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PREFÁCIO 
 
 
No passado, os pais encontravam 

dificuldade de explicar a SIA (síndrome 

de insensibilidade androgênica) para 

suas filhas porque eles não entendiam 

adequadamente a si mesmos e mesmo 

os doutores pareciam confusos sobre 

alguns aspectos das condições da 

síndrome. Era portanto difícil para eles 

saber por onde começar uma 

explicação e também estavam sempre 

procurando escolher muito seriamente 

as palavras certas. Então meninas e 

mulheres com SIA, ficavam sem 

informação médica e conselhos 

adequados. Nós sabemos que muitas 

delas experimentaram sentimentos 

muito fortes de medo e embaraço. 

Além disso, elas sentiram-se diferentes 

de suas amigas e outras mulheres, e 

muitas vezes acharam melhor 

esconder seu estado emocional 

alterado. E quando você percebe que 

ninguém está lhe ajudando, você tem 

sua auto-estima sexual abalada. Para 

muitas de nós este livro tem colorido 

nossas vidas.   

 Para nós, foi um grande alívio  

ganhar uma compreensão da SIA, e 

muitos sentimentos de ser diferente 

desapareceram. Ele nos ajudou a 

saber que nossa condição incomum 

tem um nome, que é bem conhecida, e  

que existem outras pessoas ao redor 

do mundo que sabem o que é sofrer os  

efeitos dessa condição. A verdade é 

mais fácil de aceitar do que todas as 

meias verdades e perguntas não 

respondidas. E afinal, é nosso corpo! 

 

 Este livro, escrito pelo Professor 

Associado Garry Warne, contém uma 

série de esclarecimentos e informações 

que gostaríamos de termos tido mais 

cedo em nossas vidas. Nosso 

sofrimento também tem sido muito 

aliviado pelas explicações e conselhos 

que nós temos recebidos no Royal 

Children’s Hospital. 

 Um Grupo de Apoio de SIA foi 

fundado e são bem vindos todos os 

que quiserem trocar suas histórias ou 

simplesmente encontrar outros que 

estão progredindo  com suas vidas. 

Para descobrir como contatar o Grupo 

de Apoio à SIA mais próximo, vá para a 

página 24 deste livro. 

Kylie e Jocelyn 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Algumas condições médicas são fáceis 

de descrever e algumas são mais 

difíceis. Uma condição como a 

Síndrome de Insensibilidade 

Androgênica (SIA), que afeta o 

desenvolvimento do sistema 

reprodutório e genital, é um assunto 

muito desconfortável, para colocar em 

palavras, por envolver a identidade de 

gênero. Como é possível que uma 

mulher possa nascer sem um útero e 

com testículos? Por gerações, 

mulheres com SIA e seus pais, tem 

lutado para entender esta aparente 

contradição. Muitos não tinham ideia 

que existiram outros com a mesma 

condição, a não ser que a condição 

estivesse “em família”. Mesmo assim, a 

discussão sobre assuntos relacionados 

ao desenvolvimento genital e 

sentimentos sexuais, devem ter sido 

considerados como um tabu. 

 Nós estamos agora em uma era 

em que assuntos sexuais são 

abertamente discutidos na mídia. Esta 

liberdade está dando para as pessoas 

em geral a oportunidade de discutir a 

existência e a natureza da SIA. As 

pessoas se tornam mais 

compreensivas e aceitam condições 

médicas incomuns  quando elas são 

melhor informadas sobre essas 

condições e suas consequências. O 

mesmo se aplica às mulheres com SIA. 

É uma condição difícil de aceitar, mas 

as mulheres seriam muito beneficiadas 

se elas tivessem acesso a informação 

de qualidade sobre SIA e 

oportunidades adequadas para discutir 

os complexos sentimentos que vão 

surgindo à medida que esta informação 

for sendo absorvida. 

 Este livro foi preparado para 

prover às mulheres com SIA, e suas 

famílias, com informação médica 

precisa sobre essa condição e orientá-

las sobre como conseguir ajuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMO A SIA FOI RECONHECIDA PELA PRIMEIRA VEZ 

O primeiro relato médico de SIA foi 

publicado em 1953 por J.M.Morris na 

revista Ginecologia Americana. Sua 

paciente era uma mulher que nunca 

tinha menstruado. Ela tinha seios bem 

desenvolvidos e genitais externos 

normais de uma mulher, mas ela quase 

não tinha pelos pubianos e um inchaço 

em cada virilha. Uma operação foi feita 

e em cada inchaço havia um testículo. 

A mulher não tinha útero nem ovário.  

