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RESUMO 

 

Introdução: Através da codificação “F64.0 – transexualismo”, da Organização Mundial de Saúde, 

compreende-se a patologização do transexual, ratificada, no Brasil, pela Resolução nº 1.955/2010 do 

Conselho Federal de Medicina e pela Portaria 1.707/08 do Ministério da Saúde. Para a cirurgia de 

transgenitalização é necessário ao sujeito o prévio “diagnóstico” médico para verificação do 

“transtorno de identidade de gênero”, que constitui a figura médica do “verdadeiro transexual”. 

Segundo a “lógica binária” existente no campo da sexualidade, os sujeitos que não demandam essa 

conformidade estabelecida são excluídos do acesso à atenção e aos recursos biomédicos existentes 

em seus processos de transformação corporais. Objetivo: O objetivo deste trabalho é discutir as 

propostas argumentativas, segundo as perspectivas da Bioética e da Ética Médica, para a legitimação 

do direito à realização de cirurgia de transgenitalização a partir de uma leitura contrária à 

estigmatização do sujeito, que é apontado como portador de patologia. Metodologia: Estudo 

hipotético-dedutivo, com revisão crítica de referencial teórico em Bioética, Saúde e Direito, e leitura 

hermenêutica de documentos e instrumentos públicos nacionais e internacionais. Resultados: Dá-se 

o encontro de dilemas éticos relacionados ao poder no discurso médico e ao biopoder, que, em uma 

perspectiva foucaultiana, relativiza o acesso à assistência médica no exercício de restrições à 

liberdade pessoal. A necessidade da avaliação por equipe médica e multidisciplinar para a realização 

da cirurgia constitui outro ponto de discussão, refletindo possível desrespeito ao princípio da 

autonomia, na medida em que é considerada insuficiente a vontade livre e o consentimento da pessoa 

transexual. 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação entre os sexos na sociedade contemporânea tem passado por profundas mudanças. 

A origem dessas mudanças remonta aos movimentos feministas e sua luta por direitos, juntamente 

com a inserção da mulher no mercado de trabalho. Há também a organização dos movimentos gays, 

que alcançaram importantes conquistas nos últimos anos, desde a eliminação das práticas 

homossexuais dos códigos penais até a inserção de direitos dessas minorias sexuais nos códigos civis 

(1). 

A partir das leituras no decurso deste trabalho observou-se que desde a década de 80 em 

vários países desenvolvidos ocidentais houve uma importante mudança no que tange à luta contra a 

discriminação da homossexualidade. Nesse contexto, dois fatos podem ser considerados mais 

relevantes, a saída da homossexualidade do Código Internacional das Doenças (CID) e o fim da 

condenação da prática homossexual no código penal (2). O avanço do movimento gay na esfera 

pública tornou visível uma prática afetivo-sexual que, desde o início da era cristã, esteve condenada 

às mais severas repressões (2). 

Entretanto, o preconceito em muitos segmentos sociais contra pessoas que possuem uma 

conduta sexual diversa da conduta heteronormativa hegemônica ainda é evidente. É notório que os 

direitos conquistados por estas populações ainda não foram concretizados. Não obstante, apesar das 

muitas conquistas legais obtidas até o presente, existem ainda muitos direitos reinvindicados por 

homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis. Neste sentido, dar-se-á destaque à plena 

concretização do direito à saúde pelos transexuais, que se constitui o objeto deste estudo. 

A plena concretização do direito à saúde  dos transexuais compreende, dentre outros aspectos, 

o direito ao acompanhamento psicológico, à hormonioterapia e à cirurgia de redesigninação sexual 

garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que esses procedimentos se configuram 

como condição essencial para que os mesmos obtenham a saúde plena – no aspecto físico, 

psicológico e social (1). 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS), na Declaração de Alma-Ata (3), define a saúde um 

bem-estar geral - físico, mental e social - não apenas como a ausência de doença ou enfermidade, 

postulando-a como um direito humano fundamental. Isso significa que a promoção da saúde vai além 

dos cuidados com a saúde, envolve a criação de ambientes favoráveis para a promoção do bem estar 

geral do sujeito. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução nº 1.955/2010 (4) define o 

transexual como o sujeito que apresenta um desconforto com o sexo anatômico natural e um desejo 

expresso de eliminar as genitais, perder as características primárias e secundárias do sexo ao qual 

pertence e ganhar as do sexo oposto. Dessa forma, tem-se que o transexual é o sujeito que possui a 

genitália de um sexo, mas sente-se pertencente ao sexo oposto. Uma das condições para sua 

existência plena seria ter as características físicas do sexo do qual tem a convicção de pertencer. Para 

tanto, torna-se necessária à realização de um tratamento médico,  no qual, uma das etapas, é a 

cirurgia de transgenitalização, por meio da qual o transexual tem seu corpo readequado ao gênero 

que vivencia. 

Neste sentido, a presente monografia teve como objetivo geral refletir, segundo as 

perspectivas da Bioética e da Ética Médica, as propostas argumentativas para a legitimação do direito 

à realização de cirurgia de transgenitalização, regulamentada pelo Ministério da Saúde e pelo 

Conselho Federal de Medicina, discutindo o conceito de “transexualidade” a partir de uma leitura 

crítica sobre a possível estigmatização do sujeito no diagnóstico como patologia. 

A metodologia adotada nesta monografia, foi  a hipotético-dedutivo, em conformidade com a 

teoria de Karl R. Popper. Nesta, depois de formulado o problema de pesquisa tendo em vista as 

inquietações do pesquisador, retoma-se as leituras a respeito da temática, seguindo-se à fase de 

presunções, proposições, críticas e inferências teóricas consubstanciadas em referenciais 

reconhecidos nas áreas enfocadas, em busca de considerações fundamentadas no intuito de 

corroborar as hipóteses sugeridas segundo as leituras. Assim, nesta pesquisa deu-se inicialmente a 

revisão crítica de referencial teórico em Bioética e Saúde, tendo-se em vista uma leitura 

interpretativa de documentos e instrumentos públicos nacionais e internacionais sobre 
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transexualidade e seus dilemas éticos envolvidos na prática médica. As propostas teóricas foram 

então delineadas a partir da crítica sobre a patologização e o poder médico conforme as teorias de 

Michel Foucault, alcançando o objetivo da pesquisa. 

A presente pesquisa foi estruturada em três capítulos. No primeiro deles trata-se de aspectos 

gerais a respeito dos conceitos de sexo e gênero, e é feita uma discussão sobre a patologização do 

gênero a partir de aspectos históricos sobre a construção do que se entende por transexualidade. No 

segundo capítulo são discutidas as propostas argumentativas para a legitimação do direito à 

realização da cirurgia de transgenitalização e são elencados os argumentos segundo a perspectiva 

biomédica. Para tanto, são discutidos documentos médicos nacionais e internacionais que norteiam o 

diagnóstico de “transexualismo”. No terceiro capítulo são elencados os argumentos segundo a 

perspectiva das ciências humanas em saúde, é feita uma reflexão bioética sobre o Processo 

Transexualizador e  uma discussão sob o ponto de vista focaultiano do poder médico, além de uma 

discussão sobre a aplicação dos princípios da bioética no processo transexualizador do SUS. 
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1. O SUJEITO TRANSEXUAL NA CONTEMPORANEIDADE 

 

1.1.  O masculino e o feminino segundo as perspectivas de “sexo” e “gênero” 

 

Com o nascimento de uma criança, afirmar que nasceu um menino ou uma menina implica 

em atribuir uma “identidade” sexuada reconhecida pela binaridade de “sexo”. A expectativa é de que 

os corpos sejam masculinos ou femininos, conforme o sexo biológico (5). Com o nascimento e, até 

mesmo, antes dele, a criança é tratada como menino ou menina ratificando a crença segundo a qual o 

sexo anatômico designa o gênero masculino ou feminino. O discurso dos pais sobre a criança, e para 

com esta, reforça esta posição, este discurso é baseado em seus desejos, crenças e refletidos nos 

presentes que serão dados ao recém-nascido, a partir do lugar que ele ocupa na família e na 

sociedade (6). 

Ocorre que existem características estruturais e funcionais peculiares e distintivas entre os 

seres vivos machos e fêmeas (7). Utiliza-se o termo “sexo” para classificar os indivíduos segundo a 

anatomia (8). Assim, um indivíduo é macho ou fêmea de acordo com os cromossomos expressos em 

seus órgãos genitais. As características de “gênero” não são garantidas pela biologia, uma vez que 

muitos sujeitos apresentam características femininas ou masculinas em discordância com sua 

anatomia (9). 

A palavra “gênero” designa qualquer categoria, classe, grupo ou família que possa apresentar 

determinadas características comuns (7). Os filmes podem ser classificados de acordo com suas 

características em românticos, policiais, comédias, de ação, dramas, etc, desta mesma maneira, 

existem diversos gêneros musicais: rock, samba, clássico, romântico (7). Tratando-se de arte a 

palavra “gênero” pode designar estilos distintos (9): gênero dramático, gênero literário.  

O termo “gênero”, no que se refere à sexualidade, a partir de 1975, começou a ser utilizado 

em estudos cujo objetivo era compreender as distintas formas de comportamento que as diferenças 

sexuais induzem em uma sociedade (7). Desta forma, o “gênero”, em contraposição ao “sexo”, que 
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se manteve como uma especificidade anatômica, passou a constituir uma construção ideológica, ou 

seja, uma entidade moral, política e cultural (9). 

O termo gênero, uma classificação socialmente construída, contribui para ratificar as 

diferenças existentes entre indivíduos de sexos distintos (8). A construção de significados sociais e 

culturais que distinguem cada categoria anatômica sexual, e que são repassados aos indivíduos desde 

a infância, é feita com base nessa classificação. Desta forma, o conceito de gênero abrange as 

“características psicológicas, sociais e culturais que são fortemente associadas com as categorias 

biológicas de homem e mulher” (8). Neste sentido, Gilbert et al1, em 1994, afirmaram que “[...] 

gênero é o termo usado no contexto social, e pode ser definido como um esquema para a 

categorização dos indivíduos (na perspectiva da cognição social), esquema esse que utiliza as 

diferenças biológicas como base para a designação de diferenças sociais.” (8) 

Segundo Ghosh2 (10) existem visões interessantes acerca da definição de identidade de 

gênero, sendo que, no ambiente científico, é importante diferenciar os termos “sexo” e “gênero”. 

Segundo o autor, o “gênero” deriva da palavra em latim genus, que significa “tipo” ou “raça”, e pode 

ser influenciado pelas interações sociais, pela história de vida individual e por sua própria 

identificação enquanto homem, mulher ou intersexo. Diferentemente do “sexo”, que deriva da 

palavra sexus, em latim referido às gônadas (que são interpretadas pela aparência genital externa).   

Conforme Heberle et al (11) o termo “gênero” é bastante complexo, permitindo, assim, que 

seja definido e redefinido . Estas autoras compreendem o gênero como uma categoria distinta 

daquela oposição macho/fêmea estabelecida pela biologia, e socialmente construída, que permeia as 

interações sociais. Segundo elas, a interação humana é um dos meios de construção da realidade 

social, da transmissão das estruturas sociais relevantes, da construção e da perpetuação das 

“identidades” sociais. 

                                                           
1 Gilbert, L. A., Hallet, M., & Eldridge, N. S. (1994). Gender and dual-career families: implications and applications for 
the career counseling of women. In W. B. Walsh & S. H. Osipow (Eds.), Career Counseling for women London: 
Lawrence Erbaum Associates apud (8) 
 
2 GOSH, S. Sexuality and Gender Identity. Disponível em: <emedicine.medscape.com/article/ 917990-overview> apud 
(10) 
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A definição de gênero, portanto, dá ênfase a todo um sistema de relações que, embora o sexo 

possa estar incluso, não é determinado por ele, nem determina diretamente a sexualidade (9).  

As sociedades classificam pessoas como homens e mulheres, designando seus atributos 

respectivamente por masculinidade e feminilidade, entretanto, segundo Oliveira & Knöner (9) essas 

qualidades não são fixas. Praun (7) complementa que cada marca distintiva é condição da outra, o 

que implica em que nenhum momento elas podem ocupar o mesmo lugar. Segundo a autora, as 

informações sobre mulheres fazem parte das informações sobre homens, e vice-versa: são, assim, 

interdependentes.  

Para Foucault (12) vincular o comportamento ao sexo e ao gênero à genitália, definindo 

feminino pela presença de vagina e masculino pelo pênis, remonta ao século XIX, quando o “sexo’ 

passou a conter a perspectiva de “última verdade” de nós mesmos. Ou seja, era inquestionável o 

papel social que deveria ser desempenhado por um sujeito do sexo masculino ou do sexo feminino. 

Nesse sentido, o sistema binário de masculino versus feminino produz e reproduz a ideia de que o 

“gênero” reflete e espelha o “sexo”, bem como que todas as outras esferas constitutivas dos sujeitos 

estão amarradas a essa determinação inicial de que a natureza constrói a sexualidade e posiciona os 

corpos de acordo com as supostas disposições naturais (13). 

Segundo Scott (14) a noção de gênero é entendida como relações estabelecidas a partir de 

uma percepção social das diferenças biológicas entre os sexos. Sendo assim, Bourdieu (15) 

acrescenta que essa percepção está fundada em esquemas classificatórios que opõem 

masculino/feminino, sendo esta oposição homóloga e relacionada a outras: forte/fraco; 

grande/pequeno; acima/abaixo; dominante/dominado. O autor afirma ainda que 

A divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas(...) ela está presente, ao 
mesmo tempo, em estado objetivado (...) em todo o mundo social, e em estado 
incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de 
esquemas de percepção, de pensamento e de ação. (15)  
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Note-se que essas oposições/hierarquizações são historicamente construídas (16). Bozon & 

Giami3, em 1999, afirmaram que ao entender as relações de gênero como fundadas em 

categorizações presentes em toda a ordem social, torna-se possível compreender a relação entre 

sexualidade e poder (16).  

Em 1947, Jonh Money (17) utilizava a palavra gênero para designar uma certa plasticidade do 

conceito de sexualidade, que poderia ser moldado pela tecnologia. Com suas pesquisas, Money4 

tentou demonstrar uma independência radical entre o social e o biológico, afirmando que, sendo de 

modo contrário, a educação poderia ser modeladora do gênero dos indivíduos e este, por sua vez, 

prevaleceria em relação ao sexo (2). Segundo Money4 este pensamento era altamente construtivista e 

seguia um modelo rígido de determinação da feminilidade e da masculinidade (2).  

De acordo com Löwy & Rouch5 existiam características que poderiam ser consideradas como 

próprias de um determinado gênero, tais como gostar de bonecas ou brincar de bola (2). A 

supervalorização de algumas características, unido à pressuposição de uma heterossexualidade 

natural, definia de que forma deveria ocorrer a adequação sexual, de modo a extinguir qualquer 

possibilidade de ambiguidade, essas definições que fundamentarão o fenômeno transexual, que será a 

seguir discutido neste estudo. 

Ceccarelle (6) traz uma importante reflexão sobre a concepção freudiana acerca do 

masculino/feminino: 

[...] a posição de Freud ao chamar a atenção para a dificuldade em se definir 
masculino e feminino é revolucionária, na medida em que, nessa perspectiva, recusa 
toda amarra na realidade anatômica, subordinando, assim, a significação dessas 
noções a resultados de processos bem mais complexos que as determinações 
instintuais. (6) 

 

Seguindo esta visão, Sampaio & Coelho (18) afirmam que o sistema heteronormativo é 

fundamentado em dois sexos (um masculino e um feminino) levando os indivíduos a acreditar que a 

                                                           
3 BOZON, Michel e GIAMI, Alain. Les scripts sexuels ou la mise en forme du désir – présentation de l’article de John 
Gagnon. Actes de la recherche en sciences sociales, Paris, n.128, p.68-72, juin. 1999 apud (16) 
4 MONEY, J. Sex reassignment as related to hermaprhoditism and transsexualism. In: GREEN, R.; MONEY, J. 
Transsexualism and sex reassignment. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1969. p. 91-114. 
5 LÖWY, I.; ROUCH, H. La distinction entre sexe e genre: une historie entre biologie et culture. Paris: Harmattan, 2003 
apud (2) 
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mulher deve ser uma pessoa que tenha caracteres físicos e emocionais pré-determinados, assim como 

os homens. As autoras acrescentam que para uma compreensão mais ampla das diversas realidades 

expressas no âmbito da sexualidade, é importante se atentar ao contexto histórico-social, lembrando 

que os atributos classificatórios de homens e mulheres dependem de uma construção social.  

Segundo Peres (19), os modos de subjetivação se apoiam em normas que determinam 

“identidades” fixas, rígidas e cristalizadas que apresentam as pessoas dependentes de padrões 

hierarquizados e defensores da lei, dos contratos e das instituições regulatórias e disciplinares. O 

autor afirma que essa “identidade” é escravizada pelos imperativos da heteronormatividade, que 

impõem a heterossexualidade como obrigatória e se apoiam em um sistema 

sexo/gênero/desejo/práticas sexuais em que um indivíduo, ao nascer macho, terá seu gênero 

designado como masculino, seu desejo como heterossexual e sua prática sexual ativa, enquanto que, 

caso nasça fêmea, terá seu gênero designado como feminino, seu desejo como heterossexual e sua 

prática sexual passiva. Assim, qualquer expressão que fuja deste circuito sexo/gênero possui a 

tendência de manter-se na invisibilidade ou ser tratada como criminosa e/ou pecadora e/ou anormal 

e/ou perversa, ou seja, desprezível (19). 

Portanto, observa-se que o sistema sexo/gênero/desejo é concretizado através da fixação das 

ideias e dos conceitos binários, tidos como verdadeiros e universais (19). Desta forma, são 

produzidos os efeitos de normatização que atuam sobre todos os corpos (percepção, sensação, 

pensamentos, desejos e práticas), sejam eles masculinos e femininos, homossexuais e heterossexuais, 

travestis e transexuais (19). 

 

1.2.  A construção conceitual da transexualidade: patologização e gênero 

 

Segundo Peres (19), as determinações normativas provenientes do sistema sexo/gênero/desejo 

atuam tanto sobre os corpos orgânicos com seus sistemas perceptivos, cognitivos e sensoriais quanto 

em seus processos subjetivos. Desta forma, quando um indivíduo não se encaixa perfeitamente nesse 

sistema, existe, em grande parte das vezes, tendências de recorrer a processos de culpabilização e de 
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inferiorização que acabam fazendo com que estas pessoas se submetam às lógicas normativas e 

reproduzam os discursos e as imagens impostas pelo “biopoder” - conceito foucaultiano que será 

posteriormente discutido - como únicas e absolutas (19). 

Bento (13) discute a transexualidade como conflito identitário perante a sociedade, e não 

como enfermidade, diante da perspectiva de que o processo de organização social das identidades é o 

mesmo tanto para transexuais quanto para não-transexuais. Desta forma, as normas de gênero 

postulam que os indivíduos são o que suas genitálias informam, de modo a haver uma concordância 

entre gênero, sexualidade e corpo (13). 

Admitindo-se a hipótese de que o ser humano ou é homem ou é mulher, a pessoa transexual, 

numa primeira análise, não pretende fugir a este enquadre normativo (18). O que não está de acordo 

com esta normativa, nesse caso, é que o sentimento da pessoa transexual de existir enquanto homem 

ou mulher não segue em conformidade com o que o seu sexo biológico apresenta fisicamente (18). 

Sendo assim, o transexual pode vir pretender uma melhor conformidade em relação ao sexo 

biológico, para se sentir em menor desacordo com ele, e minimizar a sua exclusão social (18).  

A transexualidade mostra que ser homem ou ser mulher não tem o aspecto biológico como 

determinante da sua conformação original (18). Os autores acrescentam que, da mesma forma, por 

exigências próprias e por pressões sofridas no contexto social, o indivíduo transexual não se sente 

autorizado a criar uma nova categoria de gênero dentro do que se compreende enquanto “normal”. 

Em suas pesquisas de campo, os autores constataram que alguns indivíduos que se envolveram 

ativamente na tentativa de estabelecer o reconhecimento de uma nova categoria de gênero, quando 

conseguiam realizar as mudanças corporais e alterar sua documentação civil, retiram-se desse cenário 

alegando que desejam viver uma vida tranquila, como todas as pessoas, sendo simplesmente homens 

ou mulheres (18). 

Para Peres (19) o indivíduo transexual é alguém que tem a coragem de dizer sobre si, de 

expressar uma posição social e política diante do mundo, das pessoas e de si mesmo, assumindo um 

lugar que lhe permita sentir-se bem, satisfazer seus desejos e construir uma forma de existência que 

expresse sua singularidade humana, mesmo que isso signifique sofrer violações e violências e até 
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mesmo correr riscos de vida. Para o respeito a esta percepção, o autor afirma que investigações e 

estudos sobre o universo dos transexuais devem então priorizar análises que tornem positiva e sadia a 

sua expressão existencial e romper definitivamente com os sistemas de pensamento binários, 

sedentários e universalizantes, de modo a ampliar o debate e ressignificar conceitos e metodologias 

que até então estão restritas à patologização da vida. 

O sufixo "ismo", da expressão “transexualismo”, traz a ideia de patologia, de transtorno, algo 

que a comunidade brasileira de transexuais/travestis não aceita. Já o sufixo "dade", da expressão 

“transexualidade” traz a ideia de modo/estilo de vida, e indica uma variação comum nas formas de 

viver o gênero e a sexualidade. Sendo assim, este trabalho optará por utilizar a expressão 

“transexualidade”, em que pese manter a expressão “transexualismo” quando originária das citações 

dos autores referidos. 

