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Introdução
Antes de entrarmos na parte técnica da questão da Transsexualidade,
gostaríamos de deixar uma nota de âmbito alargado acerca desta
problemática. Trata-se de uma minoria de pessoas cuja identidade sexual
está em desconformidade com o corpo, isto é, o seu sexo psicológico (o
nosso “verdadeiro sexo”) é oposto ao biológico. Como é impossível “mudar
o cérebro”, resta-nos ajuda-los/as a mudar o corpo!
Como acontece com todas as minorias, a sociedade, por desconhecimento
ou má informação, encarrega-se de a ostracizar. O fenómeno social é bem
conhecido e para tal basta recordar-mo-nos de como os homossexuais
foram ostracizados (e até perseguidos) durante séculos e até há poucas
décadas em Portugal, ainda o sendo em muitas partes do mundo.
A população transsexual começa por se auto descriminar, muitas vezes
fruto de um total desconhecimento do seu problema. A família, os amigos,
os colegas de escola ou de trabalho seguem-se nesta onda discriminatória
que os leva ao isolamento por vezes absoluto e total. Ao tomarem
consciência do seu “problema” e iniciarem o processos de reatribuição
sexual, surgem novas dificuldade, tais como a exposição social de uma
pessoa com características físicas de um género mas (ainda) aparência de
outro. É fácil imaginar o impacto desta não conformidade social. Se a escola
em determinados casos pode ser tolerante, os empregadores não o são.
Como dar emprego a uma Maria que parece um Manuel ou vice-versa?
Como explicar num serviço de saúde o que se passa? E a um agente da
Polícia? E numa fronteira? E que casa de banho pública entrar? Isto já para
não falar em como arranjar um ou uma companheiro/a?
Até a igreja católica, aparentemente seguidora da doutrina Cristã de
tolerância e não julgamento, também ela sabe discriminar estes seus “filhos
e filhas”, ao negar-lhes, por exemplo, o sacramento do matrimónio, após
conclusão do processo de reatribuição sexual e ao pretenderem casar e
constituir uma família como qualquer outra.
A história de transsexualidade é o exemplo paradigmático de muitas outras
histórias de discriminação e de ostracização. Só uma sociedade mais culta,
mais informada e menos fechada pode fazer face a realidades como a da
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transsexualidade com aceitação, tolerância e os tão falados valores
Cristãos, tão frequentemente esquecidos na prática quotidiana.
Antes de entrarmos propriamente na descrição da Perturbação de
Identidade de Género (PIG), existem conceitos básicos, muitas vezes
confundidos, que importa clarificar ab initio:
•

Género – Masculino ou Feminino. É uma construção social

•

Sexo – Homem ou Mulher (Biologia e Fisiologia)

•

Papel (Identidade) social de género – independentemente da
genética, é a perceção de nós próprios como homens ou mulheres,
masculino ou feminino

•

Orientação sexual – parte interna que determina o que achamos
sexualmente desejável

•

Perturbação de Identidade de Género (PIG) = Transexualidade
= Transexualismo = Disforia de Género

•

M -> F: Male to Female (Transexual em fase de transição de
Homem para Mulher)

•

F -> M: Female to Male (Transexual em fase de transição de Mulher
para Homem)

PIG – Definição e critérios de Diagnóstico
Para podermos fazer o diagnóstico de Perturbação de Identidade de Género,
no seio da panóplia de outras situações que se podem confundir com a
Transsexualidade, existem duas componentes e ambas têm que estar
presentes (DSM-IV-TR):
1. Evidência de uma identificação de género cruzada intensa e
persistente (desejo de ser ou insistência de que se é do outro
sexo) - Critério A
2. Evidência de um desconforto persistente acerca do sexo que
lhe é atribuído ou sentir-se inapropriado no papel de género
desse sexo – Critério B
Esta identificação de género cruzada não pode ser apenas um desejo de ser
do outro sexo em função de alguma vantagem cultural (ou outra) e o
diagnóstico não se faz se o sujeito tem um estado físico intersexual
simultâneo ou uma anomalia cromossómica:
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•

Síndrome de insensibilidade aos androgénios

•

Hiperplasia supra-renal congénita

•

Síndrome de Turner (X0)

•

Síndrome de Klinefelter (XXY)

•

Síndrome XYY (“super-homem”)

•

Síndrome XXY (“super-mulher”)

Para se fazer o diagnóstico de PIG tem de existir evidência de mal-estar
clinicamente significativo ou dificuldade no funcionamento social,
ocupacional ou noutras áreas importantes do funcionamento.

