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1. Carta aos delegades 

 
A todes nossos delegades! 

 

É com muito carinho que a mesa diretora apresenta esse guia e nosso comitê a 

vocês. O debate sobre a transgeneridade desde muito tempo vem sendo tratado como 

uma questão puramente médica ou como apenas um grupo de risco à exposição e 

transmissão de DST’s. Neste espaço, saudamos aqueles que esperam abrir sua mente, 

conhecer um pouco mais sobre este tema e debater - sempre com um nível de discussão 

elevado - as questões que referem a esta comunidade.  

Compondo esta mesa, temos pessoas cis e trans, de diversas histórias e com 

perspectivas completamente diferentes sobre esta questão. O motivo que trouxe um a 

fazer parte disso é diferente do de outro e esperamos a mesma pluralidade vinda de 

vocês. Aqui, o respeito será sempre esperado e exigido, mas também a empatia, a 

paciência e a disposição a ajudar. Estamos aqui para sanar quaisquer dúvidas tidas pré, 

durante e pós ONU Jr.  

 

À sua disposição, 

 

Amanda Bárbara,  

Brune Medeiros, 

Helena Szczupak, 

Hugo Marques, 

Melissa Massayury. 
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Orgulho: antônimo de vergonha. Conceito desenvolvido pelo movimento 
social LGBT para propagar a ideia de que a forma de ser de cada pessoa é 
uma dádiva que a aproxima de comunidades com características semelhantes 
às suas, e deve ser afirmada como diferença que não se altera, não deveria ser 
reprimida nem recriminada. – Jaqueline Gomes de Jesus 
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2. OMS 

2.1. Histórico do comitê 

 
    A Organização Mundial da Saúde, conhecida pela sigla OMS, é um órgão 

submetido às Nações Unidas, especializado em saúde. Pós Segunda Guerra Mundial, se 

tem a criação da ONU, em 1945, e três anos mais tarde a criação da OMS. Com sede em 

Genebra, na Suíça, o órgão nasce primeiramente para atender às necessidades dos países 

que foram atingidos pela guerra, como o historiador peruano Marcos Cueto explica: “a 

origem da OMS está ligada ao trabalho dos aliados para prestar socorro às populações 

civis encontradas nos territórios europeus recuperados às potências do Eixo (Alemanha, 

Japão e Itália)”. 

Entretanto, fica claro que, após esse período, a ação da OMS se estende a todos 

os países, não só aqueles afetados pela guerra. Em questões de estrutura, chega 

atualmente a possuir 193 estados-membros, com a presença de todos os países-membros 

da ONU, apenas ficando de fora Liechtenstein, sendo esses os realizadores das anuais 

assembleias gerais da saúde, feitas em maio na sede; nelas, debatem-se sobre os 

principais problemas da saúde mundial, buscando soluções, além de discussões sobre as 

finanças da organização, cujo custeio é feito pelos próprios membros e por órgãos não 

governamentais. 

É importante citar que, tratando-se de uma agência especializada em saúde, 

aqueles que participam das assembleias são preferencialmente profissionais da área. A 

OMS é a principal entidade sobre saúde internacional, tendo assim uma importância 

notável nas mais diversas epidemias que o mundo recente sofreu, como o Zika Vírus no 

Brasil. Com a relevância da OMS já exposta, é preciso entender de qual forma a 

organização pensa e age para solucionar as mais diversas questões de saúde. 

  

2.2. Objetivos 

 
Como já foi explanado, inicialmente o objetivo da OMS era melhorar as 

condições de saúde dos países afetados pela guerra, mas com as mudanças geopolíticas 

esse panorama muda, e hoje a agência atua em todos os continentes possíveis. Em seus 

princípios, parte da constituição da OMS, entende-se com mais clareza quais são de fato 

os objetivos da agência. 
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De uma forma grosseira, pode se colocar que o objetivo maior da organização é 

desenvolver a saúde em seu nível máximo em todo o globo; um detalhe importante, 

porém, que precisa ser destacado é a definição que a própria OMS tem sobre saúde: “a 

saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas 

na ausência de doença ou de enfermidade’’ ou seja, quando se fala em desenvolvimento 

da saúde nos países, não se fala em apenas conter epidemias, mas sim em garantir o 

bem-estar da população como um todo. 

Outro ponto fundamental da constituição da OMS é democratizar o acesso à 

saúde no sentido de não excluir qualquer tipo de religião, credo político, raça ou 

condições sociais. Em outras palavras, o desenvolvimento da saúde não pode ser 

excludente de qualquer tipo de pessoa, já que o acesso a saúde é um direito humano que 

precisa ser preservado. A organização traz também a necessidade da participação dos 

Estados para que se possa garantir uma melhora na saúde mundial, contando com a 

população. 

  Em suma, a OMS busca desenvolver a saúde de uma maneira mundial, não 

somente buscando evitar doenças, mas o fortalecimento do bem-estar social físico e 

mental de toda a população mundial, contando com o apoio dos Estados e de suas 

populações para que as medidas possam ser efetivadas e o objetivo geral, alcançado. 

