artigos elaboraram categorizações próprias para estipular o patamar de 

satisfação relacionado à cirurgia, empregaram técnicas diversas para construir intróitos 

vaginais e para diminuir o tamanho do clitóris. Entretanto, similar à indicação de 

Kessler (1998), percebi que para determinar o maior ou menor grau de sucesso estético 

alcançado cirurgicamente leva-se em conta a combinação entre a aparência do clitóris, a 

profundidade da vagina e as complicações pós-operatórias. 

Um dos pontos que gera dissenso entre os especialistas reside no tipo de técnica 

a ser empregada e no julgamento dos riscos e benefícios em executar vários 

procedimentos em uma só ocasião. Os partidários de “um estágio cirúrgico”, como se 

denomina a intervenção unificada de procedimentos cirúrgicos, destacam que resulta em 

menos complicações, ao passo traz como desvantagem a manipulação de muitas 

estruturas genitais a um só tempo podendo gerar mais cicatrizes e perdas de tecidos. 

Nos artigos sobre técnicas feminizantes, foram realizados procedimentos unificados de 

clitoroplastias e vaginoplastias.  O trecho abaixo descreve um desses procedimentos:   
A pele prepucial do falo foi incisada dorsalmente e puxada 
inferiormente, para formar os pequenos lábios e a parede lateral da 
vagina. A placa uretral não permaneceu ligada à glande porque foi 
seccionada durante a mobilização do SUG [seio urogenital]7 Os 
grandes lábios foram formados a partir das incisões iniciais em V-Y8, 
seguindo-se a pele do escroto. A sonda de Foley9 foi deixada por uma 
semana e não se utilizou molde vaginal (BRAGA et al, 2005).     
 

																																																													
7A estrutura denominada seio urogenital origina a bexiga e uma parte da uretra e próstata, em meninos; e 
uma parte da vagina, em meninas. 
8O tipo de corte cirúrgico V-Y é uma técnica  reconstrutiva aplicada em procedimentos diversos. 
9 Trata-se de um instrumento cilíndrico introduzido no meato urinário até chegar à bexiga para a 
drenagem da urina e das secreções pós-operatórias.			
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Os autores notificaram que 10 crianças, com diagnóstico de hiperplasia adrenal 

congênita (HAC)10, sendo a mais nova com 11 meses e a mais velha com 6 anos, foram 

todas submetidas a este  procedimento. Este tipo de recurso técnico visa reduzir o tempo 

cirúrgico e melhorar os resultados estéticos, sendo considerado “menos” invasivo.  A 

respeito do caráter invasivo das cirurgias, Cabral (2009) argumenta que o fato de a 

medicina colocar o foco discursivo no refinamento das técnicas, que seriam agora 

descritas como “pouco/menos invasivas”, leva os profissionais a desviar do debate a 

respeito do fato de que elas se constituem propriamente como invasivas. 

No que concerne às intervenções no clitóris, impressionam as tentativas médicas 

para reduzí-lo e invisibilizá-lo, compondo as principais metas a serem alcançadas 

cirurgicamente. Destaco os seguintes critérios de dois artigos:  
Simetria e proporção genital — pequenos lábios simétricos e encobertos 
pelos grandes lábios; 2. A proeminência e forma da glande do clitóris — 
glande pequena escondida pelos grandes lábios, só aparecendo após o 
afastamento dos mesmos; Proeminência e forma do corpo do clitóris — o 
tamanho do clitóris não ultrapassa a superfície dos pequenos lábios, mesmo 
quando em ereção (Braga et al. 2005, p. 911 grifos meus)  

 
Os resultados cosméticos foram classificados como excelentes, bons, 
regulares e ruins: excelente, quando a glande do clitóris e dois orifícios eram 
observados no períneo; bom, quando a glande não era observada, mas dois 
orifícios eram encontrados; regular, quando a glande estava presente com um 
orifício perineal,  indicando a persistência do seio urogenital; e ruim quando 
a ambiguidade genital se mantinha (Sircili, 2006, p. 211, grifos meus)11. 