PIG em Rapazes
Demonstram uma acentuada preocupação com atividades tradicionalmente
femininas, vestem roupas de menina ou mulher, têm habitualmente intensa
atracão por jogos e passatempos tipicamente femininos como “brincar às
casinhas”, desenhar raparigas e princesas muito bonitas e ver TV ou vídeos
das suas intérpretes femininas preferidas. Os brinquedos preferidos são
habitualmente bonecas de estereótipo feminino (Barbies). As meninas são
os seus companheiros de brincadeira preferidos, evitam jogos turbulentos e
desportos competitivos, são pouco interessados por carros e camiões e
expressam o desejo de ser uma menina e afirmam que vão crescer para
serem mulheres. Sentam-se para urinar e fingem que não têm pénis,
empurrando-o entre as pernas. Mais raramente afirmam que acham
repugnante o seu pénis ou testículos, que querem tirá-los ou que têm ou
que desejam ter uma vagina.

PIG em Raparigas
Têm reações intensamente negativas às expectativas ou tentativas dos pais
de as vestir com vestidos ou outra roupa feminina e algumas recusam-se a
ir à escola ou a acontecimentos sociais onde esse vestuário é necessário,
preferindo roupa de rapaz e cabelo curto. São frequentemente reconhecidas
como rapazes (por estranhos), podem pedir para serem chamadas por um
nome masculino e os seus heróis de fantasia são frequentemente imagens
masculinas poderosas (Batman, Super-Homem, etc). Preferem rapazes como
companheiros com quem partilham interesses em desportos de contacto e
brincadeiras violentas e têm pouco interesse por bonecas ou por qualquer
forma de vestuário ou atividade lúdica feminina. Podem recusar urinar na
posição sentada e por vezes reivindicam que têm ou virão a ter um pénis.
Podem não querer ter mamas ou menstruação e podem afirmar que vão
crescer para ser um homem.

PIG em Adultos
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Preocupam-se com o desejo de viver como um membro do sexo oposto, têm
um intenso desejo de adotar o papel social do outro sexo ou de obter a
aparência física do outro sexo através de manipulação cirúrgica ou
hormonal. Sentem-se desconfortáveis ao serem observados por outros, ou
funcionando em sociedade como um membro do sexo que lhes é atribuído e
em graus variados adotam o comportamento, vestuário e maneirismos do
outro sexo. A atividade sexual destes sujeitos com os parceiros do mesmo
sexo é habitualmente limitada e impõem que os seus parceiros não vejam
nem toquem os seus genitais.

PIG e Orientação Sexual
Para sujeitos sexualmente desenvolvidos:
•

Sexualmente atraídos por homens

•

Sexualmente atraídos por mulheres

•

Sexualmente atraídos por ambos

•

Não atraído sexualmente por nenhum

Quer isto dizer que as pessoas com PIG seguem o padrão da população em
geral, com uma maioria heterossexual, já que identidade e orientação
sexual são conceitos que nada têm em comum.
Os homens com PIG (portanto com identidade de género feminina) que são
atraídos por homens têm habitualmente o início da perturbação na infância
ou no início da adolescência. Os homens com PIG que são atraídos por
mulheres, ou ambos os géneros, ou por nenhum deles, referem geralmente
que o início da sua disforia de género ocorreu entre o início e o meio da
idade adulta.
Os homens que não são atraídos por nenhum dos géneros são, em regra,
sujeitos isolados e com traços esquizóides.
Virtualmente todas as mulheres com PIG (cuja identidade de género é
portanto masculina) são sexualmente atraídas por mulheres, se bem que
ocorrem casos excecionais que envolvem mulheres com atracão sexual por
homens.