Segundo Teixeira (20), o sujeito que se considera um transexual possui uma certeza absoluta 

de que sua “identidade” sexual não está de acordo com o seu sexo anatômico. Teixeira (20) define 

identidade como imagem, representação e conceito de si e faz referência a um conjunto de traços, 

imagens, sentimentos que o indivíduo reconhece e julga fazer parte dele próprio. A identidade sexual 

refere-se ao que cada pessoa pensa sobre si própria e sobre a sua sexualidade, sobre as emoções e 

sobre o desejo que sente em relação aos outros, que podem ser do mesmo sexo, de outro sexo ou de 

ambos os sexos (20). 

Sendo assim, indivíduo transexual é convicto de que é prisioneiro em um corpo que não 

condiz com a sua subjetividade e, atormentado por esta certeza incontestável, é compelido a um 

desejo enérgico de modificar-se fisicamente com a finalidade de identificar-se com o sexo oposto, ao 

qual se sente pertencer (20). 

Segundo Arán et al (21) a definição de “transexualismo” se baseia principalmente um 

sentimento de identidade permanente, uma crença numa essência feminina sem ambiguidades, no 

caso de transexuais masculinos, em uma relação de aversão com o pênis, não existindo nenhuma 

libido associada a este. A autora acrescenta, entretanto, que esta relação não pode ser considerada 

psicotizante, isso porque permanece intacta a capacidade de integração social destes indivíduos (21). 
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Conforme Arán et al (21) os transexuais masculinos se identificam conforme as suas 

idealizações do sexo feminino, o que não significa, necessariamente, que eles se identifiquem com 

“uma mulher” socialmente considerada. Sendo assim, segundo a autora, os transexuais não teriam 

acesso à castração considerada simbólica, o que poderia os aproximar da psicose, mas os distanciaria 

da neurose e da perversão. Desta forma, esta autora ratifica que existem alguns autores que são 

bastante reticentes em relação à realização da cirurgia, entretanto outros destacam a importância que 

esta pode adquirir na organização subjetiva do sujeito transexual. É importante destacar nesta teoria 

que, segundo a observação clínica, é mais importante a aparência de “ser” mulher, do que a 

possibilidade de “ter” relações sexuais (21). 

Conforme afirmam Ventura & Schramm (22) a transexualidade pode ser definida como um 

fenômeno cuja característica é o desejo do indivíduo de ter uma vida compatível com sua identidade 

de gênero, desejando ter seu corpo modificado para o sexo/gênero que acredita pertencer, visto que 

se identifica com o gênero de uma pessoa do sexo oposto ao seu sexo biológico.  

Arán et al (21) criticam a nomenclatura “transexualismo” na medida em que é incorporado à 

categoria psiquiátrica de “Disforia de Gênero” que incluía outras ditas “enfermidades” ligadas à 

identidade de gênero. As autoras acrescentam que esta denominação implicava na insatisfação em 

decorrência de uma discordância entre o sexo biológico e a identidade sexual de um indivíduo, mas 

que apontava como a única possibilidade de tratamento a realização da cirurgia de redesignação 

sexual e a utilização de hormônios. Esta proposta desconsidera aqueles que, eventualmente, não se 

sentissem preparados para realizar a cirurgia de transgenitalização ou que acreditassem que a 

hormonioterapia, unida aos outros procedimentos que o aproximassem do universo feminino, seria 

suficiente para suprir seus anseios de readequação sexual (21). 

Castel6 afirma que o “transexualismo” é uma síndrome complexa que se caracteriza pelo 

sentimento intenso de não pertencer ao sexo anatômico, sem por isso manifestar distúrbios delirantes 

(a impressão de sofrer uma metamorfose sexual apesar de ser banal na esquizofrenia, neste caso, é 

                                                           
6 CASTEL, P. La métamorphose impensable. Essai sur le transsexualisme et l’identité personnelle. Paris: Galimard, 
(2003) apud (23) 
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acompanhada de alucinações diversas), e sem bases orgânicas (como o hermafroditismo ou qualquer 

outra anomalia endócrina) (23).  

Conforme Arán et al (21), o termo “transexualismo” e a noção de “transtorno de identidade” 

são provenientes de uma racionalidade que parte do pressuposto de que o sexo é algo definido pela 

natureza, que se fundamenta em um corpo orgânico, biológico e genético, e que o gênero é algo que 

é construído mediante o contato com a cultura.  

Bento (24) sugere que a transexualidade seja considerada uma experiência identitária, 

caracterizada pelo conflito com as normas de gênero, códigos que ditam o comportamento 

“adequado” ou “esperado” para sujeitos do sexo masculino ou feminino. A autora acrescenta ainda 

que essa definição confronta-se com a aceita pela medicina e pelas ciências “psi” que a qualificam 

como uma “doença mental” e a relacionam ao campo da sexualidade, e não ao campo do gênero. 

Bento (13) considera que definir o sujeito transexual como doente, é como aprisionar este indivíduo 

e fixá-lo em uma condição de existência na qual ele é a fonte explicativa para seus conflitos, 

perspectiva esta que diverge da imaginada por aqueles que interpretam a transexualidade como uma 

experiência identitária. 

Para Meyerowitz (17) tanto a “transexualidade”, termo mais atual, como “transexualismo”, 

termo mais utilizado na década de 1950, podem se referir a uma experiência na qual as pessoas 

desejam mudar as características corporais do sexo a que pertencem para se apropriar de 

características de outro sexo que, segundo a cultura norte-americana, compõem um subconjunto de 

indivíduos “transgêneros”. A autora afirma, ainda, que é importante observar que estas categorias 

não são estáticas e sim intercambiáveis, ou seja, a mesma pessoa pode se identificar como um 

homossexual com características acentuadamente femininas em determinado momento, e como uma 

mulher transexual em outro.  

Neste sentido, o desejo de mudar o sexo no corpo pode não corresponder a algum 

comportamento erótico padrão ou desejo sexual. Diversamente, em se tratando de atração sexual, é 

possível observar-se em transexuais a autoidentificação como heterossexual isto é, transexuais que 

portavam corpos masculinos e que se identificam como femininos frequentemente se veem como 
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mulheres heterossexuais, e transexuais que portavam corpos femininos e que se identificam como 

masculinos se veem como homens heterossexuais (17). Entretanto, alguns transexuais podem se 

identificar como homossexuais, bissexuais ou pessoas assexuadas (17), o que demonstra a ausência 

de padrão nesta percepção subjetiva. 

Bento (13), em seu trabalho de campo, revelou que há uma diversidade de interpretações e de 

construções de sentidos para os conflitos entre o corpo e a subjetividade na experiência “trans”. Para 

a autora, o sentimento é o que verdadeiramente faz um indivíduo afirmar que pertence a outro 

gênero, e, para muitos transexuais, as transformações corporais promovidas pela hormonioterapia já 

seriam suficientes para lhes garantir um sentido de identidade, não sendo imprescindível a 

reivindicação pelas cirurgias de readequação sexual, caso assim não quisessem. 

Arán et al (2) afirmam que a noção de transexualidade vem sendo utilizada de diversas 

formas. Afirmam também que alguns atores sociais, entre eles o Coletivo Nacional de Transexuais 

(CNT), uma organização política que visa defender os interesses da comunidade transexual, 

problematiza a noção de transexualidade como “identidade”, que poderia ser compreendida através 

de uma possível definição de “homens e mulheres que vivenciam a transexualidade” (2), exatamente 

porque os indivíduos se definem e se reconhecem como homens e mulheres e não como transexuais. 

Desta forma, o sujeito transexual de identifica com o gênero masculino ou com o gênero feminino e 

não com a transexualidade propriamente dita. 

Arán & Murta (2) afirmam que existem grupos que optaram por utilizar a definição “homens 

transexuais” e “mulheres transexuais”, incorporando, de certo modo, a noção de transexualidade 

como definição de si, e há ainda um pequeno grupo que optou pela noção de transgênero para 

evidenciar a possibilidade de uma mobilidade entre gêneros. As autoras consideram que, apesar de 

existir, em ambiente hospitalar e no meio médico, uma explícita distinção entre transexuais e 

travestis, existem diversos indivíduos que transitam entre estas identidades. É impossível, assim, 

desconsiderar que algumas definições são moldadas a partir de uma exigência médica que necessita 

do diagnóstico de Transtorno de Identidade de Gênero como condição para viabilizar o acesso destas 

pessoas ao sistema de saúde (2).  
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É perceptível o fato da descrição médica do “transexualismo” incluir, como critério 

diagnóstico, o desejo pela intervenção médica oferecida como solução para o considerado transtorno. 

Sendo assim, observa-se que o próprio saber médico é determinante na caracterização do tipo de 

quadro patológico destes indivíduos (25).  

Neste sentido, para Foucault (26) - que reflete acerca dos impactos sociais do poder/saber 

presente nos discursos médicos - é imprescindível fazer valer os saberes locais, considerados como 

descontínuos, “desqualificados”, “ilegítimos”, contra e em constante negociação com aquelas 

instâncias teóricas que pretendem filtrá-los, hierarquizá-los, ordená-los a fim de elaborar um 

conhecimento único, que será tido como “verdadeiro” e aplicável a qualquer um. Desta forma, 

segundo HARAWAY7, é importante valorizar os deslocamentos de saberes dominantes na direção de 

saberes locais e minoritários, devendo estes ser incorporados na gestão de novas políticas públicas 

(27). 

Segundo Carneiro (28) não existe transexual fora do discurso da ciência, pois até mesmo a 

definição de transexual pressupõe a solicitação ao médico de uma intervenção cirúrgica com o 

propósito de realizar a mudança de sexo. Segundo a autora, ainda que a condição de transexual não 

exista sem as concepções de um cirurgião e de um endocrinologista, o “transexualismo” se tornou 

um fenômeno social, um sintoma de mal-estar na sociedade. Sob outra ótica, esse seria um dos 

sintomas de que o sujeito estaria mal numa civilização em que o discurso da ciência pode dar mãos 

ao discurso do capitalismo (28). 

 

1.3.   Construção histórica do conceito de transexualidade 

 

Arán & Murta (27) afirmam que o sexo e o gênero são passíveis de determinações históricas e 

políticas, e que identificações de gênero podem ser processos altamente complexos, inconscientes e 

corporais que nem sempre são possíveis de se acompanhar, apreender e descrever. Identificações 

como essa podem ser realizadas ao longo da vida, predominantemente na primeira infância, a partir 
                                                           
7 HARAWAY, D. Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature. London: Free Association Books, 1991. 
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do encontro afetivo e corporal com o outro, o qual sempre está inserido em determinada cultura que 

transmite valores e pode ratificar ou não as normas de gênero. Sendo assim, sustentam que o 

processo de cuidado em saúde no caso da transexualidade deve superar qualquer perspectiva 

correcional e adaptativa. 

Segundo Arán (27), a compreensão de que o gênero é algo que é construído mediante o 

contato com a cultura se baseia na percepção de que o sexo, ser homem ou mulher, é algo que pode 

ser considerado natural, independente da história, e de que o gênero é uma construção histórica e 

social. Ela complementa ainda que essa compreensão pode ser vista como determinista ou 

construtivista e, apesar de acabar por restringir muito a possibilidade de compreensão das 

subjetividades e das sexualidades, é justamente o que imperará na fundamentação da especificidade 

da transexualidade, ou seja, um desacordo entre o sexo e gênero. 

De todo o modo, em termos gerais é escassa a documentação da história da transexualidade, e 

as informações maiormente disponíveis quando a sexualidade dizem respeito à homossexualidade  

(1). Entretanto sabe-se que em 1910 Magnus Hirschfeld começou a usar o termo “transexualismo” 

para se referir ao que o autor denominou de “transexualismo psíquico”, que foi retomado 40 anos 

depois, quando o Dr. David O. Cauldwell publicou um estudo de caso sobre um transexual feminino 

no artigo intitulado “Psychopatia Transexuallis” de 1949 (27). Naquele momento, começaram a 

serem esboçadas especificidades da transexualidade e delineadas novas teorizações médicas e 

sociológicas. Como exemplos deram-se os estudos de Harry Benjamin8, John Money9 e Robert 

Stoller10, que, se analisados conjuntamente às perspectivas de progresso da biologia e a viabilidade 

técnica para adequação do corpo à identidade de gênero, conduzem a uma situação até então 

individual e marginal para um problema médico-legal reconhecido e passível de tratamento (27). 

Conforme Arán & Murta (27), por volta de 1910, na Áustria, já havia rumores de 

experiências de tentativa de mudança de sexo nos animais. Em 1920 foram divulgadas cirurgias de 

mudança de sexo realizadas no Instituto de Ciência Sexual de Magnus Hirschfeld. Neste período, 

                                                           
8 BENJAMIN, Harry. The transsexual phenomenon. New York: Julian Press, 1966 apud (27) 
9 MONEY, J. Transsexualism and sex reassignment. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1969 apud (27) 
10 STOLLER, R. J. A experiência transexual. Rio de Janeiro: Imago, 1982 apud (27) 
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Hirschfeld elaborou a noção de “intermediários sexuais” a partir de seu estudo sobre “travestilidade”, 

segundo o qual hermafroditas, andrógenos, homossexuais e travestis constituíam tipos distintos, ou 

seja, variações possíveis da sexualidade (27). Segundo as autoras, na década de 1920 uma nova 

revolução na compreensão da sexualidade se deu em função de descobertas no campo da 

endocrinologia, pois a partir da identificação química dos hormônios sexuais ficou comprovado que 

homens e mulheres têm tanto hormônios masculinos como femininos e que estes hormônios 

poderiam apresentar, em algumas condições específicas, efeitos “masculinizantes” e/ou 

“feminilizantes”.  

Conforme Arán & Murta (27) apontam, esta nova teorização desconstruiu a compreensão de 

sexos distintos e opostos, proveniente de um modelo de dimorfismo sexual, em que foi promovida a 

ideia da existência de certa continuidade entre os sexos que vai desde o hermafroditismo a 

características discretas das sexualidades consideradas normais.  

Segundo Bento & Pelucio (29), os primeiros artigos que registraram e defenderam a 

especificidade do “fenômeno transexual” foram publicados na década de 1950, década em que o 

endocrinologista Harry Benjamin se dedicou a estabelecer as ocorrências que justificariam a 

diferenciação das pessoas transexuais em relação aos homossexuais. As autoras ainda acrescentam 

que a abjeção que as pessoas transexuais têm com as genitálias seria uma constante observada nos 

discursos destes indivíduos e, apesar de Benjamin defender a cirurgia de transgenitalização como a 

única alternativa terapêutica possível para as pessoas transexuais, ele estabelece critérios, julgados 

pelo próprio como “científico”, para que seja feito o diagnóstico do “verdadeiro transexual” e a 

intervenção seja autorizada.  

No mesmo sentido, o critério fundamental para definir o “transexual de verdade” seria a sua 

relação de abjeção às genitálias, por longa duração, de modo que, seguindo os procedimentos 

elencados por Benjamin, as cirurgias deveriam ser indicadas. Desta forma poderia ser evitado o 

suicídio destes indivíduos (29). 

Arán & Murta (27) afirmam que ao final da década de 1950, foi visto nos Estados Unidos um 

deslocamento do “sexo” ao “gênero”, e mesmo que a demanda inicial por atendimento médico de 
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transformação corporal não estivesse diretamente associada ao rótulo “transexual”, esta demanda já 

problematizava os limites do conceito de “sexo”, exigindo novas elaborações. As autoras ainda 

continuam, afirmando que é sob esse panorama que as teorias relativas aos intermediários sexuais e à 

bissexualidade propiciam o surgimento da uma definição de “sexo psicológico” que irá, 

posteriormente, determinar o que será chamado de “identidade de gênero”.  Isto porque, haviam 

teorias que consideravam o sexo psicológico como um produto de interações entre genes e 

hormônios, entretanto, outras que afirmavam que o gênero é produto de condicionamento e 

aprendizagem (27). 

Nas décadas de 1960 e 1970 houve a intensificação de uma tendência cirúrgica, e 

simultaneamente foram produzidos parâmetros que norteavam a busca do diagnóstico para 

diferenciar transexuais de gays, lésbicas e travestis. Em 1969, realizou-se, em Londres, o primeiro 

congresso da Associação Harry Benjamin, que passou a se chamar, em 1977, Harry Benjamin 

International Gender Dysphoria Association (HBIGDA). A transexualidade, então, passou a ser 

considerada uma “disforia de gênero”, termo trazido por John Money em 1973 (29). 

Carneiro (28) afirma que a primeira cirurgia de mudança de sexo, realizada no Brasil, deu-se 

em 1971 pelo cirurgião Roberto Farina. Na época, diversamente da atualidade, esta cirurgia foi 

considerada ato de “lesão corporal grave”, tipificado como crime no Brasil. O cirurgião, assim, foi 

julgado e condenado a cumprir dois anos de reclusão. O processo judicial, apesar de ter sido 

requerido pelo CFM, foi o próprio CFM que, posteriormente, o absolveu sob o novo argumento de 

que o pênis era verdadeiramente um órgão inútil para aquele sujeito e ainda fonte de intensas 

angústias (28).  

Atualmente, as cirurgias de ablação do pênis, de confecção de vulva e/ou de colocação de 

próteses penianas, entre outras relativas ao processo transexualizador podem ser realizadas 

gratuitamente pelo SUS.  Desde 1997, o procedimento é autorizado pelo CFM, sendo considerada 

esta uma “solução terapêutica para adequar a genitália ao sexo psíquico” (28). 

Segundo Castel (30) foi justamente devido à possibilidade técnica de satisfazer as 

necessidades de “adequação” vindas dos transexuais, seja através do uso de hormônios ou dos 
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progressos da cirurgia plástica, que o “transexualismo”, a partir dos anos 50, assumiu uma posição 

distinta das descrições anteriormente utilizadas.  Desde então, a liberdade de escolha do sexo 

despontou como a possibilidade de “construção de identidade” sexual e obtenção de direitos 

atribuídos a esta identidade, tais como o casamento, a inseminação artificial, a adoção, entre outros 

(30). 

Meyerowitz (17) destaca a importância das novas tecnologias médicas para o reconhecimento 

da possibilidade de mudança de sexo, entretanto, ressalta que isto só se tornou possível em função da 

discussão, já em curso, sobre a mutabilidade do sexo, que há algum tempo já era muito debatido nas 

comunidades europeias e americanas, com a constante circulação de notícias, pesquisas, narrativas e 

“opiniões” sobre os diversos significados da palavra “sexo”.  

No ensejo das pesquisas, houve destaque para os estudos sobre os hormônios e cromossomos 

sexuais que tornaram mais complexa a noção de sexo biológico (17). Também assim, destacou-se o 

movimento feminista na luta pela igualdade entre os sexos, o aumento da presença da mulher no 

mercado de trabalho, em um contexto de emergência das culturas por busca de direitos de grupos 

minoritários relativos às questões de gênero, incluídos, nestes, gays e lésbicas. Assim, restou 

demonstrada a ocorrência de fenômenos de luta social que aclararam a existência da diversidade 

sexual na paisagem urbana (17). 

Conforme Arán & Murta (27) a transexualidade pode ser considerada o núcleo central de uma 

redescrição da noção de sexo no século XX, na medida em que a antiga noção de sexo biológico se 

tornou mutável, plural e dividida em diversas partes que a constituem, tais como cromossomos, 

hormônios e genitais, que podem ser modificadas. As autoras ainda acrescentam que as ideias 

anteriormente concebidas de “macho” e “fêmea” já não são opostas, mas intercambiáveis. Neste 

sentido, Meyerowitz (17) esclarece que os comportamentos anteriormente considerados como 

masculinos e femininos não surgem do sexo biológico, de modo que o “desejo sexual” passa, nesta 

perspectiva, a assumir autonomia em relação ao “sexo” e ao “gênero”.  
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1.4. Os direitos humanos e a transexualidade 

 

Lionço (31) afirma que a Carta Constitucional brasileira contempla a universalidade dos 

direitos sociais, sem nenhuma forma de discriminação, tendo a diversidade como um valor social. A 

autora acrescenta que a sexualidade não pode se restringir a padrões unívocos, já que se deve 

considerar a intimidade como inviolável, o que denota a pluralidade entre os cidadãos e grupos 

sociais, e suas afetividades.  

Para Lionço (31), o conceito de diversidade sexual assume uma função imprescindível para a 

proteção dos direitos sociais daqueles indivíduos que encontram na expressão de gênero e na 

orientação sexual possíveis elementos de violação de direitos, tendo como fatores de prejuízo social a 

heteronormatividade e a naturalização do binarismo de gênero, construídos juntos com a história e a 

sociedade. A ideia de diversidade sexual tenciona esclarecer e evidenciar as diversas possibilidades 

de variação das orientações sexuais e expressões de gênero, por meio da ênfase na ideia de 

pluralismo (31).  

Lionço (31) utiliza a noção de diversidade sexual ultrapassando os limites da referência a 

LGBTTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), optando por incluir 

também em suas considerações a heterossexualidade. A autora assume a ideia de heterogeneidade 

podendo, desta forma, caracterizar as diversas formas de viver a homossexualidade, a 

heterossexualidade, a masculinidade e/ou a feminilidade.  

Rios (32) acredita que a heteronormatividade e a naturalização do binarismo de gênero podem 

ser fatores que limitam o avanço da consolidação e da democratização dos direitos sexuais. Para ele, 

a heteronormatividade, tal como a manutenção de estereótipos de gênero, se opõem à consolidação 

da diversidade sexual como valor social e isso deve ser levado em consideração na busca pela 

democratização dos direitos sexuais. Sendo assim, a reiteração das demandas em saúde à lógica 

identitária, reforça antigos discursos normativos por meio da ratificação das categorias homem e 

mulher, deixando de contribuir para a desconstrução da essencialização do binarismo de gênero e da 

condição heterossexual como norma (32). 
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Rios (32) acrescenta que para alcançar uma justiça social seria necessário renunciar as ideias 

de readequação de condutas sexuais e expressões de gênero. Essa necessidade de adequação pode 

deslocar o indivíduo para a condição de não apto para a participação no espaço público, o que pode 

levar, no campo da saúde, a não partilhar decisões e a não ter igualdade de oportunidade no acesso 

aos bens e serviços (32) . 

