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RESUMO 

A ambiguidade genital pode ser definida como uma mal formação  da genitália 

decorrente de Distúrbio da Diferenciação do sexo . O nascimento de uma criança com 

genitália ambígua caracteriza-se como uma emergência para a equipe de saúde e 

familiares a qual resulta na indefinição do sexo logo após o nascimento: sexo masculino 

ou sexo feminino?. O presente trabalho discute  alguns  de uma pesquisa de mestrado 

em andamento sobre os modos de convivência dos pais com seus filhos que nasceram  

com ambigüidade genital. Nos interessa abordar, a partir de um caso clinico, de que forma 

a condição genética do filho configura para os pais uma ferida narcísica, acompanhada de 

culpa diante deste nascimento. O método de estudo de caso foi utilizado para a 

construção do caso clinico aos pais de uma criança com ambigüidade genital  no Serviço 

de Genética Clinica de um hospital do Nordeste Brasileiro. Será utilizado como referencial 

teórico o texto freudiano “ Introdução ao narcisismo” com o intuito de  evidenciar de que 

forma o narcisismo secundário se apresenta no caso Marta e quais as implicações da 

ferida narcísica desses  pais  no estabelecimento da convivência entre pais e filhos. 
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ABSTRACT 

Genital ambiguity can be defined as a malformation of the genitalia due to disorder of sex 
differentiation. The birth of a child with ambiguous genitalia is characterized as an 
emergency for the health care team and family which results in blurring of gender at birth: 
male or female?. This paper discusses some of a Master thesis in progress on the modes 
of interaction of parents with their children who are born with ambiguous genitalia. 
We are interested in addressing, from a clinical case, how the genetic condition of the child 
to parents sets a narcissistic wound, accompanied by guilt before this birth. 
The case study the method of was used to build the clinical case, the parents of a child 
with genital ambiguity in Clinical Genetics Service at a hospital in Northeast Brazil. Will be 
used as the theoretical framework Freudian text "Introduction to narcissism" in order to 
show how the secondary narcissism is presented where Martha and the implications of 
these parents narcissistic wound in establishing coexistence between parents and 
children. 
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