 

Em primeiro lugar, estas concepções parecem evocar uma tradição no 

pensamento médico-científico ocidental que descreve e compreende o corpo feminino 

como passivo, mais notável ainda quando se refere ao funcionamento reprodutivo e 

sexual12. Projeta-se para os genitais  femininos que estes devam parecer “ausentes”, 

																																																													
10A hiperplasia adrenal congênita (HAC) compreende um conjunto de condições associadas a falhas de 
atividades enzimáticas, resultado do desequilíbrio metabólico na produção do hormônio cortisol. No 
cariótipo 46, XX, a insuficiência do cortisol acarreta o excesso de secreção dos andrógenos, podendo	
ocasionar ambiguidade genital. Tendo em vista os padrões anatômicos médicos, a exposição excessiva 
aos andrógenos explicaria a “virilização” da genitália externa, entendida como o aumento das dimensões 
do clitóris. Em sua manifestação mais crítica, conhecida como perdedora de sal apresenta ainda 
comprometimento na produção de mineralocorticóides. Nesse caso, a ausência da intervenção 
medicamentosa leva rapidamente a óbito por insuficiência renal e desidratação.	
11De acordo com estas categorizações, no estudo de Braga et al. (2005), consideradas 10 crianças, 
diagnosticadas (HAC), temos: 7 resultados como “bons” e 3 como “satisfatórios”. Na avaliação de 
Miranda et al. (2005), 27 crianças com HAC, inclusive perdedora de sal, trazem os seguintes indicadores: 
11 “ótimos”; 6 “bons”; 6 passíveis de readequação por hipertrofia; 4  “insatisfatórios” por atrofia. Por 
fim, a pesquisa de Sircili et al. (2006) contou com 34 pessoas,  com 18 resultados “excelentes”; 5 “bons”; 
11 “regulares”.  Sair ess nota se colocar a tabela 
12Já temos referências importantes mostrando como o modelo biomédico explicativo da diferenciação 
sexual segue os estereótipos de gênero a partir do referente da “ausência” (ou passividade) para designar 
o corpo feminino e da “presença” (ou atividade) reservada ao corpo masculino (Winjgaard, 1997; Martin, 
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“discretos”, “invisíveis” em oposição àqueles pensados para uma genitália masculina.  

Não à toa,  a linguagem médica empregada para o clitóris, associa genitais femininos 

atípicos à transgressão de gênero, como nas seguintes menções: “hipertrofia do clitóris”, 

“clitóris fálico”, “clitóris virilizado”, “genitália francamente masculinizada”. Estes 

modos de nomear explicitam a suposição de que para construir corpos passivos 

(entendidos como femininos) basta remover o seu “excesso” (Machado, 2005a).  

Estas concepções lembram as análises já feitas por Laqueur (2001) em relação 

aos modos de conceber genitais. Conforme o autor, no chamado modelo do “sexo 

único” se entendia que os órgãos sexuais de homens e mulheres diferenciavam-se pelo 

grau de exterioridade. Assim, enquanto os genitais masculinos ocupavam o lugar 

externo e da visibilidade, os genitais femininos, embora tidos como os mesmos que os 

dos homens, eram interiorizados e imperfeitos, sendo, posteriormente, compreendidos 

como opostos. Com isto, noto que apesar de todo o esforço médico em reafirmar o 

padrão binário, ainda há ecos da lógica da continuidade sexual para conceber a 

diferença sexual. 

Além disso, concordo com Machado (2005) ao indicar que outra possível razão 

para explicar a ansiedade médica em manter o clitóris longe do olhar se relaciona à 

dificuldade em lidar com a visibilidade do sexo e da excitação feminina. Contudo, um 

fragmento, “a glande não observada”, destacado no segundo trecho, ainda parece 

enigmático. Ao comparar com o restante dos resultados, esse tipo de ocorrência poderia 

remeter a necroses decorrentes das operações13. A seguir, o trecho em que os autores 

comentam sobre os resultados para elucidar esse ponto: 
No início do acompanhamento, duas pacientes tiveram sangramento na 
incisão perineal que parou após a compressão e uma paciente que apresentou 
como Prader V14 teve necrose da glande. [...] 27 de 34 pacientes tiveram 
abastecimento de sangue mantido na glande a partir da mucosa ventral sem 
preservação de nervos dorsais, mas dois deles perderam a glande (pp. 211-
213, grifos meus)  
 

