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Resumo: Este artigo é de natureza teórica e tem por objetivo promover uma reflexão 
no que se refere à redesignação sexual, especificamente, a cirurgia de readequação do 
genital masculino para feminino, primando-se pelos Princípios da Bioética no que tange 
ao relacionamento entre médico, paciente, equipe multidisciplinar e conduta social. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em obras que discorrem sobre o tema, e 
através da pesquisa em artigos científicos. Os estudos apontam que, em sua maioria, as 
abordagens estão voltadas a questões de cunho jurídico e pouco se discute em relação ao 
procedimento que é estigmatizado e, ainda, prima por convenções sem sentido, muitas 
vezes fundamentadas em uma moralidade estabelecida com base em dogmas e crenças 
em virtude das características e das escolhas do transexual. O indivíduo pode ser mais 
feliz a partir do momento em que puder engajar-se melhor anatomicamente, uma vez 
que já é essa a sua essência psíquica.
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Introdução

Através deste artigo pretende-se promover a discussão a respeito da temática 
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da transexualidade, buscando-se romper com mitos e estereótipos comuns. 
Optou-se pela reflexão quanto ao procedimento cirúrgico de redesignação sexual, 
envolvendo a relação médico, paciente, equipe multidisciplinar e conduta social, 
diante dos Princípios da Bioética. Faz-se uma tentativa de explorar questões quanto 
à angústia psicológica do transexual, em consequência dos rótulos impostos por 
suas escolhas, por grande parte da população no âmbito social, visando, desse 
modo, trazer uma nova compreensão. Foi realizado um estudo em publicações 
brasileiras, com perspectivas teóricas distintas, incluindo direitos humanos e sua 
relação com o todo. O levantamento bibliográfico compreende obras da Medicina, 
da Filosofia, da Psicologia, do Direito e da Bioética, que permitem a análise 
das questões teóricas relacionadas a essa abordagem. O objetivo é desnaturalizar, 
buscando questionar o caráter normativo e desmistificar conceitos, categorias, 
práticas e processos, principalmente no que tange às barreiras na luta dessa 
população pela inclusão social. Acredita-se que a reflexão sobre a prática, a troca 
de experiências e a atualização sejam elementos importantes para a informação 
dos profissionais que atuam junto às pessoas transexuais. 

Conforme a American Psychiatric Association (2014), no Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), a transexualidade é apresentada 
num diagnóstico global de disforia de gênero, com grupos de critérios separados 
de acordo com as fases do desenvolvimento em cada faixa etária. O manual 
também caracteriza a disforia de gênero como:

. . . termo descritivo geral, refere-se ao descontentamento afetivo/cognitivo de um in-
divíduo com o gênero designado, embora seja definida mais especificamente quan-
do utilizada como categoria diagnóstica. Transgêneros refere-se ao amplo espectro de 
indivíduos que, de forma transitória ou persistente, se identificam com um gênero 
diferente do de nascimento. Transexual indica um indivíduo que busca ou que passa 
por uma transição social de masculino para feminino ou de feminino para masculino, 
o que, em muitos casos (mas não em todos), envolve também uma transição somática 
por tratamento hormonal e cirurgia genital (cirurgia de redesignação sexual). A disfo-
ria de gênero refere-se ao sofrimento que pode acompanhar a incongruência entre o 
gênero experimentado ou expresso e o gênero designado de uma pessoa. Embora essa 
incongruência não cause desconforto em todos os indivíduos, muitos acabam sofrendo 
se as intervenções físicas desejadas por meio de hormônios e/ou de cirurgia não estão 
disponíveis. (American Psychiatric Association, 2014, p. 451)

Brown (2018) afirma que a disforia de gênero é caracterizada por identificação 
forte e persistente com o gênero oposto e que as pessoas que apresentam essa 
característica acreditam serem vítimas de acidente biológico, estando aprisionadas 
em um corpo incompatível com sua identidade de gênero subjetiva, sendo expressa 
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de forma distinta em diferentes faixas etárias. O autor salienta que o DSM-5 
aponta que essa disforia requer a presença de incongruência marcante entre sexo 
de nascença e identidade de gênero sentida (identificação com o gênero oposto) 
presente durante seis meses ou mais; sofrimento clinicamente significativo ou 
prejuízo funcional resultante dessa incongruência. Aqueles com a forma mais 
extrema da disforia de gênero são chamados transexuais (Brown, 2018).

Numa visão ampla, a transexualidade foi estudada num campo definido como 
interface da sexualidade, pela Bioética e no que concerne aos direitos humanos. 
Numa análise Bioética, a transexualidade é considerada não tanto como fenômeno, 
algo que se percebe, mas como objeto de práticas de agentes e pacientes morais, 
dispositivos políticos e bioéticos, conforme concebidas por Foucault (2007). 
Discute-se a prática das transformações corporais e a legitimidade de cada pessoa 
alterar a identidade sexual legal, uma vez que os principais conflitos bioéticos 
que decorrem dessa prática surgem no que tange às interdições e restrições para 
o transexual acessar os recursos jurídicos e os da saúde em sentido amplo. Nessa 
perspectiva, Ventura (2010) acrescenta que: “na prática concreta, a ação humana 
é, quase sempre, resultado de um processo complexo de conhecimento, de 
reconhecimento, de vontades e negociações, que integra, portanto, diversos fatores 
que estão fora do sujeito ou de seu controle”. Na apreensão de Cury (2012):

Sob a perspectiva dos princípios da Bioética – de beneficência, autonomia e justiça –, 
a dignidade da pessoa humana deve ser resguardada, em um âmbito de tolerância, para 
que a mitigação do sofrimento humano possa ser o sustentáculo de decisões judiciais, 
no sentido de salvaguardar o bem supremo e foco principal do Direito: o ser humano 
em sua integridade física, psicológica, socioambiental e ético-espiritual. (p. 67)

