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Resumo: A intersexualidade é resultado de um desequilíbrio entre os fatores que 
determinam o sexo. O estigma sobre as pessoas com intersexo constitui assunto 
complexo, integrando os Direitos Humanos. A criança intersexuada enfrenta diversas 
necessidades de ordem diagnóstica, física, funcional, psicológica, social, além daquelas 
de natureza jurídica para seu registro civil. Desafios relativos à realização de exames 
específicos e obtenção de medicamentos, além da necessidade de apoio terapêutico e 
familiar. Estas questões dialogam com a dignidade da pessoa humana, princípio basilar 
dos Direitos Humanos. O tema é atual e ainda pouco discutido no âmbito das ciências 
sociais. Sabe-se que uma anomalia genital ocorre em uma freqüência considerável. O 
objetivo do artigo é discutir a proteção da criança intersexuada na perspectiva dos 
Direitos Humanos. O método de abordagem é qualitativo, adotando-se revisão de 
literatura, revisão legislativa e entrevista semiestruturada como procedimentos. 
Entrevistadas três médicas, uma psicóloga e uma assistente social que atuam na área da 
intersexualidade. A partir da experiência de cada uma, questionou-se a respeito 
percepção das profissionais quanto à discriminação da criança intersexuada. Concluiu-
se que estas crianças sofrem constantes discriminações. A discriminação é um tema 
recorrente na sociedade e percebe-se que mesmo com toda a evolução ainda é possível 
identificar os limites culturais, de valores e a exclusão. Os valores da Declaração 
Universal dos Direitos dos Homens ainda não são observados. Para enfrentar 
discriminação oportuno disseminar o conhecimento sobre o tema para a efetivação dos 
direitos das crianças com intersexo e publicar uma cartilha direcionada aos pais e à 
comunidade a respeito do tema e com ênfase nos direitos da criança. 
 
Palavras- Chave: Intersexo; Direito da Criança; Direitos Humanos; Direito à Saúde.  
 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 A questão do intersexo 
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A intersexualidade constitui resultado de um desequilíbrio entre os fatores que 

determinam o sexo3, dessa forma, os indivíduos apresentam caracteres tanto masculinos 

quanto femininos4. O desequilíbrio ocorre em 01 de cada 4.500 nascimentos5, sendo 

fundamental para sua detecção precoce o cuidadoso exame dos genitais de todo recém-

nascido6. Atualmente, em termos biomédicos, o intersexo é classificado em quatro 

grandes grupos: 1. hermafrodismo verdadeiro; 2. disgenesia gonadal mista  3. pseudo-

hermafrodismo masculino  4. pseudo-hermafrodismo feminino7.  

Na literatura sobre o tema, o termo intersexo não é empregado, pois traria um 

sentido intermediário ou de terceiro sexo, o que não seria adequado para o paciente8, 

passando a ser nomeado como Anomalia do Desenvolvimento Sexual (ADS) ou 

Desordem do Desenvolvimento Sexual (DDS)9. No presente artigo, porém, dialogando 

com o modelo social de deficiência, que reconhece o corpo com impedimentos como 

uma expressão da diversidade humana e não apenas o resultado de um diagnóstico 

biomédico de “anomalias”10, entende-se que estas nomenclaturas transmitem uma idéia 

de que a intersexualidade é resultado de “anomalias” ou “desordens”, reforçando o 

estigma sobre as pessoas com intersexo11.  Optou-se pelo termo “intersexo” em face do 

tensionamento entre as opções supra, advindas da Endocrinologia Pediátrica. 

O estigma em relação às pessoas com intersexo é um assunto delicado. O 

tratamento médico pode vir a prolongar-se, em algumas circunstâncias, durante a 

existência da pessoa, sendo necessária a realização de exames, a utilização 

medicamentos e em alguns casos cirurgias corretivas12. 