																																																																																																																																																																																			
1987; Schiebinger,1987; Oudshoorn, 1994;). Ilustrativamente, ainda hoje a embriologia costuma 
descrever o processo de diferenciação e determinação sexual na seguinte expressão: “se nada acontece 
durante esse processo, nasce uma menina”. Especificamente em relação às genitálias externas, Moore e 
Clarke (1995) observam que existe uma distinção entre as explicações que comparam de modo análogo e 
homólogo o clitóris e o pênis na medicina. Segundo as autoras, análogo remete à descrição 
correspondente entre as partes dos órgãos enquanto homólogo reporta-se a uma origem embriológica 
comum na qual posteriormente os genitais se diferenciam. 
13 Atualmente, as chances de ocorrer esse tipo de sequela em função do procedimento cirúrgico não são 
remotas. No estudo de Miranda et al (2005), quatro menções a necroses de clitóris são feitas. Porém, estas 
ocorrências foram classificadas pelos autores como resultados “insatisfatórios” ou “ruins”.   
14Escala médica utilizada para definir o grau de “virilização” da genitália.   	
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Ainda que não seja possível afirmar que uma ocorrência tão drástica quanto uma 

necrose corresponda à descrição do critério tido como “bom”, considero surpreendente e 

preocupante, que esta consequência não tenha sido categorizada como insuficiente. 

Mais do que isso, vejo de maneira grave que sequelas dessa ordem não mobilizem um 

espaço de reflexão no artigo. De modo similar, Kessler (1998) relata o caso de um 

estudo médico estadunidense sobre dados pós-cirúrgicos em intersex que exibia uma 

fotografia genital com uma nítida ausência do clitóris, sendo rotulado como resultado 

cosmético “ótimo”. Ela afirma que os genitais externos, como marcas de gênero, 

permitem que a ausência do clitóris seja aceitável para o cirurgião, porque o seu 

compromisso é construir uma anatomia considerada apenas “passável”, “reconhecível” 

em termos do dimorfismo de sexo/gênero. Do ponto de vista cirúrgico, a perspectiva de 

que o clitóris pode ser apenas um “esboço” reforça a ideia de que a construção cirúrgica 

se propõe a tornar o corpo dicotomizado como “marcas de gênero” em função de certos 

referentes culturais a respeito das genitálias.  

No que diz respeito aos procedimentos modeladores de vagina, fica sugerido que 

as outras estruturas que compõe as genitálias externas femininas parecem receber menos 

atenção nas cirurgias em intersex (Kessler, 1998). Na bibliografia pesquisada, por 

exemplo, os grandes e pequenos lábios nem aparecem explicitamente entre os critérios 

examinados para determinar o grau de êxito cirúrgico. Menciona-se lateralmente, 

através de características como a rugosidade e a pigmentação e nas complicações pós-

cirúrgicas. Uma ressalva a ser feita diz respeito ao nível de fusão dessas estruturas, 

sendo determinante para diferenciar meninos e meninas no momento do diagnóstico. 

Diante disso, pode-se supor que estas estruturas, por receberem menor destaque na 

medicina15, estão sujeitas à maior tolerância quanto à variabilidade de suas expressões. 

No quesito “complicação cirúrgica”, não é desprezível o volume de efeitos 

adversos: persistência de pequenos lábios grandes e do enrugamento dos grandes lábios; 

reoperações; infecções no pós-operatório; atrofias (necrose); hipertrofias (Miranda et al. 

2005); estenoses; reoperações; excesso de pele nos pequenos e grandes lábios; aumento 

clitoriano e reabertura da cicatriz nos pequenos lábios (Braga et al, 2005); sangramentos 

e estenose vaginal,  duplo orifício;  infecções urinárias; necrose da glande; aumentos 

clitorianos (Sircilli et al, 2006). Nas situações em que a cirurgia foi incapaz de 

																																																													
15É interessante notar que cada vez mais, porém, o ramo das cirurgias genitais estéticas femininas volta à 
atenção para essas estruturas, oferecendo uma gama diversificada de procedimentos que visam a alterar o 
volume dos tecidos, a pigmentação, a pilificação. Ver McDougall (2013).   



11	
	
	

promover o genital ideal, decorreram outras “reparações” com o intuito de corrigir as 

imperfeições remanescentes, aumentando as chances de originar ocorrências 

complicadoras resultantes das próprias intervenções.  