Porém, é preciso colocar em evidência um objetivo específico da organização, tendo em 

vista a natureza desse comitê: esse objetivo é o da não exclusão de qualquer grupo de 

pessoas do acesso à saúde, seja por quaisquer motivos, já que essa ação caracterizaria 

um grave atentado ao direito humano. A necessidade de realçar esse princípio é lembrar 

que não há um acesso democrático a todos no quesito saúde, e que essa é uma luta 

constante nos mais diversos cantos do mundo, como a da população trans, que é 

sistematicamente excluída, sendo esse um dos temas em debate nesse comitê. 

3. Transexualidade: conceitos e definições 

3.1. Contexto histórico do conceito de transexualidade e identidade de gênero 

 
O conceito de transexualidade tem sido um debate constante que perpassa o 

pensamento hegemônico médico-biológico. A experiência transexual é marcada por 

diversas transformações e conflitos ao longo da história que envolve diferentes 

conceitos e definições sobre corpo, sexo, gênero e sexualidade. O fenômeno transexual 
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indica que as diferenças sexuais dos corpos masculinos e femininos são produtos de 

uma construção histórico-social enraizada em práticas discursivas. Neste tópico serão 

apresentadas as diferentes vertentes teóricas e científicas no que tange a 

transexualidade, desde sua essência normativa como sociológica construída também 

pelos movimentos sociais, que vem se legitimando ao longo do tempo trazendo voz e 

protagonismo a essa população, que antes não havia colaborado na construção desses 

conceitos. 

A transexualidade surgiu no cenário público das sociedades ocidentais a partir da 

década de 1950, porém, foram necessários transcorrer quase 40 anos para alcançar uma 

definição diagnóstica específica, embora estigmatizante, que tem gerado diversas 

controvérsias no palco social; algumas delas relacionadas com a nomenclatura. Neste 

momento a transexualidade surge em meio ao debate médico-biológico no intuito de 

tutelar essas identidades no campo da patologia designando a esses seres a 

personificação de um comportamento anormal. O transexualismo foi o primeiro termo 

utilizado, surgido para intitular o, até então, novo transtorno mental que acabou 

enquadrando o transexual na categoria de doente mental, fato que é reforçado pelo uso 

do sufixo ismo. 

As definições dos quadros patológicos do que foi chamado pelo discurso 

médico-biológico de transexualismo e travestismo estão presentes na Décima Revisão 

da Classificação Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde (CID 

10), produzida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Seguem as definições de 

tais termos: 

⦁ Transexualismo (CID: F64.0) Trata-se de um desejo de viver e ser aceito 

enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo se acompanha em geral de um sentimento 

de mal-estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo 

de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de 

tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo desejado. 

⦁ Travestismo bivalente (CID: F64.1) Este termo designa o fato de usar 

vestimentas do sexo oposto durante uma parte de sua existência, de modo a satisfazer a 

experiência temporária de pertencer ao sexo oposto, mas sem desejo de alteração sexual 

mais permanente ou de uma transformação cirúrgica; a mudança de vestimenta não se 

acompanha de excitação sexual. 

⦁ Transtorno de identidade sexual na infância (CID: F64.2) Transtorno que 

usualmente primeiro se manifesta no início da infância (e sempre bem antes da 
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puberdade), caracterizado por um persistente e intenso sofrimento com relação a 

pertencer a um dado sexo, junto com o desejo de ser (ou a insistência de que se é) do 

outro sexo. Há uma preocupação persistente com a roupa e as atividades do sexo oposto 

e repúdio do próprio sexo. O diagnóstico requer uma profunda perturbação de 

identidade sexual normal; não é suficiente que uma menina seja levada ou traquinas ou 

que o menino tenha uma atitude afeminada. 

⦁ Travestismo fetichista (CID: F65.1) Vestir roupas do sexo oposto, 

principalmente com o objetivo de obter excitação sexual e de criar a aparência de pessoa 

do sexo oposto. O travestismo fetichista se distingue do travestismo transexual pela sua 

associação clara com uma excitação sexual e pela necessidade de se remover as roupas 

uma vez que o orgasmo ocorra e haja declínio da excitação sexual. Pode ocorrer como 

fase preliminar no desenvolvimento do transexualismo. 

(OMS/FSP/OPS, 1993) 

Na contemporaneidade tais perspectivas médicas provocam uma problemática, 

iniciando um debate de não aceitação aos conceitos anteriormente impostos. Logo, o 

conceito de transexualidade, surge com o intuito de colocar a pessoa transexual fora 

desse rótulo estigmatizante de doente ou transtornado, considerando essa condição 

como mais uma forma de expressar a essência da complexidade humana e sua 

pluralidade, vasta e flexível. Em consequência o conceito da “identidade de gênero” 

emerge, em meados de 2000, subjetiva e individualiza a própria categoria “mulher” e 

consequentemente o “homem”, ampliando a discussão sobre a transexualidade e a 

transgeneridade, tirando-as da patologização no âmbito da psicanálise e das ciências 

médico-biológicas, e trazendo-as para as ciências sociais (CARNEIRO, 2016). 

Jaqueline Gomes de Jesus define a identidade de gênero como: gênero com o 

qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar com o gênero que lhe foi 

atribuído quando de seu nascimento. Diferente da sexualidade da pessoa. Identidade de 

gênero e orientação sexual são dimensões diferentes e que não se confundem. Pessoas 

transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais, tanto quanto as 

pessoas cisgênero1. 