Prevalência
Dados de países europeus (DSM IV TR):
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•

1:30.000 homens adultos

•

1:100.000 mulheres adultas

Harry Benjamin:
•

1:37.000 homens

•

1:107.000 mulheres

Holanda:
•

1:11.900 homens

•

1:30.400 mulheres

Perturbações e Características Associadas
Perturbações Mentais:
Muitos sujeitos com PIG tornam-se socialmente isolados. Este
isolamento e ostracismo condicionam uma baixa auto-estima e
podem levar à aversão escolar ou abandono da escola. As relações
com um ou ambos os progenitores podem também ser gravemente
afetadas.
Alguns homens com PIG recorrem à automedicação com hormonas e
podem (muito raramente) executar a sua própria castração ou
amputação do pénis.
Estão habitualmente associadas as tentativas
perturbações relacionadas com substâncias.

de

suicídio

e

Crianças:
Pode coexistir Perturbação de Ansiedade de Separação, uma
Perturbação de Ansiedade Generalizada ou sintomas de Depressão.
Adolescentes:
Particularmente em risco de Depressão. Ideação suicida e tentativas
de suicídio não são infrequentes.
Adultos:
Sintomas depressivos e ansiosos. A Perturbação de Personalidade é
mais comuns nos homens (com identidade de género feminina) do
que nas mulheres (com identidade de género masculina).
Os homens adultos que são sexualmente atraídos por mulheres, ou por
nenhum dos géneros, referem habitualmente uma história de excitação
erótica associada com o pensamento ou imagem do próprio sujeito
enquanto mulher (autoginefilia)
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Características da Idade e Género
As mulheres com PIG são habitualmente menos ostracizadas e podem sofrer
menor rejeição pelos pares, pelo menos até à adolescência, já que a
sociedade é bem mais permissiva a mulheres “másculas” do que a homens
“efeminados”.
De acordo com a literatura, os homens superam as mulheres cerca de 2 a 3
vezes. A nossa experiência em Portugal é diferente já que até há pouco
tempo cerca de 60% dos nossos doentes eram F -> M e apenas 40% M -> F.
No entanto esta diferença, para a qual não encontramos uma explicação
plausível, tem-se vindo a esbater nos últimos tempos.

Evolução
O início dos interesses e atividades de género cruzado ocorre habitualmente
entre os 2 e os 4 anos
Nos homens adultos ocorrem 2 tipos de evolução:
•

Continuação da PIG que se tinha iniciado na infância

•
Os sinais mais notórios de identificação de género cruzado só
aparecem mais tarde e mais gradualmente, com uma apresentação
no início ou no período médio da idade adulta a seguir a, mas por
vezes simultaneamente, com Fetichismo Travestido.
O grupo de início tardio pode ser mais flutuante no grau de identificação
cruzada, mais ambivalente quanto à cirurgia de reorientação sexual, mais
suscetível de ser sexualmente atraído por mulheres e menos suscetível de
se satisfazer com a cirurgia.

Diagnóstico Diferencial
Nunca é demais reforçar a importância do diagnóstico diferencial nesta
situação. Ao tratar-se de um diagnóstico clínico, que não assenta em
nenhum exame complementar de diagnóstico para o confirmar, é da maior
importância estarmos seguros do mesmo. Toda e qualquer equipe que siga
com rigor as Guidelines da World Professional Association of Transgender
Health (WPATH) sabe que minimiza a hipótese de erro que pode ter
consequências imprevisíveis.
Todos conhecemos através da comunicação social, relatos de transsexuais
que após a fase cirúrgica “mudam de ideias”. Parece-nos evidente que não
são, nem nunca foram, transsexuais, mas sim indivíduos “vítimas” de erro
diagnóstico. Daí defendermos que os casos suspeitos de PIG sejam sempre
enviados para uma das várias equipes multidisciplinares de Sexologia
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Clínica, com formação própria e experiência na área, como garante de um
melhor serviço prestado a esta população. E, como veremos adiante, são
necessários 2 diagnósticos elaborados por equipes independentes para que
o processo tenha início de facto. Em Portugal, até ao momento, não temos
conhecimento de nenhum caso de “arrependimento”, o que atesta a
qualidade, o rigor e a exigência colocados na fase de diagnóstico.
Perante uma situação de possível PIG temos que pensar de imediato em:
•

Simples não conformidade com o típico papel de sexo pela extensão e
predomínio dos desejos, interesses e atividades de género cruzado.

•

Fetichismo Travestido – ocorre em homens heterossexuais (ou
bissexuais) para quem o travestir-se tem o propósito de excitação sexual
e alívio de stress.