Sabe-se que mulheres com SIA tem o 

cromossomo XY, padrão comumente 

encontrado no gênero masculino, e o 

cromossomo Y faz com os testículos se 

desenvolvam. Além disso elas tem uma 

vagina relativamente pequena. Por não 

haver útero, não há também cólo do 

útero, e portanto o final da vagina é 

como uma bolsa sem conexões 

internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A NATUREZA DA SIA 

 

A SIA é só uma das muitas condições 

que afetam o desenvolvimento dos 

órgãos reprodutores e sexuais. Ela é 

causada por uma alteração em um gene 

(uma partícula contendo informação 

genética que faz parte de cada célula no 

corpo). Esta alteração no bloco genético 

é responsável pelos hormônios 

masculinizantes (andrógenos) durante o 

desenvolvimento fetal e depois do 

nascimento. Em outras palavras, ele 

torna o corpo insensível ao androgênio, 

e o desenvolvimento masculino que 

ocorreria na presença de um gene 

normal é impossível. A Síndrome inteira 

(a combinação de mudanças físicas que 

são características da SIA) é o resultado 

dessa alteração de um simples gene. 

O corpo pode responder aos hormônios 

feminilizantes (estrogêneos) mas não 

androgêneos. 

 Existem duas formas de SIA: SIA 

completa (SIAC ou CAIS em inglês) e 

SIA parcial (SIAP ou PAIS em inglês). 

SIAC é uma condição em que os genitais 

externos são completamente femininos, 

mas os órgãos reprodutores internos 

femininos são ausentes. SIAP é uma 

variante da SIA em que as crianças 

afetadas nascem com genitália 

masculinizada. O grau da SIAP é 

variável: alguns bebês tem um clitóris 

levemente maior e uma menor fenda 

entre os grandes lábios, enquanto outros 

podem ter quase um pênis e escroto 

formados. A presença de testículos e 

ausência de útero é uma característica 

de ambos SIAC e SIAP. 

 Os problemas associados com a 

SIAC  são muito diferentes daqueles da 

SIAP.  

Na SIAC, o sexo no nascimento é 

claramente feminino enquanto que o 

sexo de um recém nascido com SIAP 

pode não ser claro e uma decisão deve 

ser feita se a aparência da criança é de 

uma menina ou de um menino. Portanto, 

para evitar confusão, este livro só 

considera a SIAC, e SIAP será discutida 

em uma publicação separada. 

 Existem muitas outras desordens 

em que o desenvolvimento dos órgãos 

reprodutores e genitais internos e 

externos está incompleto ou em que 

órgãos masculinos e femininos estão 

presentes ao mesmo tempo. Um em 

cada 4.500 recém nascidos tem genitais 

externos que diferem significantemente 

dos padrões de aparência masculino e 

feminino. A maioria das pessoas acredita 

que tais condições são extremamente 

raras porque não leram sobre elas em 

jornais, mas elas não são. 

Em linguagem comum, são muito 

conhecidas  

 



A natureza da SIA

as diferenças entre os sexos. Quão 

diferentes elas são realmente? De 

acordo com a filosofia Oriental os 

atributos femininos e masculinos Yin e 

Yang coexistem em um perfeito 

equilíbrio e harmonia. A maioria das 

pessoas tem algumas qualidades que 

podem ser consideradas femininas e 

algumas delas são masculinas. Na 

estrutura corpórea e funcional, há mais 

similaridades do que diferenças entre 

homens e mulheres. Por exemplo, todas 

as mulheres produzem hormônios 

masculinos (androgênios) e todos os 

homens produzem hormônios femininos 

(estrogênios). 

 No desenvolvimento do feto 

humano, há um estágio em que a 

genitália interna e externa de homens e 

mulheres parecem idênticas. Isto 

significa que toda a diferença entre os 

sexos desenvolvem-se a partir de um 

ponto comum, um estágio 

completamente neutro. De lá, o 

desenvolvimento pode prosseguir ao 

longo de linhas femininas ou 

masculinas. O controle genético e 

hormonal no feto, do desenvolvimento 

de homens e mulheres é bem 

compreendido, e muito mais é 

conhecido sobre ele do que sobre como 

é o controle do desenvolvimento da 

maioria dos outros aspectos.  

Este conhecimento detalhado fornece 

uma sólida estrutura para construir uma 

clara compreensão da SIA. 

Hormônios 

Hormônios são mensageiros químicos 

no corpo. Eles são produzidos em algum 

lugar numa glândula, e atuam em outro 

lugar qualquer do corpo. 

O hormônio insulina, por exemplo, é 

fabricado no pâncreas e atua no fígado 

e nos músculos para regular o nível de 

glicose na corrente sanguínea. O 

hormônio do crescimento é fabricado na 

glândula pituitária próximo ao cérebro e 

atua no crescimento dos ossos nas 

crianças. 