Logo, há diferença conceitual entre sexo e gênero: sexo refere-se aos aspectos 

anatômicos, morfológicos e fisiológicos (genitália, cromossomos sexuais, hormônios) 

da espécie humana. Ou seja, a categoria sexo é definida por aspectos biológicos: quando 

                                                           
1 Conceito “guarda-chuva” que abrange as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi 
determinado quando de seu nascimento. (JESUS, 2012) 
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falamos em sexo, estamos nos referindo a sexo feminino e sexo masculino, ou a fêmeas 

e machos.  Já o conceito de gênero remete aos significados sociais, culturais e históricos 

associados aos sexos. A identidade de gênero também não deve ser confundida com 

orientação sexual: a primeira remete à forma como as pessoas se auto definem (como 

mulheres ou como homens), a segunda remete à questão da sexualidade, do desejo, da 

atração afetivo-sexual por alguém de algum gênero (homossexualidade, bissexualidade 

e heterossexualidade). 

As terminologias e nomenclaturas relacionadas à transexualidade são 

extraordinariamente amplas e apresentam uma variabilidade notável entre os diferentes 

contextos culturais. Não existe um consenso definido sobre qual seria o melhor termo 

para aplicar a essa condição, uma vez que os diferentes pesquisadores, ativistas de 

direitos humanos e os próprios transexuais têm divergências quanto às suas opiniões. 

Isso se dá, primeiro pela complexidade que compreende também a população trans, e 

segundo devido aos longos anos de invisibilidade que esta população esteve, o que 

consequentemente fez com que essa população se auto organizasse ermas de 

conhecimentos acadêmicos e convívio social. 

Todavia, o abismo entre transexuais e sociedade fez com que aqueles 

demonstrassem que, independente dos fatores negativos aos quais estão submetidos, 

resistem em ser quem são, provando que a auto definição ou autodeterminação é a 

libertação destes indivíduos da tutela psiquiátrica, demonstram total autonomia dos seus 

corpos em dizerem quem são e o que querem. E, conforme o movimento social de 

travestis, transexuais e transgêneros vão crescendo e se nutrindo dos conhecimentos 

necessários e dominando espaços de poder e de controle social, estes vão construindo o 

conceito de transexualidade muito mais autônomo que contraponha o discurso 

intolerante médico e religioso dominante. 

  Contrário ao pensamento de vários pesquisadores, considera-se que a 

transexualidade não pode ser compreendida como o “terceiro sexo”, já que a pessoa “se 

sente” como um indivíduo do gênero contrário. Além disso, deseja viver o seu cotidiano 

sob o conjunto de normas e prescrições que a cultura e sociedade ditam para ele/ela; 

adotando (posteriormente) um comportamento do gênero coerente às suas convicções. 

Numa perspectiva cisnormativa – onde a cisgeneridade é compulsoriamente tratada 

como sexualidade padrão -, a transexualidade é vista como sendo uma transgressão 

social que desafia a concepção científica da existência dos homens, cromossomicamente 

XY e das mulheres cromossomicamente XX. Essa visão origina o debate da suposta 
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naturalidade dos gêneros, já que nascer homem ou mulher não implica, 

necessariamente, em perceber-se como tal, mas para além disso são uma construção 

social (BUTLER, 2015). 

Vincular comportamento ao sexo, gênero a genitália definindo o feminino pela 

presença da vagina e o masculino pela presença de um pênis remonta ao século XIX 

quando o sexo passou a conter a verdade última de nós mesmo (FOUCALT, 1985, 

p.65). Berenice Bento sugere que a transexualidade é uma experiência identitária, O 

diagnóstico requer uma profunda perturbação de identidade sexual normal; não é 

suficiente que uma menina seja levada ou traquinas ou que o menino tenha uma atitude 

afeminada. 

Caracterizada pelos conflitos das normas de gênero, que confronta a medicina, 

os dogmas religiosos e principalmente os padrões sociais e culturais de um determinado 

local independentemente de onde este indivíduo esteja no globo terrestre. 

  

3.2. Sexo, sexualidade, expressão de gênero 

 
Quando falamos de sexo, nos referimos à biologia do indivíduo, isto é, de 

informações definidas pelos genes como cromossomos, hormônios, órgãos reprodutivos 

internos e externos, e características sexuais secundárias. Muitas pessoas enxergam o 

masculino e o feminino como os únicos tipos de sexos existentes. Essa informação se 

corrobora quando, na sociedade, expressões como guerra dos sexos, a diferença dos 

sexos, entre outras, trata de apenas estes dois tipos mais comuns. Entretanto, alguns 

indivíduos possuem genes, hormônios e características físicas típicas do sexo masculino 

e do feminino ao mesmo tempo. Estas pessoas possuem um sexo não definido 

completamente pela ciência e, por isso, são chamados de intersexuais  

A questão da sexualidade refere-se a como um indivíduo se relaciona física e 

emocionalmente com aqueles ao seu redor. O espectro da sexualidade é muito 

abrangente e os termos mais conhecidos são aqueles estampados na sigla LGBT, sendo 

lésbicas, gays e bissexuais os termos referentes à sexualidade. Entretanto, a sigla LGBT 

é alvo de discussão há décadas e já foi amplamente alterada, pois não engloba todas as 

categorias de sexualidade que hoje estão ativamente visíveis na sociedade. Algumas 

outras orientações sexuais são a assexualidade2, a arromanticidade3, a 

                                                           
2 Ausência de atração física por algum gênero. 
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demissexualidade4, a pansexualidade 5e até o queer, embora este termo seja muito 

utilizado como algo referente a identidade de gênero. O termo “queer” faz referência a 

um movimento político, tendo como base a rejeição dos rótulos por serem rígidos e 

criados para estabelecer uma relação de poder. 