Conforme Moraes (33), os Direitos Humanos, apesar dos diversos debates existentes acerca 

de sua natureza, são considerados como direitos são indiscutíveis, pois eles simplesmente existem, 

são intrínsecos ao ser humano e consequentemente devem ser respeitados independente de qualquer 

consideração cultural particular. Face a isso, é importante ressaltar que a universalidade e a 

intransmissibilidade são os elementos essenciais que identificam os Direitos Humanos (33). Sendo 

assim, temos que o princípio da universalidade consubstancia que os estes direitos devem ser 

reconhecidos e respeitados em todo o mundo. 

Moraes (33) salienta outras características dos Direitos Humanos, sendo elas: “inalienáveis”, 

pois não podem ser transferidos, nem negociados; “imprescritíveis”, ou seja não podem ser 

prescritos, jamais deixam de ser válidos; e “irrenunciáveis”, sendo impossível ao indivíduo abrir mão 

de seu direito.  Seus limites são definidos, inclusive, a partir da não invasão de um direito pelo outro 

(33).  

É importante apresentar uma definição de Direitos Humanos. Nas palavras do jurista 

Alexandre de Moraes (33), esses são: 

 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por 
finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o 
arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e 
desenvolvimento da personalidade humana. (33) 

 

Bielinski et al (10) afirmam que, objetivando garantir os princípios e objetivos citados 

anteriormente, em decorrência de diversos atos que violentaram a consciência da Humanidade no 

século XX, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos na Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, com o objetivo de servir 
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[...] como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 
objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 
esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, 
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. (34) 

 

Devido a universalidade dos Direitos Humanos, Rios (35) questiona que motivos levam estes 

direitos a serem corriqueiramente suprimidos de certas parcelas da população, em particular das 

minorias sexuais. É importante elucidar o termo “minorias sexuais” utilizado pelo autor, pois, 

segundo ele, nem sempre os indivíduos que têm atração sexual diferente da maioria adotam uma 

identidade gay, lésbica ou bissexual. O termo é utilizado por Rios (35) para designar todos aqueles 

que sentem atração sexual, romântica e/ou erótica por membros adultos do mesmo gênero ou por 

membros adultos de gênero diferente. 

Conforme Rios (35), a “orientação sexual” pode ser vista como uma identidade atribuída a 

um indivíduo em função de seu desejo e conduta sexuais, e pode ser dirigida para uma outra pessoa 

do mesmo gênero (homossexualidade), de gênero diferente (heterossexualidade) ou para pessoas de 

ambos os gêneros (bissexualidade). 

Coman (2003) traz uma concepção adotada pela Human Rights Education Associates, de que 

a orientação sexual poderia ser considerada como uma continuidade que vai desde a 

“homossexualidade exclusiva” até “heterossexualidade exclusiva”, englobando diversas formas e 

graus de bissexualidade. Se assim fosse, seria possível diferenciá-lo de “comportamento sexual”, 

pois, a “orientação” diria respeito a “sentimentos” e “autoconceito” (35), enquanto que o 

“comportamento” sexual pode refletir ou não a orientação sexual, sendo importante considerar as 

“intenções” do indivíduo e a sua “visão de mundo” (35). O autor acrescenta ainda que, de todo o 

modo, o preconceito é o que contribui, em muitas sociedades, para a perpetuação da assimetria 

desses conceitos. 
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Bielinski et al (10) lembra que, apesar da importância do conceito de orientação sexual, ele 

não abrange todos os desdobramentos da sexualidade humana, não sendo possível categorizar os 

transgêneros, por exemplo. Eles afirmam que, embora eles possuam uma orientação sexual (podendo 

ser homo, hétero ou bissexual), sua transexualidade está ligada a uma identidade de gênero. 

Conforme os autores, essa identidade difere da orientação sexual, mas esses conceitos não são 

mutuamente exclusivos, visto que eles coexistem. 

Todo indivíduo, portanto, possui uma orientação sexual e uma identidade de gênero, sendo 

que essa identidade refere-se à “experiência, de uma pessoa, de expressão pessoal em relação às 

construções sociais de masculino e feminino”, conforme o relatório Human Rights and Sexual 

Orientation and Gender Identity da Anistia Internacional (36). Segundo este ponto de vista, é 

absolutamente possível a um indivíduo ter uma identidade de gênero divergente de suas 

características fisiológicas (10). Conforme Heinze11, (10) um indivíduo pode possuir a genitália 

feminina, todo o aparelho reprodutivo feminino e se identificar como um membro do sexo 

masculino.  

A legitimação da homofobia e de outros preconceitos ocorre, segundo Abromovay et al (37) 

devido a padrões culturais que toleram hierarquias e moralismos da masculinidade e diversas 

manifestações de preconceitos e discriminações em torno do sexual acabam por ser naturalizadas e, 

de certo modo, até mesmo prestigiadas e não compreendidas como instrumento de violência. Para 

Jaques-Jeuss (38) existe uma conivência das autoridades acerca da discriminação contra 

homossexuais, gerando, assim, uma legislação omissa e um posicionamento público que afetam 

negativamente a comunidade LGBTTT. 

Mott (39) afirma que existem diversas causas que motivam homossexuais a reivindicarem 

uma legislação que os proteja de agressões, dentre elas o fato de que são vítimas de crimes 

homofóbicos, que, por sua vez, se encontram na categoria de crimes de ódio. Bielinski et al (10) 

afirmam que crimes de ódio são atos ilícitos, ou tentativas de tais atos, que incluam insultos, danos 

                                                           
11 HEINZE, Eric. Sexual Orientation: a Human Right. Martinus Niljhoff Publishers, 1995 apud (10) 
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morais e materiais, agressão física, podendo chegar, até mesmo, ao assassinato, praticados em razão 

da raça, sexo, religião, orientação sexual ou etnia da vítima. 

Bielinski et al  (10) afirmam também que crimes de ódio são marcados primordialmente pela 

crueldade na forma que eles são executados. Segundo estes autores, crimes homofóbicos são crimes 

de ódio que possuem como única motivação a orientação sexual da vítima, inspirando-se na 

ideologia machista hegemônica na sociedade heteronormativa. Os autores exemplificam um crime 

motivado pela homofobia da seguinte forma: furtar objetos de um sujeito homossexual pode não 

estar, necessariamente, ligado à sua orientação sexual não-hegemônica, o que poderia não constituir 

um crime de ódio. Obviamente, é possível que heterossexuais não sejam agredidos devido à sua 

orientação sexual, entretanto essa condição é corriqueira na comunidade LGBTTT, isso porque suas 

orientações sexuais, diferentemente da dos heterossexuais, não correspondem à orientação 

convencional e socialmente esperada.  

Segundo uma pesquisa desenvolvida na região do Distrito Federal e entorno (38), constatou-

se que praticamente a metade dos homossexuais entrevistados ou estudados já havia sido alvo de 

crimes de ódio, com especial recorrência para agressão verbal. Mott, Cerqueira (40) atribuem a 

recorrência deste tipo de crime à vulnerabilidade da comunidade LGBTTT. Para eles, as minorias 

sexuais vivem numa fragilidade que tem como base a própria falta de apoio dentro do lar. Para estes 

autores, crianças e adolescentes negros, judeus, deficientes físicos etc. são ensinados por seus pais e 

familiares a enfrentar a hostilidade de uma sociedade cheia de preconceitos, desenvolvendo seu 

orgulho étnico ou racial e sua autoestima, e que com homossexuais jovens ocorre exatamente o 

contrário. A crueldade do preconceito é experimentado, pela primeira vez, dentro da casa do 

homossexual, partindo das pessoas mais próximas (40). 
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2. A ARGUMENTAÇÃO BIOMÉDICA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE 

TRANGENITALIZAÇÃO 

2.1. Normativas Internacionais 

2.1.1. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) 

 

Conforme Bento (41), o diagnóstico da transexualidade é realizado a partir de uma exaustiva 

avaliação, que inclui um histórico completo do caso, testes psicológicos e sessões de terapia. 

Segundo a autora, o diagnóstico e o “tratamento” da transexualidade adotados nos programas de 

transgenitalização são baseados nas Normas de Tratamento da HBIGDA e no Manual de Diagnóstico 

e Estatístico de Distúrbios Mentais (DSM), da Associação Psiquiátrica Americana (APA).  

A APA passou a incluir a transexualidade no rol de “Transtornos de Identidade de Gênero” 

em sua terceira versão (DSM-III), em 1980, talvez não por coincidência, mesmo ano em que se 

oficializou a retirada da homossexualidade deste documento (41). A transexualidade aparece na nova 

seção sobre “Distúrbios de Identidade de Gênero”, próximo aos “Distúrbios de Identidade de Gênero 

da Infância” e “Distúrbios de Identidade de Gênero Atípica”, esse documento segue as concepções 

de Robert Stoller e as normas de tratamento da HBIGDA formuladas por Harry Benjamin (41).  

Bento & Pelucio (29) afirmam que na quarta versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, DSM-IV, existe uma extensa defesa do dimorfismo sexual. Segundo elas, neste 

documento as performances de gênero, a sexualidade e a subjetividade são níveis constitutivos da 

identidade do sujeito que se apresentam colados uns aos outros. Com isso, o masculino e o feminino 

só se encontram por intermédio da complementaridade da heterossexualidade (29). Neste sentido, 

quando ocorre qualquer nível de descolamento ou “inadequação”, deve haver uma intervenção 

especializada, sobretudo por profissional atuante nas ciências psi, para restabelecer a ordem e a 

“coerência” entre corpo, gênero e sexualidade. Neste contexto, surgiram as diretrizes que forneceram 

as bases fundamentais para a construção do diagnóstico de gênero (29).  

Para Bento (24) o DSM IV pressupõe que, considerando-se a transexualidade uma doença, ela 

possui basicamente os mesmos sintomas em todas as partes do mundo. A força normatizadora desse 
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documento pode ser observada pelo seu alcance geopolítico, pois em diversos países os Estados 

seguem suas orientações para definir suas políticas para as populações transexuais, travestis. Da 

mesma forma, são orientações seguidas para a realização das cirurgias mutiladoras em crianças 

intersex (24), termo este de origem médica que foi incorporado pelas ciências sociais para designar 

as pessoas que nascem com corpos que não se encaixam naquilo que é entendido por corpos 

masculinos ou femininos (42).  

Segundo Bento (24), intersex é uma definição geral usada para explicar uma variedade de 

condições nas quais indivíduos nascem com órgãos reprodutivos e anatomias sexuais deslocados da 

típica definição de masculino ou feminino. São corpos que deslizam nas representações do que se 

considera como verdadeiramente humano, situando-se nos interstícios entre o que é normal e o que é 

patológico (42). Deste modo, esta "não-humanidade" ou "anormalidade" é o que justificará as 

intervenções médicas com o intuito de adequá-lo ao ideal do dimorfismo sexual (42). 

Pino (42) afirma que a experiência intersex evidencia a normalização compulsória dos corpos 

e das identidades, pois mostra a restrição das identidades de gênero ao binarismo homem-mulher e, 

adicionalmente, deixa clara a restrição das identidades sexuais a uma suposta coerência necessária 

entre corpo sexuado, práticas e desejos. A ambiguidade do sexo da criança durante a análise médica 

após o nascimento faz com que a medicina inicie uma série de intervenções corporais como as 

cirurgias de "correção genital" e tratamentos hormonais (42). Por meio desses procedimentos 

médicos dispensados aos intersex, é que podemos perceber os significados sociais e culturais 

atribuídos ao corpo, assim como as relações políticas que constroem os corpos (42). 

Bento (24) afirma que nos três documentos tomados como referência, DSM-IV, a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 10º 

versão (CID-10) e Standart of Care (SOC), as pessoas transexuais são construídas como portadoras 

de características comuns que as posicionam como transtornadas, independentemente das variáveis 

históricas, culturais, sociais e econômicas. Entretanto, complementa afirmando que existem 

diferenças entre esses documentos. Conforme Bento, Pelúcio (29) para o SOC, “o transexual de 

verdade” possui, como única alternativa para resolver seus “transtornos” ou “disforias”, as cirurgias 
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de transgenitalização. As autoras acrescentam que no DSM-IV a questão da cirurgia é tocada de 

forma superficial, e a preocupação principal deste documento é apontar as manifestações do 

“transtorno” na infância, na adolescência e na fase adulta. Neste documento, portanto, não há 

diferenciação entre sexo, sexualidade e gênero, e são os deslocamentos do gênero em relação ao sexo 

biológico os definidores do transtorno, pois o gênero normal só existiria quando referenciado a um 

sexo genital que o estabiliza (29). O CID-10, por sua vez, não é um manual de orientação ou de 

indicadores diagnósticos. É, antes, uma convenção médica que estabelece as características das 

doenças e seus respectivos códigos utilizados e aceitos internacionalmente por médicos e outros 

operadores da saúde (29).  

A APA, em 1980, aprovou a terceira versão do DSM, incluindo a transexualidade como um 

dos “Transtornos de Identidade de Gênero”, em sua quarta versão, estabeleceu os critérios 

diagnósticos para as chamadas “perturbações mentais”, incluindo as componentes descritivas de 

diagnóstico e de tratamento, constituindo, desta forma, um instrumento de trabalho de referência para 

os profissionais da saúde mental em todo o mundo (24). 

Para Russo (43) o DSM, a partir da terceira versão, passou de uma visão psicossociológica 

para outra biologizante da sexualidade e do gênero. Essa mudança no sentido da medicalização teve 

como desdobramento principal um aumento importante no número dos chamados “transtornos”, 

além da inclusão de novos tipos, que passaram a ser reagrupados em novas categorias. Russo (43) 

afirma que o DSM II apresentava uma lista com 180 categorias, que o DSM III eleva-a para 195, e o 

DSM IV para 350, com forte tendência a uma inflação dos transtornos na versão quinta. Segundo 

Bento (24), no capítulo destinado à “Desordem Sexual e de Identidade de Gênero”, há uma extensa 

lista de tipos e subtipos. As “Desordens de Identidade de Gênero” ainda são subdivididas em 

desordens de gênero na infância, na adolescencia, na fase adulta, e transtornos de gênero não 

especificados (24).  

Bento (24) afirma que apesar da proliferação de classificações poder representar uma 

demarcação com um viés psicanalítico, presente principalmente na primeira e na segunda versões do 

DSM, com a transexualidade não se pode afirmar que houve essa ruptura ou uma disjunção entre os 
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saberes psiquiátricos e psicanalíticos na leitura e nos métodos de intervenção nos casos das chamadas 

“desordens de gênero”. 

Segundo Bento (24) o Comitê do DSM-IV, em 1994, substituiu o diagnóstico de 

“Transexualismo” pelo de “Transtorno de Identidade de Gênero”. A autora acrescenta que 

dependendo da idade, aqueles indivíduos que possuem uma forte e persistente identificação com o 

sexo oposto e um persistente incômodo com seu sexo, ou um sentimento de impropriedade dos 

papéis de gênero desse sexo, passaram a ser diagnosticados como Transtorno de Identidade de 

Gênero na Infância (Código: 302.6), Adolescência e Adulto (Código: 302.85). Existem ainda aquelas 

pessoas que não preenchem os critérios; para elas o DSM-IV empregou o termo de “Transtorno de 

Identidade de Gênero Não Especificado” (Código: 302.6) (24).  

De acordo com o DSM-IV, as características diagnósticas do “Transtorno da Identidade de 

Gênero” obedecem a dois componentes que devem estar presentes no diagnóstico (23):  

 

Deve haver evidências de uma forte e persistente identificação com o gênero oposto, 
que consiste do desejo de ser, ou a insistência do indivíduo de que ele é do sexo 
oposto. (...) Também deve haver evidências de um desconforto persistente com o 
próprio sexo atribuído ou uma sensação de inadequação no papel de gênero deste 
sexo. Para que este diagnóstico seja feito, deve haver evidências de sofrimento 
clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou 
em outras áreas importantes da vida do indivíduo. (44)  
 

Também assim, o DSM-IV identifica a presença do “transtorno” por fases da vida. Na 

infância: 

Em meninos, a identificação com o gênero oposto é manifestada por uma acentuada 
preocupação com atividades tradicionalmente femininas. Eles podem manifestar 
uma preferência por vestir-se com roupas de meninas ou mulheres ou improvisar 
esses itens a partir de materiais disponíveis, quando os artigos genuínos não estão à 
sua disposição. [...] Pode ser observada uma preferência particular por brincar de 
casinha, desenhar meninas bonitas e princesas e assistir televisão ou vídeos de suas 
personagens femininas favoritas. [...] Esses meninos evitam brincadeiras rudes e 
esportes competitivos e demonstram pouco interesse por carrinhos ou caminhões ou 
outros brinquedos não-agressivos, porém estereotipicamente masculinos. Eles 
podem expressar um desejo de ser meninas e declarar que, quando crescerem, serão 
mulheres. Pode haver, também, uma insistência em urinar sentados e em fingir que 
não possuem pênis, escondendo-o entre as pernas.  (44) 

 

Quanto às meninas, o texto continua esclarecendo o que seriam comportamentos típicos: 
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As meninas com Transtorno da Identidade de Gênero apresentam reações negativas 
intensas às expectativas ou tentativas dos pais de que se vistam com roupas 
femininas. Algumas podem recusar-se a comparecer à escola ou a eventos sociais 
em que essas roupas são exigidas. [...] Essas meninas preferem brincar com 
meninos, e com eles compartilham interesses em esportes de contato, brincadeiras 
rudes e jogos tradicionalmente masculinos. Elas demonstram pouco interesse em 
bonecas ou em qualquer forma de roupas ou atividades femininas de faz-de-conta. 
Uma menina com este transtorno pode recusar-se, ocasionalmente, a urinar sentada. 
Ela pode afirmar que tem ou terá um pênis e não desejar desenvolver seios ou 
menstruar. Ela pode declarar que quando crescer será um homem. Essas meninas 
tipicamente revelam acentuada identificação com o gênero oposto em brincadeiras, 
sonhos e fantasias. (44) 

 

Conforme Bento (24), as preferências pelas roupas e brinquedos que os meninos demonstram 

e que são incoerentes com sua genitália são alguns dos sintomas apontados no DSM-IV para deixar 

os pais em alerta em relação à saúde de gênero de suas crianças. A autora acrescenta que, segundo 

este documento, a solução estaria em terapias que recuperam ou desenvolvem a masculinidade. O 

mesmo procedimento deve ter os pais em relação às filhas, que apresentam comportamentos “não 

apropriados” para seu sexo (24). 

A respeito da adolescência, consta no DSM-IV que: 

 

Em adolescentes, as características clínicas podem assemelhar-se àquelas de 
crianças ou de adultos, dependendo do nível de desenvolvimento do indivíduo, 
devendo os critérios ser aplicados de acordo com o quadro clínico. Em um 
adolescente mais jovem, pode ser difícil chegar a um diagnóstico correto, em vista 
de sua reserva, que pode aumentar se ele sentir-se ambivalente acerca da sua 
identificação com o sexo oposto ou achar que isto é inaceitável para sua família. (44) 

 

Quanto aos adultos: 

 

Os adultos com Transtorno da Identidade de Gênero preocupam-se com seu desejo 
de viver como um membro do sexo oposto. Esta preocupação pode manifestar-se 
como um intenso desejo de adotar o papel social do sexo oposto ou adquirir a 
aparência física do sexo oposto através de manipulação hormonal ou cirúrgica. Os 
adultos com este transtorno sentem desconforto ao serem considerados ou 
funcionarem, na sociedade, como um membro de seu sexo designado. Eles adotam, 
em variados graus, o comportamento, roupas e maneirismos do sexo oposto. Em sua 
vida privada, esses indivíduos podem passar muito tempo vestidos como o sexo 
oposto e trabalhando para que sua aparência seja a do outro sexo (...). Para alguns 
homens que apresentam o transtorno em uma idade mais tardia (freqüentemente 
após o casamento), a atividade sexual com uma mulher é acompanhada pela fantasia 
de serem amantes lésbicas ou de que sua parceira é um homem e ele é uma mulher. 
(44) 
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Conforme Bento (24), não existem diferenças entre sexo, sexualidade e gênero no DSM – IV. 

Sendo assim, para a qualificação do transtorno, em alguns momentos é utilizado o termo “gênero”, e 

em outros é utilizado o termo “sexo”. Desta forma, não fica claro no DSM-IV se o transtorno é 

caracterizado pela identificação pelo sexo oposto ou pelo gênero oposto. Bento (24) afirma que para 

os elaboradores desse manual não existe diferença entre sexo e gênero, são os deslocamentos do 

gênero em relação ao sexo biológico os definidores do transtorno, pois o gênero “normal” só existe 

quando referenciado a um sexo que o estabiliza. 

Importante ressaltar que o DSM-IV, quando menciona “brinquedos estereotipados como 

femininos”, não explica o que se entende por estereótipo (24). Para Bento (24) se o estereotipo fosse 

considerado falseamento, não haveria nenhum problema de um menino brincar de boneca. Entretanto 

o manual, ao definir este desejo como um transtorno, afirma que há brinquedos que fazem o trabalho 

de revelação do masculino e outros que se referem ao feminino, quando, na verdade, os brinquedos 

não revelam os gêneros, mas os produzem (24). 