Embora o processo da transexualidade possa produzir bons resultados sob 
o ponto de vista médico, no que concerne à transformação física de um corpo 
masculino para feminino, questão que se pretende enfatizar aqui, os efeitos sociais 
podem ser perversos para o transexual. E, às vezes, a preocupação médica incorre 
numa indicação cirúrgica duvidosa, visto que os resultados poderão ser desastrosos 
para o transexual e a equipe médica. É por isso que deve ser respeitado o período 
de avaliação prévia. O transexual nasceu com o sexo masculino e com a identidade 
feminina, o que, numa visão mais ampla, faz com que ele tenha a convicção de 
já pertencer ao sexo oposto, desejando apenas fazer uma readequação sexual ou 
realinhamento sexual. Isso leva a caracterizá-lo quanto aos seus objetivos finais 
e não quanto ao seu sexo biológico. Presume-se, também, que a autonomia do 
médico e a autonomia do paciente transexual devam ser de muita relevância diante 
dessa situação. Segundo assimilação de Ventura (2010):
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O princípio da imutabilidade do estado das pessoas estabelece que os elementos que 
constituem a identidade legal – prenome, nome familiar, sexo, data de nascimento, 
filiação, situação conjugal –, inscritos nos registros civis oficiais – não podem ser alte-
rados livremente, mas apenas em circunstâncias justificadas e previamente analisadas e 
autorizadas pelo Poder Judiciário. (p. 69)

Cury (2012, p. 24) elucida que a teoria psicossocial da identidade de gênero 
é de John Money, o qual explica que “a criança já tem sua identidade de gênero 
a partir dos 18 meses e que se completa aos 4, 5 anos de idade, quando ela é 
capaz de se identificar como menino ou menina”. O mesmo autor entende 
que a identidade de gênero é a identidade que a pessoa tem ou percebe do seu 
sexo, na sua consciência, que pode ou não ser discordante do sexo biológico 
e do papel do gênero que é o sexo que a pessoa se mostra para a sociedade. 
Logo, considera que a identidade é a parte psíquica e o papel do gênero é a sua 
parte prática, ao que Robert Stoller, citado em Cury (2012, p. 24), simplifica 
dizendo que o “sexo está relacionado à biologia e o gênero à psicologia”. Diniz 
(2014), por sua vez, alerta:

Se competir à natureza definir o sexo, cabe ao meio social construir o gênero. O gênero 
não é definido por elementos genéticos, mas sim por comportamentos e papéis sociais, 
sendo que o sexo não é o único dado nem o mais importante para se definir um com-
portamento social. . . . Não se pode definir o gênero a partir de premissas impostas pela 
sexualidade. A identidade de gênero é delimitada por diversos fatores que são únicos 
para cada ser humano, fatores estes que formam um conjunto de influências culturais, 
psíquicas e genéticas. . . . A tentativa de manter o conceito de gênero atrelado somente 
às diferenciações genitais tem como intuito perpetuar e garantir uma organização social 
firmada na heterossexualidade, onde qualquer comportamento social diverso do hete-
rossexual será considerado um transtorno mental. Não aceitar que a espécie humana é 
capaz de assumir diversos gêneros é negar a própria condição intrínseca do ser humano 
de espécie em constante desenvolvimento. O sistema binário “masculino versus femi-
nino” já se mostrou incapaz de produzir respostas a todos os comportamentos sociais, 
e acaba por produzir estereótipos que reforçam um discurso de exclusão social daquele 
cidadão ou daquela cidadã que não aceita que sua identidade seja resumida a sua geni-
tália. (pp. 13-16)

Bioética e transexualidade

Convém esclarecer que a Bioética, na dimensão de múltiplos olhares, é 
conhecida como a “ética da vida” por defender que a ética deve ser a reverência 
pela vida. Logo, subentende-se que a Bioética tem a função de conscientizar 
quanto à necessidade do respeito pela opinião daquele que faz escolhas diferentes 
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das nossas e que, a partir do momento em que se detêm informações com maior 
critério, os paradigmas mudam e, consequentemente, os posicionamentos, que 
é um dos objetivos deste artigo. Para tanto, a proposta central desta reflexão 
sustenta-se na ideia peculiar de que o processo transexualizador é Bioéticamente 
inadequado enquanto não respeitar a autonomia do transexual no que se refere à 
realização da cirurgia de transgenitalização, englobando o direito de ser transexual 
e assegurando a requalificação civil.

Várias situações abordadas neste estudo remetem-se à obra Bioética, Conceitos 
Fundamentais de Prudente (2000, p. 38), que define “Bioética” como “ramo da 
ética aplicada que reúne um conjunto de conceitos, direitos, princípios e teorias, 
com a função de legitimizar as ações humanas que podem ter efeito sobre os 
fenômenos vitais”. Para o autor, todo o ato humano que, direta ou indiretamente, 
altera, de forma reversível ou não, a vida, promovendo a saúde, necessita dar as 
razões éticas que tornam legítima sua conduta. A alienação designa o processo 
pelo qual alguém ou alguma coisa perde sua identidade, tornando-se diferente 
de sua essência. No viés da psicologia é a perda da identidade pessoal causada 
por um processo psicopatológico.  Este processo acarreta ao indivíduo, como 
consequência de tal estado, a perda total ou temporária de sua autonomia. 
Logo, a alienação supõe uma redução na capacidade total da pessoa em se 
autodeterminar, sendo a integridade, a soma da totalidade física, psicológica e 
espiritual do indivíduo, ou seja, a plenitude. Prudente (2000) diz que na ética e, 
por extensão, na Bioética, autonomia significa:

