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Transexualismo: Histórico

Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_Benjamin

 Jean-Étienne Esquirol: psiquiatra francês, uma das primeiras
descrições, século XIX

 Harry Benjamin, em 1966, publicou o livro “The Transsexual 
Phenomenon”, no qual expõe suas idéias a respeito dessa “síndrome”. 
O livro foi considerado pornográfico na época.

 Reconhecimento precoce

 Transvestir

 Culpa 

 Mudanças



Transexualismo: Histórico

Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_Benjamin

 Criou a “Harry Benjamin Sex Orientation Scale (S.O.S.), Sex and 
Gender Disorientation and Indecision (Males)”. Esta tipologia serviu
como um importante guia diagnóstico.

 Avanços importantes são a exclusão da homossexualidade e a 
diferenciação entre travestilidade e transexualidade.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Travestilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transexualismo


Introdução

Em novembro de 2012, a American Psychiatric Association (APA) aprovou as
revisões para o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders), o DSM-5.

O novo manual deixa de classificar a transexualidade como uma desordem ou
transtorno mental, o mesmo que aconteceu com a homossexualidade, em 1973. O DSM-5
também deixa de falar em transtorno de identidade de gênero, já que o termo está associado
a uma patologia, e passa usar o termo disforia de gênero nos casos em que há uma
incongruência marcante entre a própria experiência de gênero e sexo do nascimento.

1. Manual Diagnósico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM 5. American Psychiatric Association, 2014.



Por que mudar?

“Deveria despatologizar, ficaria bem mais tranquilo, menos angustiante,
quem passa por um comitê se sente meio um alienígena, uma cobaia... ajuda por
um lado e rotula do outro”

“É uma questão maior, a quem serve dizer ‘isto 
é um problema’, ‘isto é uma doença’, isso vai 
garantir mais direitos a alguém?”

“Não precisa figurar como transtorno põe lá 
assim: ‘a diferença da mente’”

“Um ponto muito forte para a democratização 
da sexualidade, é a medicina parar de legislar 
sobre os corpos dos intersexuais”



Por que mudar?



DSM-IV: Transtornos de Identidade Sexual e Gênero   

Disfunções Sexuais

Transtornos do Desejo Sexual
302.71 Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo
302.79 Transtorno da Aversão Sexual

Transtornos do Desejo Sexual
302.72 Transtorno do Desejo Sexual Feminino
302.72 Transtorno Erétil Masculino

Transtornos Orgásmicos
302.73 Transtorno Orgásmico Feminino
302.74 Transtorno Orgásmico Masculino
302.75 Ejaculação Precoce

Transtornos de Dor Sexual
302.76 Dispareunia (Não Devido à Condição Clínica Geral)
306.51Vaginismo (Não Devido à Condição Clínica Geral)

Disfunção Sexual Devido À Condição Clínica Geral

625.8 Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo Feminino Devido a...
608.89 Transtorno do Desejo Sexual Hipoativo Masculino Devido a ...
607.84 Transtorno Erétil Masculino Devido a ...
625.0 Dispareunia Feminina Devido a ...
608.89 Dispareunia Masculina Devido a ...
625.8 Outra Disfunção Sexual Feminina Devido a ...
608.89 Outra Disfunção Sexual Masculina Devido a ...
----
Disfunção Sexual Induzida por Substância
(refere-se a Transtornos Relacionados a Substâncias para códigos específicos 
de substâncias)
Especificar se: Com Diminuição do Desejo

Com Diminuição da Excitação 
Com Diminuição do Orgasmo 
Com Dor Sexual

Especificar se: Com Manifestação Durante a Intoxicação
302.70 Disfunção Sexual NE

Transtornos da Identidade Sexual

302.xx Transtorno da Identidade Sexual
.6 Em Crianças
.85 Em Adolescentes ou Adultos