Apesar de ter sido retirada do CID em 1975 e se afirme que a homossexualidade não é mais 

considerada uma “doença” é possível desconfiar que ainda se continue “curando” a 

homossexualidade, só que agora com o nome de “transtorno de gênero” (24). A autora acrescenta 

que a patologização da sexualidade ainda existe com muita força, não mais como “perversões 

sexuais” ou “homossexualismo”, mas como “transtornos de gênero”. Se o gênero só consegue sua 

inteligibilidade quando referido à diferença sexual e a complementaridade dos sexos, quando se 

produz no menino a masculinidade e na menina a feminilidade, a heterossexualidade está inserida aí 

como condição para dar vida e sentido aos gêneros (24). 

 

2.1.2. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde (CID) 
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A 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças adotou a denominação 

“Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10)” 

(24). Esta Classificação foi aprovada pela Conferência Internacional para a 10ª Revisão da 

Classificação Internacional de Doenças, convocada pela Organização Mundial de Saúde, realizada 

em Genebra, em 1989, o CID-10 entrou em vigor em 1993 (24). 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 

(CID-10) apresenta os códigos e a tipificação da doença que devem estar presentes em todos os 

diagnósticos para que tenham validade legal. O “transexualismo”, neste contexto, é definido como 

“transtornos da identidade sexual (F64.0)”, conforme pode-se observar em seu texto:  

 
A) Trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este 
desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por 
referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma 
intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão 
conforme quanto possível ao sexo desejado. 
B) A identidade transexual esteve presente de forma consistente durante ao menos 
dois anos. 
C) O transtorno não é um sintoma de outro transtorno mental ou de uma 
anormalidade cromossomática. (34)  

 

Destaca-se aqui a afirmação de um parâmetro diagnóstico sustentado na própria oferta médica 

de tratamento para o que propõe como patologia (31). Além do “transexualismo”, há o “travestismo 

bivalente (F64.1):  

Este termo designa o fato de usar vestimentas do sexo oposto durante uma parte de 
sua existência, de modo a satisfazer a experiência temporária de pertencer ao sexo 
oposto, mas sem desejo de alteração sexual mais permanente ou de uma 
transformação cirúrgica; a mudança de vestimenta não se acompanha de excitação 
sexual (34). 
 

Existe, também, o “Transtorno de identidade sexual na infância” (F64.2): 

Transtorno que usualmente primeiro se manifesta no início da infância (e sempre 
bem antes da puberdade), caracterizado por um persistente em intenso sofrimento 
com relação a pertencer a um dado sexo, junto com o desejo de ser (ou a insistência 
de que se é) do outro sexo. Há uma preocupação persistente com a roupa e as 
atividades do sexo oposto e repúdio do próprio sexo. O diagnóstico requer uma 
profunda perturbação de identidade sexual normal; não é suficiente que uma menina 
seja levada ou traquinas ou que o menino tenha uma atitude afeminada. Os 
transtornos da identidade sexual nos indivíduos púberes ou pré-púberes não devem 
ser classificados aqui mas sob a rubrica F66.(34) 
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Além destes, o CID-10 traz “Outros transtornos da identidade sexual” (F64.8) e o transtorno 

não especificado da identidade sexual (F64.9)” (34). 

Conforme Lionço (31) o travestismo também está contemplado na categoria de “parafilias” 

sob a denominação de “travestismo fetichista”. Segundo a autora, nessa vertente, o travestismo é 

descrito como o hábito de vestir roupas do sexo oposto com o objetivo de obter excitação sexual e de 

criar a aparência de pessoa do sexo oposto, e está enquadrado como “parafilia”. Este é o termo 

contemporâneo para “perversão”, junto a outras práticas e expressões da sexualidade associadas ao 

desvio de conduta, como, por exemplo, a pedofilia e o exibicionismo (31).  

Segundo Lionço (31) nenhuma das definições de travestismo propostas pelo CID-10 

contempla o que estudos recentes vêm utilizando como descrição do modo de vida das travestis 

brasileiras (45) (46).  Segundo eles, as travestis buscam alterações permanentes nos caracteres 

sexuais secundários e vivem permanentemente o gênero feminino, apesar de não sentirem 

necessidade de corrigir a genitália cirurgicamente. Conforme Pelúcio (46) ser travesti compreende 

um investimento na construção de um corpo a ser reconhecido pelo outro como um corpo feminino. 

Assim, o que difere as travestis das transexuais é a não afirmação de uma identidade feminina estrita, 

visto que as travestis ostentam a androginia, que pode ser considerado como uma mistura de 

características femininas e masculinas em um único ser (45). Com isso, é possível afirmar que 

transexuais e travestis são sujeitos que se constituem subjetivamente como indivíduos pertencentes a 

um gênero que não corresponde linearmente ao sexo de nascimento, entretanto a diferença 

fundamental está no fato de as travestis sustentarem uma ambiguidade ou duplicidade sexual na 

própria afirmação identitária (31). 

Conforme Bento (24) o CID-10 não é um manual de orientação ou de indicadores 

diagnósticos, ele representa uma convenção médica que estabelece as características das doenças e 

seus respectivos códigos utilizados e aceitos internacionalmente por médicos e outros operadores da 

saúde. Segundo a autora o CID-10 considera o “transexualismo” uma doença (“um transtorno 

mental”) de ordem sexual, entretanto não há nenhuma problematização das identidades de gênero ou 
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dos “sintomas” que o levaram a concluir que toda pessoa transexual deseja uma cirurgia de 

transgenitalização. 

Bento & Pelúcio (29) ratificam a importância de observar que apesar da eliminação, em 1973, 

do “homossexualismo” do DSM e, em 1975, do CID-10, o que pôde ser observado em seguida foi a 

uma proliferação de novas categorias médicas que seguem patologizando comportamentos a partir do 

pressuposto heteronormativo, que exige uma linearidade sem fissuras entre sexo genital, gênero, 

desejo e práticas sexuais. Segundo as autoras a patologização da sexualidade ainda impera na 

sociedade, não mais como “perversões sexuais” ou “homossexualismo”, mas como “transtornos de 

gênero”. Se o gênero só consegue sua inteligibilidade quando referido à diferença sexual e à 

complementaridade dos sexos, quando se produz no menino a masculinidade e na menina a 

feminilidade, a heterossexualidade está inserida aí como condição para dar vida e sentido aos gêneros 

(29). 

Segundo Butler (47), “gêneros inteligíveis” são aqueles que, de certo modo, mantêm a 

coerência e a continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Sendo assim, a 

descontinuidade e a incoerência só podem ser concebidos se relacionadas as normas vigentes de 

continuidade e coerência. Desta forma, apesar de um aparente discurso de aceitação proposto na 

sociedade, na verdade a heteronormatividade pressupõe uma normatização de corpos e sexualidades, 

reproduzindo, assim, idéias que fundamentam as sexualidades não heteronormativas como distúrbios, 

e ratificando a heterossexualidade como zona de conforto. 

 

2.1.3. Normas de tratamento da HBIGDA (Standart of Care – SOC) 

 

Conforme King (48) o objetivo da utilização do termo “disforia” foi demarcar e delimitar o 

campo do saber médico destacando-o da popularização que o termo “transexualismo” adquiriu. A 

HBIGDA, segundo Ramsey (49), define “disforia de gênero” como 

 [...] aquele estado psicológico por meio do qual uma pessoa demonstra insatisfação 
com o seu sexo congênito e com o papel sexual, tal como é socialmente definido, 
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consignado para este sexo, e que requer um processo de redesignação sexual 
cirúrgica e hormonal [...] (49).  
 

No CID, a transexualidade aparece no capítulo “Transtornos de personalidade da Identidade 

Sexual” definida como um desejo de viver e de ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto (24). 

Segundo esta percepção, este desejo é acompanhado, em geral, por um sentimento de mal estar ou de 

inadaptação com referência a seu próprio sexo anatômico e por um desejo de submeter-se a uma 

intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme quanto 

possível ao sexo desejado (24).  

É possível concluir que as definições da HBIGDA e do CID são basicamente as mesmas, 

sendo que a utilização do nome “disforia”, parece também ter tido como objetivo demarcar campos 

de disputa relacionados ao dispositivo da transexualidade (13). 

Bento (24) afirma que o SOC, da Associação Internacional de Disforia de Gênero Harry 

Benjamin, reúne um conjunto de orientações exclusivamente sobre questões referentes a “transtornos 

de gênero”, o que difere de outros documentos como o CID-10 e o DSM-IV, que se dedicam a 

catalogar múltiplos comportamentos considerados transtornos. 

O SOC tem por propósito principal a articulação de um consenso profissional internacional 

acerca do manejo psiquiátrico, psicológico, médico e cirúrgico das “Desordens da Identidade de 

Gênero” (41). Bento (41) acrescenta que o SOC objetiva orientar os profissionais no entendimento 

dos parâmetros que podem fornecer assistência às pessoas com este tipo de “problema”. O SOC 

deseja atingir um escopo mais amplo e orientar familiares e instituições sociais, procurando entender 

o pensamento atual dos profissionais e a melhor forma de lidar com as pessoas “disfóricas de 

gênero” (24). 

O SOC, tal como o DSM-IV, reconhece as “limitações de um conhecimento desta área e 

fornece esperanças de que algumas destas incertezas clínicas podem resolver-se no futuro através da 

investigação científica” (24). A autora afirma que durante a construção do diagnóstico, o SOC 

orienta que, quando os indivíduos insatisfeitos cumprem os critérios especificados nas duas 

classificações internacionais oficiais (CID-10 e DSM-IV), é possível afirmar que sofrem de uma 
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“Desordem da identidade de gênero” (GID). É importante observar que apenas algumas pessoas com 

GID possuem o desejo persistente de transformar cirurgicamente seus corpos. A ênfase na cirurgia 

como alternativa terapêutica diferencia o SOC do DSM-IV (24). 

O SOC é inspirado nas teses do Harry Benjamin e suas diversas atualizações não fogem do 

ponto inicial formulado por ele. Segundo Benjamin, a transexualidade é uma enfermidade que tem 

sua origem em alguma parte do corpo e as cirurgias de transgenitalização são as únicas terapias 

possíveis para essas pessoas (50). 

O autor continua afirmando que o “transexual verdadeiro” vive uma inversão psicossexual 

total, podendo viver e trabalhar como uma mulher, mas isso não basta, o mal-estar intenso de gênero 

leva-o a desejar intensamente relacionar-se com “homens e mulheres normais”. Segundo este autor, o 

transexual precisa da cirurgia porque odeia seus órgãos sexuais (50). 

O SOC é subdividido em “meta do tratamento, avaliação diagnóstica, terapia hormonal em 

adolescentes e adultos, psicoterapia, experiência de vida real e cirurgia” (24). Bento (24) afirma que 

é dada grande ênfase na importância da cirurgia, que faria parte da “terapêutica triádica” composta 

de três momentos: experiência de vida real (viver e se comportar conforme o gênero com o qual se 

identificam (2)), terapia hormonal e cirurgia de readequação sexual.  

Segundo Bento (24), o DSM-IV e o SOC se esforçam para exaurir os indicadores das 

“desordens de gênero” e das “disforias de gênero”, tomando como base as fases da vida do 

individuo, e fazem recomendações sobre os procedimentos adequados ao “tratamento”. Diferente do 

DSM-IV, o SOC defende que adolescentes possam iniciar terapia triádica, pois, em diversos países 

europeus, pessoas entre 16 e 18 anos são consideradas legalmente capazes para tomar decisões 

médicas sem consentimento das famílias (24).  A defesa de uma idade para iniciar a terapia e a 

importância da terapia triádica marcam as divergências entre o SOC e o DSM-IV (24).  

Embora no SOC a expressão “transexual de verdade” tenha sido questionada, ainda persiste a 

implementação deste protocolo nos hospitais que fazem a cirurgia, onde se busca mapear indicadores 

comprovadores da condição transexual (24). Para Benjamin (50), “o verdadeiro(a) transexual” é 

assexuado e sonha em ter o corpo do sexo oposto que só poderá ser obtido através de uma 
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intervenção cirúrgica, que lhe permitiria desfrutar o status social do gênero com o qual se identifica e 

exercer a sexualidade apropriada. Nesse sentido, é a partir da heteronormatividade que se julga o que 

é um homem ou uma mulher de verdade (24). 

No contexto da transexualidade, a objetividade dos exames médicos clínicos não implica em 

especificidade no diagnóstico. Diante dessas complexas experiências, como são complexas as 

experiências humanas em geral, o saber médico não pode justificar os “transtornos” por nenhuma 

disfunção biológica, como aparentemente se argumenta com o caso dos intersex, que devem se 

submeter às cirurgias para retirar-lhes a “ambiguidade” estética dos genitais, conformando-os aos 

corpos-sexuados hegemônicos mediante cirurgias mutilatórias (24).  

Conforme Bento & Pelucio (29) não existem testes clinicamente apropriados ou com técnicas 

bem estabelecidas que sejam suficientes para provar, ao final de um processo, se uma pessoa é um 

“transexual de verdade”. Sendo assim, as normas de gênero serão primordiais para a o 

estabelecimento de um parecer médico sobre os níveis de feminilidade e masculinidade presentes 

naqueles de que desejam ingressar no processo transexualizador (29). Face a isto, é estarrecedor 

perceber que tão pouco conhecimento cientificamente testado tenha produzido tanto poder sobre a 

vida do outro (29).  

 

2.2. Normativas Nacionais 

2.2.1. Conselho Federal de Medicina (CFM) 

 

Segundo Arán (27) o CFM, em setembro de 1997, através da Resolução 1482/97, aprovou a 

realização de cirurgias de transgenitalização em hospitais públicos universitários do Brasil, tornando 

este procedimento lícito no país. Estas intervenções, na época, deveriam respeitar as normas e 

diretrizes éticas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 196/1996, que dispunha sobre 

pesquisas em seres humanos. Desde então, diversos serviços, motivados pela demanda de transexuais 

ao atendimento público, começaram a se organizar para atender a esta população (51).  
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O CFM reformulou a Resolução CFM n.º 1482/97, e aprovou a Resolução CFM n.º 

1652/2002  (27), ampliando, desta forma, a possibilidade de acesso aos procedimentos de 

transexualização, e apesar de manter o caráter experimental da neofaloplastia (construção da 

genitália masculina), retirou o da neocolpovulvoplastia (construção da genitália feminina) (27). A 

partir desta Resolução, tornou-se possível o atendimento de transexuais femininas em qualquer 

instituição de saúde, pública ou privada (27). A confirmação do diagnóstico de “transexualismo” 

manteve-se como condição para o tratamento, entretanto a realização da cirurgia restou condicionada 

ao acompanhamento psiquiátrico por, no mínimo, dois anos (27).  

No dia 3 de setembro de 2010, o CFM publicou no Diário Oficial da União uma nova 

resolução sobre a assistência a transexuais no Brasil (Resolução n° 1.955/2010) (4). A partir desta 

data, o CFM passou a considerar que os procedimentos de retiradas de mamas, ovários e útero no 

caso de homens transexuais deixam de ser experimentais e podem ser feitas em qualquer hospital 

publico e/ou privado que sigam as recomendações do Conselho, entretanto o tratamento de 

neofaloplastia ainda não foi liberado e permanece em caráter experimental. 

Teixeira (52) considera que, apesar dos avanços obtidos com a publicação das Portarias do 

Ministério da Saúde que instituem o Processo Transexualizador no SUS, permanecia, antes da 

publicação da Resolução nº 1955/2010, preocupante a situação dos homens transexuais (indivíduos 

de sexo genético feminino que desejam viver socialmente como homens). Segundo a autora, apesar 

de ser plausível o caráter experimental da cirurgia de transgenitalização para homens transexuais, 

essa característica não se aplicava para outros procedimentos como histerectomia e mastectomia. 

Essa condição fazia com que homens transexuais fossem excluídos da assistência frente aos 

argumentos da limitação técnica da cirurgia de neofaloplastia, embora pudessem se beneficiar 

diretamente da normatização do Processo Transexualizador (52).  

É importante ter em mente que, segundo a Portaria do Ministério da Saúde, a cirurgia de 

trangenitalização não deve se constituir como única meta a ser atendida pelo Processo 

Transexualizador (27). Pesquisas mostram que as demandas dos homens transexuais por 
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acompanhamento endocrinológico e realização das cirurgias de mastectomia e, histerectomia, no 

momento, são mais relevantes do que a busca pela neofaloplastia e metoidioplastia (53). 

Segundo Bento (41) o CFM reproduziu as Normas de Tratamento da Associação 

Internacional de Disforia de Gênero, State of Care, na construção das Resoluções para a questão da 

transexualidade, pois são essas normas que estabelecem os parâmetros para o manejo do tratamento 

clínico e cirúrgico para as Desordens de Identidade de Gênero. A autora afirma que embora sejam 

repensadas e recebam atualizações, as diretrizes do SOC mantêm a ideia de que transexualidade é 

uma enfermidade para qual a cirurgia é o único tratamento eficaz.  

Segundo o CFM (4) a definição de “transexualismo” obedecerá, no mínimo, aos seguintes 

critérios: 

1)   Desconforto com o sexo anatômico natural; 
2) Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características 
primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo 
oposto; 
3) Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente 
por, no mínimo, dois anos; 
4) Ausência de outros transtornos mentais.(Onde se lê “Ausência de outros 
transtornos mentais”, leia-se “Ausência de transtornos mentais”) (4) 
 

Os critérios normativos atuais de seleção dos pacientes para o processo transexualizador são: 

avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, 

psicólogo e assistente social; a conclusão do diagnóstico médico de “transexualismo” após no 

mínimo dois anos de acompanhamento conjunto; que o paciente seja maior de 21 anos; e que possua 

características físicas apropriadas para a cirurgia (4). 

Esta equipe é responsável pela formulação diagnóstica, avaliação psiquiátrica, apoio 

psicológico e psicoterapia, administração/correção do uso de hormônios, avaliações de condições 

familiares e sociais, preparação para a cirurgia, ato cirúrgico e acompanhamentos pós-operatórios 

(54). 

Cabe ao psiquiatra, segundo a Resolução citada, emitir o diagnóstico de “transexualismo” e o 

laudo autorizando (ou não) a cirurgia, tendo em vista a confirmação diagnóstica e o nível de preparo 

do paciente para o procedimento (54). Tem-se, ainda, como imprescindível, o acompanhamento 
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psicológico, desde a definição diagnóstica até a depois de realizada a cirurgia de redesignação sexual 

(54). 

 

2.2.2. O Sistema Único de Saúde e o Processo de Transgenitalização 

 

Foi através da Portaria GM nº. 1.707, de 18 de agosto de 2008 que o Ministério da Saúde 

formalizou diretrizes técnicas e éticas para a atenção ao Processo Transexualizador no SUS (55). 

Sobre este processo, Lionço (31) afirma que: 

compreende um conjunto de estratégias de atenção à saúde implicadas no processo de 
transformação dos caracteres sexuais pelos quais passam indivíduos transexuais em 
determinado momento de suas vidas. Não se trata, portanto, do estabelecimento de 
diretrizes para a atenção integral no sentido estrito, mas daquelas ações necessárias à 
garantia do direito à saúde circunscritas à passagem para a vivência social no gênero 
em desacordo com o sexo de nascimento. (31) 

 

A respeito dos dispositivos no sistema normativo brasileiro, observa-se que podem ser 

utilizados na questão da transexualidade. Eles tem servido para fundamentar e estabelecer limites às 

intervenções (22), de modo que, os pricipais utilizados à nível constitucional são o direito de não ser 

submetido a tratamento degradante ou desumano, o direito à inviolabilidade da vida privada, da 

intimidade, da honra e da imagem da pessoa, o livre desenvolvimento da personalidade e a 

autonomia, a não-discriminação e a assistência integral à saúde, podendo ser entendidas como 

ingredientes do estado de completo bem-estar (56). 

A Portaria do Ministro da Saúde nº 1.707 (55) incorpora os critérios e condições para o 

acesso estabelecidos na Resolução CFM n.º 1.652/2002 (57) e fornece algumas diretrizes para o 

atendimento e organização dos serviços, tais como a,  integralidade e a humanização da assistência, o 

desenvolvimento de estudos sobre a eficácia, efetividade, custo e benefício e a qualidade do processo 

transexualizador para a pessoa transexual, além de capacitação, manutenção e educação permanente 

das equipes (55).  

Segundo Lionço (31) a regulamentação do Processo Transexualizador foi formalizada pela 

Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde nº 457, de 19 de agosto de 2008 (55). Conforme a autora, 
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essa normatização tem como objetivo resgatar os princípios da universalidade do acesso e 

integralidade na atenção. Ela ainda acrescenta que o estabelecimento de parâmetros éticos para a 

condução do processo de atenção à saúde pode ser considerado como o diferencial da norma 

brasileira (31).  É dada, ainda, ênfase na garantia da autonomia e no enfrentamento dos agravos 

decorrentes de processos discriminatórios (31), percepção esta sob a perspectiva bioética que será 

melhor explorada adiante neste escrito. 

A respeito da norma, Lionço (31) afirma que esta norma representa uma importante conquista 

social, capaz de mostrar o potencial contra-hegemônico do SUS, especialmente para aquelas pessoas 

diretamente interessadas no acesso a esses procedimentos médicos e para os profissionais envolvidos 

em seu cuidado.  

De fato, a Portaria GM nº. 1.707 (55) estabeleceu diretrizes técnicas e éticas para o Processo 

transexualizador no SUS, de maneira que o Ministério da Saúde reconhece que a orientação sexual e 

a identidade de gênero são determinantes e condicionantes da situação de saúde por implicarem em 

práticas sexuais e sociais específicas. Reconheceu, ainda, a exposição da população LGBTTT a 

diversos agravos decorrentes do estigma, dos processos discriminatórios e da exclusão que violam 

seus direitos humanos. Esta portaria também observa que o mal estar e o sentimento de inadaptação 

em relação ao sexo anatômico dos usuários transexuais devem ser acolhidos e tratados pelo SUS, 

seguindo os preceitos da universalidade, integralidade e da equidade da atenção  (55). 