Apesar destes indicadores pouco otimistas, tendo em vista o grau de complicações 

envolvidas, os três estudos trazem conclusões semelhantes quanto à precocidade cirúrgica: 
[...] acreditando ser esta a conduta mais adequada e com menor trauma 
para a criança e a família, sugerimos que a genitoplastia feminizante 
deva ser realizada tão logo quanto possível nas meninas portadoras de 
“vagina baixa”, retardando a vaginoplastia nas portadoras de “vagina 
alta” até os dezoito meses. (Miranda et al., 2005 p. 143).  
 
[...] a nossa observação é favorável à correção precoce da genitália, 
em tempo único. Notou-se que, quanto mais nova a criança, menor é a 
distância entre o períneo e o colo vesical (pelve rasa), favorecendo a 
exposição e a dissecção. Outros facilitadores, nas crianças de baixa 
idade, são a maior mobilidade e a disponibilidade dos tecidos para a 
vaginoplastia (Braga et al. 2005, p.913)  
 
Considerando que as crianças têm noções de gênero antes dos 2 anos 
de idade, é preferível efetuar a genitoplastia até dois anos de idade. 
Em nosso estudo, 18 pacientes foram submetidos à cirurgia antes de 2 
de anos com bons resultados. Este reparo cirúrgico precoce foi muito 
importante para os pacientes e suas famílias (Sircili, 2006, p. 213). 

 

Do ponto de vista da cirurgia, a maleabilidade do corpo da criança auxilia a 

justificar as cirurgias precoces porque permitiria maior manipulação de tecidos, o que 

deveria resultar em “menos” complicações. Os procedimentos normalizadores só se 

mostram “controversos”, quanto ao emprego e à execução da técnica e não quanto à decisão 

de ter que intervir rapidamente.  

Prosseguindo a análise dos resultados anatômicos, encontrei dados convergentes 

no estudo feito sobre quem recebeu designação masculina. A tese de Scirlli (2009)  

oferece resultados de procedimentos masculinizantes, composta por 65 pessoas, sendo 

que  95%  operados pelo mesmo cirurgião e com o mesmo recurso técnico ou suas 

variações. Em primeiro lugar, o tipo mais comum de cirurgias feitas para o sexo 

masculino não se reserva a pênis considerados pequenos. As  hipospádias são  

ocorrências em que a abertura da uretra não está tipicamente localizada na ponta do 

pênis. Corrigir a posição da uretra implica não só no ajustamento da direção do jato 

urinário, permitindo aos meninos que possam urinar de pé, como pode resultar em  

ganho de centímetros no tamanho final do pênis. Em segundo lugar, um dos pontos 

mais curiosos nessa investigação refere-se às mais de 200 técnicas disponíveis que 

podem ser empregadas para “masculinização” de uma genitália. Uma das razões 
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atribuídas à existência do vasto número de procedimentos reside na variabilidade de 

condições que se agrupam em torno do termo hipospádia (Fausto-Sterling, 2000).  

Também chama atenção nesse material a distinção entre os procedimentos 

destinados a intervir nos pênis, chamados “masculinizadores”, daqueles dirigidos aos 

testículos e à remoção de estruturas  tidas como femininas, tais como tecidos ovarianos 

e mastectomias, designados como “complementares”. A hierarquização das 

intervenções foca a centralidade da assistência no pênis, enquanto sinônimo de 

masculinidade. Por outro lado, curiosamente, é como se dissessem que um pênis só se 

torna um, após, a intervenção da medicina ao passo que, continuamente, alegam que não 

são bons em construí-los. Nesse sentido, todos os 65 participantes do estudo se 

submeteram a algum tipo de cirurgia para alterar a angulação do pênis, mas nem todos 

passaram pelas intervenções dos grupos seguintes.  

No casos das cirurgias masculinizantes,   também  deve ser encarado com maior 

cuidado o quesito “complicações cirúrgicas”. Verificaram-se múltiplas sequelas e, 

frequentemente, envolveu cirurgias adicionais, causando significativas cicatrizes. De 

acordo a autora, notifica-se 28 resultados como “bons”; 35 “regulares” e 2 “ruins”. 

Interessante perceber que os resultados qualificados como bons não superam os 

considerados regulares, diferindo dos indicadores dos estudos feitos com quem recebeu 

atribuição do sexo/gênero feminino.  