Especificar se: Atraídos Sexualmente por Homens
Atraídos Sexualmente por Mulheres
Atraídos Sexualmente por Ambos
Ausência de Atração por Ambos os Sexos

302.6 Transtorno da Identidade Sexual NE
302.9 Transtorno Sexual NE

Parafilias

302.4 Exibicionismo
302.81 Fetichismo
302.89 Frotteurismo
302.2 Pedofilia
Especificar se:   Atraído Sexualmente por Homens

Atraído Sexualmente por Mulheres
Atraído Sexualmente por Ambos

Especificar se:   Limitado ao Incesto
Especificar tipo: Exclusivo / Não Exclusivo
302.83 Masoquismo Sexual
302.84 Sadismo Sexual
302.3 Fetichismo Transvéstico
Especificar se: Com Disforia de Gênero
302.82 Voyeurismo
302.9 Parafilia NE



No entanto, a transexualidade ainda é considerada um transtorno de identidade
de gênero pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde – CID 10 (código F64), e, no Brasil, é essa classificação que garante às pessoas
transexuais o direito à terapia hormonal, psicoterapia e à cirurgia de redesignação sexual.

F64 - Transtornos da identidade sexual
F64.0 - Transexualismo
F64.1 - Travestismo bivalente
F64.2 - Transtorno de identidade sexual na infância
F64.8 - Outros transtornos da identidade sexual
F64.9 - Transtorno não especificado da identidade 
sexual

Por que não mudar?







“Definições”

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.



“Definições”

1. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



“Definições”
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persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Transgênero

• Cartunista, 63 anos, 3 casamentos, pai e avô
• Declara que demorou 40 anos para assumir sua homossexualidade: 
“Joguei para debaixo do tapete.”
• Iniciou seu processo em 2004 e o realizou plenamente em 2009.
• Considera que a morte de um de seus filhos em 2005 o paralisou: 

“Fiz a minha primeira montagem em 2009. De 2004 a 2009 foi um período de 
confusão, preocupação, busca, dúvida; processos. No final  de 2008 decidi que era 
isso o que eu queria.” 

• Manifesta vontade de implantar seios, mas não de fazer cirurgia de 
redesignação de gênero 

• Valente, neto de 2 anos, perguntou: 
“Você é menina?” Laerte respondeu: “Sim” 



“Definições”

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Transexual

• Submeteu-se a operação em 1977, quando as cirurgias eram proibidas e 

consideradas “mutilação do humano”. 

• Não podia nem mesmo entrar na Justiça, pois os próprios juízes 

desconheciam o que era a “transexualidade”.  

• Tirou, ele mesmo, os novos documentos para poder se articular na sociedade, 

porém isso acarretou a perda de seu histórico escolar.  

• Para a sociedade ele havia se tornado um analfabeto.

• Consequentemente, deixou de ser psicólogo, professor universitário, 

mestrando, perdeu o direito a clinicar e teve de fechar seu consultório. 

• Teve de fazer supletivo do primeiro grau (atual Ensino Fundamental) 

• Para sobreviver trabalhou como pedreiro, vendedor, massagista de

shiatsu, artesão, taxista. 



Transexual



Transexual
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1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.

In 2015, a representative survey of endocrinologists in the
mid-Atlantic region of the USA found that:

• 59% did not have any transgender patients under their 
care, 

• only 50% felt somewhat or very comfortable discussing 
gender identity or sexual orientation, and 

• 33% did not feel competent to provide transgender care.



Introdução

A 1996 study of patients treated at a specialised
gender clinic in the Netherlands estimated a prevalence of:

• 1 in 12 000 men assigned male at birth and
• 1 in 30 000 women assigned female at birth.

In 2010, results from a population-based household
probability study of more than 28 000 adults in
Massachusetts, USA, showed that 1 in 215 people identified
as transgender.

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Recommendations from the Endocrine Society’s clinical 
practice guidelines

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.