Androgênio 

O androgênio é um hormônio masculino, 

que nos homens é responsável  pelo 

crescimento do pênis, desenvolvimento 

de pelos faciais e corporais, crescimento 

de músculos e esqueleto, e da altura da 

voz. Ambos, homens e mulheres tem 

androgênio. Nos homens, e nas 

mulheres com SIA, ele vem de duas 

fontes: os testículos e das glândulas 

adrenais (um par de órgãos que ficam 

acima do fígado, na parede de trás do 

abdômen). Quase todo o androgênio 

nas fêmeas com ovários vem das 

glândulas adrenais e apenas uma 

pequena contribuição dos ovários. 
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Androgênio e desenvolvimento 

sexual masculino 

Quando os bebês começam seu 

desenvolvimento no útero, é impossível 

distinguir a genitália masculina da 

feminina. Em ambos os sexos existe 

uma fenda divisória, como um inchaço 

em forma de botão na parte cima 

representando o futuro pênis ou clitóris. 

Esta genitália “neutra” desenvolve-se 

em genitália  masculina ou feminina, 

como mostrado nas seguintes figuras. 

Na figura 1, a aparência “neutra” é 

mostrada à esquerda. O lado direito do 

diagrama mostra o que acontece em 

meninos 12 à 15 semanas após a 

concepção, quando seus testículos 

começam a produzir androgênios. O 

botão cresce em um pênis, a fenda 

fecha-se sobre ela, começando da 

base. Isto leva a abertura urinária para 

a parte de cima do pênis, e o escroto a 

formar-se.

 

 

 

 A figura 2 mostra como a 

genitália “neutra” desenvolve-se em 

uma genitália feminina normal. Devido 

ao androgênio não ser normalmente 

produzido no feto feminino, o clitóris 

permanece pequeno e a fenda 

permanece aberta.  

 

Na SIAC os testículos produzem 

androgênio mas nem a pele cobrindo 

as estruturas genitais nem outros 

tecidos genitais são capazes de 

responder de forma normal, que é o 

desenvolvimento em um menino. É 

como se o androgênio não fosse 

produzido. A genitália externa se 

desenvolve como em fêmeas normais 

porque a direção do desenvolvimento 

normal no feto é tornar-se feminino. 

Mudanças masculinas só ocorrem 

como resposta ao androgênio. 
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Os órgãos reprodutores internos 

 

No começo do desenvolvimento fetal, 

os homens e mulheres tem órgãos 

reprodutores internos idênticos. Em 

ambos os sexos há um par de tubos na 

parede de trás do abdômen que são 

capazes de se desenvolver em útero 

feminino, trompas de falópio e na parte 

de cima da vagina. Estes órgãos não 

se desenvolvem em homens porque os 

testículos fetais produzem um 

hormônio (MIS) que bloqueia este 

processo. A mesma coisa  

 

 

 

 

 

 

 

acontece em mulheres com SIAC: seus 

testículos produzem MIS que impede o 

desenvolvimento de útero, trompas de 

falópio e da parte superior da vagina. 

 O tamanho da vagina é variável 

entre as mulheres com SIAC, por 

razões ainda não esclarecidas. Mesmo 

irmãs que aparentam ter as mesmas 

características externas de SIAC 

podem ter diferentes graus de 

desenvolvimento vaginal. 

 

 

 

 

Figura 3 Desenvolvimento de órgãos 

reprodutores internos em homens e 

mulheres. 

A.Estágio neutro em homens e mulheres. 

B. Orgãos femininos desenvolvem-se na 

ausência de MIS. 

C. Orgãos masculinos desenvolvem-se 

quando androgênio e MIS são produzidos 

pelos testículos. 
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Anormalidade do receptor de 

androgênio 

Em um feto com SIAC, o androgênio 

não tem o efeito masculinizante usual 

no desenvolvimento genital. A razão é 

que nas células de seu corpo há 

ausência de uma substância fixadora 

chamada receptor de androgênio, e 

sem o receptor de androgênio, as 

células não podem responder ao 

androgênio, não importando o quanto 

ele esteja presente. É como se fosse 

tentar ligar um aparelho elétrico de 

maneira errada em uma tomada. Nem 

todos as receptores de hormônios são 

anormais na SIAC, só o androgênio 

receptor. O estrogênio receptor é  

 

completamente normal e portanto 

mulheres com SIAC desenvolvem seios e 

um corpo com formas femininas. 

Algumas fêmeas com SIAC não tem 

androgênio receptor nenhum, enquanto 

em outras ele é anormal ou não funciona 

como receptor. Um feto com menor 

quantidades de receptores ativos (menor 

do que o normal) começarão a se 

desenvolver como um menino mas o 

processo não será completado, portanto 

o bebê terá características de SIAP. 