Ademais, muitas outras dificuldades e barreiras precisam ser superadas pelos 

indivíduos com intersexo, tanto na sua subjetividade, mediante situações de auto-
                                                           
3 CANGUÇÚ-CAMPINHO, Ana Karina Figueira. Aspectos da Construção da Maternidade em 
Mulheres com Filhos Intersexuais. 2008. Dissertação (Mestrado em Saúde Comunitária) - Instituto de 
Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, 2001. 
4 VILAR, Lúcio. Endocrinologia clínica. editores associados Claudio Elias Kater. ET. AL. 4.ed.  Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
5 VILAR,Op. cit., p. 172 
6 DAMIANI, Durval; GUERRA-JUNIOR, Gil. As novas definições e classificações dos estados 
intersexuais: o que o Consenso de Chicago contribui para o estado da arte?. Arq Bras Endocrinol 
Metab,  São Paulo,  v. 51,  n. 6, Aug.  2007  
7 VILAR, Op. cit. 
8 ibidem 
9 DAMIANI; GUERRA-JUNIOR, Op.cit. 
10DINIZ, Debora; BARBOSA, Lívia; SANTOS, Wederson Rufino dos. Deficiência, Direitos humanos e 
Justiça. Sur, Revista Internacional dos Direitos Humanos, São Paulo,  v. 6,  n. 11, dez. 2009. 
11 DAMIANIl; GUERRA-JUNIOR, Op.cit 
12 GUERRA-JUNIOR, Gil; MACIEL-GUERRA, Andréa T.. O pediatra frente a uma criança com 
ambigüidade genital. J. Pediatr. (Rio J.),  Porto Alegre,  v. 83,  n. 5, nov.  2007 .   
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aceitação e tolerância, ou no seio familiar, relacionadas com a necessidade de 

compreensão, apoio e amor dos seus entes próximos. A pessoa com intersexo ainda tem 

que enfrentar o preconceito social e cultural perante a sua situação, assim como a 

ignorância e invisibilidade que ainda pairam sobre o assunto no meio acadêmico e 

cientifico13. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM), em 2003, emitiu a Resolução 1664 

tratando do intersexo e propondo, entre outras medidas que a criança com intersexo seja 

considerada como um caso de urgência médica e social, buscando o tratamento em 

tempo hábil. Reconheceu a necessidade de uma estrutura mínima que contemple a 

realização de exames necessários e de uma equipe multidisciplinar que assegure 

conhecimentos em áreas diversificadas pediátrica, endocrinologia, psiquiatria, entre 

outras. Destaca o Conselho a importância do paciente e seus familiares receberem apoio 

e informações sobre o problema e suas implicações; bem como, no momento 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 proposto14. 

A preocupação do CFM busca assegurar a dignidade da pessoa humana, no caso, 

da criança com intersexo. A dignidade constitui uma garantia Constitucional, princípio 

basilar dos Direitos Humanos15. Neste entendimento a Constituição Federal (CF) 

garante o direito à vida, à saúde, a igualdade, à infância, direitos estes, essenciais para 

que todas as crianças, inclusive a criança com intersexo, tenham uma vida plena.  

 

1.2  Direitos Humanos, seus princípios e seus reflexos. 

 

A preocupação pelo Direito Internacional em proteger os direitos do homem teve 

seu início após a segunda Guerra Mundial16. E em 26 de junho de 1945, através da 

Carta de São Francisco, a ONU veio conferir aos Direitos Humanos uma estrutura 
                                                           
13ibidem 
14 BRASIL. Resolução CFM nº 1.664, de 12 de maio de 2003. Diário Oficial da União; Poder Executivo, 
Brasília, DF, n. 90, 13 maio 2003. Seção 1, p. 101-2. 

15 COMPARATO, Fábio Konder.  Fundamento dos Direitos Humanos. Artigo apresentado ao Instituto de 
Estudos Avançados da USP em 1997  
16 PIOVESAN, Flávia. Igualdade, Diferença e Direitos Humanos: Perspectiva Global e Regional. In: 
SARMENTO, D.; IKAWA, D.; PIOVESAN, F. Igualdade, Diferença e Direitos Humanos. Rio de 
Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. p.47-77. 
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constitucional no ordenamento do direito internacional. A adoção da carta garantiu os 

pressupostos jurídicos que permitiram à sua Assembléia Geral adotar a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (DUDH) em Dezembro de 1948. 

Em seu preâmbulo, a DUDH reconheceu a importância da dignidade inerente a 

todos os membros da família humana, como fundamento da liberdade da justiça e da 

paz no mundo. Neste momento, o princípio da dignidade da pessoa humana adquiriu 

contornos universais17. 