Já a identidade de gênero, termo que veremos muito neste guia, engloba a 

identificação de um indivíduo com o gênero designado a ele ao nascer a partir do seu 

sexo biológico. A maioria dos indivíduos possuem a identidade de gênero de um 

homem ou de uma mulher, entretanto, diversos outros acreditam que a sua não se 

encaixa nestas duas categorias, se identificando como não binárias, sendo o binário 

referente a duplicidade homem/mulher (ver não binariedade no tópico 2.1.8). 

A expressão de gênero de um indivíduo é a manifestação do seu gênero, 

marcada pelo nome da pessoa, pelos pronomes utilizados, pelos comportamentos da 

mesma e pelas características corporais rotuladas como um gênero ou outro. A 

sociedade costuma identificar essas expressões como masculinas ou femininas, embora 

vale ressaltar que cada povo tem seus próprios costumes e, portanto, certos 

comportamentos ou características podem ser definidas como próprias de um gênero ou 

de outro. Diferente da expressão de gênero, a identidade de gênero não é algo visível, 

estando relacionada à identificação pessoal de cada um. 

Para a ciência biológica, o que determina o sexo de uma pessoa é o tamanho das 

suas células reprodutivas (pequenas: espermatozóides, logo, macho; grandes: óvulos, 

logo, fêmea), e só. Biologicamente, isso não define o comportamento masculino ou 

feminino das pessoas: o que faz isso é a cultura, a qual define alguém como masculino 

ou feminino, e isso muda de acordo com a cultura de que falamos (JESUS, 2012). 

  

3.3. Transgênero, transformismo, cross dresser e drag queens/kings 

 
De acordo com Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga, escritora e transativista, há 

duas formas de vivenciar o gênero discordante, segundo a identidade de gênero (pessoas 

trans) e segundo a funcionalidade (cross dressers, transformistas, drag queens e drag 

kings). O ponto inicial a ser esclarecido é que pessoas trans podem ser crossdressers, 
                                                                                                                                                                          
3 Ausência de atração romântica. 
4 Sexualidade onde a atração física só surge depois de estabelecido um vínculo psicológico, intelectual ou 
emocional com o parceiro. 
5 Atração sexual (física) ou amorosa (romântica) entre indivíduos independentemente do seu sexo ou 
gênero. 
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transformistas, drag queens e drag kings, mas, por definição, não são o mesmo. O termo 

trans é um encurtamento da palavra transgênero, um termo guarda-chuva que abriga 

todas as pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foram designados. Ele 

abriga pessoas que se identificam como transgênero, transexuais ou travestis, incluindo 

aqui identidades binárias (homem trans/mulher trans) e não-binárias (agênero, bigênero, 

pangênero, etc).  Assim, pessoas trans podem ou não assumir e praticar estas 

funcionalidades, mas é importante frisar que estes termos não estão atrelados (JESUS, 

2012). 

Aqueles que praticam o crossdressing, ou crossdressers, são tipicamente homens 

heterossexuais e cisgêneros que, apesar de vivenciarem os papéis de gênero feminino, 

sentem-se pertencentes ao gênero que lhes foi atribuído ao nascimento. Já as drag 

queens/kings e transformistas fazem uso do exagero dos estereótipos associados aos 

gêneros masculino e feminino, respectivamente, de forma artística. Essas pessoas 

vivenciam a inversão do gênero como entretenimento e/ou profissão, não como 

identidade. 

  

3.4. Cis e Trans 

 
Termos encurtados para pessoas cisgênero e pessoas transgênero. Após a 

reflexão de identidade de gênero, entende-se que uma pessoa cisgênero é aquela que se 

identifica social e psicologicamente com o papel de gênero atribuído ao seu sexo. 

Exemplificando, se uma pessoa nasce com pênis, isto é, do sexo masculino, a sociedade 

designa e espera que essa pessoa cumpra certas funções e se apresente de determinados 

modos vistos como masculinos. Ao longo da sua vida, caso esta pessoa se identifique 

com este papel de gênero, ou seja, se ela se identifica como homem, denomina-se um 

homem cisgênero. Caso essa pessoa se entenda e identifique-se como algo além do 

gênero masculino, ela será uma pessoa transgênero. Vale ressaltar aqui que pessoas do 

sexo masculino que não se identificam como homens podem se identificar com o gênero 

feminino, isto é, mulheres, com mais de um gênero ou com nenhum deles, como é o 

caso de pessoas trans não-binárias. 
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3.5. Passabilidade 

 
Em uma matéria para o Huffington Post6, a escritora e transativista Mandi 

Camille Hauwert relata que pessoas trans que buscam a passabilidade – isto é, a 

percepção de uma pessoa transgênero como um indivíduo cisgênero ou cujas 

caracterísiticas comumente atribuidas ao seu sexo biológico não sejam perceptíveis -  o 

fazem como mecanismo de fuga das violências causadas pela sociedade transfóbica e 

cisnormativa. Coppieters descreve em seu vídeo7 “O que é passabilidade” a busca 

dessas mulheres transexuais e travestis em se adequar a características de mulheres 

cisgênero, de modo a burlar esse tipo de preconceito, visto que sofrem cotidianamente 

violências psicológicas e até mesmo físicas em ambientes públicos como, por exemplo, 

em banheiros femininos, onde ainda hoje são cotidianamente vistas como intrusas. 