Hormone therapy for adults

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Irwig MS. Testosterone therapy for transgender men. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Apr 12. 



DSM-IV-TR diagnostic criteria for GID 

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Irwig MS. Testosterone therapy for transgender men. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Apr 12. 



A. Uma forte e persistente identificação com o gênero oposto (não meramente

um desejo de obter quaisquer vantagens culturais percebidas pelo fato de
ser do sexo oposto). Em crianças, a perturbação é manifestada por quatro

(ou mais) dos seguintes quesitos:

(1) declarou repetidamente o desejo de ser, ou insistência de que é, 

do sexo oposto
(2) em meninos, preferência pelo uso de roupas do gênero oposto ou 

simulação de trajes femininos; em meninas, insistência em usar apenas roupas 

estereotipadamente masculinas
(3) preferências intensas e persistentes por papéis do sexo oposto em 

brincadeiras de faz-de-conta, ou fantasias persistentes acerca de ser do sexo 
oposto

(4) intenso desejo de participar em jogos e passatempos 

estereotípicos do sexo oposto
(5) forte preferência por companheiros do sexo oposto

Em adolescentes e adultos, o distúrbio se manifesta por sintomas

tais como desejo declarado de ser do sexo oposto, passar-se freqüentemente

por alguém do sexo posto, desejo de viver ou ser tratado como alguém do sexo
oposto, ou a convicção de ter os sentimentos e reações típicos do sexo oposto.

Critérios Diagnósticos para Transtorno da Identidade de 
Gênero

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.



B. Desconforto persistente com seu sexo ou sentimento de inadequação no

papel de gênero deste sexo.

Em crianças, a perturbação manifesta-se por qualquer das seguintes formas:

* em meninos, afirmação de que seu pênis ou testículos são repulsivos
ou desaparecerão, declaração de que seria melhor não ter um pênis ou aversão

a brincadeiras rudes e rejeição a brinquedos, jogos e atividades
estereotipadamente masculinos;

* em meninas, rejeição a urinar sentada, afirmação de que

desenvolverá um pênis, afirmação de que não deseja desenvolver seios ou
menstruar ou acentuada aversão a roupas caracteristicamente femininas.

Em adolescentes e adultos, o distúrbio manifesta-se por sintomas tais como:

*preocupação em ver-se livre de características sexuais primárias ou

secundárias (por ex., solicitação de hormônios, cirurgia ou outros
procedimentos para alterar fisicamente as características sexuais, com o

objetivo de simular o sexo oposto) ou
*crença de ter nascido com o sexo errado.

Critérios Diagnósticos para Transtorno da Identidade de 
Gênero

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.



C. A perturbação não é concomitante a uma condição intersexual física.

D. A perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no

funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida

do indivíduo.

Codificar com base na idade atual:

302.6 Transtorno da Identidade de Gênero em Crianças
302.85 Transtorno da Identidade de Gênero em Adolescentes ou Adultos

Especificar se (para indivíduos sexualmente maduros):

Atração Sexual por Homens

Atração Sexual por Mulheres
Atração Sexual por Ambos os Sexos

Ausência de Atração Sexual por Quaisquer dos Sexos

Critérios Diagnósticos para Transtorno da Identidade de 
Gênero

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.



TH CROSS-SEX

A terapia hormonal de feminização ou

masculinização (ou “TH Cross-sex”) consiste na
administração de hormônios exógenos que vão

proporcionar o desenvolvimento de uma
aparência física mais alinhada com a identidade
de gênero do indivíduo.

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Hormone regimens in the transsexual persons

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Irwig MS. Testosterone therapy for transgender men. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Apr 12. 



Benefícios da TH Cross-Sex

Melhorar a sensação de bem-estar, a qualidade de 

vida e a condição geral de saúde do indivíduo cujo 

gênero de identidade é diferente do designado.