Foi a dignidade concebida como razão fundamental para a estrutura da 

organização do estado e para o direito. Ressalva Sarlet18 a dificuldade de alcançar um 

conceito satisfatório para definir dignidade da pessoa humana, chamando a atenção de 

que não é possível estabelecer um rol exaustivo de violações da dignidade. Neste 

contexto, o autor  propõe uma possível concepção de dignidade da pessoa humana  

 
 [...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser 
humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 
parte do estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 
ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão dos demais seres humanos, mediante o devido respeito aos 
demais seres que integram a rede da vida [...] 19 
 

 

Nesta perspectiva da dignidade, Sarlet20 afirma que tal proposta conceitual deve 

sempre ser testada à luz da relação entre dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais. Dessa maneira, visando combater qualquer ato degradante e desumano, 

reconheceu-se na DUDH o princípio da igualdade, essencial para todo ser humano em 

sua dignidade de pessoa; o princípio da liberdade, desdobrando-se em direitos civis e 

políticos e o princípio da solidariedade que está na base dos direitos econômicos e 

sociais21. 

                                                           
17 ibidem 
18 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988.9.ed.rev.atual - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. 
19

 SARLET, Op.cit., p.73 
20 SARLET, Op.cit. 
21 PIOVESAN, op.cit. 
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Acerca do princípio da igualdade, entende Piovesan22 que este abrange três 

vertentes: a igualdade formal, aquela reduzida à letra de lei; a igualdade material, que 

corresponde ao ideal de justiça social e distributiva, que seria orientada pelo critério 

socioeconômico; e a igualdade material, que se refere ao ideal de justiça como 

reconhecimento de identidades. Sendo assim, Piovesan23, afirma que a igualdade só é 

alcançada quando somado o reconhecimento à redistribuição. No mesmo sentido, 

Santos24 afirma que “as pessoas e os grupos sociais têm o direito de ser iguais quando a 

diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes, quando a igualdade os 

descaracteriza’’. Defendem estes autores a ideia da necessidade de uma igualdade que 

reconheça as diferenças, e que estas diferenças não gerem desigualdades. 

E é neste contexto que a Declaração afirma como princípio a proibição da 

discriminação25. O Comitê de Direitos Humanos, em sua Recomendação nº 18, entende 

que o princípio da não discriminação é um princípio fundamental previsto no próprio 

pacto, condição e pressuposto para o pleno exercício dos Direitos Humanos nele 

enunciados26. Discriminação, como ensina Piovesan27, significa qualquer tipo de 

distinção, exclusão, preferência com o objetivo de mitigar ou até mesmo anular o 

exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais. 

No âmbito Internacional dos Direitos Humanos são utilizadas duas estratégias 

para combater a discriminação. Uma é a repressiva punitiva, que visa punir, impedir e 

eliminar a discriminação, a outra, é a promocional, que visa promover a igualdade. O 

combate à discriminação é medida fundamental sendo necessário complementar a 

proibição da discriminação com medidas compensatórias capazes de assegurar a 

diversidade e  viabilizar o direito à igualdade28. A Carta Magna Brasileira de 1988 

estabelece a busca da igualdade material, que transcende a igualdade formal29. 

                                                           
22 PIOVESAN, Flavia. Ações afirmativas da perspectiva dos direitos humanos. Cad. Pesqui.,  São Paulo,  
v. 35,  n. 124, abr.  2005 .    
23 PIOVESAN, Op.cit, 2005 
24 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para Libertar: os caminhos do cosmopolitismo 
multicultural . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.passim 
25 PIOVESAN,F. a Grandes Convenções de Direitos Humanos. In: Brasil Direitos Humanos, 2008: A 
realidade do país aos 60 anos da Declaração Universal.- Brasília SEDH, c 2008. p.33-35. 
26

 ibidem 
27 PIOVESAN, Op.cit.,2005 
28 ibidem 
29 PIOVESAN, Op.cit.,2005 
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A CF é um marco no campo da normatização de direitos e garantias 

fundamentais, resultado do processo de democratização do Estado e do Direito30. Esta 

nova concepção ensejou não só a ratificação de Tratados e Convenções internacionais 

de proteção dos Direitos Humanos, como a inclusão em seu texto constitucional, de 

princípios consagrados nos referidos instrumentos internacionais, dando-lhes força de 

norma de aplicabilidade imediata31. 

Os direitos humanos passaram a ocupar posição de supremacia no ordenamento 

jurídico brasileiro com a CF. Neste contexto, a Carta de 1988 engloba como direitos 

fundamentais o direito à vida, à saúde, a igualdade, à infância. No capítulo intitulado: 

“Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, traz a CF a inovação 

mais significativa quanto à proteção da criança e do adolescente, com a inclusão do 

artigo 227, assegurando-lhes direito à saúde, à família, à dignidade, entre outros, e 

colocando-os a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, como dever da família da sociedade e do estado.  