 

 



 

A BASE GENÉTICA DA SIA 

 

Cromossomos e genes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada novo ser humano resulta da 

fertilização de um óvulo pelo esperma. As 

características do pai estão contidas em 

cada espermatozoide, e as da mãe em 

cada um de seus óvulos. O espermatozóide 

e os óvulos contém aproximadamente 

100.000 pequenos pedaços chamados 

genes. Cada gene representa alguma 

característica do pai que a criança herdará. 

 Quando um óvulo foi fertilizado pelo 

espermatozóide, os genes do pai foram 

adicionados aos da mãe, e o óvulo 

fertilizado (o novo ser humano) então 

possui dois conjuntos de genes. 

 

Há, por exemplo, um gene da mãe e 

um gene do pai para as cores dos 

olhos. De fato, há um par de genes 

para cada característica específica. 

Os genes da mãe e do pai estão 

sempre emparelhados, e estes pares 

são produzidos em cada célula da 

nova pessoa. 

Os genes estão ligados em estruturas 

chamadas cromossomos. Cada célula 

no corpo contém exatamente 46 

cromossomos. Dois deles são os 

cromossomos sexuais que podem ser 

X ou Y. Mulheres normalmente tem 

dois cromossomos X, enquanto os 

homens normalmente tem um 

cromossomo X e um Y. O 

cromossomo Y contém o gene que 

fará com que os testículos se 

desenvolvam.  
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O gene receptor de androgênio 

Mulheres com SIAC tem um 

cromossomo X e um Y. O 

cromossomo Y é completamente 

normal, portanto os testículos se 

desenvolvem. O cromossomo X 

também é normal, exceto que um 

dos milhares de genes é alterado. 

Esta alteração é devida ao gene 

receptor de androgênio. A mulher 

terá um gene receptor de androgênio 

herdado de sua mãe e um do seu 

pai. Se um deles é o gene receptor 

de androgênio alterado que causa a 

SIAC, o  

 

gene normal no outro cromossomo X 

será suficiente para causar o 

desenvolvimento dela como uma 

fêmea normal. Se, entretanto, esta 

mulher tem uma criança com o XY e 

que herda o cromossomo X contendo 

o gene alterado, o gene anormal não 

será compensado pelo gene normal e 

a criança será uma mulher com SIAC. 

Tem sido relatado que um terço das 

garotas com SIAC, deve-se a uma 

mudança genética espontânea no 

novo feto formado na época da 

concepção, logo após ser herdado. 

 



A base genética da SIA 

A herança da SIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama seguinte mostra as diferentes 

combinações cromossômicas que resultam 

quando uma mulher que carrega o gene SIAC em 

seu cromossomo X, tem uma criança. 

Um casal que tem uma filha com SIAC, pode usar 

este diagrama genético para prever as chances de 

ter outra criança afetada. A  

 

maneira que os genes dos pais foram 

distribuídos no tempo de uma 

determinada concepção é 

completamente independente do que 

aconteceria durante a concepção de 

uma futura criança, assim como o 

resultado de um lançamento de dados. 

Portanto o risco de ter uma outra 

criança com SIAC é de 1 entre 4 para 

cada gestação com a mesma mãe. 

 



O DIAGNÓSTICO DE SIAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As características físicas que inicialmente 

sugerem a possibilidade de SIAC diferem de 

pessoa para pessoa, e estas diferenças tem 

influência na idade em que esta condição é 

normalmente diagnosticada. A característica 

mais comum é um inchaço (hérnia) na virilha 

em um bebê aparentemente normal ou 

menininha. Quando é operada a hérnia, 

descobre-se conter um testículo. Se hérnias 

não são percebidas ou não estão presentes, 

não será possível saber que algo está errado 

até ela se transformar em uma adolescente, 

quando ela não começar a menstruar ou não 

aparecerem nem pelos pubianos nem embaixo 

dos braços, embora o desenvolvimento dos 

seios seja normal.  

Para confirmar o diagnóstico, um exame de 

sangue é feito para confirmar o comportamento 

cromossômico XY. A habilidade dos testículos 

produzirem androgênios pode ser medido em 

amostras de sangue coletadas antes, e 72 

horas depois, de uma injeção de 

 

um hormônio chamado gonadotrofina coriônica 

humana (hCG), que estimula os testículos. Isto 

prova que testículos, ao invés de ovários, estão 

presentes. O exame de hCG é também utilizado 

para distinguir SIAC de outras condições médicas 

em que uma fêmea XY tem testículos, mas ela 

não produz androgênio. Um exame de ultrassom 

determinará  que não existe útero. 

 



MUDANÇAS HORMONAIS DURANTE  

A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a infância, os testículos estão latentes, 

sem função. Quando a garota está 

aproximadamente com 11-12 anos, eles são 

estimulados a se desenvolver pelos hormônios 

fabricados na glândula pituitária, uma parte do 

cérebro. Os testículos gradualmente crescem e 

o nível de androgêneo que eles produzem 

parecem o de adultos masculinos. Ao mesmo 

tempo, entretanto, o corpo converte parte do 

androgênio em estrogênio, e isso causa o 

desenvolvimento de seios e o alargamento dos 

quadris, portanto  a silhueta torna-se a de uma 

mulher. 