•

PIG sem outra especificação – problema de identidade de género com
um estado intersexual congénito simultâneo (Ex: síndrome de
insensibilidade parcial aos androgénios ou hiperplasia supra-renal
congénita)

•

Psicoses - Esquizofrenia – podem ocorrer (raramente) ideias delirantes
de pertencer ao outro sexo

•

Intersexualidades orgânicas
o

Digenésias gonádicas


Síndrome de Turner



Síndrome de Klinefelter

o

Hermafroditismo verdadeiro

o

Pseudo-hermafroditismo masculino e feminino

Só após a exclusão destas situações se pode avançar com o processo de
avaliação e, caso surja alguma intercorrência (por exemplo psiquiátrica)
durante o processo, este para até que a situação atrás mencionada
estabilize. O “relógio” do Processo de Reatribuição Sexual (PRS) pode estar
parado o tempo necessário, sendo esta interrupção feita no superior
interesse do doente.

Processo de Reatribuição Sexual (PRS)
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•

Elaboração do diagnóstico -> Avaliação clínica

•

Psicoterapia

•

Teste Real de Vida

•

Tratamento Hormonal

•

Tratamento Cirúrgico

•

Reconhecimento Legal

O PRS completo não é a única opção perante a PIG. A decisão que deverá
ser adaptado considerando:
•

As condições inerentes

•

O desejo do próprio

•

O apoio da equipe clínica

Diferentes resoluções podem ser seguidas:
•

Tratamento incompleto, com abandono do PRS

•

Aceitação do género biológico e do papel estereotipado

•

Opção pela vivência intermitente do papel de género desejado

•

Opção pela vivência completa do papel de género desejado

PIG e o Técnico de Saúde Mental
10 tipos de tarefas:
1. Diagnosticar corretamente a PIG
2. Diagnosticar corretamente quaisquer co-morbilidades psiquiátricas e
fazer com que sejam tratadas
3. Aconselhar o indivíduo sobre todos os tratamentos disponíveis e as
suas implicações
4. Iniciar Psicoterapia
5. Avaliar a elegibilidade e a oportunidade para iniciar terapia hormonal
e cirúrgica
6. Fazer recomendações formais aos colegas médicos e cirurgiões
7. Documentar a história clínica relevante e elaborar relatórios clínicos
8. Ser parte integrante de uma equipe de profissionais
9. Informar os elementos da família, empregadores e instituições acerca
da PIG
10.Estar disponível para o follow-up dos doentes com PIG
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Avaliação Clínica
Em Portugal, e em consonância com as Normas Internacionais, esta
avaliação clínica tem as seguintes características:
•

Período mínimo de dois anos - demarcado o período mínimo de dois
anos nos quais se procede à avaliação contínua de adaptação ao
processo de adopção do sexo desejado

•

Duas avaliações clínicas - necessário que o indivíduo se submeta a
duas avaliações clínicas distintas pertencentes a centros clínicos
independentes

•

Elaboração de um diagnóstico correto

•

Diagnóstico diferencial

•

Perceção da adaptação demonstrada na sua vivência enquanto
indivíduo do sexo feminino/masculino, em consonância com o seu
sexo psicológico

•

PRS ?

No decorrer da avaliação
•

Determinar qual a gravidade da perturbação

•

Compreender o verdadeiro pedido do indivíduo

•

Considerar a sua personalidade e situação no ciclo vital

•

Dar especial ênfase aos aspectos relacionados com o abuso de
substâncias tóxicas, tentativas de suicídio e de auto-mutilação

A presença da família
É (ou pode ser) uma fonte conexa de informação, de confirmação da história
do indivíduo, podendo ser de grande utilidade quando o/a aceitam e lhe dão
suporte na sua decisão de reatribuição sexual.

Avaliação Psicológica
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•

Entrevista semi-estruturada

•

Questionários de Avaliação
o

Psicopatologia

o

Perfil de Personalidade

o
•

Adaptação sociofamiliar

Exame Mental

Entrevista Semi-estruturada - específica para pessoas com PIG
•

História Pessoal

•

História Familiar

•

Desenvolvimento Psicossexual

•

Expectativas / Motivações

•

Dados Laboratoriais Associados
Não existe qualquer teste de diagnóstico específico para PIG. Na presença
de um exame físico normal, não está habitualmente indicado fazer o
cariótipo para os cromossomas sexuais e análises de hormonas sexuais. No
entanto estas últimas são habitualmente realizadas para melhor
conhecimento da baseline da pessoa e futura melhor adaptação da terapia
hormonal.
Os testes psicológicos podem revelar padrões de comportamento ou uma
identificação de género cruzado