Capacidade da pessoa humana de estabelecer fins para sua conduta, em função do seu 
código de valores, de escolher os meios adequados para atingi-los, com base numa 
apreciação pessoal dos resultados futuros do seu agir. . . . Em sua dimensão moral, o 
conceito de autonomia coincide com autogoverno, ou seja, ausência de limites externos 
para a conduta individual... O Princípio da Autonomia embasa jurídica e moralmente 
as relações do paciente, tanto com os profissionais, como com as instituições da área da 
saúde. O fundamento jurídico do princípio da autonomia se assenta no que se chama 
de Princípio da Intimidade, pelo qual é reconhecido e garantido, constitucionalmente, 
um espaço ao indivíduo, perante si mesmo e perante a coletividade. Tal princípio, jun-
tamente com uma série de outros, tem a função de garantir as liberdades individuais... 
Nas relações entre os membros da coletividade, impera, modernamente, o Princípio do 
Consentimento, como fonte de autoridade legítima.  Por extensão, na Bioética o prin-
cípio do consentimento é que estabelece a legitimidade moral da autoridade médica 
sobre o paciente e com isso, tornam legais e legítimas suas prescrições. O mesmo pro-
cedimento é válido para os demais profissionais da área da saúde e para as instituições 
envolvidas (clínicas, hospitais e similares). (pp. 28-33)
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Dessa forma, com um olhar livre de preconceitos, é possível perceber que o 
transexual apresenta um desejo imenso de viver e ser aceito como pessoa do sexo 
oposto e nenhum argumento é capaz de dissuadi-lo, vivendo em perturbação por 
sentir que está num corpo que lhe causa desconforto, o que faz com que deseje 
a transformação do mesmo mediante a cirurgia. No Brasil, esse procedimento 
é autorizado pelo Conselho de Medicina, através da Resolução n. 1.652/2002, 
revogada posteriormente e regulamentada pela Resolução CFM, nº 1.955/2010 
- tal Resolução estabelece critérios para a definição do transexual que poderá ser 
submetido a esses procedimentos, definindo, ainda, o tipo de estabelecimento 
que os realizará e a composição da equipe multidisciplinar que atenderá esses 
pacientes, implicando na ablação e na construção de órgãos, bem como no 
tratamento hormonal para o sexo contrário ao seu. A transformação contempla 
todo o interesse do transexual e é necessária à vida, pois, a sexualidade não se 
limita à anatomia dos órgãos genitais, mas ao conjunto de fatores psicológicos, 
sociais e culturais. Para Chnaiderman (2017, p. 83), “alguma luz surge na 
compreensão das novas sexualidades, que são sempre as nossas sexualidades. O 
que há de teatral na construção das novas sexualidades?”.

A transexualidade é um conflito de identidade cujo sofrimento é ocasionado 
por diversos contextos, como é o caso do não entendimento social, que ainda 
percebe o seu drama como doença, causando opressão e exclusão nos inúmeros 
locais de convívio e dificultando a inserção no mercado de trabalho. A rejeição 
começa no próprio ambiente familiar e pelas mais diversas formas de preconceito, 
estigma e discriminação. Cury (2012, p. 19) elucida dizendo que “de todas as 
vertentes da sexualidade nenhuma é tão grande e incompreendida quanto é a 
transexualidade, sendo bizarra a experiência de nascer com cromossomos, genitais 
e hormônios de um sexo e ter a convicção de pertencer ao gênero oposto”.

Uma questão relevante no que tange à saúde do transexual é a forma como 
ele se relaciona com o seu corpo. A vivência clínica e a escuta dos relatos levam 
ao entendimento de que o transexual, antes do procedimento, tem rejeição ao 
seu pênis e ao escroto, os quais não deveriam pertencer ao seu corpo, o que, por 
vezes, implica na falta de higiene pessoal adequada, causando a proliferação de 
fungos e bactérias na região do prepúcio. Cury (2012) endossa esse entendimento 
dizendo que os próprios hábitos miccionais são prejudicados em função do uso de 
adesivos, neste caso de transexuais com órgão masculino, para prender a genitália 
entre as pernas no sentido anteroposterior, causando estiramento no prepúcio. 
Também o desconforto na retirada do adesivo para a soltura da genitália leva a 
segurar a micção, resultando muitas vezes em infecções urinárias.
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Percebe-se a transexualidade como uma experiência singular, independente 
da necessidade de a pessoa adequar sexualmente o corpo ao gênero que pertence, 
compreendendo-se que é um momento no qual é preciso apoio e respeito à sua 
condição existencial. O transexual possui uma inadequação física e psíquica 
quanto ao sexo biológico do nascimento, tendo a obsessão para pertencer ao 
sexo oposto e buscando o reconhecimento, uma vez que é considerado anormal 
pela sociedade. O sofrimento que ele vivencia se dá, geralmente, por não receber 
compreensão diante do dilema da identidade, podendo o “bem-estar” ser gerado 
a partir de sua aceitação social. Em seu sentido amplo, um “bem” seria, para 
Prudente (2000), a dignidade e a qualidade, e em ética, o conceito de “bem” 
designa uma conduta aprovada e admirada pela coletividade. Dessa forma, surge 
o questionamento quanto ao que é considerado o bem do outro. Um dos critérios 
da Bioética é a Teoria Principialista, que visa responder como fazer o bem à outra 
pessoa. Prudente (2000, p. 35) refere que: “a benevolência consiste em comprazer-
se com a felicidade (bem estar) dos demais; porém a beneficência é a máxima de 
propor-se isto como um fim [a felicidade alheia] e o dever correspondente a ele 
é a coação sobre o sujeito, exercida pela razão de aceitar esta máxima como lei 
universal”. As questões Bioéticas persistentes são as tradicionais que envolvem a 
ética médica, como é o caso da relação médico-paciente, que vem a ser a aplicação 
prática do Princípio da Beneficência.

A Bioética não surgiu como uma nova ética científica, mas como uma ética 
aplicada a um novo campo de estudo: o campo da medicina e da biologia. No que 
tange às ciências da saúde, parte-se do pressuposto de que, nos serviços de saúde, 
as relações entre as partes vão sendo, cada vez mais, tuteladas legalmente. Logo, 
verifica-se nas formas de relacionamento, como é o caso da medicina nas relações 
médico-paciente, baseadas, historicamente, no Princípio da Beneficência, que 
vão cedendo lugar para as relações contratualísticas. Esse contrato é muitas vezes 
baseado na confiança mútua, impondo às partes, direitos e obrigações jurídicas. 
Porém, a redesignação sexual cirúrgica, com o propósito de alterar a morfologia 
de modo a aproximar a aparência física do outro sexo, envolve também aspectos 
éticos, especialmente quanto à sua real possibilidade de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida dos transexuais. Trata-se de uma intervenção 
definitiva e a decisão de sua realização deve estar cercada de diversos cuidados 
pelo fato de a pessoa livrar-se de suas características sexuais primárias e adquirir 
as do sexo oposto. Nesse contexto, cabe destacar, que a cirurgia não deve e não 
pode ser realizada mediante o mero requerimento do paciente, envolvendo todo 
o contexto multidisciplinar, favorecendo ao alcance de resultados promissores.

