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V
inte e seis portugueses
já concluíram as opera-
ções de mudança de
sexo pagas pelo Estado,

desde 2011, nos Hospitais da
Universidade de Coimbra.Já fo-
ramgastosmaisdeummilhãode
euros nestas intervenções.Cada
protocolo, que inclui várias ci-
rurgias,custaaoEstadoentre40
e 50 mil euros, segundo Celso
Cruzeiro, antigo diretor da Uni-
dadeReconstrutivaGenito-Uri-
nária e Sexual (URGUS).

Dez operações estão agenda-
dasparaestemês.Aunidadetem
125 pessoas registadas. Neste
momento,37estãoemavaliação
psicológica, 41 em tratamento
hormonal e 25 em fase de cirur-
gias.SãodetodooPaísetêmen-
tre 18 e 60 anos e a média de ida-
des é de 24 anos.

Adisforia de sexo é um trans-
torno psicológico caracterizado
por um desconforto persistente
com o próprio género e inade-
quação perante a sociedade. O
número, tipo e complexidade
das cirurgias varia de caso para
caso. “Uma pessoa que nasceu
erradamentecomosexofemini-
no, por exemplo, poderá querer
fazer uma histerectomia [remo-
ção do útero],uma mastectomia
[remoção dos seios], uma falo-
plastia [construção de um pénis
com tecidos de outras zonas do
corpo]”, explicou ao Correio da 
Manhã Lígia Fonseca, diretora
da URGUS.

Há no entanto doentes que
optam por não realizar, por
exemplo, a faloplastia. As mu-
lheres são as que mais procuram
amudançadesexo:representam
70% dos casos (mais informa-
ção na página 51). �

SAÚDE � 125 REGISTADOS NAUNIDADE DOS HOSPITAIS DAUNIVERSIDADE DE COIMBRA

�Em três anos, 26 portugueses já concluíram a mudança de sexo na
unidade dos HUC. Cada protocolo custa ao Estado entre 40 e 50 mil euros

Mudar de sexo já
custou 1 milhão
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A
ministradaFa-
míliaedaInte-
graçãodoLu-
xemburgo,Co-
rinneCahen,

usouoFacebookparade-
fenderaaprendizagemde
váriaslínguasdesdecedo.
Umamãeportuguesa
alertou-a:naturmadafi-
lha,emque14dos20alu-
nossãoportugueses,o
professorproibiuoPortu-
guês.Aministrareagiu:
“Decisãoacertadadodi-
retor.”Aspalavrasdeixa-
ramemchoqueacomuni-
dadeportuguesa,16%da
populaçãodoLuxembur-
go.Unsmaisdoqueoutros
–houverajáfilhosdeemi-
grantesobrigadosaescre-

ver200vezesafrase“eu
nãofalomaisportuguês”.
Pode-seacusaroLuxem-
burgo,massobretudola-
menta-semaisumepisó-
diodofalhançodePortu-
galnadefesadalíngua.
TemaqueuneatéCavaco
SilvaeJoséSócrates–o
Presidentedefendeuem
2012“aelevaçãoalíngua
oficialnosorganismosin-
ternacionais”;oex-pri-
meiro-ministroem2009
apontou-o“comopriori-
dadedeváriosdeparta-
mentosdoEstado”.Con-
decoraçõesàparte,ambos
fazempartedosquetêm
fracassadonaproteçãodo
Português,quejáseper-
cebeutambémnãoserá
feitapelotãodiscutido
AcordoOrtográfico.

Português
nempensar

RUI HORTELÃO

Adefesa da língua
une até Cavaco Sil-
va e José Sócrates,
mas o fracasso
parece inevitável

PASSAGEM
DAS HORAS

O patriarca de
Lisboa conce-

lebrou missa com
Gregório III, pa-
triarca sírio.

D.MANUEL
CLEMENTE

CORINNE
CAHEN

S
O

B
E&

D
ES

C
E

A ministra lu-
xemburguesa

apoia a decisão de
escolas de proibi-
rem o Português.

NOTÍCIAEXCLUSIVA
DAEDIÇÃO EM PAPEL