O acesso à TH está associado à redução da disforia 

e da incidência de outros problemas psiquiátricos.
[ansiedade / depressão / ideação suicida / isolamento social / 

abuso de álcool e drogas ilícitas]

Além disso também tem um impacto positivo sobre 

diversos aspectos da vida.
[autoestima, socialização, relacionamento afetivo, atividade sexual, 

estudo, trabalho, independência, autonomia financeira]

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Irwig MS. Testosterone therapy for transgender men. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Apr 12. 



Feminizing effects in MTF transsexual persons

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Irwig MS. Testosterone therapy for transgender men. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Apr 12. 



Riscos da TH de feminização

Estrógenos:

• TVP e DTE [2,6% no primeiro ano e 0,4% no seguimento sempre 

relacionados ao Etinilestradiol, nenhum caso com 17b-Estradiol transdérmico]

• Alterações na composição corporal [com ganho ou perda de 

cerca de 0,5% do peso corporal, relacionado a perda de massa muscular e 
gordura visceral e ganho de gordura subcutânea]

• Risco CV aumentado [estrógenos trombogênicos podem aumentar a 

incidência de IAM e AVC ou quando existem fatores de risco associados]

• Dislipidemia [o E2 causa elevação do HDL e dos TG, mas pode reduzir o 

LDL]

Riscos da TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Riscos da TH de feminização

Estrógenos:

• DM tipo 2 [mais provável quando há fatores de risco associados]

• Hiperprolactinemia [elevação >3 vezes o limite ocorre em 20% das 
pacientes, costuma ser transitória, mas há alguns relatos de prolactinoma]

• Alteração das Transaminases [não excede 2,5 o limite de 
referência]

• Redução da DMO [a osteopenia e osteoporose estão relacionadas a 
má aderência à TH ou reposição inadequada de E2, inatividade e má 
nutrição]

• Exacerbação de condições autoimunes [raros casos de LES 
relatados]

• Outros: cloasma e estrias, redução da libido, exacerbação de 
enxaqueca, alterações de humor, labilidade emocional

Riscos da TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Riscos da TH de feminização

Progesterona:

• Retenção líquida [ganho de peso e HAS]

• Dislipidemia e DCV [elevação do LDL e redução do HDL]

• Alterações de humor [depressão]

• Neoplasias [ca de mama (?) e meningioma (?)]

Riscos da TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Riscos da TH de feminização

Ciproterona:

• Efeito trombogênico

• Hepatotoxicidade [associada raramente a hepatite fulminante]

• Câncer [em teoria poderia aumentar o risco de câncer relacionado a 

progesterona]

Riscos da TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Riscos da TH de feminização

Espironolactona:

• Hipotensão

• Elevação do potássio [fraqueza muscular, parestesias, alterações 

no ritmo cardíaco, FV, parada cardíaca]

Riscos da TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Riscos da TH de masculinização

Testosterona:

• Oleosidade e acne [grave em cerca de 3% dos pacientes, pior no 

primeiro ano de tratamento]

• Alopecia androgênica [30-50 %]

• Policitemia e suas consequências [DTE, raramente o Ht 

supera o limite superior da normalidade, redução de dose ou sangria se 

Ht >53-55%]

• Alterações na composição corporal [com ganho ou perda 

de peso por aumento da massa muscular e gordura visceral e redução 
da gordura subcutânea]

• Obesidade? [homens trans podem intencionalmente manter-se 

acima do peso para ocultar seios e quadris e evitam os exercícios 

devido ao desconforto das roupas justas / binder]

Riscos da TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Irwig MS. Testosterone therapy for transgender men. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Apr 12. 