Esse processo é extremamente danoso a esta comunidade pois desvalida pessoas 

que não possuem essa passabilidade ou simplesmente não a desejam ter. A perseguição 

a pessoas trans sem passabilidade também apaga completamente a vivência de pessoas 

não binárias, genderqueer e pessoas de gênero fluidas8, pois são indivíduos que não se 

encaixam em nenhum dos polos de gênero (masculino e feminino), muitas das vezes 

adquirindo uma aparência andrógina. É importante destacar que existem pessoas trans 

que são naturalmente ‘passáveis’, seja por questões naturais do corpo ou genética, pois 

apresentam essa passabilidade mesmo sem o uso de hormônio-terapia ou adquirem logo 

nos primeiros contatos com a terapia.  

3.6. Transição 

 
É quando uma pessoa trans passa a viver de modo que seu externo esteja 

adequado ao seu interno. Ocorre durante um longo período e geralmente engloba o 

processo de contar aos parentes e amigos próximos, pedindo que utilizem o nome social 

e outros pronomes, de se vestir diferente, de mudar o nome nos registros oficiais. Pode 

incluir intervenções médicas como terapia hormonal e cirurgias, entretanto, não é 

necessária para a validação deste indivíduo como uma pessoa trans. 

                                                           
6Disponível em <https://www.huffingtonpost.com/author/wcnavstar-836> Acesso em 12 de outubro de 
2018. 
7 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=mweJ-hRklns>. Acesso em 12 de outubro de 
2018. 
8 Indivíduos cuja identidade de gênero varia dentro do espectro. 
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 3.7. Travesti 

 
O termo “travesti”, analisado enquanto categoria de gênero, quase sempre esteve 

associado em denotações pejorativas. Marginalidade, promiscuidade, desvios de 

conduta, vida fácil, dentre outros sinônimos corriqueiramente vinculados a prostituição, 

uma vez que esta população teve maior protagonismo neste nicho de mercado e alguns 

autores, como Benedetti (2005), afirmam isso em suas publicações. 

Termo tipicamente dos países da América Latina, Espanha e Portugal. Num 

primeiro momento a identidade travesti surge no Brasil nos meados de 1970 introduzido 

primeiramente como uma categoria gay, de homens gays que se vestiam de mulher e 

tomavam as noites das cidades e durante o dia se escondiam da sociedade. Pois nos anos 

70, no auge da ditadura brasileira, os grandes centros urbanos do país estavam 

inundados da prostituição travesti, havia uma massiva procura por satisfação sexual 

com essas “personagens da noite”. 

Devido a renda que esta atividade lhes proporcionava, ajudava a financiar o 

objetivo de conseguir adequar seu corpo ao gênero ao qual  se identificavam e assim 

começaram as modificações corporais, a utilização de hormônios e cirurgias plásticas, 

tanto para satisfação pessoal quanto para retorno financeiro, uma vez que quanto mais 

feminina, mais próxima de um padrão dito feminino, mais a procura para realização de 

serviços sexuais aumentaria. A identidade travesti começa a surgir no contexto 

brasileiro e ativistas começaram a defender a ideia de desassociar a identidade travesti 

da homossexualidade. João Antônio de Souza Mascarenhas, então presidente do grupo 

Triângulo Rosa, oficializa a distinção entre “homossexual” e “travesti” na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1988 (CARNEIRO, 2016). 

Até o início do debate que levou a construção indenitária desta população, houve 

muito discurso e tratamento de travesti sempre no masculino, os primeiros conceitos de 

travestilidade eram e ainda são divergentes. De acordo com Jaqueline Gomes de Jesus 

(2012), as travestis nascem com o sexo biológico masculino, mas assumem 

cotidianamente comportamentos femininos, porém não se reconhece como homem ou 

mulher. Também buscam mudanças corpóreas para terem em seus corpos características 

físicas do gênero feminino, mas não sentem desconforto com suas genitálias. Este 

conceito trazido por Jesus foi se modificando e até pode corresponder a uma parcela 

dessa população, mas não ao seu todo uma vez que se fizermos uma comparação 

histórica, pois a identidade “transexual” aparece posteriormente, no final dos anos 90 e 
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início dos 2000. Ela vem importada da academia e dos diálogos do movimento LGBT 

brasileiro com o internacional, relacionando-se com a realização (ou o desejo de 

realização) da recém-chegada cirurgia de transgenitalização e descriminalização desta 

(CARRARA e CARVALHO, 2013) (CARNEIRO,2016). Concluímos que antes da 

chegada do termo transexual no Brasil e a cirurgia de transgenitalização, já existiam as 

travestis e pessoas que se denominavam travestis e tinham desejo de realizar cirurgias 

de modificação estética e genital. 