 A conversão de androgênio em 

estrogênio é um processo normal no corpo, e 

não é exclusividade das garotas com SIAC. 

Muitos meninos adolescentes saudáveis 

 

experimentam aumento transitório de 

seios pela mesma razão. Meninos, 

entretanto, respondem inteiramente ao 

androgênio e isso parece inibir um maior 

desenvolvimento dos seios. Diferente de 

muitos adolescentes, garotas com 

síndrome de insensibilidade androgênica 

tem pele excelente, sem acne. A acne 

acorre quando as glândulas produtores de 

óleo na pele são estimuladas por 

androgênios, mas isto é impossível para 

garotas com SIA. 

 



 

CIRURGIA PARA GAROTAS COM SIAC 

 

Remoção dos testículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os testículos que permaneceram na cavidade 

abdominal, especialmente aqueles que estão 

sendo mais estimulados pela glândula pituitária, 

são propensos a desenvolver câncer. Este 

desenvolve-se em aproximadamente 2% das 

mulheres com SIAC, mas quase nunca antes 

da puberdade. Entretanto, é a opinião de 

muitas autoridades que o risco de câncer 

depois da puberdade é muito alto, sendo  

aconselhável a remoção dos testículos antes da 

idade de 20 anos. Se os testículos tem de ser 

removidos, em termos de auto-estima da 

garota, a melhor opção é que a remoção ocorra 

após a puberdade, do que removê-los durante 

a infância. Devido a conversão de androgênio 

em estrogênio no corpo, ela desenvolverá seios 

e um corpo com formas femininas sem a 

necessidade de tratamento hormonal. A cirurgia 

acontecerá depois que a menina tenha sido 

completamente informada sobre sua completa 

condição médica, e depois de ser dada a ela a 

oportunidade de discutir os sentimentos que 

aparecem sob estas circunstâncias. 

 

 

Uma decisão de manter os testículos , ou ao 

invés disso de removê-los, acontecerá a partir 

de exames feitos regularmente, usando 

ultrassom e exames clínicos, para detectar 

qualquer alteração sugestiva dos primeiros 

estágios de câncer, nos testes. 

A retenção dos testículos como uma opção vem 

sendo mais largamente considerada, 

mais isto  é contrário  as opiniões de vários 

especialistas. 

A remoção mais cedo dos testículos é 

essencial em bebês com SIAP que  tem 

aparência de meninas,  porque se assim 

não for feito resultará em uma 

masculinização do seu desenvolvimento. 

Nestas garotas, a cirurgia para reduzir o 

tamanho do clitóris e separar os fusos 

labiais também é ofertada. 

 

A vagina 

Normalmente a vagina de uma mulher com 

SIA tem cerca de 6 cm, que é dois terços 

do comprimento normal, mas  pode ser 

muito menor do que isso. 

Garotas com SIA portanto necessitam ter 

sua vagina examinada para avaliar seu 

comprimento. Enquanto uma cirurgia 

algumas vezes pode ser necessária para 

aumentar seu comprimento, a vagina 

também pode crescer com o intercurso 

sexual normal. Antes da menina tornar-se 

sexualmente ativa, ela pode usar 

dilatadores para gradualmente aumentá-la 

um pouco. 

 



 

AUSÊNCIA DE PELOS PÚBICOS  

E NAS AXILAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pelos que as mulheres XX tem na área genital e 

debaixo dos braços, estão lá devido a ação dos 

androgênios produzidos pelas glândulas adrenais e 

ovários. Mulheres com SIAC normalmente ou não 

tem pelos ou tem muito pouco pelos nessas áreas. 

Esta ausência de pelos no corpo é uma 

característica física que não pode ser alterada por 

tratamento médico, mas mulheres podem 

habilmente desenvolver formas positivas de pensar 

sobre isto. A quantidade de pelos pubianos que 

estas mulheres geralmente tem é muito variável, e 

algumas mulheres são relativamente sem pelos. 

Há relatos de mães  

 

de mulheres com SIAC dizendo que 

possuem menos pelos pubianos do que 

aquelas que não carregam o gene da 

SIAC, então pode-se dizer com 

honestidade que a ausência de pelos 

pubianos “é de família”. Além 

disso,algumas mulheres escolhem raspar 

seus pelos pubianos. Outras tem uma 

condição médica chamada alopecia totalis 

que causa ausência de cabelo em seu 

corpo (e cabeça). Em outras palavras, há 

uma série de outras razões além da SIAC 

para não ter pelos pubianos – e para 

algumas pessoas a ausência de pelos 

pubianos é tido como algo erótico. 

