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Campinas, domingo, 6 de dezembro de 2015

Serviço inclui exames genéticos e correção cirúrgica
Grupo Interdisciplinar do HC trabalha com endocrinologistas, geneticistas, pediatras, psicólogos e assistentes sociais
Cedoc/RAC

O Grupo Interdisciplinar de Estudos da Determinação e Diferenciação do Sexo (Giedds)
atua com uma equipe multiprofissional especializada, formada por endocrinologistas,
geneticistas, cirurgiões pediátricos, psicólogos e assistentes
sociais, além de residentes e
pós-graduandos.
No ambulatório, os pacientes passam por uma investigação para chegar a um diagnóstico. Isso inclui exames laboratoriais e avaliações genéticas.
Já o tratamento passa pela correção cirúrgica da genitália e
atendimento psicológico. “Os
exames são caros, a investigação genética é cara e não se
faz em qualquer lugar. Os cirurgiões têm que ser especialistas nessa área porque senão
as correções ficam ruins”, ressalta Gil Guerra.
O suporte psicológico para
o paciente e para a família
também faz parte do tratamento. “Imagina o que é a preparação durante 9 meses para
um sexo e de repente acontecer de nascer uma criança que
não dá para definir se é menino ou menina ou que é o sexo
oposto ao que foi definido no
ultrassom durante a gestação.
É uma coisa importante e angustiante e que você tem que
dar suporte do ponto de vista
psicológico”, ressalta Guerra.
É importante que o paciente seja encaminhado para o
serviço de referência mais precocemente possível. Guerra e
Georgette reforçam a importância da atenção dos médicos e pediatras que têm o primeiro contato com o bebê. “É
importante que os colegas tenham um conhecimento sobre a ambiguidade genital para saber encaminhar precocemente para o serviço adequado. Examinou e teve dúvida,
deve entrar em contato com o
serviço de referência”, afirma
Georgette.
“Nosso serviço atende o
Brasil todo. Mesmo que o paciente não tenha condições de

“Imagina o que
é a preparação
durante 9 meses
para um sexo e
nascer uma
criança que
não dá para
definir o que é.”
GIL GUERRA
Coordenador do Giedds

Trabalho vai
para revista
internacional
estudo do também
chamado distúrbio da
diferenciação do sexo
(DDS) realizado por
Georgette é considerado
pioneiro no mundo — pelo
número de casos analisados,
por ser mais homogêneo e
mais importante para
analisar resultados no longo
prazo. O estudo feito em
Campinas será publicado
em breve em uma revista
científica internacional. De
acordo com Gil Guerra, o
principal trabalho dessa
natureza realizado até então
envolveu 600 casos, mas
relacionados a todos os
países europeus, envolvendo
diferentes centros, métodos,
condutas e diagnósticos
diferentes. “Aqui vai ser o
primeiro trabalho publicado
na literatura com 408 casos
acompanhados por uma
mesma equipe, num mesmo
serviço. Vamos submeter
para uma importante revista
internacional na área de
endocrinologia. Mas com
certeza é um trabalho de
relevância porque ajuda não
só a mostrar a frequência
das diversas etiologias das
causas de ambiguidade
genital, como toda essa
problemática de mudança
de sexo. Então é um trabalho
de grande interesse da
comunidade científica”,
completou. (IM/AAN)

O

Tratamento inclui uso de hormônios, mas intervenção cirúrgica para correção da genitália também pode ser necessária em alguns casos

SAIBA MAIS
Hermafroditismo, termo que caiu
em desuso pelo Consenso de
Chicago de 2006, é uma das
causas raras do distúrbio da
diferenciação do sexo ou da
ambiguidade genital, que
corresponde a menos de 5% dos
casos. O hermafrodita é o indivíduo
que tem ovário e testículo. De
acordo com os médicos, a pessoa

pode ser uma mulher ou um
homem absolutamente normal e ter
ovário e testículo. Essa pessoa não
obrigatoriamente tem ambiguidade
genital, mas, em geral, apresenta a
malformação. No passado, os
casos de ambiguidade genital
também eram tratados como
hermafroditismo até pela
comunidade médica.

vir imediatamente, é importante que ele seja acompanhado por um geneticista, endocrinologista e pediatra”, acrescenta Guerra. Outra orientação é para que a criança não
seja registrada no cartório civil
enquanto ela não passar pelo
atendimento médico especializado, já que a alteração

do sexo no registro de nascimento pode ser muito trabalhosa.
No período da pesquisa, o
Giedds atendeu um total de
mais de 1 mil casos, mas 408
deles tinham diagnóstico de
ambiguidade genital. Os demais receberam outros diagnósticos. (Inaê Miranda/AAN)
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seu feliz ano novo:
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ANCONA LOPEZ

[Réveillon] num cruzeiro Costa.

COSTA PACIFICA

A partir de:

10x

Réveillon, FOGOS EM COPACABANA
26 DEZ 2015 | 7 NOITES, embarque/desembarque Santos
visitando Rio de Janeiro, Salvador e Ilhabela
A partir de: R$ 3.999 ou 10x

R$ 400

R$

400

somente
MARÍTIMO

Consulte demais saídas, DEZ 2015 a FEV 2016, com Descontos de R$ 160 a R$ 2.300, até 31 DEZ.
NOVIDADE: insira créditos* para gastos a bordo e parcele em REAIS junto com seu cruzeiro!
Antecipe sua reserva e garanta vantagens exclusivas. Consulte seu agente de viagens ou www.costacruzeiros.com.br
MARÍTIMO: descontos, promoções e vantagens devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. | Oferta válida
para o Eosta Raci ca em cabines duplas Internas Elassic Iarantidas no dia 4813414237 ao preço de R& 5.;;;,22 *MarÌtimo+ por pessoa. Rreços referem/se somente à parte marÌtima.
Tarifas de serviço, portuárias, governamentais e aéreas não inclusas. | Uujeito à con rmação de disponibilidade de cabines e tarifas. | Eonsulte demais saÌdas e promoções cumulativas. |
,Eréditos de bordo não poderão ser utili¦ados para pagamentos de excursões e gastos no cassino. O mesmo não é reembolsável ao nal do cru¦eiro, caso não seja utili¦ado. | HORMA
FG RAIAMGPTO: todos os preços são em RGAIU, por pessoa, para pagamento UGM GPTRAFA no EART˚O FG ERÆFITO GM ATÆ 32x UGM LWROU. | RGUGRXAU: Eonsulte seu agente
de viagens ou acesse www.costacruzeiros.com.br