Princípios da bioética na redesignação sexual 
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Esse procedimento cirúrgico tem por escopo não apenas evitar automutilação 
ou autoextermínio, mas minimizar o sofrimento psíquico. Mesmo que, no meio 
médico, possa ser percebido como prática capaz de possibilitar maior qualidade 
de vida aos transexuais compreende-se, que a intervenção poderá não superar o 
conflito precedente do transexual e ele poderá não se harmonizar com o novo 
sexo, passando então a se questionar quanto à intervenção e, reciprocamente, 
quanto à satisfação no que tange às suas expectativas ao contexto social a partir 
de então. Isso poderá trazer consequências ao relacionamento médico e paciente, 
uma vez que, a partir da cirurgia, cria-se uma situação irreversível. No entanto, 
a maioria dos autores revela que os resultados cirúrgicos são considerados 
satisfatórios pelo paciente.

Cirurgia de resignação sexual e o papel da equipe multidisciplinar

No presente estudo, a área do Direito aparece para contemplar algumas 
diretrizes no que tange direitos humanos, e não para abordar pormenores 
relacionados a fatos jurídicos e tudo o que a lei permite ou não em relação à 
transexualidade, principalmente o que envolve a documentação. Optou-se por 
focar mais em questões pertinentes à realização da cirurgia de redesignação sexual 
e aos diferentes papéis da equipe multidisciplinar. Tampouco se buscou explicar 
as diferenças no modo de ser transexual, sugerindo-se as obras de Cury (2012) e 
de Silva (2018), que fazem uma contextualização ampla, comparativa e de fácil 
entendimento.

Mediante o propósito de viabilizar a cirurgia, existem trâmites que partem de 
um protocolo em que é aplicado um questionário específico para o transexual, 
no qual são coletados dados da infância, da puberdade, da adolescência, da vida 
adulta. Nesse protocolo também se aplicam testes específicos de projeção de 
personalidade. E o indivíduo não poderá apresentar qualquer transtorno mental 
(o psicólogo fará a entrevista clínica a fim de obter o histórico do desenvolvimento 
psicossocial, social e familiar, e será analisado o comportamento sexual, as 
experiências pessoais, a orientação sexual, os parceiros, o perfil de gênero 
discordante do sexo biológico, entre outros).

O Conselho Federal de Medicina, na hoje revogada Resolução nº 1.482 de 
1997 e, no mesmo sentido, no artigo 3º da Resolução nº 1.652 de 2002, permitiu, 
inicialmente, a título experimental, a realização de cirurgia de transgenitalização 
do tipo neocolpovulvoplastia, neofaloplastia e procedimentos complementares 
sobre gônadas e caracteres sexuais secundários, desde que observados os seguintes 
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requisitos: a) a existência de desconforto com sexo anatômico natural; b) o desejo 
compulsivo expresso de eliminar a genitália externa, perder os caracteres primários 
e secundários do próprio sexo e ganhar os do sexo oposto; c) a permanência 
do distúrbio de identidade sexual de forma contínua e consistente por, no 
mínimo, dois anos; d) a ausência de outros transtornos mentais; d) a avaliação 
de equipe médica composta por cirurgião plástico, geneticista, neuropsiquiatra, 
endocrinologista, urologista, psicanalista, psicólogo e assistente social, que, 
depois de dois anos de acompanhamento conjunto e atendimento psicoterápico, 
deverá dar o diagnóstico de transexualismo para maiores de dezoito anos e atestar 
a ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia.

A referida operação deverá ser feita em hospitais universitários ou públicos 
adequados à pesquisa, desde que preenchidos os critérios acima mencionados e 
desde que haja consentimento livre e esclarecido do próprio paciente (Res. CNS 
nº 196 de 1996). Também deve haver um relatório de psiquiatria, comprovando 
a necessidade terapêutica e declarando se tratar de caso de transexualismo, assim 
como o atestado de um psicólogo, acompanhado de testes variados indicativos 
de equilíbrio emocional e do maior ou menor grau de feminilidade etc. Será 
necessária a pesquisa dos cromossomos sexuais, de cromatina sexual e de 
dosagens hormonais (Diniz, 2011). Com o diagnóstico de Transexualidade em 
mãos, o endocrinologista oferece o tratamento hormonal, objetivando induzir 
o aparecimento dos caracteres sexuais desejados, inibindo a gônoda biológica, 
assim como passa a requerer exames com periodicidade mínima semestral para 
acompanhamento dos efeitos do uso das medicações determinadas. Cury (2012) 
complementa que:

A hormonioterapia requer o uso contínuo de hormônios, por longos períodos de tem-
po, havendo a necessidade da assistência endocrinológica continuada. Os exames de-
vem ser realizados com intervalo máximo de um ano, a fim de reduzir danos por efeitos 
colaterais do uso da medicação, e para viabilizar diagnósticos precoces em relação a 
câncer e a baixa densitometria óssea. (p. 116)

Nesse contexto, mediante tratamentos específicos, ocorrem mudanças nas 
acnes, nas mamas, na aréola e nos mamilos, expande-se a cintura pélvica, a pele 
fica mais sedosa, os pelos diminuem, os testículos sofrem atrofia, diminuem 
as ereções (alguns transexuais até referem não lembrar de terem tido alguma 
ereção) e até a personalidade fica menos agressiva, acarretando em segurança e 
maturidade para enfrentar a cirurgia. Isso torna imprescindível a avaliação prévia 
e o acompanhamento multiprofissional. Após o procedimento, é necessário 
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continuar o acompanhamento psicoterápico com a nova identidade sexual, 
adequada ao gênero. Ventura ressalta que:

A problemática moral central relacionada às práticas médicas e jurídicas para a ‘mudança 
de sexo’ situa-se no âmbito dessas preocupações, isto é, a existência de uma possibilidade 
técnica de alterar o corpo e como o uso dessa alternativa pode atingir, de forma positiva 
ou negativa, a autonomia do sujeito moral em suas liberdades individuais garantidas pelos 
direitos humanos, bem como sua própria integridade física. (Ventura, 2010, p. 31)