Avaliação Médica
Exame Físico
Têm genitais normais, em contraste com os genitais ambíguos ou o
hipogonadismo nos estados físicos intersexuais
As mulheres apresentam habitualmente as mamas distorcidas ou com
erupções cutâneas (uso de atilhos) e os homens lesões na pele do pénis
e/ou escroto decorrentes da tentativa de os esconder (habitualmente entre
as pernas com adesivos, cordas, etc).
O que deve ser feito:
•

História Clínica detalhada

•

Exame físico completo

•

Exames complementares
o
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Genético

•

o

Cariótipo e cromatina BARR

o

Análises clínicas: complementares ao exame físico: para além
das análises de “avaliação do estado geral”, pedir um perfil
hormonal (FSH, LH, prolactina, testosterona, estrogénios)

Fotografias pré-operatórias (há equipes em que as fotografias são
feitas por rotina, sendo muito discutível a utilidade das mesmas para
o profissional de saúde. Pensamos serem de maior utilidade para o
próprio daí que a nossa equipe sugira que sejam os próprios a fazêlas para irem monitorizando as diferenças a nível físico durante a fase
de terapia hormonal)

Avaliação Médica - requisitos para TH
•

Exames laboratoriais mínimos (M –> F)

•

Exames laboratoriais mínimos (F -> M)

Atenção:
•

Atitude do Técnico – nem sempre a mais adequada, muito em especial
por aqueles que desconhecem a realidade da PIG.

•

Histórias Clínicas fictícias – mais frequente do que se possa imaginar.
Na ânsia de iniciar o processo com a maior rapidez possível (padrão
habitual), surgem por vezes histórias não reais, que pertencem a
outros transsexuais com quem falaram e dos quais é sabido que
“passaram” a fase diagnóstica. Só a muita experiência com este tipo
de doentes permite distinguir estas histórias (muitas vezes por nos
recordarmos delas) e desmontá-las, sempre na defesa do doente e no
garante de um diagnóstico correto.

•

Expectativas e Motivações individuais. A gestão de expectativas é de
uma importância vital a partir da primeira consulta, desde abordar os
timings corretos do processo até à futura aparência física, passando
pelas cirurgias.

Standards of Care for the Health of Transexual,
Transgender, and Gender Nonconforming People –
The World Professional Association for Transgender
Health – 7ª Edição (2011)
Abordagem Trifásica:
Terapia Hormonal -> Prova Real de Vida -> Cirurgia
ou
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Prova Real de Vida -> Terapia Hormonal -> Cirurgia
Os 5 elementos de ordem clínica são:
1. Estabelecimento do diagnóstico
2. Psicoterapia
3. Prova real de vida
4. Terapia hormonal
5. Cirurgia
Psicoterapia
•

Averiguar o desejo de mudança de sexo ao longo da vida do indivíduo
e as expectativas pós-cirúrgicas relativamente à sua
o

vida social

o

vida afetiva

o

vida ocupacional

•

Educação a membros da família

•

Apoio pessoal (individualizado)

•

Transmitir conhecimento de todo o processo - desenvolvimento das
opções terapêuticas e as suas implicações

•

Prepará-lo/a para a terapia hormonal

•

Apoio para as intervenções cirúrgicas - desmistificando a expectativa
de perfeição

•

Intervenção em eventuais patologias associadas

Momentos de Intervenção:
•

Avaliação Clínica (no decorrer e após)

•

Perante o tratamento hormonal

•

No assumir de um novo estatuto sexual (TRV)

•

Perante a Intervenção Cirúrgica

•

No seu Reconhecimento Legal

•

Após o PRS

Prova Real de Vida
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Implica que o indivíduo se submeta a um período de tempo vivendo como
membro do outro sexo
Experiência de vida no sexo desejado por um período no mínimo de um ano
A avaliação da sua integração na família, no emprego e na rua, será
essencial para passar à etapa seguinte
O objetivo do TRV é ser aceite na totalidade como membro do sexo oposto
ao biológico
Visa a redução das mudanças que o indivíduo terá após a cirurgia de
reatribuição sexual que é irreversível
Neste percurso, considerado como uma “prova”, os transexuais são
protegidos por uma declaração médica, probatória do PRS
Terapia Hormonal
Razões para fazer TH:
A TH tem um papel importante no processo de transição anatómica e
psicológica de adultos com PIG
A TH é na grande maioria dos casos necessária para uma adequação de
vida no novo género
A TH melhora a Qualidade de Vida e é factor limitante da co-morbilidade
psiquiátrica
A administração de androgénios a mulheres biológicas e de estrogénios,
progesterona e antiandrogénios a homens biológicos, faz com que os
doentes se sintam e pareçam membros do género cruzado
Critérios de Inclusão:
A TH não deve ser encarada com “leveza” atendendo aos riscos médicos e
sociais
•