Riscos da TH de masculinização

Testosterona:

• Alteração das Transaminases [as enzimas não sobem mais que 

2,5 do limite superior, hepatotoxicidade nas apresentações orais]

• DM tipo 2 [a incidência é maior em casos com hiperandrogenismo e 

resistência à insulina pré-T]

• Dislipidemia [em doses suprafisiológicas ocorre redução do HDL e 

elevação do LDL]

• HAS

• Risco CV aumentado [somente naqueles que tem ou 

desenvolvem FR para DCV]

• Outros: SAHOS, aumento da libido, elevação do ácido úrico, 

agressividade, exacerbação de distúrbios psiquiátricos pré-existentes, 
dor pélvica crônica

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Irwig MS. Testosterone therapy for transgender men. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Apr 12. 

Riscos da TH Cross-Sex



Mulheres trans

Mamas

Incidência: o risco de desenvolver Ca de mama existe, mas 
é menor quando comparado a mulheres cis e maior 
quando comparado a homens cis.
Existem 15 casos relatados de Ca de mama entre indivíduos MTF desde 1968.                                                    
A grande maioria ocorreu em idade mais precoce e após um período mais 

curto de exposição aos estrógenos em relação a mulheres cis.

Prevenção: autoexame mensal + mamografia a cada 2 
anos a partir de 5-10 anos em TH ou após os 35-50 anos de 
idade.

Se presença de FR e histórico familiar e uso de progesterona considerar                                  
mastectomia profilática com remoção de todo tecido hormônio sensível 

mamário.

Câncer e TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Mulheres trans

Próstata

Incidência: existem seis casos relatados de Ca de 
próstata em indivíduos MTF recebendo estrógeno.

A maioria dos casos ocorreu naquelas que iniciaram TH em idade mais 
avançada. É possível que os casos de Ca de próstata em mulheres trans 

sejam mais agressivos uma vez que essas neoplasias se desenvolvem 
apesar dos baixos níveis de T.

Prevenção: PSA anual após os 40 anos.
PSA > 1ng/mL deve ser investigado em indivíduos com privação 

androgênica.

Câncer e TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Homens trans

Mamas

Incidência: a T causa atrofia mamária e fibrose, mas Ca de 
mama foi diagnosticado em 7 indivíduos FTM.

Destes, dois haviam recebido doses suprafisiológicas de T, sugerindo uma 
possível relação de causa e consequência entre uso de T e Ca de mama. 
Quatro casos ocorreram em tecido mamário residual vários anos após a 

remoção das mamas.

Prevenção: o trans homem com mamas (originais ou 
residuais) deve fazer o autoexame mensal. Recomenda-se 
mamografia e/ou ecografia mamária basal e anual após os 
40 anos.

Essa prática deve começar aos 30 anos nos indivíduos com FR associados.

Câncer e TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Homens trans

Útero e Ovários
Incidência: três casos de Ca de ovário foram relatados (nenhum 
caso novo desde 2006) e um único caso de Ca de útero foi relado 
em indivíduo FTM.

Como muito homens trans se submetem a histerectomia e ooforectomia, as                            
neoplasias desses órgãos podem não estar evidentes nessa população.

Prevenção: se útero e ovários, fazer ecografia pélvica anual ou 
caso tenha sangramento inexplicável.

Homens trans em TH adequada não devem apresentar sangramento vaginal .

A retirada do útero e ovários não é recomendada para prevenção                        
de neoplasias, mas deve ser considerada se houver                                                         

forte HF de Ca ginecológico ou PCO ou obesidade e se                                                          
a preservação da fertilidade não é importante para o paciente.

Câncer e TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Homens trans

Colo uterino

Incidência: o Ca de colo uterino está relacionado a 
infecção pelo HPV em 99% dos casos [é uma DTS], sem 
relação com TH. A literatura médica atual inclui 2 relatos 
de casos de Ca de colo uterino em trans homens.

Prevenção: todo homem trans com atividade vaginal 
deve fazer CP (Papanicolau) anual entre 21 e 65 anos.

A T causa atrofia do epitélio cervical que pode aumentar a incidência de                    
resultado insatisfatório ou mimetizar displasia.