Desde 2001 existe um esforço do Ministério Público Federal a favor da inclusão, na tabela de 

procedimentos do SUS, dos procedimentos de transgenitalização mencionados na Resolução nº 

1.842/1997 do CFM (31). É importante observar que a demanda era pelo custeio dos procedimentos 

médico-cirúrgicos no sistema público, visto que os procedimentos médicos compreendidos na  

transgenitalização já haviam sido incorporados na tabela do SUS, apesar de não estarem acessíveis 

aos transexuais (31).  

Sob uma ótica dos direitos dos sujeitos envolvidos, observa-se que, na medida em que estes 

benefícios já estavam disponíveis a pessoas que não apresentavam incongruência entre sexo 
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biológico e gênero, tais como em casos de má formação, ambiguidade ou trauma genital, essa 

restrição evidenciaria a discriminação baseada no sexo com relação à população transexuais (31). 

Lionço (31) afirma que o Ministério da Saúde, por meio do Comitê Técnico Saúde da 

População LGBTTT, reconheceu a organização social de transexuais e abriu formalmente espaço de 

participação social desse segmento na formulação de políticas públicas. A autora acrescenta que 

depois de uma reunião, realizada em 2006, cujo tema foi o “Processo Transexualizador no SUS”, foi 

incluída a perspectiva de “processo” para pensar a saúde de indivíduos transexuais. Segundo ela, 

tencionava-se, com isso, superar a centralidade no evento cirúrgico para à saúde de transexuais, 

trazendo um aspecto de continuidade.  

As discussões nesta reunião contaram com a participação de lideranças do movimento social 

(tanto de mulheres transexuais quanto de homens transexuais) e de profissionais e pesquisadores que 

atuam na atenção à saúde dessa (31). Nesta reunião foi priorizado a problematização do caráter 

psicopatológico da transexualidade, evidenciando assim, a própria patologização como fator de 

sofrimento e agravo à saúde, questionando a centralidade das medidas médico-cirúrgicas na atenção 

à população de transexuais (31). 

Sob ponto de vista das ciências médicas, a afirmação do sentimento de pertencimento a um 

determinado gênero, sendo ele masculino ou feminino, em desacordo com o sexo de nascimento, 

encontra, como medida terapêutica, a readequação cirúrgica da genitália para corresponder à 

identidade de gênero, neste caso entendida como algo intrínseco à estrutura do ser e não podendo ser 

alterada por nenhum tipo de tratamento psiquico (31). Sendo assim, a intervenção cirurgica seria a 

correção ou o tratamento reparador para o transtorno de identidade apresentado na situação 

patológica ou anormal (31). 

A publicação da Portaria 1.707/2008 evidencia um importante avanço na consolidação dos 

direitos sexuais, apesar de não corresponder à prática dos centros que se propuseram á prestar 

assitência à população transexual, nesta portaria é dada  ênfase à autonomia da pessoa transexual na 

tomada de decisão sobre quais as estratégias médico-cirúrgicas necessárias à melhoria da sua 

qualidade de vida (31). Esta é uma diretriz fundamental para que a atenção à saúde de transexuais 
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não se restrinja a novos mecanismos de poder e controle sobre os corpo e condutas sexuais (31). Sob 

esta mesma ótica, a ênfase no processo de superação dos agravos de discriminação, consolidado 

numa esquipe multiprofissional e no cuidado dispensado aos laços sociais e à inserção social, é um 

avanço fundamental obtido com esta norma técnica proposta pelo Ministério da Saúde (31). 

Segundo Arán & Murta (27) a organização dos serviços que prestam assistência a transexuais 

para a realização do processo transexualizador ocorreu a partir da regulamentação desta prática, 

sendo que a maioria destes serviços encontra-se em hospitais públicos universitários. Geralmente, a 

equipe é composta por cirurgião reconstrutor genital, que pode ser urologista e/ou ginecologista, 

psiquiatra, psicólogo, endocrinologista, cirurgião plástico, assistente social e enfermagem, sendo que 

o número de profissionais envolvidos varia de acordo com cada instituição (27). As autoras 

acrescentam que os profissionais de outras especialidades que participam desses serviços, como 

geneticista, cirurgião geral, anestesista, mastologista, otorrinolaringologista e fonoaudiólogo, em 

geral prestam atendimento sob demanda. Nestes serviços é comum existir um convênio com uma 

assessoria jurídica para mudança do nome civil, que está condicionada, na maioria dos casos, à 

realização da cirurgia de transgenitalização (27). É notório que alguns dos principais entraves para 

implementação desta modalidade de assistência é a capacitação profissional da equipe 

interdisciplinar e a adoção de medidas de humanização, para que se possa garantir um atendimento 

de qualidade e livre de discriminação (27). 

Após transcorridos dois anos, prazo de acompanhamento terapêutico estabelecido pelo CFM, 

caso o usuário seja considerado um “verdadeiro” transexual e tenha condições clínicas para a 

realização da intervenção cirúrgica, ele poderá ser encaminhado (2). Devido à dificuldade de 

agendamento das cirurgias, os transexuais têm permanecido por muito tempo aguardando a 

realização da cirurgia (27). Se houver necessidade de internação médico-hospitalar, em geral, os 

transexuais são internados na enfermaria em conformidade ao sexo com o qual se identificam 

socialmente, a despeito do nome que conste no registro civil, ou num leito específico para esse 

programa assistencial (27). 
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Segundo Bento (41) o processo transexualizador é composto pelas exigências que os 

Programas de Redesignificação definem como obrigatórias para os candidatos. A autora afirma que 

estas normas irão consolidar alguns requisitos mínimos como o tempo de terapia, à terapia hormonal, 

ao teste de vida real, aos testes de personalidade, além de alguns exames de rotina. Se o candidato for 

aprovado em todas as etapas e preencher todas as exigências estabelecidas, estará apto a submeter-se 

à cirurgia de transgenitalização (41). 

É importante observar que, “redesignificação” é o nome adotado pela HBIGDA para as 

intervenções cirúrgicas em transexuais, no campo médico é comum a expressão “mudança de sexo” 

(41). Alguns termos “transgenitalização” ou simplesmente “cirurgia corretiva” são usados também 

para essas intervenções, por ser considerado que as reivindicações dos transexuais se fundamentam 

em reverter uma condição sexual que lhes é imposta (41). 

Segundo Arán & Murta (27) o objetivo do tratamento endocrinológico é induzir o 

aparecimento de caracteres sexuais secundários compatíveis com a identificação de gênero através de 

terapia hormonal e  viabilizar o acompanhamento clínico. Este tratamento será mantido por toda a 

vida do indivíduo e só será interrompido para realização da cirurgia (27). É imprescindível 

estabelecer a dose ideal do medicamento para cada pessoa, não há necessidade de doses elevadas de 

hormônios para se alcançar os efeitos desejados ou alcançá-los mais rapidamente (27). 

Confome Arán & Murta (27), a terapia hormonal pode ser realizada pelo endocrinologista ou 

urologista, entretanto a maioria dos usuários chega aos serviços já tendo feito uso anterior de algum 

tipo de hormônio por indicação de amigos ou através de informações coletadas na internet 

(automedicação). As autoras afirmam que, para as mulheres transexuais, a automedicação em geral 

consiste numa volumosa ingestão de pílulas anticoncepcionais, já que elas acreditam que terão um 

efeito é dose-dependente, elas também fazem uso de medicamentos utilizados na terapia de reposição 

hormonal que mulheres utilizam na menopausa. Além disso, a literatura especializada levanta a 

necessidade de maiores pesquisas sobre os efeitos colaterais do uso prolongado de hormônios (27). 

 A terapia hormonal para mulheres transexuais, no processo transexualizador, consiste na 

administração de antiandrogênicos (hormônios com a finalidade de diminuir as características 
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masculinas) e estrogênio, através de doses adequadas individualmente para um melhor resultado 

terapêutico e com menos efeitos colaterais (27). 

Para propiciar a aquisição de caracteres sexuais secundários relativos ao sexo almejado, a 

terapia hormonal (TH) deve anteceder a cirurgia de redesignação sexual (54). Com o objetivo de 

adquirir caracteres sexuais femininos no transexual homem para mulher, são empregadas doses até 

três vezes maior de estrogênio do que a utilizada para a reposição hormonal em mulheres na pós-

menopausa, no caso do valerato de estradiol, são utilizados 2–6 mg/dia (54). O objetivo desta 

terapêutica é manter níveis femininos para estrogênio sérico aproximadamente de 200 ng/mL e 

testosterona <50 ng/dL (54). 

Conforme Arán & Murta (27) no caso dos homens transexuais, existe uma variedade de 

opções de terapia de reposição androgênica. Segundo as autoras, a testosterona é o principal 

hormônio utilizado para induzir o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, 

podendo ser administrada por injeções intramusculares de testosterona, via transdérmica como 

adesivo, gel de testosterona e de di-hidrotestosterona (DHT) e sistemas subcutâneos, como o adesivo 

bucal e o undecanoato de testosterona oral. 

Em geral, a reposição hormonal do transexual mulher para homem, utiliza-se o Cipionato ou 

enatato de testosterona intramuscular na dose de 100–200 mg a cada 15 dias (54). Segundo estas 

autoras deve-se manter os níveis hormonais (estrogênio e testosterona) correspondentes aos níveis 

masculinos. Se houver sangramento uterino, utilizar progesterona ou considerar a possibilidade de 

ablação do endométrio (54). Tangpricha (58) afirma que durante a implementação da terapia 

hormonal, deve-se sempre ter cuidado com os efeitos adversos, considerando os riscos da terapia 

estrogênica (cardiovascular principalmente) para os transexuais homem para mulher, e androgênica 

(alterações hepáticas e lipídicas) para os transexuais mulher para homem.  

A aprovação da cirurgia de redesignação sexual, na Suécia, ocorreu com a constatação da 

impossibilidade de reverter a condição transexual pela psicoterapia (54). A partir daí, ocorreu em 

diversos países a adoção da cirurgia de redesignação sexual desde que antecedida pela TH, visando a 

integridade dos pacientes transexuais (59). Sendo assim, a TH oferece uma janela de oportunidade 
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para que o paciente possa avaliar sua decisão em relação à mudança de sexo, pois sendo uma 

abordagem reversível, pode anteceder à gonadectomia, que é um procedimento irreversível (54). A 

satisfação para a mudança das características sexuais chega a 87% dos transexuais homem para 

mulher e a 97% dos transexuais mulher para homem, sendo o arrependimento referido em apenas 1% 

dos pacientes tratados (60). 

Millot (61), em seu livro “Extrasexo: ensaio sobre o transexualismo” ressalta que, na 

Holanda, seria suficiente, para dar início ao processo que culmina com a mudança de sexo, 

entrevistas com um psicólogo, obtendo-se, em seguida, a mudança no estado civil. Carneiro (28) 

acrescenta ainda que os juristas franceses discutem a possibilidade da mudança do “sexo civil” ser 

concedida até mesmo a transexuais que não tiverem realizado a cirurgia de transgenitalização. 

Segundo a autora, a França é um dos países mais avançados em termos da legislação para questões 

ligadas à vida sexual dos cidadãos.  

Segundo Arán & Murta (27) o diagnóstico psiquiátrico de transtorno de identidade de gênero 

é condição necessária para o acesso à maioria dos serviços de atendimento à transexuais, a 

preocupação destes é se o indivíduo tem certeza que deseja realizar modificações corporais, tal como 

se tem o intuito de realizar a cirurgia de transgnitalização, principalmente pelo seu caráter 

irreversível. Para a obtenção do diagnóstico psiquiátrico no inicio do tratamento é realizada uma 

avaliação clínica pelo psiquiatra e, se necessário, são utilizados testes psicológicos (27). A partir 

desta avaliação, os indivíduos são encaminhados para atendimento psicológico em grupo ou 

individual e, quando necessário, para o acompanhamento psiquiátrico (27). 

Conforme Arán & Murta (27) viver a transexualidade pode acarretar diversos problemas 

sobre a vida psiquica. Segundo as autoras esta vivencia geralmente é caracterizada pelo trauma de 

não ser reconhecido, por injúrias múltiplas e exclusão social, assim como por dificuldades 

provenientes de questões familiares e de conflituosos relacionamentos sexuais e afetivos.  

A manifestação deste sofrimento psíquico pode ser sob a forma de tentativas de suicídio, 

depressão, transtornos alimentares e angústias das mais diversas formas, provocadas não apenas pelo 

conflito de não pertencer ao sexo biológico, como também por diversas consequências sociais, éticas, 



48 
 

jurídicas e culturais intrínsecas a esta condição (27). É imprescindível manter-se atento ao contexto 

cultural e social nos quais esses sintomas aparecem, mesmo que a psiquiatria costume descrever 

essas experiências em termos de comorbidade, pois na transexualidade o risco de patologização de 

um problema social está sempre presente (27).  

Nem todas as pessoas trans possuem o mesmo sofrimento ou a mesma trajetória de vida, é 

interessante perceber que, apesar das condições adversas, homens e mulheres transexuais tenham 

conseguido construir suas vidas de forma satisfatória e produtiva (27). 

Para Arán & Murta (27) é possível considerar a transexualidade como uma categoria em 

constante negociação. Sendo assim, para estas autoras ela pode expressar, mesmo que parcialmente, 

a vida de indivíduos que desejam obeter modificações corporais em função de um profundo 

sentimento de desacordo entre sexo e gênero, no ponto de vista destas, ela não expressa um modo de 

funcionamento psíquico específico, ou mesmo uma entidade clínica. 

Segundo Bento (41) é importante que todo candidato submeta-se a um tempo de terapia. É 

recomendado que este tempo seja o suficiente para que possam ser eliminadas quaisquer dúvidas da 

equipe quanto aos resultados obtidos e para dirimir a possibilidade de arrependimento do candidato 

depois da cirurgia (41). Apesar de existir um tempo mínimo de acompanhamento de dois anos ao 

final deste período, não significa que o indivíduo estará automaticamente apto à cirurgia, pois cabe a 

equipe médica concluir se ele é, de fato, um  “verdadeiro transexual” (41). 

Segundo Bento (41) os testes de personalidade tencionam avaliar se o inidivíduo não é 

portador de algum tipo de “Transtorno Específico da Personalidade”, para tal são utilizados 

geralmente os testes psicológicos HTP, o MMPI, o Haven e o Rorscharch. A autora ainda acrescenta 

que os “transtornos de personalidade” compreendem diversos estados e tipos de comportamento, 

cada um deles recebe um código específico no CID-10 e estão agrupados em: transtornos específicos 

da personalidade (código F60), transtornos mistos da personalidade (F61), transtornos dos hábitos e 

dos impulsos (F63), transtornos de personalidade da identidade sexual (F64), no qual está 

classificado o “transexualismo”, identificado pelo código F64.0, transtornos de personalidade da 

preferência sexual (F65) e neurose de compensação (F68).  
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O DSM traz as “Normas de Tratamento para Transtornos de Identidade de Gênero”, cujo 

propósito principal é articular o consenso internacional das organizações profissionais sobre o 

manejo psiquiátrico, psicológico, médico e cirúrgico dos transtornos de identidade de gênero (41). 

Bento (41) mostra que tanto no DSM quanto no CID é evidente a pressuposição de que há um 

conjunto de indicadores universais que caracterizam os transexuais. 

O teste de vida real consiste na necessidade de uso, pelo candidato, durante todo o dia, um 

vesturário em consonância com gênero identificado. Este teste é iniciado na admissão do “candidato” 

no Programa (41). Bento (41) ressalta que se entende como “gênero identificado” aquele que o 

transexual reivindica o reconhecimento e por “gênero atribuído” o que lhe foi imposto quando 

nasceu e que está referenciado nas genitálias. 

Existe um conjunto de exames que o candidato deve se submeter para ingresso no processo 

transexualizador, tais como, Hemograma, colesterol total, triglicérides, glicemia, TGI-TGO, 

Bilirrubinas, VDRL, HIV, HbsAG, Sorologia para vírus da Hepartite C, imunofluorencência para T. 

a, PRL, Testosterona livre, FSH, EAS, contagem de colônias (urina e antibiograma), ECG, RX de 

tórax, cariótipo, RX sela túrcica, ultra-sonografia do testículo e próstata/pélvico ou endovaginal, 

Ultra-sonografia de abdômen superior (41). 

Conforme Arán & Murta (2) a cirurgia de redesignação sexual de mulheres transexuais 

consiste na retirada ou desmembramento do pênis, a retirada parcial do escroto, orquiectomia 

bilateral, uretroplastia, construção da neovagina, neoclitoroplastia e neovulvoplastia. As autoras 

acrescentam que para modificação dos caracteres sexuais secundários, utiliza-se mamoplastia, 

cricotireoplastia, cirurgia de cordas vocais, cirurgia feminilizante de face e contorno corporal e 

realização de depilação definitiva. Segundo as autoras as cirurgias de modificação de caracteres 

sexuais secundários não são aplicáveis a todas as usuárias, estas dependem do resultado individual da 

hormonioterapia feminilizante.  

Para a redesignação sexual de homens transexuais são utilizadas como táticas cirúrgicas de 

transgenitalização a histerossalpingo-ooforectomia, a colpectomia, a neofaloplastia e a escrotoplastia 

(27). Apesar de fundamental no processo transexualizador, podendo ser realizada tanto antes quanto 
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independente da cirurgia genital, a mastectomia bilateral é definida como cirurgia de caractere sexual 

secundário (27). 

As cirurgias de transgenitalização tratam-se de cirurgias altamente invasivas, de grande porte 

e que possuem caráter irreversível (27). Sendo assim, é de fundamental importância que os 

indivíduos sejam esclarecidos das conseqüências funcionais e estéticas desses procedimentos, além 

dos possíveis riscos (27). O contato prévio com os médicos e com outros pacientes que já realizaram 

as cirurgias poderá ser de grande valia para ajudar na tomada de decisão em relação à realização da 

cirurgia (27).  

Arán & Murta (27) ressaltam a importância de ter sempre em mente o contexto no qual se 

insere a opção pela transformação corporal, principalmente devido à extrema vulnerabilidade da 

população transexual no país, a cirurgia de transgenitalização pode se apresentar para estas pessoas 

como única alternativa para uma sonhada inclusão social. Desta forma, as autoras acrescentam que 

homens e mulheres transexuais podem vislumbrar a cirurgia de transgenitalização somente pela 

necessidade do reconhecimento social, sendo assim, se essa população estivesse inserida numa 

sociedade onde a diversidade de gênero fosse possível, a cirurgia seria encarada de forma diferente e 

talvez não fosse, necessáriamente, indicada a todos os indivíduos que ingressassem no Processo 

Transexualizador.  

Conforme Arán & Murta (27), muitas destas pessoas já têm uma vida afetiva e sexual 

satisfatória e já são reconhecidas pelo gênero que dizem pertencer, em outras condições poderiam 

permanecer como estão, desde que pudessem realizar a mudança do nome civil, relativizando a 

necessidade da cirurgia de transgenitalização. Entretanto, segundo as autoras, existem pessoas 

consideram a realização de modificações corporais, tal como a cirurgia de transgenitalização, algo 

imprescindível para a construção de sua individualidade, nestas, a possibilidade de modificação 

corporal é fundamental para o delineamento do projeto de suas vidas. Entre estes polos de 

comportamente há um continuum de possibilidades que precisam ser consideradas (27). Como por 

exemplo, existem homens transexuais que desejam a realização de cirurgias para a modificação de 

caracteres sexuais secundários (como a mastectomia), mas não desejam realizar a de cirurgia de 
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transgenitalização, por isso o cuidado individual precisa constituir qualquer projeto que vise 

promover a integralidade da assistência (27). 

Segundo Bento (41), apesar do rigor dos procedimentos, sempre existe a dúvida se o 

indivíduo é, de fato, um transexual, pois, diante da transexualidade, a suposta objetividade dos 

exames clínicos não traz nenhuma especificidade à realidade. Nessa experiência, como afirma Bento 

(41), o saber médico não justifica os “transtornos” por nenhuma disfunção biológica, como no caso 

dos indivíduos que não nascem com um sexo visualmente definido, intersexos, estes devem ser 

submetidos a cirurgias para retirar-lhes a ambigüidade estética dos genitais, conformando-os às 

normas estéticas corporais dos gêneros (29). Nos casos dos intersexos, existe uma ambiguidade 

genital, sendo função da ciência encontrar o “verdadeiro sexo”, entretanto isso não ocorre na 

experiência transexual, onde a ciência precisou construir outros dispositivos para defini-la, classificá-

la, construí-la (41). Na verdade, as normas de gênero serão os principais determinantes na formação 

do parecer médico sobre os níveis de feminilidade e masculinidade presentes nos demandantes (41). 
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3. A LEGITIMAÇÃO DO DIREITO AO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR: UMA 

CRÍTICA (BIO)ÉTICA 

3.1. Perspectivas das ciências humanas em saúde 

Segundo Teixeira (52), no Anexo III da Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde, 

especificamente nas diretrizes de assistência ao indivíduo com indicação para a realização do 

Processo Transexualizador, é nítida a necessidade do reconhecimento do diagnóstico de 

“transexualismo” como transtorno psíquico para que o indivíduo possa ter acesso ao serviço. Isso 

porque no referido documento é disposto que: 

Caso seja identificado que não se sustente o diagnóstico de transexualismo, o 
usuário deverá ser encaminhado ao serviço que melhor lhe convier, ficando a cargo 
da equipe multiprofissional verificar a pertinência e potencialidade terapêutica das 
intervenções oferecidas pela mesma no caso deste usuário específico, em articulação 
com o serviço para o qual foi realizado o encaminhamento (62).  
 