Idade igual ou superior a 18 anos

•

Informação adequada sobre as consequências médicas e benefícios e
riscos sociais

•

Sua relação com a Prova Real de Vida (PRV) e Psicoterapia

O efeito “óptimo” da TH pode não ser evidente até 2 anos após tratamento
contínuo!
A hereditariedade limita a resposta dos tecidos às hormonas, algo que não é
dose-dependente (não aumentar doses!)
Os efeitos da TH variam de doente para doente
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Efeitos Desejáveis da TH com Estrogénios (M -> F):
•

Crescimento mamário (que pode ser suficiente sem necessidade de
mamoplastia)

•

Redistribuição da gordura corporal (tipo feminino)

•

Diminuição da força muscular

•

Pele mais fina

•

Queda da pilosidade corporal

•

Desaceleração ou paragem da alopécia de padrão masculino

•

Diminuição da fertilidade e do volume testicular

•

Erecções menos firmes

Efeitos Desejáveis da TH com Testosterona (F -> M):
•

Voz mais grossa

•

Hipertrofia do clitóris

•

Atrofia mamária ligeira

•

Aumento da pilosidade facial e corporal

•

Alopécia tipo masculino

•

Aumento da força muscular

•

Aumento de peso

•

Maior excitação sexual

•

Diminuição da gordura na região das ancas

Potenciais Efeitos Secundários Negativos:
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•

Doentes com determinadas patologias ou com risco cardiovascular
podem sofrer consequências potencialmente graves da TH:

•

Fumadores

•

Obesidade

•

Idosos

•

Doença cardíaca, Hipertensão

•

Perturbações da coagulação

•

Algumas doenças endócrinas

De realçar que não são apenas utilizados estrogénios ou testosterona nestes
doentes. Estas hormonas são a base do tratamento, ao qual se somam, no
caso M -> F os anti androgénios e/ou os progestagénios e no caso de F -> M
medicamentos para interromper os ciclos menstruais, por exemplo.
Trata-se de uma terapêutica complexa, combinada, cuja monitorização é
feita com frequência e que visa optimizar os efeitos terapêuticos positivos
minimizando em simultâneo os efeitos secundários.
Após as cirurgias, administra-se apenas (em doses habitualmente mais
baixas) a hormona sexual respectiva (testosterona ou estrogénio).

Cirurgias de Reatribuição sexual em Portugal
Ordem dos Médicos
Portugal é o único país Europeu em que é necessária a autorização da
Ordem dos Médicos para a realização das cirurgias de reorientação sexual.
Trata-se de um processo burocrático, por vezes muito demorado na
resposta, causador de stress adicional e tecnicamente inútil.
Este preceito só se justifica, ainda, por não haver uma Competência na O.M.
e na Ordem dos Psicólogos que agrupe e credencie os médicos e psicólogos
capacitados para fazer o diagnostico destes casos e assim poderem-se
evitar diagnostico incorrectos feitos por profissionais médicos ou psicólogos
sem preparação especializada para os fazerem. Um diagnostico errado que
leve à fase cirúrgica acaba quase sempre em suicídio pois estas cirurgias
são de carácter irreversível.
Neste momento está em curso a criação de uma Competência em Sexologia
Clínica, tanto na Ordem dos Médicos como na Ordem dos Psicólogos.
Quando estiverem formadas estas Competências para médicos e psicólogos
nas respectivas Ordens esta necessidade dos processos terem que ter a
aprovação da O.M. para passarem à fase cirúrgica certamente que deixará
de ter justificação e portanto de existir .