Talvez devido ao significativo volume de ocorrências não exitosas nas 

normalizações masculinizantes, recorre-se a argumentos técnicos com mais frequência 

para justificar o que pode ser visto como um erro, responsabilizando o material 

cirúrgico pouco sofisticado, a aplicação de uma técnica menos refinada ou ainda  um 

cirurgião menos experiente. De outra parte, essas explicações reportam-se ao grau de 

entusiasmo com que os avanços tecnológicos na área médica são recebidos ao passo que 

há pouco reconhecimento de que os progressos de hoje venham a ser tomados como 

problemáticos futuramente. Neste contexto, mesmo que a experiência do profissional 

não evite que erros possam acontecer, valoriza-se bastante porque permite o 

aperfeiçoamento da habilidade em executar os procedimentos e a seleção mais 

cuidadosa dos materiais que serão utilizados.  

Nesta perspectiva, a tecnologia, vista como primariamente positiva, permite que 

resultados inadequados sejam explicados pela restrição da técnica cirúrgica disponível. 

Fica sugerido que tais circunstâncias poderiam ser resolvidas com mais alguns anos de 

aperfeiçoamento. Embora não haja dúvidas de certa coerência desse ponto de vista,é 
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preciso enfatizar que o que está em jogo tanto diz respeito ao compromisso com a 

manutenção dos dimorfismos de sexo/gênero como à incorporação de um conceito de 

avanço médico. A combinação desses dois aspectos tem servido como justificativa para 

que os profissionais minimizem a sua participação nessa atividade.  

A despeito dos indicadores negativos alcançados, ainda é interessante notar  

como se expressa o entusiasmo com os resultados das operações através da estratégia 

visual de divulgação desses dados. Como parte do aparato de convencimento da 

medicina em relação ao otimismo desses resultados, o material analisado reúne 

fotografias legendadas com “pré/pós-operatório”, mostrando esquemas do roteiro 

técnico e aspectos diversos das genitálias.  As exibições de fotos de genitais antes e 

depois da intervenção chamavam a minha atenção nos textos médicos porque 

priorizavam as imagens de genitálias em que os resultados cirúrgicos tinham atingido o 

critério cosmético máximo estipulado. Por exemplo, destaco que no caso de cirurgias 

em quem recebeu designação feminina, as fotos envolviam a presença de pinças, de 

material cirúrgico ou, mais frequente, de dedos médicos, caracterizados por luvas, 

apontando (ou puxando) os tecidos genitais. Como uma das metas cirúrgicas é afastar o 

clitóris do olhar, é comum encontrar genitálias em close na estrutura que receberá (e/ou 

recebeu) a incisão. Com este tipo de registro, entendo que se assinala a eficácia da 

técnica cirúrgica e atribui prestígio ao cirurgião que realizou a operação. 

É importante lembrar também que estudos sobre a produção científica vêm 

mostrando como a anatomia ocupa uma posição chave para entender o lugar do 

sexo/gênero em determinados contextos históricos (Schiebinger, 1987; Laqueur, 2001; 

Moore e Clarke, 1995). O corpo, em geral, aparece como lócus da diferença de modo 

que a criação de imagens médicas torna certos elementos cruciais na compreensão de 

determinados repertórios corporais, contribuindo para construir sentidos específicos de 

visualização, reconhecimento e interpretação dos corpos (Moore e Clarke, 1995). 

Quando se trata de uma especialidade como a cirúrgica, entendo que a veiculação de  

imagens nos artigos ao mesmo tempo em que colaboram para orientar uma leitura 

específica das anatomias genitais  também fazem parte da educação dos cirurgiões. 

Resultados funcionais 

Para muitos praticantes da medicina, a funcionalidade do órgão sexual agrupa o 

potencial reprodutivo e a possibilidade de manter intercurso sexual com penetração.  

Quando se pensa em um corpo masculino ou feminino, há distintas preocupações nas 

apreciações sobre órgãos sexuais funcionais, articulando-se intimamente ao que se 
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espera socialmente de homens e mulheres  (Kessler, 1998; Machado, 2005; 2008). 