Teixeira (52) acrescenta que a ameaça sofrida pelo transexual de não ser considerado apto ao 

Processo Transexualizador o mantém amarrado ao poder médico, perpetuando, desta forma, sua 

vulnerabilidade diante da equipe. Esse oneroso processo é apenas o início de um complexo, moroso e 

ambíguo caminho que deve ser percorrido para a realização da cirurgia, através dos exames e 

pareceres que reconheçam a existência de um “transexual verdadeiro” (52).  

Sendo assim, os requisitos necessários para sua aprovação e ingresso no processo 

transexualizador são interiorizadas pelos demandantes, que passam a reestruturar suas ações a partir 

de uma visão biomédica (13) . Segundo Bento (13), um dos membros da equipe médica costumava 

repetir a cada atraso de um dos candidatos para um compromisso no hospital, “(...) fazer parte do 

projeto tem um preço. Quem não estiver disposto a pagá-lo, está fora”. 

O processo transexualizador se insere numa sociedade que teve sua construção baseada numa 

história de autoritarismo. Desta forma, a mudança de mentalidades até então formadas para a 

submissão, o respeito à ordem e a obediência às regras impostas é realmente difícil, e a história de 

vida da maioria dos transexuais ratificam essa submissão histórica (63). Freire (64) afirma que os 

homens são seres políticos e, como tal, não podem deixar de ter consciência do seu ser e do que está 
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sendo. Ele acrescenta que a vocação do ser humano não é de ser dominado, massacrado, modelado 

ou dirigido, mas, de “ser mais”, fazer e refazer a sua história, intervindo no seu meio. Isso não é o 

que pode ser observado no processo transexualizador, pois, durante este, o transexual vive tentando 

mostrar o que o outro espera que ele mostre, se moldando dentro de uma “caixa” para atender às 

expectativas da equipe de saúde, e no final do processo ser diagnosticado por esta como um 

“transexual de verdade”. 

Conforme Bento (13) ser candidato ao processo transexualizador significa desempenhar com 

sucesso as provas que lhe são atribuídas em visitas semanais ao hospital. Segundo a autora é 

importante problematizar quem detém o poder de decidir se o candidato foi aprovado e o que está em 

jogo nestas provas. Ela acrescenta que os transexuais não demoram para compreender o significado 

de ser um candidato.  

Muito vem sendo discutido sobre o direito do paciente participar ativamente das decisões e 

escolhas inerentes à sua vida durante um tratamento de saúde. Esta compreensão surgiu da convicção 

de que todos os homens são agentes livres por natureza (56), entretanto é notório que esta tendência 

não acompanha o dia a dia do sujeito no decurso do processo transexualizador. Isto porque, conforme 

anteriormente visto, neste processo, é retirado do candidato o direito  de ser sujeito de sua própria 

historia, pois ele precisa existir para os olhos do outro e não para materializar sua própria existência. 

Desta forma, tudo é moldado para que este indivíduo se adeque as normas e critérios que regulam o 

processo, e não para ajudá-lo a descobrir mais sobre si próprio. Observa-se, então, que no processo 

transexualizador é subestimada a compreensão de que o tratamento teria mais sucesso quando o 

indivíduo participasse das escolhas sobre sua vida e tomasse suas próprias decisões, percebendo estas 

como suas e não como imposições de uma equipe. 

Para Bento & Pelucio (29) mesmo que alguns ativistas sejam receosos pela perda de alguns 

dos direitos conquistados como, por exemplo, no Brasil, a garantia de acesso gratuito ao processo 

transexualizador pelo SUS, a patologização não garantiu direitos, mas contribuiu na imposição de um 

modelo para se pensar a transexualidade como experiência catalogável, curável e passível de 

normalização. Conforme elas, tratou-se de um processo que qualificou alguns saberes científicos 
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como os únicos capazes de dar respostas acertadas às vivências que desafiam as normas de gênero. 

Sendo colocado desta forma, este processo autoriza o tutelamento dos corpos e das subjetividades de 

indivíduos que se reconhecem como transexuais (29) .  

Conforme Bento & Pelucio (29) o enfrentamento dos argumentos que utilizam como 

estratégica discursiva a diferença sexual dos corpos, entendida como natural, ou seja, normal e 

imutável, deve fazer parte da campanha pelo fim do diagnóstico de gênero. Segundo as autoras, ao 

olhar sob esta ótica, o corpo seria a base natural de onde seriam derivadas as identidades. Do 

contrário, os corpos sexuados, ou não, mantém-se inseridos em processos históricos de classificação, 

significação e intervenção, e, desta forma, pessoas cujo gênero não está em conformidade com o 

sexo genital precisariam de tratamento, ou talvez até mais, deveriam ser tuteladas (29). 

Tal como em Bento & Pelúcio (29), neste trabalho optou-se por nomear “patologização do 

gênero” em lugar de “psiquiatrização do gênero”, por eleger-se a compreensão de que existe um 

conjunto de saberes polimorfos que se articulam para produzir as normas e os “normais” conforme o 

gênero. Muito embora o DSM tenha um caráter psiquiátrico, ele é capaz de se materializar em 

políticas do corpo nos programas de identidade de gênero e em políticas de Estado, uma vez que 

compartilha com os outros saberes as mesmas bases fundacionais definidoras do gênero (29). 

Conforme Bento (29), existe um argumento em prol da “naturalização” da patologização da 

vivência transexual, que reside numa suposta diferença entre os gêneros. Sendo assim, transexuais e 

travestis seriam “doentes” porque, naturalmente, ou se nasce homem ou se nasce mulher. Segundo a 

autora este argumento é amplamente divulgado em todas as esferas e relações sociais, contudo, não é 

possível classificá-lo como pertencente unicamente ao chamado senso comum. Sob o ponto de vista 

da autora, o senso comum e o pensamento científico hegemônico se retroalimentam, o que torna 

impossível identificar os limites entre um e outro. A autora continua que, segundo o senso comum, 

existem provas científicas de que homens e mulheres são radicalmente diferentes e nada se pode 

fazer contra a diferença sexual. Em contrapartida, segundo a autora, o pensamento científico 

hegemônico se empodera das recorrências observáveis nas relações entre os gêneros, a fim de dar 

cientificidade aos seus achados, reforçando a diferença sexual natural. 
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De outro modo, para Bento & Pelúcio (29) a ideia de que o seres são aquilo que seus 

hormônios determinam produz certa segurança, especialmente para aqueles que lutam para conseguir 

um diagnóstico de transtorno de identidade de gênero. Sob este aspecto, ter uma doença, ou ser um 

transtornado de gênero, pode ser uma verdade libertadora para alguns, exatamente por colocar a 

experiência trans fora da capacidade do sujeito em produzir significados múltiplos para o gênero, a 

sexualidade e o corpo (29). Para Fausto-Sterling (65) o gênero está mais ligado às relações de poder 

do que à natureza. Afirma, ainda, a complexidade da discussão sobre sexo e gênero segundo os 

corpos humanos: 

 
Nossos corpos são complexos demais para dar respostas claras sobre a diferença 
sexual. Quanto mais procuramos uma base física simples para o “sexo” mais claro 
fica que o “sexo” não é uma categoria física pura. Aqueles sinais e funções corporais 
que definimos como masculinos e femininos já vêm misturados em nossas idéias 
sobre o gênero. (65) 
 

É importante observar que verdades sobre a sexualidade humana são componentes de lutas 

morais, sociais e políticas existentes na sociedade. Neste sentido, as “verdades” sobre a sexualidade 

podem ser incorporados e confirmados pelos corpos e, além de esculpir o meio social,  dão forma ao 

ambiente cultural. Conforme visto, o sexo é determinado de diferentes formas na sociedade e na 

medicina, de maneira que se existem dúvidas sobre o sexo de uma criança, é cuidado primeiramente 

do potencial reprodutivo desta. Se uma criança nasce com dois cromossomos X, ovários e útero, mas 

com um pênis e uma bolsa escrotal, a maioria dos médicos afirmará que se trata de uma menina, a 

despeito do pênis, por causa de seu potencial de reprodução, e intervêm usando cirurgia e hormônios 

para confirmar sua decisão (65). Entretanto, existem trabalhos demonstrando que pacientes com 

genótipo feminino, por possuírem genitália altamente virilizada, viveram como pertencentes ao sexo 

masculino (66). Em sua pesquisa, Lee et al (66) concluiu, no caso de diagnóstico tardio (após 3 anos 

de idade), ser inadequado feminilizar a genitália externa em pacientes com estas características, 

sendo que a recomendação nestes casos seria considerar a atribuição do gênero masculino. Desta 

forma, a escolha dos critérios a utilizar na determinação do sexo são decisões sociais para as quais 

ninguém não se podem oferecer regras absolutas. 
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Conforme Machado (67) a discussão está situada num espaço de lutas marcado por interesses 

múltiplos, pois o gênero possui uma natureza intrinsecamente ligada à cultura. Segundo Bento & 

Pelúcio (29) existe uma tensão nesse debate que é potencializada ao fazer um recorte vinculando-o às 

questões de transexuais e travestis (29). 

Existe ainda o argumento de que não se pode retirar a obrigatoriedade da terapia psicológica 

ou flexibilizar o protocolo, pois existem relatos de pessoas transexuais que se suicidaram porque 

fizeram as transformações corporais e depois se arrependeram, já que essas cirurgias são irreversíveis 

(24). Segundo Bento (24) é absurdamente falsa a ideia de que as pessoas transexuais e travestis são 

potencialmente suicidas. A autora argumenta que a necessidade de um protocolo rígido que obriga as 

pessoas trans a realizarem acompanhamento terapêutico, com o argumento de que esta exigência visa 

o bem estar dos demandantes, dissimula a posição hegemônica de que estas pessoas são 

transtornadas, portadoras de subjetividades desconectadas com a realidade e, portanto, sem 

condições psíquicas de decidirem sobre si próprias. Ela ainda acrescenta que esta estratégica 

discursiva retira a autonomia e não reconhece a condição de sujeitos das pessoas transexuais e 

travestis. 

Sendo assim, para Bento (24), a questão do suicídio se configura mais uma retórica da 

vitimização que autoriza que se continue medicalizando aqueles que não cumprem as expectativas de 

gênero anunciadas pela verdade estabelecida pelo sexo genital. 

Conforme Bento (24) seria uma contradição um psicólogo ou psicanalista, que possua 

consciência do significado da aliança terapêutica, defender a obrigatoriedade da terapia, fato este que 

pode estar ligado ao crescimento da adesão destes profissionais à luta pela despatologização do 

gênero, o que se estabelece como uma importante discussão e disputa interna aos seus campos de 

saber.  

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) (68), através da Resolução nº 001/99, foi cuidadoso 

ao alertar os psicólogos brasileiros ao fato de que a homossexualidade não constitui doença, nem 

distúrbio e nem perversão (ou seja, perverso, corrompido, depravado), e que há, na sociedade, uma 

inquietação em torno de práticas sexuais que não estão de acordo com as normas estabelecidas sócio-
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culturalmente. Ainda assim, afirma que a Psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento 

para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e 

discriminações (68). 

O CFP (68) enfatizou que os psicólogos devem contribuir com seu conhecimento para as 

reflexões críticas sobre os preconceitos, e ter como foco o combate à discriminação e estigma contra 

aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homossexuais. Também assim procurou 

orientar os profissionais no sentido de não realizarem qualquer atividade que promova a 

patologização dessas pessoas, sequer adotando ações coercitivas que tendam a orientar homossexuais 

a tratamentos não solicitados (31). Aos psicólogos foi vetado, com este documento, o tratamento e 

cura das homossexualidades (68). É importante destacar que, segundo Ceccarelli (69), 

homossexualidade é sentir atração sexual por pessoas do mesmo sexo, este conceito difere da 

transexualidade, como foi visto no capítulo anterior. 

É imprescindível a discussão sobre o protocolo utilizado nos centros de saúde que fazem as 

cirurgias de transgenitalização, já que, uma vez definido que o gênero é uma categoria medicalizável, 

o passo seguinte será estabelecer os mecanismos para curar suas “disfunções” (24). O protocolo que 

orienta as políticas públicas para o atendimento à saúde da população travesti e transexual segue 

inteiramente os cânones da APA e do CID (24). Conforme o protocolo, todo “candidato” que deseje 

realizar a cirurgia deve fazer terapia psicológica, por um tempo mínimo de dois anos, realizar o teste 

de vida real, que implica em usar as roupas do gênero identificado diariamente, fazer uso de 

hormônios, realizar os testes de personalidade (Rorschach, MMPI) e fazer os exames laboratoriais de 

rotina (29). 

Para Bento (24) se existem diversas possibilidades de experiências e práticas de gênero, e se 

as pessoas que solicitam alterações corporais ou desejam migrar legalmente de um gênero imposto 

para outro com o qual se identificam são sujeitos capazes de conferir sentido para essas 

transformações, não existe justificativa para definir um protocolo fundamentado no transtorno 

mental. Para a autora, questionar o protocolo, no que se refere à forma que está sendo implementado, 

consiste em enfrentar a questão da patologização do gênero e colocá-lo na arena de debates, 
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situando-o como categoria científica e histórica, considerando também seu caráter político. 

Obviamente, para alguns transexuais a escuta terapêutica é importante, entretanto o tempo da terapia 

e a escolha do terapeuta devem ser questões fundamentadas no reconhecimento pleno da capacidade 

do sujeito que vive a experiência transexual e travesti em decidir sobre si próprio. Este sujeito precisa 

ser livre para decidir se, em algum momento de sua vida precisará de ajuda especializada ou não, tal 

como qualquer outro sujeito que recorre às ciências psi (24). 

 Existe, ainda, o argumento de que se a transexualidade e a travestilidade não forem 

consideradas doenças, o estado não custeará as despesas com processos de transformações corporais 

(24). Bento & Pelucio (29) afirmam que para as pessoas transexuais que precisam utilizar os serviços 

públicos para realizarem determinadas transformações corporais, é uma preocupação a retirada do 

caráter de transtorno das classificações e definições referentes a essas vivências. As autoras 

acrescentam que existem aqueles que defendem o diagnóstico de gênero e que se ancoram no 

argumento do acesso aos serviços de saúde, principalmente aqueles especialistas que são acionados 

para produzir o parecer final sobre a demanda de cirurgia de transgenitalização, dentre eles 

enfermeiras, psicólogos, médicos endocrinologistas, fonoaudiólogos, cirurgiões plásticos, psiquiatras 

e  assistentes sociais. 

Não pode-se perder de vista que o SUS é um sistema público, organizado e orientado no 

sentido do interesse coletivo, e todas as pessoas, independente de raça, crenças, cor, situação de 

emprego, classe social, local de moradia, a ele têm direito. Considerando que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno  

exercício (70). 

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação (70). Sendo assim o argumento de que se a 

transexualidade e a travestilidade forem consideradas doenças não caberá ao Estado custear as 

transformações corporais não é válido, visto que não cabe ao SUS somente cuidar de doenças. Além 
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disso, segundo a Lei 8.080/90 (70), diz também respeito à saúde as ações que se destinam a garantir 

às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

Para o Estado os sujeitos “normais” de gênero são aqueles que expressam uma linearidade 

entre genitália, performance e práticas eróticas e se essa definição gera um modus operandi que 

exclui sujeitos que estão nos seus marcos, a sociedade encontra-se diante de uma contradição com 

sua própria definição universalizante (24).  

Concordar que o gênero continue sendo diagnosticado, em vez de questionado, é naturalizar 

que indivíduos que atualmente são considerados como abjetos devam continuar habitando as 

margens do sociedade (24). 

Segundo Bento (24) é desconhecida a origem do argumento que condiciona o acesso ao 

cuidado integral da saúde das pessoas trans ao parecer médico-psiquiatra de transtornado de gênero. 

Conforme a autora, esse “terror discursivo” deve ser radicalmente combatido, pois, ao aceitá-lo como 

verdade, estar-se-ia alimentando ad infinutum uma máquina produtora de normais e anormais de 

gênero. É interessante observar que, para ser considerado um transtornado de gênero, a pessoa 

transexual aprende a jogar com os discursos que definem hegemonicamente o que é ser um homem e 

uma mulher (24). 

O Conselho Federal de Serviço Social (CFSS) (71), através da Resolução nº 489/2006, 

estabeleceu normas no intuito de coibir condutas discriminatórias ou preconceituosas ligadas às 

orientação sexual no exercício profissional do assistente social, permitindo a qualquer sujeito o 

direito à singularidade e à diferença subjetiva.  

Existe, também, o argumento da autoridade científica para defender o diagnóstico de gênero, 

pois considera-se que se está no DSM-IV, no CID-10 e no SOC é porque está provado 

cientificamente que há os normais de gêneros e doentes (29).  

Bento & Pelucio (29) afirmam que os princípios científicos de testabilidade e verificabilidade 

reivindicados por documentos como o DSM-IV podem ser questionados em cada uma das 

classificações ali apresentadas. No caso da transexualidade ou nos chamados “transtornos de 

identidade de gênero”, a pretensão de cientificidade não consegue se sustentar, sendo suficiente para 
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isso uma análise do item no que se refere a “Achados laboratoriais associados”, constante do referido 

manual (29).  

Não existe qualquer teste diagnóstico específico para o Transtorno da Identidade de 
Gênero. Na presença de um exame físico normal, geralmente não se indica o 
cariótipo de cromossomas sexuais e avaliações de hormônios sexuais. A testagem 
psicológica pode revelar identificação ou padrões de comportamento do gênero 
oposto. (44) 
 

Bento & Pelucio (29) afirmam que o SOC também reconhece limitações nas ferramentas 

disponíveis para a produção do diagnóstico de “disforia de gênero”, mas alimenta a esperança de que 

estas incertezas clínicas possam ser resolvidas no futuro por meio da investigação científica, mas não 

leva em consideração as consequências graves nas vidas de inúmeras pessoas. Portanto, é importante 

não perder de vista que o que existe em termos de “científico” é a definição de transtornos de gênero 

ou disforia de gênero que estabelece protocolos universalizantes, definindo a normalidade de gênero, 

orientando e autorizando intervenções para, ao fim, se reconhecer que não há confiabilidade em suas 

afirmações (29).  

Bento (24) tira conclusões acerca do verdadeiro conteúdo do DSM-IV. Ela conclui que é um 

manual que dá forma a uma visão cultural hegemônica e singular de gênero, mas que, 

contraditoriamente, consegue seu êxito por apresentar-se como universal porque tem como discurso 

o cientificismo de seus achados. A autora reafirma que o DSM-IV, o CID-10 e o SOC são falaciosos 

e produtores institucionais de identidades abjetas. Segundo ela, quem formula esses códigos é um 

grupo fechado de especialistas orientados pelos preceitos heteronormativos que têm fundamentado a 

ciência ocidental moderna. 

Existe ainda uma expressiva omissão dos conselhos de classe profissionais em relação à 

necessidade de despatologização dos modos de ser transexuais e travestis, submetendo esses 

indivíduos unicamente a nosologia médico-psiquiátrica como referencial norteador do exercício 

profissional não apenas de médicos, mas também com expressivas repercussões sobre a atuação de 

psicólogos e outros profissionais do campo da saúde (31). 
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Bento & Pelucio (29) afirmam que o único guia para o olhar do médico e dos membros da 

equipe são as verdades estabelecidas socialmente para os gêneros, portanto, estamos no nível do 

discurso. Elas acrescentam que inexiste neutralidade nestes códigos, desta forma, existe um poderoso 

discurso que tem como finalidade manter os gêneros e as práticas eróticas prisioneiras à diferença 

sexual. 

 

3.2. O respeito aos princípios da autonomia e da vulnerabilidade 

 

Conforme Macklin (72) vulneráveis são pessoas relativa ou absolutamente incapazes de 

proteger seus próprios interesses, ou seja, apesar de ter poder, inteligência, educação e recursos, não 

dispôem de forças suficientes ou outros atributos necessários à proteção de seus interesses. Sendo 

assim, a principal característica expressa por essa diretriz seria uma capacidade ou liberdade 

limitada, ilustrando que existem grupos específicos que podem ser considerados vulneráveis: 

Incluem-se aí membros subordinados de grupos hierárquicos como militares ou 
estudantes; pessoas idosas com demência e residentes em asilos; pessoas que 
recebem benefícios da seguridade ou assistência social; outras pessoas pobres 
desempregadas; pacientes em salas de emergência; alguns grupos étnicos e raciais 
minoritários; sem-teto, nômades, refugiados ou pessoas deslocadas; prisioneiros; e 
membros de comunidade sem conhecimento dos conceitos médicos modernos (72) 

 

Macklin (72) compreende a Bioética como um instrumento político capaz de garantir a 

proteção e a não-exploração de indivíduos vulneráveis. É possível notar que esta definição de 

vulnerabilidade trata tanto de um grupo de pessoas momentaneamente incapazes de exercer sua 

liberdade por uma incapacidade física, ou por consequências “naturais” de sua vida, quanto de um 

outro grupo que também se mostra incapaz, mas por conseqüências “sociais” e “políticas”. A 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (73) acrescenta: 

A vulnerabilidade humana deve ser levada em consideração na aplicação e no 
avanço do conhecimento científico, das práticas médicas e de tecnologias 
associadas. Indivíduos e grupos de vulnerabilidade específica devem ser protegidos 
e a integridade individual de cada um deve ser respeitada. 
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É possível, ainda, fazer uma distinção entre o conceito de vulnerabilidade e sucetibilidade ou 

vulneração. A vulnerabilidade é um atributo antropológico de qualquer ser humano, pelo simples fato 

de estar vivo, enquanto que a suscetibilidade seria um dano instalado em grupos sociais ou em 

indivíduos (74). Apesar de potencialmente vulneráveis, nem todas as pessoas são vulneráveis 

concretamente, sendo assim, é imprescindível à bioética distinguir a vulnerabilidade da efetiva 

vulneração (75).  