Para a Bioética, o consentimento tácito ou expresso é um requisito indispensável 
ao exercício da prática médica. O objetivo do livre e esclarecido consentimento, 
mencionado acima, não é obrigar o paciente a ser autônomo, mas permitir-lhe 
a oportunidade de exercer a autonomia em suas decisões sobre o tratamento 
médico, ou seja, o paciente passa a ter um novo status em sua relação com o 
médico. Beauchmp e Childress (2002) afirmam que:

O consentimento informado é regra fundamental nas relações entre pacientes e profis-
sionais da saúde e derivado do Princípio do Respeito à Autonomia, sendo ainda valida-
do mediante a definição de algumas condições que devem ser atendidas, como a com-
petência da pessoa e a compreensão sobre os procedimentos a serem realizados. (p. 48)

Entende-se, consequentemente, ser recomendada ampla avaliação preliminar, 
como citado anteriormente, por mais que o sofrimento psíquico vivenciado 
pelo transexual decorra principalmente do conflito entre suas características 
anatômicas e sua identidade sexual. É por isso que se recomenda o tratamento 
psicoterápico por, no mínimo, dois anos que antecedem o procedimento, a fim 
de alertar o paciente para que não viva na ilusão de que a transformação da 
sexualidade seja como uma total mudança de vida, e tampouco veja a cirurgia 
como cura para todos os seus sofrimentos. O propósito deve ser sempre o de 
evitar o arrependimento e as possíveis frustrações que poderão culminar em 
transtornos psicológicos graves. Questiona-se:

Quem decide sobre o uso das biotecnologias em nosso próprio corpo? O poder médico? 
O Estado? A sociedade? Nós mesmos? Quais os limites da autonomia dos sujeitos em 
relação aos cuidados com a sua saúde? Essas questões são objeto tanto da bioética como 
da biopolítica e do biopoder, do direito e da saúde, e devem ser compreendidas no âm-
bito das relações entre esses campos. (Castel citado por Ventura, 2010, p. 32)

A redesignação sexual suscita, portanto, inúmeras questões no plano jurídico, 
como é o da alteração do prenome e do sexo, além de outros desdobramentos 
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relativos ao gênero, englobando a própria dedicação ao corpo, o qual exigirá 
manutenção e cuidados diários. Como visto, haverá a necessidade do uso de 
hormônios, ficando evidente a importância de um tratamento médico adequado, 
observando-se os parâmetros fornecidos pela Bioética, ciência considerada 
apropriada para analisar as diversas perspectivas que envolvem os conflitos da 
transexualidade, desde a decisão inicial até a concretização de todos os processos, 
bem como auxiliar no estabelecimento das conexões entre os diversos saberes 
envolvidos nesse assunto.

Procedimento cirúrgico e possibilidades no Brasil

A primeira cirurgia realizada no Brasil para a conversão sexual foi em 
1971, conforme Cury (2012, p. 52), “pelo cirurgião plástico Roberto Farina, 
a margem do código penal e da ética médica, uma vez que até então a cirurgia 
não era legal e tampouco ética à luz da medicina brasileira”. Esse procedimento 
causou impacto popular, repercutindo na abertura de dois processos, sendo 
um criminal (mutilação – lesão corporal grave) e outro ético, pelo Conselho 
Federal de Medicina.  Dr. Roberto Farina foi condenado em ambos, solicitando 
a intervenção de renomados profissionais da medicina brasileira e internacional 
para livrá-lo das malhas da justiça. À vista disso, interpreta-se que o médico deve 
agir sempre em benefício do paciente, incorporando o princípio do respeito à 
autonomia e suas obrigações correlatas, mas esse profissional também se depara 
com questões judiciais que avaliam a sua prática e os possíveis danos que ela possa 
causar, uma vez que existem situações irreversíveis como é o caso da cirurgia em 
discussão. A transexualidade foi definida como transexualismo (o sufixo “ismo” 
caracteriza patologia) no Brasil, identificando-a como doença, e é dessa forma 
que se tem conseguido realizar cirurgias para adequação do fenótipo masculino 
para feminino, podendo ser realizada em hospitais públicos ou privados e não 
necessitando possuir pesquisa para efetuar o procedimento, que passou a ser 
autorizado também pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quanto ao procedimento em si, Silva (2018, p. 126), citando Segatto, 
destaca que o transexual com órgão masculino, “ao passar pela cirurgia da 
criação da genitália feminina, terá o seu pênis esvaziado (dissecção completa do 
pênis), os testículos também serão extraídos e por consequência, será preservada 
a pele (tendo o cuidado de manter todo o tecido conjuntivo da parte dorsal 
por onde passam veia, artéria e nervo dorsal do pênis)”. O autor Cury (2012) 
complementa:
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Esse esvaziamento peniano é iniciado na região bulbar, dissecando a bifurcação dos 
corpos cavernosos e ligando-os, na sua emergência, com o intuito de bloquear o sangra-
mento; na continuação, abre-se longitudinalmente, em toda a extensão do pênis a fáscia 
de Buck dos corpos cavernosos até a glande peniana; feito isso, retira-se o segmento, 
englobando a uretra e seu corpo esponjoso até a fossa navicular, seccionando-se neste 
ponto, a uretra. (p. 75)

No entendimento de Silva (2018), a partir da abertura feita no períneo é 
introduzida a pele e, nela, estão os nervos do pênis. Devido à sensibilidade, 
a glande poderá imitar o colo do útero. Depois, com a pele dos testículos, 
constroem-se os lábios vaginais. Essa cirurgia é denominada vaginoplastia 
e, em sua grande maioria, o transexual submete-se a um novo procedimento 
denominado labioplastia, objetivando a semelhança visual de uma vagina 
natural. Após essas etapas, o transexual fica incapacitado de procriação, pela 
falta dos testículos (mantendo-se a próstata em que existe a possibilidade de 
câncer, se não houver o controle) e, por consequência, pela ausência de sêmen, 
assim como não terá os órgãos internos femininos. É importante observar que 
a cirurgia não garante o prazer sexual, mas visa, sobretudo, dar um equilíbrio 
psicológico, ligado à identidade sexual.  A paciente permanece internada por 
sete dias, obedecendo a um cronograma de retirada de drenos, sondas e moldes. 
Diante da alta hospitalar, ela deverá efetuar a higienização diária da neovagina 
e a sua dilatação com os próprios dedos. E, após dois meses, é instituído o uso 
de molde definitivo,  de duas a quatro horas diárias, correndo risco de retração 
vaginal na falta de uso. 