Neste eixo, determinar o sucesso da técnica vincula-se à expectativa de cumprimento 

das normas de gênero e da norma heterossexual, a partir da capacidade de manter 

práticas sexuais penetrativas. Analisei dois textos relativos a indicadores funcionais 

feminino (Sircilli, 2006; Mello, 2010) e um masculino (Sircilli, 2009). Como vimos no 

tópico anterior, as avaliações médicas não necessariamente  levam em conta o relato dos 

pacientes. No caso de avaliações funcionais, em que a vida sexual está em questão, 

como elas ocorrem?  

Em relação aos artigos que enfocam aspectos da sexualidade de intersexuais que 

cresceram como mulheres, o estudo de Mello et al (2010)  avaliou os resultados do 

desempenho sexual por meio de um teste psicométrico, aplicado em três mulheres 

diagnosticadas com (HAC) e uma com disgenesia gonadal mista16. Apesar de se tratar 

de um número reduzido de participantes, os indicadores impressionam: todas relataram 

algum tipo de complicação, tais como ausência de orgasmos, ardência, dores e 

contrações vaginais involuntárias durante as relações sexuais.  

Da parte dos autores do estudo, notava-se uma incipiente preocupação sobre o 

papel do clitóris na vida sexual feminina, reconhcendo que as intervenções cirúrgicas 

podem ocasionar danos irreversíveis à sensibilidade deste órgão. Explicam tal 

comprometimento imputando à ausência de “acurácia” nos textos anatômicos, que 

seriam incapazes de fornecer uma topografia mais exata e universal (Mello et al., 2010). 

Supostamente de ordem técnica, essa justificativa explicita o status ainda secundário do 

clitóris para a sexualidade feminina na comunidade médica mais ampla17. 

No artigo de Sircili et al. (2006), entre as 12 participantes somente quatro 

afirmaram manter relações sexuais e puderam ser incluídas na pesquisa. Com 

indicadores tão preocupantes quanto o estudo anterior, as 4 mulheres relataram: 

sangramentos, dores, estreitamento vaginal, constantes sessões de dilatação. Todavia, 

esta investigação não explicita como foi feita a avaliação, dificultado saber se houve 

consideração sobre o papel do clitóris ou se ficou restrita ao papel das vaginoplastias. A 

seguir,  os critérios adotados para determinar a funcionalidade após as cirurgias: 

																																																													
16Corresponde a uma categoria diagnóstica que engloba variações anatômicas, cromossômicas e gonadais 
(testículos e/ovários). A medicina caracteriza de disgenesia gonadal mista quando entende que há 
presença de tecidos com formação testicular e derivados mullerianos (estruturas que originarão ovários) 
com expressões variadas de genitália externa.  
17Em outras áreas, como a sexologia, o desempenho do clitóris para o prazer sexual feminino interessa à 
medicina desde a segunda metade do século XX.   
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Excelente: fluxo menstrual normal; intróito vaginal com possibilidade de 
penetração; Bom: fluxo menstrual normal; estenose vaginal tratada com 
dilatações; Regular: fluxo menstrual normal; estenose vagina tratada com 
dilatações; dor e sangramento em relações sexuais; Ruim: sem fluxo 
menstrual normal e sem relações sexuais (Sircili et al, 2006).  

 
A partir disso, 8 resultados qualificados como “excelentes”, 3 como “bons”e 1 

como “regular”. Se apenas 4 participantes afirmaram ser sexualmente ativas e sob 

condições problemáticas, me parece prudente manter reservas quanto à persuasão desses 

indicadores. É intrigante, por exemplo, a proeminência do critério de avaliação do 

“fluxo menstrual normal”. Sugiro como explicação, o caráter simbólico da menstruação 

para representar o potencial de fertilidade frente às expectativas em torno da reprodução 

feminina. Ao contrário do caso masculino, em que essa preocupação é menor, a reposta 

sexual feminina historicamente se constrói indissociavelmente da capacidade 

reprodutiva (Laqueur, 2001; Moore e Clarke, 2005). 