Neste contexto, ao lado dos princípios e normas instituídos pela CF, a 

Convenção dos Direitos da Criança (CDC), adotada pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas em 20 de novembro de 1989, proclamou que as crianças, devido ao seu especial 

estado de desenvolvimento, têm direito a uma ajuda e assistência especial e que a 

família deve receber a proteção e assistência necessária para desempenhar seu papel na 

comunidade. Piovesan32 entende que esta Convenção acolhe a concepção da proteção 

integral da criança, reconhecendo-a como verdadeiro sujeito de direito em peculiar 

condição de desenvolvimento a exigir absoluta prioridade.  

A CDC garante medidas adequadas para que não haja discriminação, bem como, 

para conceder ajuda apropriada aos pais na educação de seus filhos33. Seus princípios 

norteadores estão elencados nos artigo, 2º, 3º, 6º e 12º sendo eles, respectivamente, o da 

não discriminação; do melhor interesse da criança, direito à vida e à sobrevivência, ao 

desenvolvimento e o respeito pelas opiniões das crianças34. 

                                                           
30 ALBERNAZ-JUNIOR, Victor Hugo; FERREIRA, Paulo Roberto Vaz. Convenção sobre os Direitos da 
Criança. São Paulo. Centro de Estudos, 1998.  
31 ibidem 
32

 PIOVESAN, Op.cit., 2008 
33 ONU. Convenção sobre Direitos da Criança, de 20 de Novembro de 1989.  
34 ibidem 
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A CDC acolhe a concepção contemporânea dos Direitos Humanos, prevendo 

direitos civis e políticos ao lado de direitos econômicos, sociais e culturais, partindo do 

entendimento que esses direitos são interdependentes e indivisíveis35. 

No seu artigo 23 a CDC garante que os Estados membros reconheçam que as 

crianças com deficiência deverão desfrutar de uma vida plena e decente em condições 

que garantam sua dignidade, que favoreçam sua autonomia e facilitem sua participação 

ativa. Estabelece, ainda, o direito de estas crianças disporem de cuidados especiais; 

assistência médica preventiva e  tratamento médico, psicológico e funcional, gratuito 

em face da situação econômica dos pais ou responsável com direito à divulgação sobre 

os métodos de reabilitação e dos serviços de ensino e formação profissional36. 

Esta Convenção serviu de fonte de inspiração ao legislador nacional na 

elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069 de 13 de julho 

de 1990, que entrou em vigor na data de 14 de outubro de 1990. O Estatuto garante à 

população infanto-juvenil condições para promoção de seu desenvolvimento físico, 

mental, moral, social e espiritual, com dignidade e liberdade. 

Esses avanços legislativos visam reafirmar o respeito humano e a dignidade 

buscando potencializar o desenvolvimento e o acesso a todos os recursos da sociedade, 

por parte desse segmento. O nascimento de um bebê com qualquer necessidade especial 

demanda apoio e uma atitude assertiva dos familiares. Estes se defrontam  com um 

longo caminho de combate à discriminação e ao isolamento37.  

O nascimento da criança com intresexo requer atenção imediata por parte da 

equipe de saúde, tal como recomendam os Princípios da Prioridade Absoluta e do 

Melhor Interesse. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Como bolsista do CNPQ e integrante do grupo de Direitos Humanos, Direito a 

Saúde e Família, adveio a oportunidade de integrar a linha de pesquisa Direitos à Saúde 

da criança com intersexo. 
                                                           
35 BONTEMPO, A.G. Direitos as Crianças à Plena Fruição dos Direitos Econômicos, Sociais e  Culturais: 
O direito a ter direitos no futuro. In: SARMENTO, D.; IKAWA, D.; PIOVESAN, F. Igualdade, 
Diferença e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Júris, 2008. p.831-855. 
36

 ONU, Op.cit. 
37 MACIEL, MARIA REGINA CAZZANIGA. Portadores de deficiência: a questão da inclusão social. 
São Paulo Perspec.,  São Paulo,  v. 14,  n. 2, jun.  2000 .   
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De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

realizada pelo IBGE em 2007, a população de crianças do Brasil de até nove anos 

representam 16 % da população total, perfazendo 30,4 milhões de pessoas. Sabe que 

uma anomalia genital ocorre em 1 de cada 4.500 nascimentos38, e diante destes dados 

percebe-se que a freqüência considerável e é necessário ter uma atenção maior para a 

questão das crianças com intersexo. 