Nesse sentido, após a realização da cirurgia, o transexual providenciará a 
alteração do registro civil, em juízo, a fim de que a sua identidade civil caracterize 
o seu novo sexo. Os profissionais de psicologia e psiquiatria têm como atribuição 
o acompanhamento psicoterápico e a avaliação do psicodiagnóstico, da mesma 
forma que já acompanharam a tomada de decisão para o procedimento. O papel 
do assistente social é promover estratégias de inserção social na família, no trabalho, 
nas instituições de ensino e nos demais espaços sociais prementes na vida do usuário 
transexual. Percebe-se que a intervenção cirúrgica é a maneira indicada para integrar o 
transexual na sociedade, porém, ainda não há legislação que ampare os efeitos gerados 
nos casos de transexualidade, porque a cirurgia somente estará concluída depois de 
ultrapassadas as barreiras com os trâmites dos registros legais. Assim:

Seguindo-se os preceitos constitucionais, a dignidade da pessoa humana, enquanto 
princípio fundamental da República Federativa do Brasil constitui diretriz que deve 
nortear a alteração de registro civil da transexual. A Carta Magna objetiva em seu art. 
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3º promover o bem de todos sem qualquer preconceito de sexo e salienta no inc. X de 
seu art. 5º ser inviolável a intimidade, a honra e a vida privada de uma pessoa. Deve-se 
desta forma, adaptar a designação sexual que norteia o registro público que impõe que 
seja feita a anotação à sua margem de que se trata da averbação feita por ordem judicial. 
(Cury, 2012, p. 71)

Conforme Martinelli (2018) é importante ressaltar que desde junho de 2018 
(dado atual) a Transexualidade não é mais classificada como doença. A Organização 
Mundial da Saúde, após 28 anos, lançou uma nova edição da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 
(CID-11) e, nela, a transexualidade, até então entendida como “transtorno de 
identidade de gênero”, deixa de ser uma “doença mental”, mas continua incluída 
no catálogo como “incongruência de gênero”. Diante disso, essa atualização é 
batizada de CID-11, que substitui o CID-10, ao que a transexualidade passa a 
integrar um novo capítulo intitulado “condições relacionadas à saúde sexual” e é 
classificada como “incongruência de gênero”. Na edição anterior do catálogo, o 
termo estava no capítulo sobre “transtornos de personalidade e comportamento”, 
em um subcapítulo chamado “transtornos de identidade de gênero”, percebendo-
se, dessa forma, um pequeno avanço neste tema. 

Desse modo, não há como ser uma pessoa completa para o exercício de 
suas capacidades se lhe é negado o reconhecimento social enquanto “pessoa”, 
adequando-se, inclusive, o registro civil à sua verdadeira identidade de gênero. 
Isso porque o simples ato de apresentar um documento poderá gerar situação de 
preconceito, ainda que tenhamos o princípio da igualdade, previsto no artigo 5º 
da Constituição Federal, que defende a ideia de que somos todos iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nesse viés:

A força normativa da constituição deve ser vista como veículo para a concretização do 
princípio da dignidade da pessoa humana, que inclui o direito à mínima interferência 
estatal nas questões íntimas e que estão estritamente vinculadas e conectadas aos direitos 
da personalidade, – na presente ação de retificação não se pode desprezar o fato de que o 
autor, transexual, já realizou cirurgia de transgenitalização para mudança de sexo e que a 
retificação de seu nome evitar-lhe-á constrangimentos e situações vexatórias. Não se deve 
negar ao portador da disforia de gênero, em evidente afronta ao texto da lei fundamental, 
o seu direito à adequação do sexo morfológico e psicológico e a consequente redesignifica-
ção de estado sexual e do prenome no assento de seu nascimento. (Cury, 2012, pp. 71-72)

Nesse contexto, cabe destacar que as capitais brasileiras com expertise que 
possuem hospitais aptos a realizar procedimentos cirúrgicos do processo 
transexualizador e para cuidar dessa parcela de população são: Goiânia, Porto 
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Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, bem como existem seis sedes ambulatoriais 
em Uberlândia, Curitiba, João Pessoa, Belém, e duas em São Paulo, que oferecem 
atendimento em áreas como endocrinologia, proctologia, fonoaudiologia e saúde 
mental. De acordo com a estatística de Kaplan, Sadock e Grebb (1997), cerca 
de 70% dos pacientes de reatribuição sexual de homem para mulher relatam 
resultados satisfatórios, e os insatisfatórios estão correlacionados a um transtorno 
mental preexistente.

 De acordo com Scharamm, Barboza e Guimarães (2011), percebe-se, ainda 
hoje, a falta de especialistas em lidar com pacientes transexuais, além da escassa 
abordagem do tema nas faculdades de medicina, havendo uma resistência e um 
preconceito da própria categoria médica em relação aos que se dedicam a essa 
questão, repercutindo ainda em filas de espera (a disponibilidade de vagas para 
o procedimento ainda são restritas), sofrimento e desconforto dos transexuais, o 
que desencadeia um aumento dos sintomas depressivos. Esses autores também 
defendem a ideia de que a não alteração dos documentos dessas pessoas fere 
os Princípios da Bioética, como o da Beneficência e a Não-maleficência, que 
envolvem a prática de atos que proporcionam algum bem a terceiros (Scharamm, 
Barboza & Guimarães, 2011).