Resumidamente, nos dois artigos, inexiste a discussão explícita sobre os efeitos 

das clitoroplastias para o prazer sexual. Quando se pensa em meninas, concordo com 

Cabral (2001) sobre as práticas cirúrgicas terem raízes no temor de uma sexualidade 

feminina emancipada, cujo prazer não estaria exclusivamente no sexo penetrativo 

vaginal. Com isto, se projeta a preocupação com os parceiros sexuais mais do que com 

as próprias mulheres. De outra parte, acho importante, ainda, retomar os 

questionamentos feitos por Fausto-Sterling (2000) e Kessler (1998) dirigidos aos 

estudos de avaliação funcional quando se pensa em mulheres: quais são os efeitos 

subjetivos em ter que passar por sessões de dilatações, exames de rotina, para que a 

“neovagina” não fique obstruída ainda na infância e adolescência? Como saber se há 

recusas em submeter-se às dilatações ou a novas cirurgias? Acrescentaria, ainda, a 

necessidade de avaliar o desempenho cirúrgico, levando em conta experiências de 

mulheres não heterossexuais. 

 No caso do estudo das avaliações em quem recebeu designação masculina, lembro 

que a amostra  contou com 65 participantes, mas apenas 44 deles eram adultos e puderam 

ser avaliados quanto ao quesito da funcionalidade. Estes responderam a um questionário 

dividido na seguinte ordem: 1) sintomas urinários (incluía oito itens sobre a posição em que 

esses homens urinavam e sobre aspectos desta ação); 2) atividade sexual (sete questões a 

respeito da atividade sexual); 3) idade na primeira cirurgia de correção genital (apenas o 

item “você gostaria de ter sido operado antes?”); 4) satisfação pessoal (somente a questão 

“você está satisfeito com o resultado cirúrgico?”) Todas estas perguntas deveriam ser 

respondidas por meio do preenchimento dos campos “sim” ou “não”. 
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Dentre os 44 sujeitos, 38 relataram manter relações sexuais, dentre os quais, 

nove declararam insatisfação com seus resultados cirúrgicos. O grau de insatisfação 

notificado por eles não mantinha ligação direta com o tamanho final do pênis, mas à 

presença de dores durante a ereção ou à ausência de penetração.  Da perspectiva médica, 

a busca da confirmação da norma heterossexual fica explícita nos critérios relativos à 

“satisfação sexual” como mostrado a seguir: 
Atividade sexual adequada: quando o paciente referia ereção sem dor e sem 
curvatura da haste peniana, podia manter atividade sexual com coito intra-
vaginal e apresentava orgasmo com ejaculação. Atividade sexual satisfatória 
quando referia ter ereção sem curvatura da haste peniana e sem dor, 
apresentava orgasmo, porém, não ejaculação. Atividade sexual insatisfatória 
quando o paciente referia não conseguir manter atividade sexual (Sircili, 
2009, pag. 29, grifo meu).  

 
É marcante a omissão, entre os critérios avaliados, do potencial de fertilidade 

desses homens. Pode-se especular que os médicos até consideram a reprodução para os 

homens, mas esta parece ficar subsumida à ejaculação. Já não se pode dizer o mesmo da 

possibilidade de urinar em pé para a constituição da masculinidade. Como destacado 

abaixo, trata-se de um critério de grande importância para a medicina:  
A micção foi considerada normal quando o paciente conseguia urinar em pé, 
sem esforço miccional, com jato urinário reto e calibroso direcionado para 
frente, sem perdas urinárias pós-miccionais e sem a necessidade de ordenhar 
a uretra após a micção (Sircili, 2009, pag. 29). 

 
As experiências constitutivas dos referenciais de hegemônicos de masculinidade 

ficam resumidas a urinar em pé e ter um pênis suficientemente grande para penetrar 

uma mulher. Já argumentei que, da perspectiva do cirurgião, o pênis define quase 

exclusivamente a masculinidade, tornando difícil a “restauração” uma vez que tenha 

sofrido danos ou mesmo que seja percebido como nunca tendo estado lá. Para Machado 

(2005), a construção de um pênis não funcional é tida como muito grave para os 

médicos porque representa uma ameaça às relações heterossexuais. No contexto 

observado pela autora, a homossexualidade masculina parece ser mais evitada do que a 

feminina, levando-a a cogitar se não haveria um cuidado maior dos médicos em 

preservar a masculinidade. 