Para além disso, as questões sociais que envolvem essa população são ainda 

mais emergentes, uma vez que a primeira política de saúde específica para essa 

população surgiu na época da epidemia da AIDS no Brasil, e preocupados com a 

situação de travestis prostitutas o Programa Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e aids (DST/aids) do Ministério da Saúde lançou a primeira campanha 

pela saúde da população travesti intitulada “TRAVESTI E RESPEITO: Está mais do 

que na hora de os dois serem vistos juntos.”. A campanha foi elaborada por lideranças 

do movimento organizado de travestis e transgêneros, em parceria com o Programa 

Nacional de DST/aids em 2004. Ainda é muito recente, no ponto de vista histórico, a 

tentativa de inserir esta população na sociedade, logo a adoção do termo transexual pelo 

movimento LGBTI, quando este chegou ao Brasil, encontrou aqui um ativismo que já 

havia sendo realizado pelas próprias travestis. Por isso, quando se usa em discursos os 

termos “travestis e transexuais” juntos, é para que a identidade travesti não se perca e 

sim ressignificá-la, dentro de um contexto mais contemporâneo, histórico, teórico e 

filosófico, como uma identidade política, de luta e resistência.  

3.8. Não binaridade 

 
Analisando historicamente, a sociedade ocidental branca sempre foi demarcada 

pela binaridade de gênero – e pela opressão que dela se resulta. Como em qualquer 

separação binária na história, um grupo define o outro como o diferente, o inferior, o 

menos capaz. Assim foi feito por brancos com negros, por colonizadores com os nativos 

da América, por homens sobre mulheres e a lista se alonga. 

Na opressão de gênero, essa violência é baseada em uma argumentação que a 

biologia masculina é superior à biologia feminina, considerada menos capaz e/ou 

intelectual. Após os anos 60 e as mais diversas ondas da Revolução Feminista, esse 

sistema começou a ser contestado com maior força e o debate acerca dos direitos das 
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mulheres se alastrou pela sociedade. A partir da eclosão desse movimento, junto com o 

movimento LGBT, as pautas da não-binariedade também foram postas com uma certa 

visibilidade, ainda que não fosse central na luta. Pessoas de gênero não-conforme 9e do 

que hoje reconhecemos como genderqueer, especialmente nos anos 80, passaram a 

questionar normas que pretendiam normalizar e padronizar os comportamentos do 

indivíduo na sociedade, impondo que ele assumisse características propriamente 

masculinas se tivesse nascido com um pênis e femininas se tivesse nascido com vagina. 

Cada vez mais via-se constatações como “Nem homem ou mulher, SER HUMANO” 

estampadas em cartazes ou em pichações. O objetivo principal era desafiar o padrão e 

mostrar para o mundo que a binaridade não dava mais conta na definição como as 

pessoas se sentiam e expressavam com o meio externo. 

Assim, do mesmo modo como hoje dizemos que a sexualidade não é dividida 

entre heterossexual e homossexual, isto é, meramente binária, entendemos o conceito de 

gênero também como um espectro. Dentro desse continuum, o gênero pode flutuar entre 

os polos do masculino e do feminino, podendo se posicionar entre os pólos ou fora. Na 

figura abaixo, observamos como funciona esse espectro e a posição das diversas 

identidades. O polo vermelho aparece simbolizando uma identidade 100% masculina, 

enquanto o azul representa uma identidade 100% feminina. Do mesmo modo, entre os 

dois pólos, ou até mesmo fora da linha do continuam, se localizam as identidades não-

binárias. 

   

 

 

 

 

REIS,N.;PINHO,R.(2016). “GÊNEROS NÃO-BINÁRIOS: IDENTIDADES, EXPRESSÕES E 

EDUCAÇÃO” 

A não-binariedade pode estar associada a um termo essencialmente descritivo ou 

puramente identitário. Neste guia, trata-se da não binariedade como um termo 

identitário, visto que está ligado a não conformidade de gênero de um indivíduo com 

aquele que lhe foi atribuído ao nascimento (masculino ou feminino). A própria 

definição deste termo já foi alvo de discussão pois, ainda atualmente, a transgeneridade 

é classificada como a identificação de um indivíduo com o sexo oposto ao seu do 

                                                           
9 Pessoas cujo gênero não está em conformidade com o seu sexo biológico. 
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nascimento. Enquanto uma pessoa não-binária deixa de apresentar esta identificação, a 

mesma ainda se enquadra no grupo da transgeneridade/transexualidade, pois vivencia 

um gênero discordante, mesmo que nao oposto binariamente, ao qual lhe foi imposto. 

Alguns dos gêneros declarados como não binários são agênero, genderflux, andrógine, 

bigênero, genderqueer (referente ao termo identitário e não ao político), genderfuck, 

neutrois, terceiro-gênero10, etc. Vale lembrar também que há culturas cujo terceiro-

gênero é integrado por inteiro na sociedade, como é o caso dos two spirits nas tribos 

norte americanas ou os hijras, na Índia. Assim, compreende-se a multiplicidade de se 

existir no universo, de agir e reagir com o mundo externo, de trocar afetividades com 

aqueles ao seu redor e de identidades, experienciadoras daquilo que nem sempre somos 

capazes de definir com palavras.  