Nessa perspectiva, ressalta-se que é a equipe multidisciplinar que elabora 
o laudo atestando as etapas para a realização da cirurgia e esse documento é 
importante no processo de retificação do seu registro quando na mudança oficial 
do sexo e do nome, que é um passo fundamental para o transexual poder se 
apresentar na sociedade. Logo, acredita-se que:

Um ser humano aprisionado à anatomia de homem, com o sexo psicossocial feminino, 
que, após ser submetido à cirurgia de redesignação sexual, com adequação dos genitais 
à imagem que tem de si e perante a sociedade, encontra obstáculos na vida civil, porque 
sua aparência morfológica não condiz com o registro de nascimento, quanto ao nome 
e designativo de sexo. . . . O Direito não pode fechar os olhos para a realidade social 
estabelecida, notadamente no que concerne à identidade sexual, cuja realização afeta o 
mais íntimo aspecto da vida privada da pessoa... Assegurar ao transexual o exercício ple-
no de sua verdadeira identidade sexual consolida, sobretudo, o princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana, cuja tutela consiste em promover o desenvolvimento 
do ser humano sob todos os aspectos, garantindo que ele não seja desrespeitado, tam-
pouco violentado em sua integridade psicofísica. Poderá, dessa forma, o redesignado 
exercer, em amplitude, seus direitos civis, sem restrições de cunho discriminatório ou de 
intolerância, alcançando sua autonomia privada em patamar de igualdade para com os 
demais integrantes da vida civil. A liberdade se refletirá na seara doméstica, profissional 
e social do recorrente, que terá, após longos anos de sofrimentos, constrangimentos, 
frustrações e dissabores, enfim, uma vida plena e digna. (Cury, 2012, pp. 67-69) 
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Considerações finais

Percebe-se, através desse estudo, que todo o procedimento ético deve ser 
benéfico, tanto para o médico, quanto para o paciente. Fazer o bem é objetivo 
fundamental na interação médico-paciente, devendo ser uma ação regulada por 
premissas éticas universais. O médico deve atuar com imparcialidade, uma vez 
que o Princípio da Justiça estabelece como condição fundamental a equidade, 
que prima pela obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é 
moralmente correto e adequado. Segundo o parecer de Prudente (2000):

Uma conduta, mesmo que não beneficie alguém, pode ser moralmente positiva se evi-
tar um dano para o mesmo. . . . Se o médico não puder ajudar o paciente, deve, pelo 
menos, evitar fazer-lhe o mal. A prudência é uma virtude que tem justamente a função 
de evitar erros e acidentes, que possam ser prejudiciais ao paciente e é onde entra o 
importante Princípio da Não-maleficência. (Prudente, 2000, p. 144)

A regulamentação do Ministério da Saúde, aparentemente, ainda prima por 
tratar as pessoas transexuais como se a simples troca do órgão sexual obtivesse o 
poder de eliminar o preconceito. Percebe-se, então, a necessidade do Estado e da 
sociedade em designarem o transexualidade não como uma opção, muito menos 
uma escolha, mas como algo ligado intimamente ao psiquismo do indivíduo, 
o qual se torna “refém” de um corpo que não o agrada. Certamente, existem 
muitas questões que revelam a importância de haver uma cuidadosa reflexão 
bioética, que possa proporcionar a promoção da saúde e dos direitos como um 
todo, compatível com a noção de autonomia sexual e de deveres de proteção 
do Estado, àqueles mais vulneráveis no contexto social. Diniz (2014) mostra, 
em sua obra Direito à Não Discriminação: Travestilidade e Transexualidade, as 
novas perspectivas legislativas, lembrando que, após a realização da I Conferência 
Nacional GBLT, em Brasília, entre os dias 5 e 8 de junho de 2008, ficou bem 
claro o anseio do movimento trans em ver seus direitos garantidos pelo Estado 
brasileiro. Consta no Plano Nacional de Promoção de Cidadania e Direitos 
Humanos LGBT, aprovado em maio de 2009, que foi resultado dessa Conferência, 
diversas diretrizes e ações para a elaboração de políticas públicas voltadas para a 
comunidade LGBT, mobilizando o Poder Público a essas questões.

Prudente (2000), por sua vez, afirma que a disforia sexual torna possível 
mudar o que antes havia sido determinado para todos os seres humanos, que 
é o nascimento com um órgão sexual relativo a um gênero, considerado, até 
poucas décadas, como sendo único. Sob esse ponto de vista, o autor sugere que 
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a biotecnologia influencia totalmente as relações sociais, familiares, políticas, 
jurídicas e profissionais.  Também no conceito da Bioética, o diálogo não se dá 
apenas com as ciências físicas, como a biologia, mas também com as ciências sociais. 
Assim, para haver a convivência pacífica dos diferentes grupos ou comunidades 
morais, o princípio que preside é o da tolerância, que é o princípio ético segundo 
o qual a pluralidade de valores, que orienta a vida pessoal de cada indivíduo, deve 
ser respeitada pelos demais. Tal respeito fará com que os valores de cada membro 
da coletividade possam coexistir pacificamente com valores diferentes daqueles 
que outros indivíduos ou grupos possuam. Pelo enfoque bioético, portanto, o 
transexual pode redescobrir valores superiores que informam as regras sociais, tais 
como os Princípios Bioéticos de Beneficência, Autonomia e Justiça, que visam 
resguardar a dignidade e diminuir o sofrimento humano no âmbito da tolerância.

Presume-se que numa decisão irreversível, como é a da retirada de um órgão, 
o médico também deve se munir de todas as informações cabíveis para, diante 
de um arrependimento, evitar algum dano que possa causar constrangimentos, 
pois sempre fica a dúvida quanto aos critérios psicológicos, médicos e jurídicos 
diante da retirada de partes do corpo humano que não apresentam nenhuma 
doença aparente. Sabe-se que o Princípio da Beneficência se faz presente no 
momento em que a cirurgia é realizada com o objetivo do bem geral e da saúde do 
indivíduo (num sentido amplo). Então estaria sendo amenizado o problema do 
transexual, evidenciando a dignidade no que tange à inserção social e profissional, 
momento no qual se faria presente o Princípio da Não-maleficência, uma vez 
que a licitude e a eticidade na intervenção cirúrgica já são autorizadas desde 
1997 pelo Conselho Federal de Medicina. Cabe destacar que, “no julgamento 
da apelação cível nº 070013909874, do ano de 2005, decidiu-se pela alteração 
de nome e sexo jurídicos independente da realização de cirurgia, segundo o voto 
da Desembargadora Maria Berenice Dias, relatora do processo” (Diniz, 2014, p. 
75).