Se as “marcas de gênero” distintivas para os meninos residem em um pênis 

suficientemente grande, habilitado a urinar em pé; nas meninas está em uma vagina 

esteticamente penetrável e em um clitóris não visível ou discreto. A preocupação em 

“proteger” o processo de diferenciação sexual emerge pela percepção de que a diferença 

sexual, embora tida como natural e biológica, se mostra suscetível a instabilidades 
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(Rohden, 2001). Ainda segundo a autora, “o problema da ameaça a uma rígida distinção 

entre os gêneros serve de parâmetro para intervenções efetivas e mesmo dramáticas na 

vida pessoas” (p. 25), de modo que, nas cirurgias em crianças/adolescentes intersex, 

excetuando-se os casos que envolvem risco de morte, está presente a tentativa de afastar 

os perigos que a ambiguidade provoca. Estes perigos, como demonstrado ao longo dos 

fragmentos dos discursos apresentados, representam a possibilidade de escapar ao 

binarismo de gênero e sexo. Logo, as intervenções cirúrgicas “protegem” assegurando 

os valores heterocentrados nas quais estão fundamentadas. 

 

Perspectivas finais 

La promesa de mi médico a mi familia fue 
la de transformarme en una mujer 
verdadera; una franja de insensibilidad 
entre el ombligo y el pubis, cruzada por 
cicatrices, es la marca de la promesa  
(Mauro Cabral) 

 
Ao longo desse texto, discuti intervenções médicas passíveis de serem descritas 

como “violações corporais”, incidindo sobre o gênero e a sexualidade destas pessoas. 

Acompanho Cabral (2003) quando afirma que a medicina, na tentativa de instalar uma 

ordem essencial pré-cirúrgica, finda por inaugurar uma realidade pós-cirúrgica. As 

operações em intersex originam uma espécie de dependência dos cirurgiões para alterar 

o que ficou pendente na etapa anterior. Nas condições apresentadas, ainda que existam 

genuínas preocupações médicas quanto ao alcance futuro das intervenções e quanto aos 

efeitos adversos, pondero se em outras áreas da especialidade cirúrgica, a existência de 

consideráveis complicações assume a mesma gravidade que observamos aqui.  

Do meu ponto de vista, as estratégias para validação do saber médico e da 

manutenção da “necessidade cirúrgica” se articulam, em parte, à tendência em 

supervalorizar os resultados estéticos e, inversamente, na minimização dos aspectos 

funcionais. Creio que uma das razões para que os resultados anatômicos tenham 

recebido mais atenção em estudos longitudinais seja porque remetem à confirmação de 

um “sexo verdadeiro” ao passo que as avaliações acerca da funcionalidade aumentam as 

chances de tornar públicas as problemáticas decorrentes das intervenções em genitais 

em pessoas intersexuais. Isto é, que as operações podem, efetivamente, ocasionar danos 

irreparáveis físicos e subjetivos.   
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Dito isso, também entendo que avaliar o impacto sexual da intervenção implica, 

de modo mais direto, em uma abertura dada a intersexuais para notificar as suas 

próprias experiências em relação à cirurgia. O engajamento nestas atividades envolve 

saber da condição e a disposição de falar, de torná-la socialmente visível. De todo 

modo, mesmo entre aqueles que se apropriam do discurso médico, não se pode exigir a 

obrigatoriedade em participar de pesquisas e estudos sobre o tema.  

Por fim, embora os resultados cirúrgicos devam receber maior atenção por parte 

da medicina, acompanho Kessler (1998), Dreger (1999) e Fausto-Sterling (2000) nas 

ressalvas feitas a esses dados. Segundo elas, estudos de longo prazo podem sugerir uma 

espécie de consentimento para que as cirurgias continuem a ser feitas precocemente em 

nome do aperfeiçoamento técnico. Nos indicadores analisados aqui, mesmo na medicina 

baseada em evidências, não há registro suficiente sobre a validade cirúrgica, nem  que 

esta prática não tenha consequências sérias em diversas esferas. Por isso, mesmo que 

estes estudos médicos trouxessem um volume mais significativo de resultados positivos, 

argumento em favor de precaução quanto a servirem de balizadores para intervir tão 

rapidamente. Mais do que isso, sugiro que a precariedade dos dados dessas avaliações  

pode ser lida como mais um elemento a reforçar a ideia de que precisa ser analisado 

mais seriamente o fato de que a recomendação médica segue como um apelo à rapidez 

da normalização corporal como única solução possível.   
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