Conforme a teoria principialista, formulada por Beauchamp & Childress em 1979, há uma 

sistematização da reflexão bioéticaa partir da elaboração de quatro princípios: respeito à autonomia, 

beneficência, não-maleficência e justiça (76). O respeito à autonomia parte do princípio de que para 

o exercício da liberdade é necessário que o indivíduo seja autônomo. Desta forma, no exercício da 

biomedicina, todos os participantes devem consentir de forma esclarecida e voluntária na sua 

participação tanto em projetos terapêuticos como em pesquisas a serem realizadas (76). A 

beneficência parte do pressuposto que todo ato médico tem como objetivo fazer o bem (76). A não-

maleficência se baseia no princípio de que se deve evitar ao máximo a possibilidade de causar danos 

(76). Se houver dúvida se deve prevalecer a beneficência ou o respeito pela autonomia, é possível 

apelar para o princípio da justiça, este princípio exige equidade na distribuição de bens e benefícios 

no que se refere ao exercício da medicina ou de qualquer outra área de saúde (76). 

Conforme Munõz & Fortes (77)  a autonomia é um termo derivado do grego “auto” (próprio) 

e “nomos” (lei, regra, norma). Desta forma, a autonomia significa autogoverno, autodeterminação da 

pessoa de tomar decisões que afetem sua vida, sua saúde, sua integridade físico-psíquica e suas 

relações sociais (77). Os autores acrescentam que a autonomia relaciona-se com a capacidade dos 

indivíduos de decidir o que é “bom” para si ou o que é seu “bem-estar”. Segundo a Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (73): 

Deve ser respeitada a autonomia dos indivíduos para tomar decisões, quando possam 
ser responsáveis por essas decisões e respeitem a autonomia dos demais. Devem ser 
tomadas medidas especiais para proteger direitos e interesses dos indivíduos não 
capazes de exercer autonomia. 
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 Seguindo o conceito de autonomia, um indivíduo pode ser considerado autônomo quando 

possui liberdade de pensamento e é livre de coações internas ou externas para escolher entre as 

alternativas que lhe são apresentadas (77). Para tanto, o exercício da autonomia somente é possível 

na medida em que são disponibilizadas alternativas de escolha para realização de uma conduta. Caso 

contrário, não sendo facultado ao sujeito a tomada de decisão, não pode-se afirmar que houve o 

exercício da autonomia, com liberdade de decidir ou optar (77). Para que um ato seja considerado 

autônomo, deve existir liberdade de opção e liberdade de ação, e é preciso que o indivíduo seja capaz 

de agir de acordo com as escolhas feitas e as decisões tomadas (77). 

Sendo assim, se não existe liberdade de pensamento ou de opções, se existe apenas uma 

alternativa de escolha ou quando não existe total liberdade de agir conforme a alternativa ou opção 

desejada, esta ação não pode ser compreendida como autônoma (77). 

 Para Lionço (53) deveria existir um especial respeito ao direito à autonomia, sobretudo na 

área de saúde, campo em que o discurso homofóbico ainda é reproduzido, pois dada a 

vulnerabilidade em que pode se encontrar os usuários de um serviço de saúde, é inconcebível tomar 

normas estabelecidas por uma maioria como parâmetro ético para o atendimento ao usuário. 

 A transexualidade é campo de importantes discussões bioéticas justamente por tratar de 

questões estreitamente relacionadas com condutas médicas, intervenções cirúrgicas e hormonais 

sobre seres humanos, questões relacionadas à forma como determinados indivíduos vivenciam a sua 

sexualidade, a imagem que têm de si e a própria vida que levam. Tratam-se de imagens bastante 

diversas as verificadas antes e após a cirurgia de transgenitalização, o que traz, ainda, fortes 

implicações de ordem moral e ética (tanto social, quanto profissional) (78). 

Lionço (31) acrescenta que em reuniões para a instituição do Processo Transexualizador no 

SUS foi pautada a importância da despatologização da transexualidade como estratégia de promoção 

da saúde, ratificando-se o quão diverso é viver a transexualidade, considerando que a autonomia da 

pessoa transexual na tomada de decisão seria uma das medidas necessárias para uma melhor 

qualidade de vida desta população. Sendo assim, essa autonomia seria fundamental para que a 
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atenção à saúde não dispusesse de novos mecanismos de controle e normatização sobre as condutas e 

modos de vida e de subjetivação (31).  

A situação de extrema vulnerabilidade social vivenciada por transexuais, tal como os  agravos 

decorrentes das precárias soluções encontradas para lidar com o sofrimento devido ao 

desalinhamento em relação a seus corpos biológicos podem estar relacionados à omissão ou restrição 

da ajuda médica atualmente possível em termos biotecnocientíficos (53). 

 A academia e o movimento social de transexuais chamam atenção para a condição 

diagnóstica como fator viabilizador ou impeditivo ao acesso aos serviços de saúde (21,27,31). Isto 

porque se discute acerca da pertinência ou não do caráter psicopatológico dado a transexualidade 

(21,27,31). Butler (47) afirma que a psiquiatrização viabiliza o acesso aos serviços de saúde, 

entretanto gera novos sofrimentos por meio do estigma associado ao diagnóstico psiquiátrico. A 

autora ainda constata a absoluta divergência entre as pessoas que buscam os serviços de saúde para 

acompanhamento de seus processos de transformação corporais, e a precariedade do discurso médico 

psiquiátrico para alcançar essa diversidade (47). Condicionar o acesso à saúde a um diagnóstico 

demarca um campo de restrições e, de certo modo, artificial, onde os indivíduos são submetidos a 

uma lógica cruel, instrumental e avaliativa, senão correcional e punitiva (47). 

 Neste contexto, a bioética se mostra um referencial privilegiado para considerar a justiça 

social no contexto da diversidade sexual (47). Do mesmo modo, refletida somando as questões 

relativas às práticas de assistência à saúde ao direito e documentos normativos, a Bioética torna-se 

uma poderosa ferramenta ético-política para o questionamento de alguns processos normatizadores 

que estão presentes na saúde (47). Assim, este novo campo permite a existência de um espaço de 

reflexão capaz de avaliar criticamente certas práticas de assistência, ou de desassistência, que são 

sustentadas por uma moralidade que compromete a universalidade do direito à saúde (47). 
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3.3. Críticas (foucaultianas) à patologização do sujeito: o reflexo do poder médico 

3.3.1. Foucault e a sexualidade 

 

Para iniciar uma discussão sobre a concepção foucaultiana acerca da diversidade sexual e daí 

entender de que forma o poder pensado por Foucault pode servir de sustentação para uma discussão 

sobre o Processo Transexualizador, é importante conceituar  “dispositivo da sexualidade”. Segundo 

Foucault (26) este é o meio pelo qual a sexualidade é produzida e regida, bem como o sexo, neste 

caso entendido como o ato sexual, é disciplinado.  

Através deste termo [dispositivo] tento demarcar [...] um conjunto decididamente 
heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 
regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes termos (26).  

 

Desta forma, dispositivo da sexualidade são as práticas discursivas e não discursivas, tal 

como saberes e poderes que tem por objetivos dar normas, controle e ditar supostas verdades a 

respeito do corpo e seus prazeres (79). Conforme Focault (26) o dispositivo seria um tipo de 

formação que teve como principal função a resposta a determinada urgência, num dado momento 

hitórico. Madlener (79) completa afirmando que, num certo momento histórico, surgiram discursos e 

práticas que objetivavam responder a certas demandas sociais, políticas ou morais. 

Este dispositivo é responsável por ditar o que deve ser praticado, baseado em suas verdades e 

valores morais, interferindo em subjetividades e em construções individuais referentes a prazeres e 

ao corpo (26). Sendo assim, este dispositivo pode exercer influencias em todos aqueles que dele não 

se desprendem, independente de serem heterossexuais ou homossexuais (26). É importante observar 

que a concepção de sexualidade adotada, seguindo o padrão fálico, na qual o prazer sexual está 

diretamente ligado ao ato sexual e principalmente à penetração, está presente em relações tanto 

hetero como homossexuais (26).  

 Madlener (79) afirma que o dispositivo da sexualidade tem o poder de tornar o sexo o 

detentor de uma verdade sobre o indivíduo, pois ele viabiliza o alcance das “profundezas do ser”. 



66 
 

Foucault (80) acrescenta que pode ser encontrado tanto na psicanálise, quanto na psiquiatria, 

psicologia e, até mesmo, na opinião pública, a ideia de que entre sexo e verdade existem relações 

complexas, obscuras e essenciais.  

Segundo Madlener (79) Foucault se interessa pelas formas de resistência contra o que é dito 

como verdadeiro pelos saberes considerados legítimos na sociedade. Focault (26) ratifica que pode 

existir repressão contra estes pontos de resistência e afirma que o poder é fluido, descentralizado e 

surge de todos os lugares na tentativa de capturar os pontos de fuga. Se, a partir da exposição, surgir 

uma revolta do corpo e da sexualidade, é intensificado os dizeres sobre o sexo e a sociedade é 

saturada com uma sexualidade sem limites, neste contexto, o poder ressurge na tentativa de 

readequar esta resistência a seus discursos. Nas palavras de Foucault (26):  

A revolta do corpo sexual é o contra-efeito desta ofensiva. Como é que o poder 
responde? Através de uma exploração econômica (e talvez ideológica) da erotização, 
desde os produtos para bronzear até os filmes pornográficos... Como resposta à 
revolta do corpo, encontramos um novo investimento que não tem mais a forma de 
controle-repressão, mas de controle-estimulação: “Fique nu... mas seja magro, 
bonito, bronzeado!” (26)  

 

Desta forma, o que antes era considerado como rebelde ou alternativo passa a ser consumido, 

e o discurso de liberdade sexual, de revolta contra a repressão é transformado em mercado. Assim, 

aqueles pontos de fuga são transformados em mercadoria e consumidos como moda (79). Foucault 

(81) deixa clara a sua preocupação com quais as relações poderiam ser estabelecidas, inventadas, 

multiplicadas ou moduladas através da sexualidade. Ele se preocupa em inventar um modo de vida 

que venha a superar as questões sexuais, tal como o caráter fluido que, segundo sua visão, uma 

identidade deveria apresentar. Essa preocupação decorre do fato de que, para ele, um ponto 

fundamental para a discussão da questão homossexual é a questão da identidade homossexual. 

 Butler (47) faz uma interessante análise sobre as relações de poder existentes naquele 

discurso que produz a categoria de gênero: 

O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de 
significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de designar 
também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são 
estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo para a 
natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo que “a natureza sexuada” ou 
ainda “um sexo natural” é produzido e estabelecido como “pré discursivo”, anterior 
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à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura [...] Na 
conjuntura atual, já está claro que colocar a dualidade do sexo num domínio pré-
discursivo é uma das maneiras pelas quais a estabilidade interna e a estrutura binária 
do sexo são eficazmente asseguradas (47). 
 

Britzman (82) acrescenta que: 

[...] quando se trata de questões de desejos, de amor e de afetividade a identidade é 
capaz de surpreender a si mesma: de criar formas de sociabilidade, de política e de 
identificação que desvinculem o eu dos discursos dominantes da biologia, da 
natureza e da normalidade. (82) 

 

Desta forma, não seria pertinente à homossexualidade, ou às identidades trans, ao se 

desvencilhar das categorias determinantes da biologia, procurar qualquer identidade delimitadora de 

práticas,  com características próprias e imutáveis, devendo, estes,utilizar seu modo de ser, homo ou 

trans, como um estilo de vida (79). Neste sentido, não é aconselhado sair em busca de uma 

“decifração” e consequente delimitação de uma identidade, homo ou trans, pois sempre existe o risco 

de cair nas armadilhas da norma. Sese assim fosse, determinar-se-ia quais seriam as características 

próprias e determinantes do “desvio”, tal como refletem a medicina e a justiça (79). Louro (83) 

ratifica esse pensamento:  

O discurso político e teórico que produz a representação “positiva” da 
homossexualidade também exerce, é claro, um efeito regulador e disciplinador. Ao 
afirmar uma posição-de-sujeito, supõe, necessariamente, o estabelecimento de seus 
contornos, seus limites, suas possibilidades e restrições. Nesse discurso, é a escolha 
do objeto amoroso que define a identidade sexual e, sendo assim, a identidade gay 
ou lésbica assenta-se na preferência em manter relações sexuais com alguém do 
mesmo sexo. 

 

Para Louro (83), a preferência por determinado objeto amoroso não determina que um sujeito 

se identifique com determinada identidade sexual. Esta concepção de identidade corrobora com uma 

tradição social que opera em binarismos, heterossexual/homossexual, homem/mulher e 

feminino/masculino. Louro (83) afirma que estas oposições estão presentes nos mais diversos 

discursos, e que todos estes mantém a heterossexualidade como norma.  

Para Costa (84) discutir “homossexualidade”, partindo do pressuposto que todos os 

indivíduos são, por natureza, heterossexuais, bissexuais e homossexuais implica em tornar-se 

cúmplice de um jogo de linguagem que mostrou-se violento, discriminador, preconceituoso e 
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intolerante, pois levou a crer que outros seres humanos são “moralmente inferiores” por sentirem 

atração por outros do mesmo sexo biológico ou por se apresentarem distoantes das normas de gênero 

estabelecidas como “normais”. 

Pollak (85) afirma que não se nasce homossexual, mas se aprende a sê-lo a partir de 

descobertas ao longo da vida. A partir daí conclui-se que a homossexualidade precisa ser aprendida, 

pois seu exercício exige uma série de condutas e códigos modificáveis ao longo do tempo e de 

acordo com o local onde o sujeito se insere, da mesma forma como ocorre com a heterossexualidade 

(79). A vivência do indivíduo transexual também não difere muito desta realidade pois, apesar do 

indivíduo afirmar que pertence ao gênero oposto ao seu sexo de nascimento, este sentimento, 

inevitavelmente, está inserido num contexto social, visto que seu gênero é construído diáriamente, no 

contato com as pessoas, e pode variar de acordo com o local onde este indivíduo trans está inserido.  

A aprendizagem, na maioria das vezes, não ocorre de forma harmônica, muito em virtude da 

sociedade em que os sujeitos estão inseridos. Ser do gênero e do sexo masculino ou gênero e do sexo 

feminino exige atitudes muitas vezes impostas e não aceita sem embates, de maneira que desejar 

outra pessoa do mesmo sexo biológico termina por exigir diversas atitudes pré-formatadas, mesmo 

que de forma não explicita. Britzman (82) traz essa idéia em seu discurso. Segundo esta autora, é 

importante ter em mente que identidades são construções sociais e que, desta forma, vão além de 

uma essência, sendo impossível delimitar precisamente o que é instrínseco ao indivíduo e o que foi 

contruído socialmente. Segundo Britzman (82): 

[...] toda identidade sexual é um constructo instável, mutável e volátil, uma relação 
social contraditória e não-finalizada. Como uma relação social no interior do eu e 
como uma relação social entre “outros” seres, a identidade sexual está sendo 
constantemente rearranjada, desestabilizada e desfeita pelas complexidades da 
experiência vivida, pela cultura popular, pelo conhecimento escolar e pelas múltiplas 
e mutáveis histórias de marcadores sociais como gênero, raça, geração, 
nacionalidade, aparência física e estilo popular. 

 

Conforme Foucault (81), a vida não deve ser restrita a descobrir “quem se é”, “como se é” ou 

“por que se é” de determinada maneira, ela deve ser uma experiência transformadora e deve ser 

renovada a cada experiência vivida, devendo os indivíduos se libertar de valores morais socialmente 
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impostos e regulados. Ele acrescenta que cabe a cada pessoa decidir sobre sua prática, sexual ou não. 

Esta atividade viria a constituir a identidade de cada indivíduo, não se restringindo à identidade 

sexual mas, numa visão ampliada, a partir da busca de novas formas de existência e da vivência de 

prazeres, independente das regras sociais e sexuais impostas pela sociedade e pelo dispositivo da 

sexualidade.  

 Para Foucault (81), novos modos de vida podem superar barreiras sociais e históricas 

impostas entre os indivíduos, pois um certo modo de vida pode ser compartilhado por pessoas de 

diferentes idades, estatutos e atividades sociais. 

Para atingir seu pleno desenvolvimento, o ser humano precisa que necessidades básicas, que 

extrapolam as condições físicas, sejam supridas. Nestas estão incluídas o carinho, a auto-estima, o 

desejo de contato, a intimidade, a expressão emocional, o prazer e identidade sexual e o amor (86). A 

sexualidade humana, por integrar diversos ritos sociais, é objeto de variados tabus e é contrída 

através da interação entre o indivíduo e as estruturas sociais, tal como qualquer parte da 

personalidade (86). 

 

3.3.2. O poder médico na patologização do sujeito 

 

Conforme Bento (13) existem mecanismos de poder e de normatização de condutas sendo 

mantidos no processo de avaliação de candidatos transexuais às cirurgias de transgenitalização. O 

dispositivo da transexualidade firma rígidas normas de conduta e, destinados a provar que são 

“verdadeiros transexuais”, estes indivíduos se esforçam ao máximo para se aproximar do 

comportamento esperado para homens e mulheres considerados normais, fazendo uma 

correspondência caricata a estereótipos de gêneros vigentes, adequando-se à norma heterossexual. 

 O poder médico médico impõe, neste contexto, restrições e interdições para o acesso aos 

procedimentos de transformações corporais de caracteres sexuais, regulando e intermediando o 

acesso aos bens e avanços biotecnológicos para os sujeitos envolvidos (53). O poder médico, 

portanto, não se limita  a regular o acesso aos recursos de saúde disponíveis para a superação do 
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desconforto em relação ao próprio corpo do transexual, ele impede o acesso a estes recursos caso 

compreenda que o indivíduo não se trate de um “verdadeiro transexual” (87). Além disso, o 

indivíduo que não adere integralmente à proposta terapêutica regulamentada, ou aquele que não 

deseja explicitamente a recuperação de um estado similar ao considerado normal, na perspectiva do 

alinhamento sexo-gênero-desejo, está impedido de ter acesso a estes recursos biomédicos (53). 

Segundo Ventura (87), mais do que apenas o impedimento a um processo cirúrgico ou a reduçã de 

danos pelo uso de hormônios, está sendo negado aos indivíduos o acesso às condições necessárias à 

livre expressão da personalidade e à vivência da cidadania. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil (56), redigida em 1988, se estabelece como 

uma conquista legal da sociedade brasileira, e deve servir para guiar reflexões e decisões sobre 

questões morais que perpassam à atenção à saúde das pessoas (53). A saúde é um direito universal e 

social, assegurado constitucionalmente, o que significa que não discrimina as pessoas por quaisquer 

motivos e é reconhecida como determinada por fatores sociais, para além do viés médico-biológico 

(53). 

 É imprescindível a democratização do acesso aos recursos biomédicos sem nenhum tipo de 

discriminação tal como, o reconhecimento dos riscos devido a uma prática corrente entre transexuais: 

o uso indiscriminado de medicações e a aplicação de silicone liquido industrial para a modelagem 

dos corpos  (53). Estas, são questões de saúde pública e estão diretamente vinculadas a uma 

reconsideração crítica de alguns valores morais que comprometem o acesso aos serviços de à atenção 

à saúde desta população.  

A vinculação das identitades transexual e travesti a diagnósticos médico-psiquiátricos são 

insuficientes para o reconhecimento da pluralidade característica à vivência desta população. 

Entretanto, segundo Lionço (31), emerge do discurso dos movimento sociais ligados a esta 

população uma demanda por reconhecimento identitário. Mulheres transexuais desejam sua inserção 

na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, e recusam qualquer vínculo de suas 

necessidades a Política Nacional de Saúde do Homem (31). Apesar de ser uma estratégia política 

insuficiente e ineficaz para alcançar a complexidade de saúde dessa população, estas demandas 
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identitárias tentam suprir de alguma forma às reivindicações por reconhecimento social da identidade 

de gênero (31). A transversalidade entre diferentes políticas de saúde talvez seja o ideal para otimizar 

algumas ações de saúde já presentes no SUS de acordo com as especificidades dos transexuais, não 

se limitando a um recorte de gênero, mas incluindo também a questão da saúde no sistema 

penitenciário, do idoso, do adolescente e jovem, entre outras (31).  

É interessante como a norma sobre o Processo Transexualizador no SUS pode ser um 

exemplo interessante de como o avanço na consolidação dos direitos sexuais é marcado por 

ambivalências. Esta norma permite avaliar o quanto os avanços nesse campo se operam 

processualmente, estabelecendo marcos normativos que se sustentam em referenciais normativos e 

discursos formais já existentes (31). A construção da identidade das ditas “minorias sexuais” é 

fundamental para a afirmação da sexualidade como direito humano e para a desconstrução de 

processos normatizadores sobre as condutas sexuais (31). 

 O avanço na consolidação da democratização dos direitos sexuais é limitado pela  

heteronormatividade e pela essencialização do binarismo de gênero (32). É importante sempre levar 

em consideração que a heteronormatividade e a manutenção dos estereótipos de gênero são 

contrárias à afirmação da diversidade sexual como valor social, visto que estes fatores impedem a 

busca pela democratização dos direitos sexuais. Para se alcançar a justiça social é imprescindível 

renunciar a qualquer forma de readequação de condutas sexuais e expressões de gênero, na medida 

em que estes parâmetros excluem e classificam os indivíduos como legítimos ou não para a 

participação do espaço público. Isto implica, no âmbito da saúde, em não partilhar das decisões e a 

não ter igualdade de oportunidades no acesso aos bens e serviços (32). 