 



TERAPIA DE REPOSIÇÃO DE ESTROGÊNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualquer garota de mais de 12 anos com SIAC 

que teve seus testículos removidos necessita 

tomar suplemento de estrogênio, inicialmente 

para induzir o desenvolvimento dos seios, quadris 

e genitália e para promover o depósito de cálcio 

em seus ossos. Muitas garotas com SIAC são 

altas porque o cromossomo Y carrega genes 

maior altura. O tratamento com estrogênio, que 

acelera o completo crescimento nas placas de 

crescimento (as zonas de crescimento de 

cartilagem próximas ao final dos ossos das 

crianças), pode ser usado para prevenir o 

excesso de crescimento em adultos. Além disso a 

terapia de reposição de estrogênio é benéfica 

para reduzir o risco de ataques de coração no 

período de menopausa em mulheres. Para 

prevenir osteoporose a mulher com síndrome de 

insensibilidade androgênica deve repor 

estrogênio por toda a sua vida. 

Muitas formas diferentes de estrogênio estão 

disponíveis. Em sua maioria é administrada 

diariamente em pastilhas, mas implantes na pele 

que são trocados em poucos dias estão também 

se tornando populares. Pequenos implantes do 

tamanho de pastilhas podem ser colocados sob a 

pele usando anestesia local a cada 6 meses, mas 

não atendem as necessidades de todas  

 

as mulheres.Milhões de mulheres tomam 

estrogênio todos os dias como um 

componente da maioria dos 

anticoncepcionais.  

 O estrogênio pode ter efeitos 

colaterais para algumas mulheres, tais 

como ganho de peso, retenção de fluidos, 

náuseas e enxaquecas. Mulheres que 

tomam altas doses de estrogênio também 

aumentam seu risco de adquirir trombose 

(coágulos de sangue nas veias), mas 

mulheres com SIA não necessitam de 

altas doses.  

 Todas as pílulas anticoncepcionais 

disponíveis comercialmente contém um 

segundo hormônio (um progestogênio) 

que induz uma troca regular da parede do 

útero periodicamente. Mulheres que não 

tem útero não necessitam tomar 

progestogênio, e é preferível para elas que 

seja assim porque o progestogênio pode 

ter efeitos colaterais como depressão, 

inchaço e dor abdominal. 

 



ACONSELHAMENTO E APOIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A melhor maneira de trabalhar os possíveis 

efeitos sociais e psicológicos da SIA estão 

frequentemente sendo desenvolvidos e 

muitas dificuldades tem aparecido. 

Entretanto os pais ficam ansiosos por 

manter a confidencialidade, e as mulheres 

afetadas podem sentir insegurança sobre 

como os outros a verão. O público em geral 

é desinformado sobre a SIA porque há uma 

pequena cobertura da mídia sobre isso. 

Qualquer falha de compreensão da 

comunidade está mais próxima da 

ignorância do que do preconceito. 

Pais da criança recém diagnosticada  

Um diagnóstico médico que afeta os órgãos 

genitais e reprodutores é um desafio 

especial para compreender e tornar os 

termos úteis. Considerando que a maioria 

das famílias nunca tenha ouvido falar sobre 

alguém mais com este tipo de condição 

médica elas normalmente questionam seus 

médicos para ajudá-las a descobrir palavras 

e ideias. Ao mesmo tempo, elas devem 

descobrir caminhos para lidar com as suas 

próprias fortes emoções, que 

frequentemente incluem muita dor, tristeza e 

raiva. “Por que eu?” e “por que minha filha?” 

são reações naturais. 

 

Idealmente, a SIA deveria ser corretamente e 

completamente diagnosticada, e um 

especialista seria disponibilizado 

imediatamente para aconselhar os pais. Isto, 

entretanto, não é sempre o caso e os pais 

podem encontrar hesitação e espera pelo 

caminho. Não supreendentemente isso gera 

confusão e ansiedade. Uma oportunidade de 

discutir estes sentimentos com um 

profissional que está acostumado com a 

condição é frequentemente benéfica. O 

aconselhamento toma a forma de assistência 

para colocar em palavras e ideias as 

emoções muito fortes que possam ter 

aparecido. É inevitável que os pais terão 

estágios de vulnerabilidade quando eles 

perceberem que o diagnóstico possui 

implicações reprodutivas, e o 

desenvolvimento futuro da criança 

necessitará ser discutido. 

 

 



Aconselhamento e apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais de crianças mais velhas e 

adolescentes 

Quando os pais sentem que eles podem falar 

com suas filhas sobre sua condição médica e 

que eles podem ajudar com os sentimentos que 

aparecem, eles podem gradualmente ajudá-la a 

entender alguma coisa sobre a natureza da SIA. 