O tema da criança com intersexo ainda é pouco discutido no âmbito das 

pesquisas sociais e o interesse em focar o tema veio a partir da constatação de que a 

tendência de artigos publicados não privilegia o assunto da proteção da criança com 

intersexo.  Nesse contexto percebe-se a necessidade de contribuir para a promoção dos 

Direitos Humanos destas crianças. Trata-se de um assunto atual, que tem reflexo em 

toda a sociedade, por entender que as crianças com intersexo enfrentam múltiplos 

problemas para a sua plena inserção na sociedade: preconceito, falta de informação dos 

profissionais de saúde, falta de informação das famílias e das escolas, dentre outras 

situações. Desta forma, para que comecem a existir políticas públicas de saúde que 

abracem esta causa da intersexualidade, é necessário um movimento acadêmico e da 

sociedade civil. 

 

3. OBJETIVO 

 

O presente artigo visa discutir a proteção integral à criança com intersexo, na 

perspectiva dos Direitos Humanos. 

 

4. MÉTODO  

 

O método utilizado de abordagem é de natureza qualitativa, que possibilita uma 

análise mais profunda das relações, dos processos e dos fenômenos que não serão 

reduzidos à operacionalização de variável39.  

Optou-se por diferentes procedimentos buscando fortalecer a compreensão, 

sendo eles: revisão de literatura, revisão legislativa e entrevistas. Quanto ao primeiro 

                                                           
38

 VILAR, Op. cit. 
39 MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9. 
ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 
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procedimento, realizou-se levantamento de artigos dos últimos 10 anos com as palavras- 

chave “Anomalia do Desenvolvimento Sexual”, “Desordens do Desenvolvimento 

Sexual”, “Intersexo” e estas associadas à palavra-chave “Direitos Humanos”; Revisão 

Legislativa a respeito de criança, intersexo e Direitos Humanos, fazendo um 

levantamento não só de diplomas de Direitos Humanos, como leis genéricas e também 

leis específicas. 

Planejou-se, igualmente, a realização de entrevista semiestruturada que, como 

menciona Triviños40, parte de alguns questionamentos básicos que interessam à 

pesquisa, onde surgirão outras interrogativas à medida que se recebem as respostas dos 

informantes. Foram estabelecidos como critérios para seleção dos entrevistados dois 

elementos: a sua atuação profissional como médico ou psicólogo no ambulatório de 

genética do Hospital Universitário Edgar Santos (HUPES), que é o ambulatório público 

responsável por atender as crianças com intersexo de todo o Estado da Bahia e a sua 

atuação profissional como assistente social da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

atuando no Comitê Gestor Estadual de Políticas de Inclusão das Pessoas com 

Deficiência (CGEPD). Contatados, todos os participantes – três médicos, uma Psicóloga 

e uma Assistente Social – foram informados e assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido, respondendo, com base na experiência pessoal, sobre a vivência de 

discriminação em relação à criança com intersexo. As entrevistas foram desenvolvidas 

no primeiro semestre de 2011 mediante a integração do Grupo de Pesquisa tanto no 

ambulatório quanto ao CGEPD, sendo observado o Termo de Consentimento livre e 

esclarecido, mantendo-se o sigilo sobre o conteúdo das entrevistas, que foram gravadas 

e transcritas. 

 

5. RESULTADOS PARCIAIS  

 

Ao analisar as respostas a cerca do tema foi possível perceber que todos os 

profissionais entrevistados declaram que a criança com Intersexo sofre discriminação: 

 

 “[...] Com certeza. A discriminação é problematizada em filmes e documentários, é 
descrita em artigos científicos ligados ao Ativismo Político, além de ser narrada nos próprios 
atendimentos a pessoas intersexuais e sua família.” (Entrevistado A) 
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 “Sim. [...] Começa pela insegurança, fragilidade que é a porta de entrada para a 
discriminação” (Entrevistado B) 

“[...] a gente vive num mundo em que tudo aquilo que é diferente a gente já tem uma 
recusa e um estranhamento, e esse estranhamento tende a não valorizar a desigualdade, mas 
partir para uma discriminação, a sociedade está muito longe de conseguir superar 
isso[...]”(Entrevistado C) 
 

“Com certeza, nossa! Milhões de constrangimentos e discriminações, porque como eu 
tava falando no nosso idioma os nomes identificam o gênero, os prenomes[...] fora outras coisas 
assim que as mães relatam, que quando a criança tem uma anomalia na genitália, então ela evita 
trocar fralda em lugar publico, dar banho em lugares que outras crianças possam ver ou adultos 
possam ver, porque desperta curiosidade [...].” (Entrevistado D) 

 

6. DISCUSSÃO 

Reconhece-se que é ainda um grande desafio atribuir neutralidade no momento 

da aplicação da norma da não discriminação, a premissa de que “todos são iguais 

perante a lei” permanece limitada para este segmento, pois não acompanha a realidade 

das diferenças, sendo assim, torna-se difícil a aplicação da igualdade formal às relações 

e conflitos cotidianos, pois este é o mundo das diferenças, sendo necessária a procura de 

uma saída adequada para que a norma não seja aplicada injustamente41. 

