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1. Resumo: Este projeto tem por objetivo conhecer o discurso médico a respeito da 

transexualidade, assim como o que pensa a sociedade cível sobre o tema. O 

interesse pela pesquisa emerge ao passo que notamos a pouca capacitação de 

profissionais da saúde no trato com pessoas transgêneros, isso devido ao fato das 

suas formações acadêmicas não terem proporcionado contato com essa temática. 

Para execução da pesquisa a dividiremos em duas etapas, uma quantitativa e outra 

qualitativa. Na fase quantitativa aplicaremos questionários da população alvo a fim 

de identificar quais são as idéias mais predominantes sobre o conhecimento dos 

profissionais e a sociedade cível. Na fase qualitativa iremos explorar as respostas 

abertas do questionário que serão analisadas numa perspectiva discursiva. Na 

primeira fase será feito uma análise estatística e na segunda uma análise de 

discurso. No final de ambas as fases, elas serão aglomeradas em uma análise mais 

abrangente que possa fornecer uma visão geral da pesquisa.  

2. Introdução: Na perspectiva de diversos contextos sociais e culturais, há um 

aspecto na questão da transexualidade que se manifesta como uma máxima: há de 

fato diferença entre o sexo biológico e o gênero? Na perspectiva médica essa dúvida 

também é preponderante e varia de acordo com o referencial teórico-profissional e 

vivencial. 

  Em nossa cultura, o sexo é entendido como algo natural, anatômico e 

pautado nas diferenças anatômicas e biológicas que classificam os indivíduos como 

sendo pertencentes ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Já conceituação de 

gênero é resultado de uma construção histórico-social, que normatiza o 

comportamento do gênero a partir do sexo ao qual o indivíduo pertence. Em meio a 

essa perspectiva histórica, cultural e biológica, existem no entanto indivíduos que 

“destoam” dos conceitos pré-fixados para o sexo e para o gênero, nesse contexto, a 

transexualidade é um fenômeno no qual o indivíduo apresenta um sentimento de 

não pertencimento ao seu sexo anatômico, havendo assim uma incompatibilidade 

entre sexo biológico e gênero (AMARAL, 2007). 

 A expressão de uma identidade construída a partir de como a pessoa se 

reconhece e/ou se apresenta, que pode corresponder ou não ao seu corpo biológico 

é tida como identidade de gênero, sendo em suas diferenças expressões, podendo 

ou não envolver modificação da aparência e/ou corpo. Podendo ser usado o termo 

de transexuais, que são utilizados para mulheres ou homens que não se identificam 
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com seus genitais biológicos, nem com suas atribuições socioculturais, lançando 

mão de modificações corporais (hormonioterapia e/ou cirurgia de resignação de 

gênero). 

Quando se refere ao termo travesti, este se refere com o mundo no gênero 

feminino, no que diz respeito às aparências e formas assumidas por meio do uso de 

hormônios feminilizantes e/ou aplicações de silicones, tendo como característica 

marcante a mistura das características femininas e masculinas em um mesmo corpo 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATENÇÃO INTEGRAL À ATENÇÃO DA 

POPULAÇÃO TRANS., 2016).  

Historicamente, a medicina tem tratado a questão da transexualidade como 

uma patologia, tanto que em 1997, o Conselho Federal de Medicina (CFM), através 

da Resolução nº 1.4821, autorizou a realização de cirurgias de transgenitalização 

em pacientes transexuais no país, alegando seu caráter terapêutico. Esta resolução 

parte do princípio de que “o paciente transexual é portador de desvio psicológico 

permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à 

automutilação ou auto-extermínio”. Sendo assim, o Conselho Federal de Medicina, 

parte-se do pressuposto de que a transexuliadade é uma doença, sendo o 

transtorno de identidade de gênero (TIG) condição de acesso à assistência médica e 

jurídica para transexuais  (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009). 

 Mais de 100 organizações e redes internacionais estão engajadas pela 

retirada da transexualidade do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais - DSM e da Classificação Internacional de Doenças (CID -10) que 

compreendem como um transtorno, que pode ser tratado cirurgicamente adaptando 

o corpo ao que o sujeito entende ser (LOPES et al., [s.d.]). 

