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Definição

• Estresse, sofrimento e desconforto provocado pelo
desacordo entre sexo biológico e identidade de gênero.

• DSM-5 (Associação Americana de Psiquiatria - 2013): Disforia de Gênero

• CID-10: F64 – Transtornos de identidade de gênero

• Identidade de gênero: Conceito fluido

Masculino Neutro Feminino



Prevalência

• 2 a 6 vezes mais frequente nas transexuais femininas.

• Ampla variação de 1:11.900 a 1:200.000.

• Aumento da incidência: aumento do diagnóstico.

• Multifatorial: fatores genéticos, hormonais, sociais, psíquicos,
cognitivos e correlacionais.
• Genes codificadores de esteróides sexuais e seus receptores;
• Influencia hormonal durante o desenvolvimento do neuro-eixo.

Etiologia



História natural
• 85% dos casos manifestos em crianças retornarão a se identificarem com o

sexo biológico, mas com tendência homossexual.

• Maioria dos manifestos em adolescentes se manterão transgêneros na vida
adulta.

• Crianças: geralmente expressam a inconformidade, mas podem apresentar
isolamento social, retração e depressão.

• Adolescentes: isolamento social, retração, depressão, suicídio e
automutilação.

Maior risco para abuso de álcool e drogas, transtornos de humor e
personalidade.

Manifestações



Diagnóstico

• Equipe multiprofissional

• No mínimo 6 meses de incongruência acentuada

• Critérios diagnósticos:
• 6/8 para crianças;

• 2/6 para adolescentes ou adultos.



Tratamento

• Equipe Multidisciplinar

Pediatra PsiquiatraEndocrinologista Psicólogo

Enfermeiro
Assistente 

Social 
Cirurgião Educadores



Tratamento psicoterápico 

• Foco na identidade de gênero.
• Abordando preconceito, imagem corporal, promoção da resiliência e suporte para lidar com

os sintomas psíquicos.

• Critérios para intervenção hormonal
• Padrão duradouro e intenso da não conformidade de gênero

• Surgiu ou piorou com o início da puberdade

• Paciente tem condições biopsicossociais para manter o tratamento

• Pais assinarem o consentimento informado

Tratamento hormonal



Tratamento hormonal  

• Supressão Puberal

• Hormonioterapia
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Tratamento hormonal  



Tratamento cirúrgico   

• A partir dos 21 anos de idade.

• Após ter vivenciado 12 meses congruentes no gênero desejado.

• Centros especializados e de referência.

• Hospital das Clínicas – UFG

• Hospital Universitário Pedro Ernesto – UERJ

• Hospital das Clínicas de Porto Alegre – UFRS

• Hospital das Clínicas FMUSP

• Hospital das Clínicas de Recife – UFPE.

• Portarias nº1707 e nº457 e agosto 2008 e nº 2803 de novembro
2013



Tratamento cirúrgico   



Papel do pediatra

• Apoio psicossocial

• Orientação nas decisões

• Auxiliar as famílias na transição do gênero

• Orientação sobre acompanhamento, tratamento e questões
legais.



Obrigada 