4. Histórico da causa 

4.1. No cenário internacional 

 
       O primeiro momento marcante sobre a luta dos direitos LGBT, foi a Rebelião de 

Stonewall, ocorrida em Nova Iorque em 1969.  

Stonewall - em referência ao bar Stonewall Inn - é conhecido como 
um marco na luta pelos direitos LGBT onde em 28 de junho de 1969, 
ele foi palco de uma forte reação da comunidade LGBT a uma 
intervenção policial de rotina no local, em um tempo em que ser 
LGBT não era algo socialmente aceito. A data hoje é celebrada 
internacionalmente como “Dia do Orgulho LGBT (TERTO,2015).  
 

A rebelião provocou ao longo de anos diversas mudanças não somente na legislação 

americana, como na forma como os LGBT eram tratados na sociedade, além do mais, a 

forte reação à opressão policial naquela noite inspirou outras comunidades LGBT no 

mundo todo a realizar suas próprias manifestações. Não à toa, o dia desse ato é um dia 

lembrado internacionalmente. Em 2016, o bar que dá nome à rebelião virou monumento 

nacional nos Estados Unidos, reforçando a importância do ocorrido em 1969.  

   As manifestações que sucederam a rebelião formaram as “paradas gays”. Formadas 

um ano após o ocorrido em Nova Iorque, tinham como objetivo homenagear a luta 

ocorrida em Stonewall e lutar contra a opressão que a comunidade LGBT sofria tanto da 

                                                           
10 Respectivamente: não identificação com um gênero; alguém cuja identidade de gênero flui em 
intensidade; alguém cuja identidade pode ser uma mistura dos gêneros masculino ou feminino ou de 
nenhum deles; alguém cuja identidade é com dois gêneros, alguém cujo  gênero foge a normatividade; 
identidade que desafia as normas de gênero; pessoa não binária que busca realizar modificações 
corporais; gênero culturalmente reconhecido na sociedade. 
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polícia quanto da sociedade. Primeiramente realizadas nas principais cidades dos 

Estados Unidos como Nova Iorque, Chicago e São Francisco, não demorou muito para 

se alastrar pelo país, e posteriormente o mundo. As paradas hoje são realizadas por todo 

o mundo, sempre uma vez ao ano, e lutam por direitos ainda não conquistados. A maior 

do mundo é realizada em São Paulo, chegando a ter cerca de 4 milhões de presentes. As 

paradas, além de serem um protesto, festejam a comunidade LGBT, sendo um 

movimento de luta e celebração comitantemente. 

      Regina Facchini, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, reconhece o 

movimento LGBT em três fases. A primeira sendo aquela logo após Stonewall, que 

buscava fortalecer uma “identidade homossexual”, dez anos mais tarde, o movimento 

fica marcado pela epidemia de AIDS, que era associada aos homossexuais, e na década 

de 90 que se caracteriza pela maior pluralidade que o movimento ganha. Ou seja, apesar 

da rebelião de Stonewall e das paradas gays serem fundamentais na história da luta 

LGBT, era um movimento majoritariamente formado por homossexuais homens, de 

certa forma excluindo aqueles que se aproximavam do movimento como ele é hoje, 

como lésbicas, travestis, transsexuais. Por exemplo, o histórico da sigla do movimento 

no Brasil mostra essa exclusão,  

O que conhecemos hoje como Movimento LGBT ganha novos 
delineamentos conceituais (especificamente no que tange à sigla). Em 
1995, adota-se o termo Movimento GLT (Gays, Lésbicas e Travestis), 
em 1999 GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros) e, em 
2008, a Primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transgêneros a sequência é alterada para 
LGBT (a fim de atribuir maior visibilidade à mulher lésbica), sendo a 
representação da sigla ressignificada para Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (TADIOTO, 2015) 
 

    É perceptível, portanto, que o movimento LGBT não é homogêneo, possuindo 

diferenças marcantes. O movimento serve como uma união de forças para batalharem 

por uma sociedade mais justa e tolerante com todos os grupos que fazem parte dessa 

luta. Nesse sentido, as vitórias jurídicas e sociais que ocorrem a favor da comunidade 

LGBT afetam positivamente a todos, mesmo que em situações e contextos distintos. Em 

questões de direitos adquiridos ao longo do tempo, pela comunidade LGBT, foi a 

legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo, direito conquistado 

primeiramente em 2001 na Holanda, que logo após se estendeu por mais países, como o 

Brasil em 2013, e a Irlanda em 2015. Apesar do avanço em alguns países, um estudo 

feito pela Associação Internacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e 

Interssexuais em 2017, aponta que em 72 países a relação de pessoas do mesmo sexo é 
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um delito, e em cerca de 8 nações o suposto crime seria punível com pena de morte. É 

evidente que há uma clara diferença entre orientação sexual, ou seja, a atração sexual de 

uma pessoa, e identidade de gênero, ou seja, ao gênero que a pessoa se identifica, 

porém, a ignorância e o preconceito acaba por criminalizar não somente as relações 

homoafetivas mas também travestis e transsexuais. Recentemente, o país da América 

Central Bermuda, se tornou o primeiro há reverter a decisão que permitia o casamento 

homossexual, demonstrando que a luta nesse sentido está longe de acabar e precisa ser 

constante. 