Câncer e TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Homens trans

Vagina

Incidência: um único caso de Ca de vagina foi relatado 
em um indivíduo FTM, 18 anos após a CRG. Não existem 
dados para confirmar se existe risco aumentado de 

desenvolver Ca de vagina após uso prolongado de T.

Prevenção: exame ginecológico, autoexame.

Câncer e TH Cross-Sex

1. Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al, and the Endocrine Society. Endocrine treatment of transsexual 
persons: an Endocrine Society clinical practice guideline . J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 3132–54.

2. Spack NP. Management of transgenderism. JAMA. 2013 Feb 6;309(5):478-84.



Medical conditions that can be exacerbated
by cross-sex hormone therapy
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Monitoring of MTF transsexual persons on cross-
hormone therapy
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Sex reassignment surgery eligibility and
readiness criteria
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PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SUS

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/1174-sgep-raiz/lgbt/21885-processo-transexualizador

Instituído pelas Portarias nº 1.707 e nº 457 de agosto de 2008 e ampliado pela Portaria nº 2.803, de 19 de 
novembro de 2013, o Processo Transexualizador realizado pelo SUS garante o atendimento integral de 
saúde a pessoas trans, incluindo acolhimento e acesso com respeito aos serviços do SUS, desde o uso do 
nome social, passando pelo acesso a hormonioterapia, até a cirurgia de adequação do corpo biológico à 
identidade de gênero e social.

A linha de cuidado da atenção aos usuários e usuárias com demanda para a realização das ações no 
Processo Transexualizador é estruturada pelos seguintes componentes:

I - Atenção Básica: é o componente da Rede de Atenção à Saúde (RAS) responsável pela coordenação 
do cuidado e por realizar a atenção contínua da população que está sob sua responsabilidade, adstrita, 
além de ser a porta de entrada prioritária do(a) usuário(a) na rede;

II - Atenção Especializada: é um conjunto de diversos pontos de atenção com diferentes densidades 
tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, ambulatorial especializado e hospitalar, 
apoiando e complementando os serviços da atenção básica de forma resolutiva e em tempo oportuno.



PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SUS

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/1174-sgep-raiz/lgbt/21885-processo-transexualizador

O componente da Atenção Especializada no Processo Transexualizador inclui as 
seguintes modalidades: 

• Ambulatorial: acompanhamento clínico, acompanhamento pré e pós-operatório e 
hormonioterapia; 

• Hospitalar: realização de cirurgias e acompanhamento pré e pós-operatório. 

É possível habilitar serviços somente em uma modalidade ou em ambas. Os 
serviços podem ser definidos conforme critérios dos gestores locais, não havendo mais a 
exigência para habilitação de que sejam implantados somente em hospitais universitários.



Rede de Serviços no Processo Transexualizador
no SUS

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/1174-sgep-raiz/lgbt/21885-processo-transexualizador

O SUS conta com cinco serviços habilitados pelo Ministério da Saúde no processo
transexualizador que realizam atendimento ambulatorial e hospitalar:

• Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás/ Goiânia (GO);
• Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Hospital Universitário Pedro Ernesto/ Rio de

Janeiro (RJ);
• Hospital de Clínicas de Porto Alegre - Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ Porto

Alegre (RS);
• Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina FMUSP/Fundação Faculdade de

Medicina MECMPAS – São Paulo(SP);
• Hospital das Clínicas/Universidade Federal de Pernambuco – Recife (PE).



Rede de Serviços no Processo Transexualizador
no SUS

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/1174-sgep-raiz/lgbt/21885-processo-transexualizador

O SUS também conta com quatro serviços habilitados pelo Ministério da
Saúde no processo transexualizador que realizam atendimento ambulatorial:

• Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE) – Rio de Janeiro/RJ;
• Ambulatório do Hospital das Clínicas de Uberlândia – Uberlândia/MG;
• Centro de Referência e Treinamento (CRT) DST/AIDS – São Paulo/SP;
• Centro de Pesquisa e Atendimento para Travestis e Transexuais (CPATT) do

Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano – Curitiba/PR.