Cirugias M -> F:
Cirurgia genital:
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•

Orquidectomia

•

Penectomia – Ressecção dos corpos cavernosos e de parte distal da
uretra

•

Clitoroplastia – Formação de um clitóris com parte da glande

•

Labioplastia – Formação dos grandes lábios e pequenos lábios com a
pele do escroto e do pénis de forma a dar uma forma genital o mais
aproximada possível a uma vulva normal

•

Neo-vagina – Formação de uma vagina. Esta vagina pode ser feita à
custa da inversão da pele do pénis, de pele do pénis e retalho do
escroto, de enxertos de pele, de retalho do cólon (intestino grosso)
ou com enxerto de jejuno (parte do intestino delgado).

Cirurgia mamária:
•

Colocação de próteses mamárias (semelhante a uma reconstrução
mamária em mulheres mastectomizadas) quando a hormonoterapia
não deu um desenvolvimento mamário satisfatório

Cirurgia Cervical:
•

Condroplastia tiroideia – Redução da “maçã de Adão”

Cirurgia da face:
•

Rinoplastia – Se for necessário feminizar o nariz

•

Remodelação óssea facial – Se for necessário feminizar a face

Cirurgia do couro cabeludo:
•

Transplantes de cabelo e/ou retalhos - se for necessário modificar a
linha do cabelo ou corrigir uma alopécia

Cirurgias F -> M

16

•

Mastectomia bilateral

•

Histerectomia

•

Salpingo-ooforectomia

•

Vaginectomia

•

Metoidioplastia – Formação de um pequeno pénis à custa do clitóris já
muito aumentado pela hormonoterapia

•

Escrotoplastia – Formação do escroto à custa da face externa dos
grandes lábios vulvares (por vezes só é pedido esta transformação
em vez da faloplastia)

•

Uretroplastia - Aumento do comprimento da uretra até à extremidade
do neo-pénis

•

Colocação de próteses testiculares no neo-escroto

•

Falopastia – Formação de um neo-pénis de tamanho e forma
semelhante o mais possível a um pénis de homem em erecção; à
custa de retalhos de pele e tecidos vários da própria pessoa
(conforme a técnica empregue) e colocação de prótese, se
necessário, para obter a rigidez semelhante a uma erecção normal. A
escolha do retalho a utilizada para a faloplastia deve ter em conta as
caracterizaras físicas do paciente (gordo, magro, com mais ou menos
pilosidade etc.) e as sequelas (defeitos estéticos e/ou funcionais) que
irá criar na zona dadora.

Reconhecimento Legal
Até 2011: Processo contra o Estado APENAS após as cirurgias. Processo
muito lento, com audiência em Tribunal, com relatórios e testemunhas.
Muitas vezes com necessidade de relatório pericial do Instituto de Medicina
Legal, terrivelmente invasivo da privacidade intima da pessoa em causa.
Após sentença favorável, por ordem do Juiz e a pedido do interessado, era
lavrado um averbamento de mudança de sexo e nome próprio ao assento
de nascimento e posteriormente lavrado um novo assento. No texto deste
novo assento estão integradas as menções constantes do referido
averbamento, ficando a constar apenas uma cota de referencia ao assento
antigo, o qual tem carácter secreto. É dado ao interessado uma certidão do
assento inicial com o averbamento, a partir da qual ele pode alterar todos
os documentos (BI, carta de condução, cartões bancários, diplomas de
estudos, etc)
Hoje: Lei de Identidade (Lei 7/2011 de 15 de Março – ver em anexo).
Com esta lei o efeito, que anteriormente resultava do parecer Judicial,
resulta directamente da própria Lei. Assim a mudança do assento de
nascimento passa a ser requerida em qualquer Conservatória do Registo
Civil mediante Relatório com o diagnostico de PIG/Transexualidade
elaborado por EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SEXOLOGIA CLÍNICA (Médico e
Psicólogo) e o preenchimento de impresso próprio, INDEPENDENTEMENTE
DAS CIRURGIAS.
O relatório tem que apenas atestar o DIGNÓSTICO de PIG/Transexualidade e
a informação de que foi seguido por Equipa Multidisciplinar de Sexologia
Clínica
Assim, com esta Lei, uma vez feito o diagnóstico, a adequação dos
documentos à pessoa, sexo e nome, que antigamente demorava 3 ou 4
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anos ou mais, demora agora dias; permitindo que estas pessoas possam
iniciar uma vida normal muito mais rapidamente e assim libertar-se de
grande sofrimento e exclusão social.
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