No final, isto pode estreitar seu relacionamento 

com ela. Os pais se veem diante de um dilema 

sobre como e quando contar para sua filha sobre 

a SIA. Eles devem fornecer toda a informação 

que tenham tão cedo quanto possível, ou esperar 

para contar prá ela quando, de acordo com seu 

julgamento, ela estiver pronta para ouvir a 

verdade? O ponto de vista emergente é que ela 

tem o direito de saber tudo, mas a informação 

deve ser dada  em estágios que deverão levar 

em conta seu nível de desenvolvimento e 

habilidade para entender o que está sendo dito. 

 

Crianças entre 6 e 11 anos 

Até a idade de 11 anos, a maioria das 

crianças não possui muita habilidade 

para refletir sobre consequências de 

longo prazo, e uma simples explicação 

sobre as razões para fazer uma 

consulta com o médico geralmente é 

suficiente. Se os pais estiverem 

preocupados sobre os 

questionamentos ou comportamentos 

que a criança tem apresentado, eles 

podem ter uma conversa sobre ela 

com um psicólogo interessado e 

experiente em atender crianças com 

SIA e questões correlatas. 



Aconselhamento e apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes com SIA 

Garotas normalmente desenvolvem a 

habilidade do raciocínio e de pensar em 

termos filosóficos próximo aos 12 anos, 

embora o tempo possa variar de pessoa 

para pessoa. É só nesse estágio que uma 

garota com SIA será capaz de entender 

uma discussão sobre a complexa natureza 

de sua condição, e mesmo assim, ela 

ficará muito surpresa com as forças 

internas do corpo. 

 A adolescência é um estágio 

associado com emergentes pressões para 

se adaptar. É preferível que garotas com 

SIA aprendam sobre suas diferenças 

comparada com os outros antes que esta 

pressão para adaptar-se torne-se 

dominante. As crianças aprendem sobre 

genes e cromossomos na escola por volta 

dos 15-16 anos e é melhor para elas 

serem informadas sobre seu próprio 

diagnóstico antes desse tempo. 

 



Aconselhamento e apoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adultos 

É compreensivelmente difícil para muitas 

mulheres com SIAC aceitar a maneira 

que a desordem afeta suas vidas e 

relacionamentos. Todas as condições 

médicas provocam sentimentos 

complexos nas pessoas e seus 

familiares, e os relacionamentos podem 

muitas vezes ficar estranhos quando os 

diferentes membros da família estiverem 

se ajustando às novidades do seu 

próprio jeito. Devido ao fato de  ser uma 

condição genética, pode ter irmãs 

afetadas, sobrinhas ou tias que podem 

proporcionar entendimento mútuo e 

apoio. 

 Muitas mulheres com SIA casam 

e adotam uma criança. Elas e seus 

parceiros sabem desde o início não 

haverá gravidez e podem planejar suas 

vidas e carreiras de acordo com isso. 

Isto pode ser menos doloroso do que a 

experiência de 10% dos casados que 

descobrem depois de anos de casamento 

que um deles é infértil. Mulheres com SIA 

são descobertas em todos os caminhos da 

vida. 

 Quando necessário, serviços de 

aconselhamento estão disponíveis e uma 

indicação de um médico para um 

atendimento psicológico ou assistente social 

pode ser arranjado sob pedido. Muitas 

mulheres com SIA descobrem-se muito úteis 

para receber outras mulheres com SIA. 

 



A HISTÓRIA DE SHERRI 

Em agosto de 1997, o autor teve o privilégio de encontrar Sherri 

Groveman,representante americana do grupo de apoio de SIA, quando ela 

visitou Sydney como palestrante visitante no Encontro Anual do Grupo 

Australiano de Endocrinologia Pediátrica. Aqui, nas palavras de Sherri, sua 

história. 

Minha chegada ao mundo 38 anos atrás foi em clima de festa para minha família 

porque eu fui a primeira garota  depois de dois filhos. Entretanto, dez dias depois do 

meu nascimento eu desenvolvi  hérnias. A cirurgia que foi feita naquela época revelou 

que eu tinha testículos. Outros exames confirmaram o diagnóstico. Eu tinha SIA. 

 Como muitas mulheres com SIA completa que tenha aparecido em tempos 

menos iluminados, não me foi contada a verdade sobre a minha condição. Ao invés 

disso, eu fui descobrir por mim mesma a verdade sobre mim em uma biblioteca 

escolar de medicina aos 20 anos. Para minha infelicidade, penso eu, porque foi mais 

difícil lidar com a dor de minha família não ter me dito a verdade do que ao invés disso 

com minhas gônadas ou cromossomos. Eu acredito que com o apoio familiar 

apropriado e aconselhamento, não há razão para qualquer jovem mulher se destruir 

ao saber que tem SIA. Tendo dito isto, entretanto, eu penso que é razoável supor que 

qualquer jovem mulher para quem se diz a verdade irá passar por um período de 

tristeza. Para mim isto é natural e saudável ao lidar com os termos de uma desordem 

que se tem. Infelizmente os médicos (e alguns pais) negligenciam as dificuldades 

vivenciadas por uma jovem mulher que não tem ciclo menstrual (que é a chegada de 

um ritual de época na estrada da maternidade nesta sociedade) ou pelos pubianos. 