Rede de Serviços no Processo Transexualizador
no SUS

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/1174-sgep-raiz/lgbt/21885-processo-transexualizador

Existem na rede de saúde pública serviços ambulatoriais, criados por
iniciativa estadual, destinados ao atendimento de travestis e transexuais no
Processo Transexualizador:

• Ambulatório AMTIGOS do Hospital das Clínicas de São Paulo – São Paulo
(SP);

• Ambulatório para travestis e transexuais do Hospital Clementino Fraga – João
Pessoa (PB);

• Ambulatório Transexualizador da Unidade de Referência Especializada em
Doenças Infecto-Parasitárias e Especiais (UREDIPE) – Belém (PA);

• Ambulatório de Saúde Integral Trans do Hospital Universitário da Federal de
Sergipe Campus Lagarto – Lagarto (SE)
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Introdução

Na disforia de gênero (DG) há u ma incongruência entre a percepção psicológica do sexo e do fenótipo

biológico(1), acarretando desconforto persistente, sentimento de inadequação, sofri mento e prejuízos no

funcionamento social, ocupacional e em outras áreas.(2) A orientação sexual não é analisada neste

diagnóstico. A identidade de gênero (IG) só pode ser assumida quando o indivíduo atinge um nível de

desenvolvimento psicológico.(3) Diversos estudos demonstram u ma co mplexa interação de fatores

psicológicos, biológicos, ambientais e culturais.(1,3,4) É crescente o número de jovens e adultos embusca

de serviços médicos para adequações físicas co m seu sexo afirmado.(3) Co m o au mento da aceitação

social, a procura por tratamento integral orientado à redesignação sexual também cresceu. Neste

contexto, além dos endocrinologistas, é essencial a assistência de profissionais de saúde mental, para

em decisão compartilhada, avaliar critérios para transposição de gênero irreversível.(1,5)

Disforia de Gênero: Série de Casos 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ATUALIZAÇÃO EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA – VITÓRIA/ ES

Relatar u ma série de casos de pacientes co m DG do A mbulatório de Andrologia do Serviço de

Endocrinologia e Metabologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina

(HU-UFSC).

O objetivo do tratamento multidisciplinar (endócrino, psiquiátrico, psicológico, social e cirúrgico)

consiste em proporcionar ao individuo conforto co m sua IG , au mentando seu bem-estar e auto-

realização. DG deve ser abordada integralmente, certi ficando-se da consolidação da IG, adesão

responsável ao tratamento e análise da evolução da DG e dos transtornos psiquiátricos associados.

Deve-se afirmar progressos no funcionamento psicológico, sexualidade e qualidade de vida global que

respaldem a continuação do tratamento ou avanço para cirurgias.

Objetivo

Resultados

Discussão

Analisamos 17 pacientes. Destes, 8 são biologicamente do sexo feminino e 9 masculinos. Idade

média de 28±9 anos (diagnóstico aos 20±7 anos) , 82,4% brancos e 70,6 % solteiros. Todos

acompanham simultaneamente co m o Serviço de Psiquiatria (HU-UFSC) e todos relatam

insatisfação co m o gênero desde a in fância. 52,9% apresentavam transtorno psiquiátrico (mais

frequente: depressão)

 

 
(
Tabela(2(–(Características(de(acordo(com(cada(paciente(
(

 DG Idade Estado 

Civil 

Seguimento 

Psiquiatria 

Histórico associado Uso 

Drogas 

Prostituição Cirurgias Tratamento 

1 

F > M 20 Solteiro 
 

Sim 

T. Personalidade 

Automutilação 

Bulimia 

 

 

Não 

 

 

Não 

Redesignação 

torácica 
T (IM) 