 Sob outra ótica, essa restrição, na área de saúde, à lógica identitária, não contribui para a 

desconstrução do binarismo de gênero e da norma heterossexual, acabando por reforçar discursos 

normativos de ratificação das categorias de “homem” e “mulher” (32). Ignorar as especificidades em 

saúde inerentes ao sexo de nascimento impõe certos limites às discussões, tal como cerceia as 

possibilidades de reconhecimento das variações sociais, subjetivas e biológicas do ser “homem” ou 

“mulher” (32). 
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 Apesar de ainda estar definida como transtorno mental e a institucionalização da assistência a 

essa população estar baseada em um modelo biomédico, definir para a transexualidade uma política 

de saúde integral, tendo como referência os princípios do SUS, permite anpliar a noção de saúde, 

deixando de estar restrita à ausência de doença (21). E para contemplar a noção de integralidade é 

imprescindível levar em consideração a especificidade de cada encontro com o paciente para que 

possa ser elaborado um projeto terapêutico de acordo com seus sofrimentos, expectativas temores e 

desejos (88). Desta forma, o projeto terapêutico de modificação corporal de sexo precisa levar em 

consideração a diversidade e a singularidade das narrativas trans, e estar atento ao fato de que nem 

todas as pessoas desejam e necessitam os mesmos procedimentos de cuidado (27). É importante 

considerar a noção de sofrimento psíquico e corporal como critério de acesso à saúde sem que ocorra 

a patologização deste sofrimento (21), pois o conceito moderno de saúde pressupõe que ela se define 

por uma plasticidade normativa. 

Apesar do inquestionável benefício que alguns serviços de saúde tem prestado à população 

trans, a necessidade do diagnóstico psiquiátrico como condição de acesso ao tratamento se consolida 

como um sendo importante questionar a concepção de “transexual verdadeiro”, veiculada nos 

manuais diagnósticos, e que acaba por conceber um comportamento fixo, rígido, adequado às normas 

de feminilidade ou de masculinidade atualmente vigentes (27). 

 Apesar de, inicialmente, a assistência a transexuais no Brasil estar associada ao modelo 

essencialmente biomédico,  no qual o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero tem como 

único tratamento possível a cirurgia de transgenitalização, é preciso promover a ampliação para a 

noção de saúde integral, permitindo uma abertura para redescrições da experiência transexual. Para 

que ocorra tal deslocamento, é preciso problematizar a gramática normativa do saber dos 

especialistas, que consideram a transexualidade como uma patologia (“transtorno de identidade”), 

pelo simples fato da não-conformidade entre sexo biológico e gênero, sem nenhum outro fundamento 

psicopatológico (2). Nesta gramática, gêneros aceitáveis são aqueles que mantêm uma continuidade 

entre sexo, gênero, práticas sexuais e desejo, por intermédio dos quais a identidade é reconhecida e 
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consilidada (27). Sendo assim, espectros de descontinuidade e incoerência, tansformados em 

patologia, só se tornam possíveis em função deste sistema heteronormativo (23). 

 Assim como o estabelecimento social de alicerces morais no campo da sexualidade humana, é 

imprescindível uma reflexão sobre como ocorrem os processos de domesticação e normatização que 

são operados no campo da saúde por meio da patologização e reparação das experiências sexuais 

(89). As terapias reparativas ou correcionais, que tomam como objeto a sexualidade suposta como 

patológica, se sustentam na visão da psiquiatria como protetora da normalidade social e sexual (89). 

Isto porque o saber médico psiquiátrico, baseado em outra perspectiva, justifica as suas ações para 

correções anatômicas, tanto no argumento de anormalidade na conformação dos corpos (no caso de 

hermafroditismo, por exemplo), quanto na dimensão do transtorno psíquico (no caso de transexuais, 

para os quais se supõe que um “erro” no corpo precisa ser corrigido) (89). 

 Para Bento (41) quando o saber médico nomeia a experiência transexual a partir da 

naturalização, está consolidando as normas que fundamentam e constroem os gêneros a partir do 

dimorfismo. Além disso, ao definir quais seriam as características comuns aos transexuais, 

universalizando-as, o saber médico termina por determar padrões para avaliação da “verdade”, 

gerando hierarquias que se estruturam a partir de exclusões (41). 

 Segundo Butler (47), quando se afirma que um indivíduo é “transexual”, não se descreve uma 

situação, mas se produz certo efeito sobre os conflitos do sujeito que não encontra no mundo 

nenhuma categoria em que se classificar, e que a partir deste discurso buscará “comportar-se” como 

“transexual”. Butler (47) complementa que onde existe um eu que pronuncia, produzindo um efeito 

no discurso, existe um discurso que o precede e possibilita a existência desse “eu”. Quando o saber 

médico afirma que o indivíduo é “transexual” está citando uma condição muito específica do que é 

concebido sobre um transexual, e este saber apaga a legitimidade da pluralidade, pois ratifica um 

conjunto de regras, subsidiado em protocolos, que visam a encontrar o “verdadeiro transexual” (13). 
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3.4. A equidade e o acesso ao serviço de saúde 

 

Diante do exposto fica claro que, apesar da normatização do Processo transexualizador ter sido 

um avanço relevante para esse segmento populacional, isso não consegue apagar a questão da 

precariedade do acesso ao sistema de saúde, principalmente quando se considera  que o acesso ao 

sistema deve ocorrer através da atenção básica. É antagônico ao principio da universalidade o 

estabelecimento de nichos diferenciados para a atenção a um determinado grupo social, em 

diferenciação ou discriminação em relação aos demais. 

A introdução, na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (90), do direito ao uso do nome 

social nos serviços especializados que já fazem o acolhimento de transexuais e travestis, tal como em 

qualquer serviço da rede pública de saúde, se mostrou uma iniciativa interessante para promover o 

acesso universal ao sistema de saúde (31), visto que o contrangimento desta população ao ser 

chamado por seu nome de registro pode limitar o acesso ao serviço de saúde. 

 Segundo Lionço (31) existem dois parâmetros que podem ser considerados fundamentais para 

se executar uma análise do Processo Transexualizador do SUS: o reconhecimento do processo de 

construção da norma técnica, e a problematização da estratégia normativa sobre a sexualidade e as 

expressões de gênero, ambos a partir da consideração da heteronormatividade e da afirmação da 

diversidade sexual e de gênero.  

 Os eixos que estruturam os parâmetros de questionamento são a justiça social e a 

consideração da violação de direitos humanos e sociais em função da sexualidade e das expressões 

de masculinidade e feminilidade. Existe ainda a necessidade de questionar os valores morais 

hegemônicos que perpassam a busca pela justiça social de grupos que buscam ratificar a diversidade 

sexual como valor social a ser preservado diante do evidente desprivilégio a que estão submetidos 

em função da sexualidade e das performances de gênero (47). Desta forma, torna-se impossível 

pensar numa política pública imersa nas políticas de reconhecimento da diversidade sexual sem se 

atentar que esta política está imersa em processos de normatização da sexualidade e do gênero (31). 
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Tratar da diversidade sexual no contexto de discussão sobre uma política de saúde para a 

população transexual é importante para evidenciar certos impasses no avanço da garantia dos direitos 

sexuais no campo da Saúde Coletiva. Sendo assim, é importante observar que o processo e 

normatização da mesma forma que gera parâmetros que garante direitos, pode também gerar novas 

demarcações da exclusão (91). 

 É imprescindível ressaltar que a justiça social está sendo compreendida neste trabalho na 

perspectiva da equidade, ou seja, parte do princípio de que a universalidade dos direitos humanos e 

sociais só pode ser assegurada mediante o reconhecimento e consideração das diferenças entre 

grupos sociais que se encontram em situação não apenas de distinção, mas também de desigualdade. 

 Para que se possa utilizar a equidade como princípío de justiça é necessário que se reconheça 

que as diferenças sociais, econômicas e morais não devem, no plano ideal, comprometer a garantia 

de direitos que são universais, e as quais não são permitidas exclusões (31). No entanto, esses 

direitos necessitam de estratégias diferenciadas para que possam ser garantidos em todas as situações 

e circunstâncias (31). Segundo Rawls (92), a democracia se caracteriza pelo pluralismo e pela 

possibilidade do consenso entre diversas comunidades morais sobre princípios e normas sociais. A 

Constituição (56), então, expressa um projeto democrático, pois afirma que o pluralismo e a 

diversidade são valores sociais, tal como a universalidade dos direitos humanos.  

 Sob a perspectiva da igualdade, a justiça social necessita da paridade participativa do espaço 

público e de igualdade de oportunidades (92). Para que ocorra paridade participativa do espaço 

público é preciso reconhecer e tornar visível certa condição particular ou de um grupo, sem que 

existam diferenças que possam vir a comprometer a igualdade na possibilidade de participação na 

razão pública (31). Desta forma,  não compreende somente assegurar a liberdade e a autonomia sobre 

decisões individuais, mas sobretudo em políticas públicas (31). A igualdade de oportunidades requer 

a não-discriminação (31). 

 A universalidade dos direitos sociais necessita da igualdade como parâmetro ético. Sendo 

assim, a igualdade seria um ideal de justiça, mas não uma exigência moral para condutas e modos de 

vida (31). 
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 A expressão do gênero em desacordo com o sexo biológico, tal como a vivência da 

homossexualidade, é marcada pela injúria, ou seja, é demarcada pelo campo da injustiça social e 

impedida de ocupar o espaço público através do uso da desqualificação do status social dos 

indivíduos, minando a igualdade de oportunidades (93). Segundo Eribon (93) “A injúria é um ato de 

linguagem - ou uma série repetida de atos de linguagem - pelo qual um lugar particular é atribuído no 

mundo àquele que dela é o destinatário”. Sendo assim, compreendido pela noção de injúria, fica 

claro que a sexualidade e as expressões de gênero ultrapassam os limites da vida privada, adentrando, 

também, à vida pública (31). 

 A injúria traz a desqualificação do status social de certos indivíduos. Neste caso, da 

população trans,  esta desqualificação evidencia uma dinâmica de poder hierarquizado entre aquele 

que pronuncia e sustenta a desvalorizacão e aquele que tem a sua experiência de vida reduzida ao 

desvalor (31). Se trata, então, de uma linguagem que reduz o outro ao desmérito, por não ser igual 

àquele a quem está assegurada a normalidade, em função de padrões morais hegemônicos (31). 

 A Constituição (56) evidencia a universalidade dos direitos sociais, sem discriminação de 

qualquer espécie, apresentando a diversidade como valor social. Sendo a intimidade inviolável, a 

sexualidade não pode se restringir a padrões únicos, denotando a própria pluralidade entre os 

cidadãos e grupos sociais, bem como a suas formas de laço afetivo (56).  

Segundo Lionço (31), o conceito de diversidade sexual possui uma função central e 

estratégica para a proteção dos direitos sociais de pessoas que encontram na orientação sexual e na 

expressão de gênero fatores de violação de seus direitos, tendo como fatores de prejuízo social a 

heteronormatividade e a naturalização do binarismo de gênero, sócio-historicamente construídos.  

A ideia de diversidade sexual, através do pluralismo, tem como objetivo também tornar claro 

o potencial de variação das orientações sexuais e das expressões de gênero (31). Esta noção de 

diversidade sexual é vista para além da referência a LGBTTT, incluindo também a 

heterossexualidade. Assume, assim, a questão da heterogeneidade que caracteriza a multiplicidade de 

formas de viver a homossexualidade, a heterossexualidade, a masculinidade e/ou a feminilidade (31). 
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 Conforme Lionço (31) o binarismo do gênero e a heterossexualidade configuram as matrizes 

a partir das quais a diversidade sexual ganha sentido. Isso significa que é a partir da 

heterossexualidade, e da bipartição entre a masculinidade e a feminilidade, tidas como parâmetro da 

normalidade, que é valorada a expressão da sexualidade e do gênero (47).  A afirmação da 

diversidade sexual como valor social é um contraponto à heteronormatividade e à dinâmica 

homofóbica, que visa desqualificar o status social de certos indivíduos (31). 

Diante do exposto, é importante observar que a Portaria 1.707/2008, que institui o Processo 

transexualizador, (55) considera que a cirurgia de trangenitalização tem como motivo essencial uma 

“intenção de beneficência”, baseada no princípio terapêutico, ou seja, “a busca da integração entre o 

corpo e a identidade sexual psíquica do interessado”, bem como nos princípios de autonomia e 

justiça (49).  

Assim, observa-se que a cirurgia de transgenitalização vinculada ao diagnóstico de 

“transexualismo” exigido pela resolução do CFM viabilizou a ampliação deste debate na saúde 

pública e permitiu que indivíduos que vivem em situação de extrema vulnerabilidade possam ter 

acesso a um tratamento que visa mitigar sua condição de intenso sofrimento.  

Entretanto, observa-se, a partir do exposto, que para permitir o acesso a estes benefícios, não 

é necessário que a condição de sofrimento destas pessoas seja traduzida por um diagnóstico 

psiquiátrico. Isso porque cabe aos profissionais de saúde envolvidos no processo a compreensão de 

que as formas de subjetivação das pessoas se apresentam das mais diversas formas. Portanto, tentar 

enquadrá-las nas normas de gênero socialmente estabelecidas pode significar a relativização ou 

redução do direito de ser elas mesmas, sendo podado o direito destas de exprimir sua real forma de 

agir.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo refletir algumas propostas argumentativas para a 

legitimação do direito à realização de cirurgia de transgenitalização, regulamentada pelo Ministério 

da Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina, discutindo o conceito de “transexualidade” a partir 

de uma leitura crítica sobre a possível estigmatização do sujeito no diagnóstico como patologia. 

 Inicialmente foi discutido as possíveis definições para gênero, observando-se que este dá 

ênfase a todo um sistema de relações que, embora o sexo possa estar incluso, não é determinado por 

ele, nem determina diretamente a sexualidade. Foi questionado o sistema binário de masculino versus 

feminino que produz e reproduz a ideia de que o “gênero” reflete e espelha o “sexo”, tal como a 

determinação de que a natureza constrói a sexualidade e posiciona os corpos de acordo com supostas 

disposições naturais. Observou-se que o sistema sexo/gênero/desejo é concretizado através da 

fixação das ideias e dos conceitos binários, tidos como verdadeiros e universais, sendo produzidos os 

efeitos de normatização que atuam sobre todos os corpos (percepção, sensação, pensamentos, desejos 

e práticas), sejam eles masculinos e femininos, homossexuais e heterossexuais, travestis e 

transexuais. 

Este trabalho compreende que a heteronormatividade e a naturalização do binarismo de 

gênero podem ser fatores que limitam o avanço da consolidação e da democratização dos direitos 

sexuais. A heteronormatividade, tal como a manutenção de estereótipos de gênero, se opõem à 

consolidação da diversidade sexual como valor social e isso deve ser levado em consideração na 

busca pela democratização dos direitos sexuais. 

A transexualidade neste trabalho é vista como conflito identitário perante a sociedade, e não 

como enfermidade, pois acredita-se que o processo de organização social das identidades é o mesmo 

tanto para transexuais quanto para não-transexuais. As normas de gênero ratificam que os indivíduos 

são o que suas genitálias informam, de modo a haver, necessariamente, uma concordância entre 

gênero, sexualidade e corpo. O indivíduo transexual tem a coragem de dizer sobre si, de expressar 

uma posição social e política diante do mundo, das pessoas e de si mesmo, assumindo um lugar que 
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lhe permita sentir-se bem, satisfazer seus desejos e construir uma forma de existência que expresse 

sua singularidade humana, mesmo que isso signifique sofrer violações e violências e até mesmo 

correr riscos de vida. O transexual é convicto de que é prisioneiro em um corpo que não condiz com 

a sua subjetividade e, atormentado por esta certeza incontestável, é compelido a um desejo enérgico 

de modificar-se fisicamente com a finalidade de identificar-se com o sexo oposto, ao qual se sente 

pertencer. 

Algumas normativas nacionais e internacionais foram abordadas para discutir a legitimação 

do direito a realização da cirurgia de trangenitalização segunda a perspectiva biomédia. Alguns 

destes documentos afirmam que as pessoas transexuais são construídas como portadoras de 

características comuns que as posicionam como transtornadas, independentemente das variáveis 

históricas, culturais, sociais e econômicas. Sob ponto de vista das ciências médicas, a afirmação do 

sentimento de pertencimento a um determinado gênero, sendo ele masculino ou feminino, em 

desacordo com o sexo de nascimento, encontra, como medida terapêutica, a readequação cirúrgica da 

genitália para corresponder à identidade de gênero, neste caso entendida como algo intrínseco à 

estrutura do ser e não podendo ser alterada por nenhum tipo de tratamento psíquico. Sendo assim, a 

intervenção cirurgica seria a correção ou o tratamento reparador para o transtorno de identidade 

apresentado na situação patológica ou anormal. 

Este trabalho acredita na existência de diversas possibilidades de experiências e práticas de 

gênero, e se as pessoas que solicitam alterações corporais ou desejam migrar de um gênero imposto 

para outro com o qual se identificam são sujeitos capazes de conferir sentido para essas 

transformações, não existe justificativa para definir um protocolo fundamentado no transtorno 

mental. Concordar que o gênero continue sendo diagnosticado, em vez de questionado, é naturalizar 

que indivíduos que atualmente são considerados como abjetos devam continuar habitando as 

margens do sociedade. 

Aceitar o condicionamento do acesso ao cuidado integral da saúde das pessoas trans ao 

parecer médico-psiquiatra de transtornado de gênero é alimentar uma máquina produtora de normais 

e anormais de gênero. Observa-se que, para ser considerado um transtornado de gênero, a pessoa 
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transexual aprende a jogar com os discursos que definem hegemonicamente o que é ser um homem e 

uma mulher. 

É imprescindível ratificar o quão diverso é viver a transexualidade e considerar que a 

autonomia da pessoa transexual na tomada de decisão é uma das medidas necessárias para uma 

melhor qualidade de vida desta população. A autonomia é fundamental para que a atenção à saúde 

não disponha de mecanismos de controle e normatização sobre as condutas e modos de vida e de 

subjetivação da população transexual.  

O poder médico é capaz de impor restrições e interdições para o acesso aos procedimentos de 

transformações corporais de caracteres sexuais, regulando e intermediando o acesso aos bens e 

avanços biotecnológicos para os sujeitos envolvidos. Este poder não se limita  a regular o acesso aos 

recursos de saúde disponíveis para a superação do desconforto em relação ao próprio corpo do 

transexual, ele impede o acesso a estes recursos. Além disso, o indivíduo que não adere 

integralmente à proposta terapêutica regulamentada, ou aquele que não deseja explicitamente a 

recuperação de um estado similar ao considerado normal, na perspectiva do alinhamento sexo-

gênero-desejo, está impedido de ter acesso aos recursos biomédicos disponíveis para esta população. 

Este trabalho acredita que, mais do que apenas o impedimento a um processo cirúrgico ou a redução 

de danos pelo uso de hormônios, está sendo negado aos indivíduos o acesso às condições necessárias 

à livre expressão da personalidade e à vivência da cidadania. 

Além de entender as propostas argumentativas que visam tornar fundamental a patologização 

da transexualidade, este trabalho também se destinou a contribuir para a humanização dos médicos 

que atendem a esta população no cotidiano dos serviços de saúde no país, para que se possa 

estabelecer não apenas projetos terapêuticos, mas também um atendimento humanizado, afim de que 

sejam construídas alianças que permitam a gestão de políticas públicas mais democráticas e 

inclusivas. Desta forma, este trabalho desejou contribuir para a construção de um espaço comum que 

faça convergir diferenças e possibilite a atenção clínica e a prática política. De igual modo, este 

trabalho desejou contribuir para a reflexão e gestão de políticas publicas equânimes em consonância 

com o real propósito do SUS. 
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SUMMARY 

 

BIOETHICS PERSPECTIVE ON REASSIGNMENT IN BRAZIL: AUTONOMY AND 

STIGMATIZATION OF TRANSSEXUAL 

 

Introduction: By encoding " F64.0 - transsexualism " , the World Health Organization, understand 

the pathologizing of transgender, ratified in Brazil, by Resolution No. 1.955/2010 of the Federal 

Council of Medicine and Decree 1.707/08 of Ministry of Health. For reassignment surgery is 

necessary to subject the prior medical "diagnosis" to check "gender identity disorder ", which is the 

medical figure of the "true transsexual". According to the " binary logic " existing in the field of 

sexuality , subjects that do not require such compliance established are excluded from access to care 

and the biomedical resources existing in the process of bodily transformation. Objective: The 

objective of this paper is to discuss the argumentative proposals, according to the perspectives of 

Bioethics and Medical Ethics, to legitimize the right to require reassignment surgery from a reading 

contrary to the stigmatization of the subject, which is touted as having pathology. Methodology: 

hypothetical-deductive study with a critical review of the theoretical framework for Bioethics, Health 

and Law , and hermeneutic reading documents and national and international public instruments. 

Results: Happen the encounter ethical dilemmas related to power in medical discourse and 

biopower, which, in a Foucauldian perspective, relativizes access to medical care in the exercise of 

restrictions on personal freedom. The need for medical evaluation and multidisciplinary team to 

perform the surgery is another point of discussion, reflecting possible to disregard the principle of 

autonomy, insofar as it is perceived like insufficient the free desire and the consent of the transsexual 

person . 

Keywords: 1. Transsexualism; 2. Health; 3. Gender identity; 4. Bioethics; 5. Ethics; 6. Sexual 

realignment surger 
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