Isso parece de importância menor a primeira vista, e entretanto esses fatos são fonte 

de ansiedade para aquelas que tem de lidar com isso. Eu me lembro de todas as 

minhas amigas falando sobre seus períodos menstruais e me sentindo excluída da 

conversa, temerosa que elas soubessem que eu era diferente. Nestes dias eu tremia 

com a possibilidade de alguém me ver sem roupas no vestiário, com medo que elas se 

chocassem com a minha falta de pelos pubianos. Eu também esperava que os 

médicos investigassem uma série de opções para lidar com a questão do 

encurtamento vaginal. Este tem sido um problema real na minha vida e eu me 

desanimo ao perceber que a comunidade médica gasta tanto dinheiro e energia 

desenvolvendo novos tratamentos para infertilidade mas tão pouco esforço para 

desenvolver técnicas para lidar com a questão crítica do encurtamento vaginal. 



Enquanto, felizmente, isso não é um problema para muitos de nossos membros, para 

aquelas que tem encurtamento vaginal, isto é de suma importância. 

Também me causa tristeza, é claro, não ser capaz de ter uma criança biologicamente. 

Mas eu escolhi investir minhas energias em minha carreira e minhas amizades. Eu, 

entretanto, tenho muitas amigas que tem SIA e que adotaram crianças, ou que tiveram 

crianças através de gravidez de aluguel.  Tendo encontrado seus próprios desafios 

pessoais, eu acredito que essas mulheres são completamente capazes de ajudar 

crianças que sofrem com desafios emocionais de serem adotadas. 

 A estrada para lidar com as cicatrizes emocionais experimentadas como 

consequência de ter SIA tem sido longa para mim. Mas o elemento mais crítico tem 

sido meu envolvimento com o Grupo de Apoio de SIA. Encontrando outras mulheres 

com quem pude trocar minhas experiências, e sendo capaz de pela primeira vez ter 

uma comunidade de amigos que sabem como é enfrentar as questões que eu encaro, 

tem me proporcionado inúmeros benefícios. Eu me senti muito mais tranquila com a 

coisa toda da SIA. 

 Eu agora tenho contado para muitos amigos mais próximos que eu tenho SIA, 

e estou surpresa de como tem sido fortificante trocar meus segredos com meus 

amigos. De fato, eu descobri que trocando meus mais íntimos segredos com amigos 

eles se sentem liberados para trocar seus mais profundos, sombrios segredos comigo. 

É maravilhoso haver um Grupo de Apoio de SIA para oferecer as últimas informações 

sobre SIA tanto quanto apoio emocional e estímulo. Eu agora tenho amigos ao redor 

do mundo que tem SIA – isso tem sido um maravilhoso “benefício” de estar envolvida 

com o grupo. Nós falamos, rimos, choramos e nos ligamos. Se reunindo, com 

mulheres interessadas em SIA, e não nos sentindo excluídas pelo fato de termos SIA, 

tem me permitido entender como os outros poderiam me ver no meu lugar. Isso tirou 

um peso dos meus ombros ! 

 Por estranho que possa parecer, no final das contas, eu senti que a SIA foi 

uma bênção em minha vida. Eu acho que sou uma pessoa com mais compaixão e 

intuitiva devido a dor pessoal que tenho experimentado. SIA tem me forçado a basear 

minha auto-identidade como mulher de caráter e espírito desarmado mais do que 

atributos físicos superficiais. E eu sempre digo, se eu não tivesse SIA eu teria passado 

a minha vida inteira como meus dois irmãos XY mais velhos – ao invés disso Deus 

tinha a intenção de me fazer mulher; SIA foi a rota para me levar até lá. 

 Se você está lendo isto e ou tem SIA ou são pais ou parentes de alguém com 

SIA, eu estendo minhas mãos como boas vindas. Eu realmente tenho expectativa de 

encontrá-lo  
Sherri Groveman 



E FINALMENTE 

No caso dos leitores desse livro pensarem que mulheres 

Com SIA nunca riem com sua condição, 

Aqui está um verso que Sherri Groveman recitou 

Para o autor durante um passeio pela praia 

Em Sydney 

 

Eu sou uma Mulher 

Ouça meu rugido 

Com testículos  bem grandes para ignorar! 

 

 