Embora o DSM-V, em sua última edição, já tenha deixado de falar em 

transtorno de identidade de gênero, já que o termo está associado a uma patologia, 

o CID-10, muito utilizado em nosso país, incluiu os "transtornos da identidade 

sexual" (F64), dentre os quais encontram-se o "travestismo" e o "transexualismo", 

mesmo retirando a homossexualidade da categoria das doenças. A patologização 

das identidades trans (travestis, transexuais e transgêneros) fortalece estigmas, 

fomenta posturas discriminatórias e contribui para a marginalização das pessoas. A 

"doença" trans é social, impedindo o reconhecimento destas pessoas como cidadãs 

e o reconhecimento de seu direito de existir, de amar, de desejar e de ser feliz. 
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 A política LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) é uma 

iniciativa para a construção de mais equidade no Sistema Único de Saúde – SUS, 

que visam debater e encaminhar nas conferências nacionais de políticas públicas 

para LGBT, propostas voltadas para mudanças na determinação social da saúde, 

com vistas à redução das desigualdades relacionadas à saúde destes grupos sociais 

(BRASIL, 2013).  

Ainda que, a pouca experiência dos serviços de saúde em relação ao tema da 

saúde trans constitui uma barreira aos cuidados de saúde desta população, e falar 

de travestilidade e transexualidade na perspectiva do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é trazer à tona questões que há bem pouco tempo eram bastante 

desconhecidas por grande parte de acadêmicos e da população em geral(APA - 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION., 2014; CONSELHO REGIONAL 

PSICOLOGIA SP, 2011). 

Mesmo com o trânsito mais assíduo no SUS, devido aos movimentos 

organizado LGBT, a realidade dessa população ainda passa por conflitos, seja para 

ela que precisa dos serviços, seja para os profissionais que ainda não compreendem 

as especificidades de alguns grupos populacionais (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015).  

 O respeito sem preconceito e sem discriminação deve ser valorizado no 

atendimento deste grupo como fundamento para a humanização na promoção, 

atenção e no cuidado à saúde. 

3. Objetivo: Diante do debate presente no âmbito científico a respeito da nomeação 

de transexuais como sujeitos portadores de transtornos de identidade sexual/disforia 

de gênero e a questão política apresentada por movimentos sociais e órgãos de 

classe, como o Conselho Federal de Psicologia, essa pesquisa tem como objetivo 

conhecer, nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá, o discurso dos médicos locais, 

assim como o discurso popular sobre as identidades trans, comparando com o CID e 

DSM.   

4. Metodologia: Este estudo se propõe a ser qualitativo e quantitativo no sentido de 

comparar os discursos sobre a questão da transexualidade nas cidades de Várzea 

Grande e Cuiabá. Deste modo, o método a ser empregado para realização do 

estudo será a aplicação de questionário que além de ser quantitativo, terá campos 
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para explorar respostas qualitativas. O questionário será construído coletivamente 

nas reuniões semanais do grupo de pesquisadores.  

      O estudo será dividido em dois componentes, o discurso dos médicos locais e o 

discurso da sociedade cível. O grupo de pesquisadores se dividirá em dois, 

somando um total de 3 bolsistas para cada componente da pesquisa.  

 Com a confecção do questionário realizada, os pesquisadores farão convite 

formal para médicos da rede de saúde local responderem o questionário, após 

formalização que será feita por meio de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Paralelo a isto, outros pesquisadores formalizarão o convite 

para pessoas da sociedade cível responderem o questionário. A aplicação do 

questionário deverá ser combinada entre pesquisador e sujeito interessado em 

participar da pesquisa. O local de aplicação, assim como o questionário, respeitarão 

o sigilo do respondente e haverá um treino entre os pesquisadores para aplicação 

do questionário, de modo a conseguir a alcançar a concentração do respondente.  

 Uma possibilidade de aplicação do questionário será reunir em uma sala do 

Centro Universitário Várzea Grande, sociedade cível e médicos para aplicação do 

questionário de forma coletiva, porém tal ação deverá ser pactuada com a Pro - 

Reitoria de Pós-Graduação previamente. 

 O objetivo do questionário será extrair dos sujeitos respostas quantitativas por 

meio de respostas de múltipla escolha e respostas qualitativas por meios de 

questões abertas.  

5. Resultados Preliminares: Serão considerados resultados preliminares aqueles 

que após a aplicação dos primeiros questionários e discutidos em grupo, chegarem 

próximos de alcançar os objetivos propostos, assim como a confirmação das 

hipóteses levantadas. À medida que os primeiros questionários começarem e serem 

analisados, o grupo irá dar continuidade as ações propostas ou pensar em novas 

estratégias para alcançar os objetivos, visando sempre a garantia de sigilo e 

autonomia na participação e/ou solicitação para se retirar da pesquisa. Importante 

salientar que os objetivos e as hipóteses serão norteadores para a compreensão dos 

resultados preliminares.  
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