Portanto, a Bioética deve estar presente e com bastante rigor em todos os avanços 
da medicina. A cirurgia de mudança de gênero necessita do acompanhamento de 
intensos estudos éticos, a fim de possibilitar a sua realização, devendo se confirmar 
a incompatibilidade entre sexo biológico e psíquico, uma vez que, depois de 
efetivado o procedimento, as consequências são irreversíveis. Embora se possa 
considerar que a identidade de gênero é única para cada ser humano e que tenha 
dimensões de ordem biológica, psicológica, social e cultural, a decisão sobre o que 
se pretende ou deseja fazer com o próprio corpo é do sujeito, o que se respalda 
na cultura dos direitos humanos, principalmente no Princípio da Autonomia. 
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Diante do exposto, percebe-se a necessidade de maior abertura, inclusão social 
e mudança de paradigmas, oportunizando ao transexual a expressão de seus 
sentimentos através da verbalização do árduo caminho que este percorre até que 
o seu sonho se realize. Nessas condições, é importante ressaltar que o preconceito 
parte do ambiente familiar ao social, e, para a pessoa transexual ter uma vida 
digna, importa perceber o reconhecimento da sua identidade sexual, sob a ótica 
psicossocial, sentindo-se um ser humano em sua integridade psicológica, física, 
socioambiental e ético-espiritual, que é a sua maior realização.

Principles of bioethics in sexual redesignation

Abstract: This article of theoretical nature aims to promote the reflection on sexual reas-
signment. Specifically, the male-to-female sex reassignment surgery, focusing on the Prin-
ciples of Bioethics in the relationship between doctor, patient, multidisciplinary team and 
social conduct. It is a literature review based on specialized literature by consulting works 
which approach this topic and by researching on scientific articles. Studies show that most 
of the approaches to the subject are towards judicial questions. Little is discussed about the 
medical procedure, which is stigmatized, focusing on meaningless conventions founded 
on morality established by dogmas and beliefs due characteristics and to the choices of the 
transsexual. It’s understood that the individual can be happier the moment they are able to 
accept themselves anatomically since this is already their psyche essence.
Key words: Principles of Bioethics. Sexual reassignment. Transsexual. Transexuality.

Referências

American Psychiatric Association. (2014). DSM-5: Manual diagnóstico e estatísti-
co de transtornos mentais (5a ed.). Porto Alegre: Artmed.

Beauchmp, T. L., & Childress, J. F. (2002). Princípios de ética biomédica (4a ed.). 
São Paulo: Loyola.

Brown, G. R. (2018). Disforia de gênero e transexualismo. Retirado de https://
www. Msd manuals.com/pt-br/profissional/transtornos-psiqui%C3%A1tricos/
sexualidade,-disforia-de-g%C3%AAnero-e-parafilias/disforia-de-g%C3%AAne-
ro-e-transexualismo

Chnaiderman, M. (2017). Com qual sexo se faz qual sexo se somos mil sexos? 
Psicanálise, 19(1), 78-86.

Conselho Federal de Medicina. (2002, dezembro 2). Resolução CFM nº 1.652 
de 02 de dezembro de 2002. Diário Oficial da União, 232, Seção 1, pp. 80-81.

Princípios da bioética na redesignação sexual 



Psicanálise, Porto Alegre, 21 (1), 80-97, 2019 | 97

Conselho Federal de Medicina. (2010, setembro 3). Resolução CFM nº 1.955 
de 03 setembro de 2010. Diário Oficial da União, Seção 1, pp. 109-110.

Cury, C. A. (2012). Transexualidade: Da mitologia à cirurgia. São Paulo: Iglu. 

Diniz, M. C. (2014). Direito a não discriminação: Travestilidade e transexualidade. 
São Paulo: Estúdio Editores.com.

Diniz, M. H. (2011). O estado atual do biodireito (8a ed.). São Paulo: Editora Saraiva. 

Foucault, M. (2007). História da sexualidade (9a ed., Vol. 3). Rio de Janeiro: Ed. Graal.

Martinelli, A. (2018, junho 18). Após 28 anos, OMS deixa de classificar tran-
sexualidade como doença mental. HuffPost Brasil. Retirado de https://www.hu-
ffpostbrasil.com /2018/06/18/apos-28-anos-transexualidade-deixa-de-ser-classi-
ficada-como-doenca-pela-oms_ a_23462157/.

Kaplan, H. I, Sadock, B. J, & Grebb, J. A. (1997). Compêndio de psiquiatria: 
Ciências do comportamento e psiquiatria clínica. (7a ed.). Porto Alegre: Artes Mé-
dicas. 

Prudente, M. G. (2000). Bioética: Conceitos fundamentais. Porto Alegre: Autor.

Scharamm, F. R., Barboza, H. H. (2003). Transexualidade: Princípios de atenção 
integral à saúde. São Paulo: Santos Editora. 

Scharamm, F. R., Barboza, H. H. & Guimarães, A. (2011). A moralidade da 
transexualidade: Aspectos bioéticos e jurídicos. Revista Redbioética/UNESCO, 
2(3), 66-77. 

Silva, I. P. (2018). A transexualidade sob a ótica dos direitos humanos: A redesig-
nação de sexo na sociedade globalizada. Porto Alegre: Sulina.

Ventura, M. (2010). A transexualidade no tribunal: Saúde e cidadania. Rio de 
Janeiro: EdUERJ.

Copyright © Psicanálise – Revista da SBPdePA
Revisão de português: Mayara Lemos

Recebido em: 15/04/2019
Aceito em: 22/04/2019

Rosvita Beatriz Ullmann Marcon
Rua da República, 130

90050-320 – Porto Alegre – RS – Brasil
E-mail: rosi.marcon10@hotmail.com

Rosvita Beatriz Ullmann Marcon; Clemildo Anacleto da Silva; Marcello Ávila Mascarenhas