2 

F > M 21 Solteiro Sim 

T. Depressivo 

Heteroagressividade, 

Bulimia 

 

Não 

 

Não 
Não Não 

3 

F > M 35 Solteiro Sim 

Síndrome Pânico 

Fobia Social 

Pensamento de 

automutilação 

Não Não 
Redesignação 

torácica 
T (TO) 

4 
F > M 26 Solteiro Sim 

Síndrome Pânico 

Ideação Suicida 

 

Não 

 

Não 

Redesignação 

torácica 
T (IM) 

5 

F > M 31 Solteiro Sim 

T. Depressivo 

Síndrome Pânico 

Etilismo 

 

 

Não 

 

 

Não 

Não T (IM) 

6 
F > M 28 Solteiro Sim Abuso de Drogas 

Maconha 

Cocaína 
Não Não T (IM) 

7 
F > M 23 Solteiro Sim Tentativa Suicídio Não Não 

Redesignação 

torácica 
T (IM) 

8 
F > M 42 Divorciado Sim Abuso de Drogas 

Cocaína 

Crack 

 

Não 
Não T (IM) 

9 
M > F 25 Solteiro Sim Abuso de Drogas 

Maconha 

Cocaína 
Sim Não 

E (VO) + P (IM) + 

AAD 

10 

M > F 35 Solteiro Sim 

Agressividade 

Tentativa de Suicídio 

HIV positivo 

 

 

Não 

 

 

Não 

Não 
E (VO) + P (IM) + 

AAD 

11 M > F 41 Casado Sim T. Ansiedade Não Não Não Não 

12 M > F 23 Solteiro Sim Não Não Não Não E (VO) + P (VO) 

13 
M > F 15 Solteiro Sim 

T. Depressivo 

Tentativa Suicídio 

 

Não 

 

Não 
Não Não 

14 
M > F 26 Solteiro Sim 

T. Bipolar 

Tentativa de Suicídio 

 

Não 

 

Sim 
Não E (VO) + AAD 

15 
M > F 27 Solteiro Sim T. Depressivo 

 

Não 

 

Não 

Feminilização 

facial 
E (TO) + AAD 

16 
M > F 47 Casado Sim 

HCV positivo 

Abuso sexual infância 
Não Não Não E (TO) + AAD 

17 

M > F 20 Solteiro Sim 

Esquizofrenia 

Tabagismo e Abuso de 

Drogas 

Cocaína 

Ecstasy 
Sim Não Não 

F > M: Feminino para masculino 

M > F: Masculino para feminino 

HIV: vírus da imunodeficiência humana , HCV: vírus da hepatite C 

T: Testosterona, E: Estrogênio, P: Progesterona, AAD: Anti-androgênico, IM: intramuscular, VO: via oral, TO: tópico 

 

 

Identificado também

histórico de autoflagelação,

tentativa de suicídio, uso de

drogas e prostituição.

Doze pacientes (70,6%) já

iniciaram tratamento

hormonal e 6 (35,2%)

realizaram algum

procedimento cirúrgico:

-redesignação torácica (n=4)

(retirada das mamas)

-cirurgia de feminilização

facial (n=1)

-Genitoplastia (n=1)
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Mensagens Finais

• O transtorno de identidade de gênero é ainda mal compreendido, tanto
do ponto de vista etiológico como clínico.

• A consciência da condição parece estar aumentando, provavelmente por
uma maior aceitação social e tratamento hormonal disponível.

• Opções terapêuticas incluem tratamentos hormonais e cirúrgicos, mas
podem ser limitados pelos altos custos.

• Para pacientes transexuais, o tratamento hormonal e o acompanhamento
com médico endocrinologista é uma etapa fundamental.

• Todos os pacientes que consideram o tratamento precisam de
aconselhamento e monitoramento multidisciplinar: endocrinologista,
psiquiatra, psicólogo, cirurgião, entre outros.
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