Neste contexto, a discriminação aparece como um tema recorrente na sociedade 

em linhas gerais e demonstra que toda a evolução não foi suficiente para evitar a 

exclusão das pessoas por suas comunidades42.  Além da ratificação do princípio da Não-

Discriminação presente nos documentos Internacionais, é fundamental promover nas 

escolas, na mídia, na formação dos profissionais de saúde e outros, os novos valores 

pautados no princípio da dignidade da pessoa humana. 

 O princípio da não discriminação, adotado pela CDC43 foi também reafirmado 

pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a primeira Convenção 

do século XXI, ratificada pelo Brasil em 2008, com status de Emenda Constitucional, 
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 SERRA, Erica Roberts C. Igualdade e diferença nos Direitos Humanos. In:  Direitos Humanos no 
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reafirmando os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e 

demonstrando um importante avanço para os Direitos Humanos44. 

Assevera a autora não ser por acaso que nas Convenções supracitadas 

estabelecem o comprometimento dos Estados Partes, dessa forma, compete aos estados 

promover programas para a realização dos direitos reconhecidos, bem como, iniciativas 

e modificações legislativas e administrativas contra a discriminação45. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este estudo foi possível perceber que os profissionais de saúde se acham 

sensibilizados com a situação enfrentada pelas crianças com intersexo, chamando a 

atenção para a discriminação, constrangimento e as barreiras, relatadas pelos próprios 

pacientes e seus pais. Enfatizam, assim, a importância deste tema ser discutido em 

eventos médicos, congressos, simpósios e jornadas, visando à sua ampla difusão e 

atualização dos conhecimentos na área46. 

A DUDH foi proclamada pela maior parte dos governos, no entanto, é preciso 

que esteja convencido de que a realização dos direitos dos homens é uma meta 

desejável, mas é preciso que se efetive47.  A CDC, bem como o ECA, visam a proteção 

dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, adotando como base a proteção 

integral dos mesmos, elencando em seus artigos instrumentos para garantir a efetivação 

destes direitos48.   

É importante ressaltar que a CDC se preocupou também em tratar da 

vulnerabilidade daquelas crianças que estão em desvantagem, conhecidos como aqueles 

que sofrem dupla discriminação, incluindo um artigo específico sobre pessoas com 

necessidades especiais. Uma importante estratégia para defesa das crianças com 

intersexo é trabalhar tanto com a CDC quanto com a nova Convenção sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência. Esta se preocupou em tratar da questão da dupla 

                                                           
44 MAIOR, Izabel Maria Madeira de Loureiro Maior. Obrigações gerais. In: RESENDE, Ana Paula Cro-
sara de;  VITAL, Flavia Maria de Paiva. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência 
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45 ibidem 
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 DAMINI; GUERRA-JUNIOR,Op.cit. 
47 BOBBIO, Noberto. Sobre os fundamentos dos direitos dos homens. In:_____. A era dos direitos; 
tradução Carlos Nelson Coutinho- Rio de Janeiro: Campus, 1992. p.8-16. 
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discriminação, não só com um artigo específico, como também incluindo nos artigos 

gerais preocupações com os grupos especiais49 garantindo, dessa maneira, a efetiva 

proteção integral da criança. 

Neste cenário, é preciso investir também em campanhas públicas educativas para 

promover a acessibilidade e combater à discriminação histórica da qual estas crianças 

são vítimas50 combinado com ações afirmativas que surgem como medidas urgentes e 

necessárias para coibir a discriminação51.  

Neste entendimento, percebe-se a necessidade da produção de uma cartilha 

direcionada aos pais e à comunidade para explicar e sanar possíveis dúvidas a respeito 

do tema. A defesa da dignidade do direito à saúde da criança com intersexo interessa ao 

debate dos Direitos Humanos e à proteção integral do segmento infanto-juvenil.  
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