   Como já foi dito, o movimento LGBT está longe de ser homogêneo, possuindo 

diversas causas que buscam seu espaço na sociedade, como o caso dos transsexuais. A 

primeira vez que o termo transsexualidade foi utilizado pelo endocrinologista Henry 

Benjamin em 1953, quando tratou o caso de Christine Jorgensen, um jovem homem que 

queria se transformar em mulher. Benjamin escreve um livro treze anos depois da 

cirurgia “O Fenômeno Transexual” que abre o debate sobre a causa na medicina. Vale 

ressaltar que trata-se a transsexualdiade como uma doença, e, por assim ser considerada, 

era exigido um diagnóstico, sendo necessário a participação de um médico, ou seja, de 

um terceiro na situação do transexual. Essa relação de médico-paciente existente com 

aquele que buscava o diagnóstico como transsexual já inicia-se desgastada pois 

No caso da transexualidade, a situação se inverte: o paciente já se 
sente transexual, muitas vezes se sente transexual desde muito jovem. 
Ele vai ao médico para ter acesso ao resultado do diagnóstico, isto é, 
a cirurgia, e não buscando um diagnóstico desconhecido. Ele não vai 
ao médico para saber o que tem, vai para que o saber médico acredite 
no que ele tem e, a partir disso, permita sua cirurgia. (DIAS, 2014) 

 

É importante notar que a classificação da transsexualidade como doença afeta a 

vida daqueles que são transexuais, na medida que para se encaixar em um diagnóstico 

precisa necessariamente demonstrar seu sofrimento. Ou seja, para que uma pessoa trans 

possa receber o diagnóstico de transsexual, é preciso provar que esteja sofrendo pela 

situação atual de seu corpo, porém 

Esse sofrimento pode ser explicado não pela necessidade à cirurgia, 
mas pela sua obstrução programada ou pelo preconceito social. 
Assim, curioso constatar que o sofrimento que se espera que o 
transexual emita para que receba o diagnóstico de transexualismo 
pode, muito bem, ser causado pelo próprio diagnóstico (DIAS, 2014).  
 

Ou seja, para o transsexual é preciso provar não somente que é transsexual, mas 

que sofre com isso. Todo esse histórico demonstra o porquê de uma das principais lutas 

dos transsexuais é que a transsexualidade não seja tratada como doença. 
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Somada à luta contra a patologização da transsexualidade, há uma batalha contra 

a marginalização desse grupo social. Os transsexuais são excluidos do mercado de 

trabalho e consequentemente de outros setores da sociedade. Busca-se a introdução 

desse grupo nesse meio, para que as condições sociais dos transsexuais em sua maioria 

possa melhorar. Em pesquisa realizada pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis 

e Transsexuais, estima-se que 90% das pessoas trans no Brasil tenham que recorrer à 

prostituição pelo menos uma vez na vida, reflexos da exclusão social que vive esse 

grupo. Essa marginalização tem um preço caro. Pesquisa realizada pela ONG 

Transgender Europe (TGEu) aponta que mais de 2 mil transsexuais foram mortas no 

mundo todo num período de 8 anos, o Brasil lidera o ranking com mais de 800 mortes 

entre 2008 a 2016. 

Busca-se lutar contra a marginalização, patologização e ganhar alguns direitos 

sociais na justiça, como o direito a cirurgia de redesignação sexual e direito a utilizar o 

nome social. Certos avanços foram feitos no mundo, por exemplo no Brasil desde 2008 

o sistema público de sáude oferece a cirurgia do masculino para o feminino, e em 2010 

do feminino para o masculino, e a utilização do nome social também é permitida no país 

mesmo se a cirurgia não for realizada. Em contrapartida, decisões desfavoráveis à causa 

trans foram aprovadas recentemente como a proibição do presidente dos Estados Unidos 

Donald Trump da presença de transsexuais no exército americano - vale dizer que, 

apesar da proibição, a justiça americana negou o decreto do presidente e transsexuais 

podem se alistar no exército. Esse fato demonstra que a luta dos transsexuais contra o 

preconceito, a discrimiação, a marginalização está longe de acabar. Outra vitória 

significativa dessa causa foi a decisão do Conselho Federal de Psicologia, do Brasil, que 

proíbe a discriminação contra transsexuais e travestis, impedindo de tratá-los como 

doentes, assim como foi feito em 1999 com os homossexuais, e na França a 

transsexualdiade deixou de ser transtorno em 2010. 

A história de toda a causa LGBT, e da causa trans em específico, mostra as 

batalhas travadas e as que ainda precisam ser vencidas por esse grupo. Um dos 

principais pontos é despatologização como traz a advogada Maria Berenice, “Assim, 

tratar a transexualidade como doença, e não como identidade de gênero, acaba por 

patologizar a diversidade e prejudica o florescimento de uma sociedade democrática, 

que reafirma seu comprometimento com a igualdade jurídica por meio do respeito à 

diferença social”. Essa mudança é uma das formas de se combater a forte 

marginalização desse grupo. 
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4.2. Na OMS 

 
A Organização Mundial da Saúde possui um Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, CID, que é um 

registro de todas as doenças oficialmente reconhecidas. Em 1992, em uma decisão 

histórica, a homossexualiade foi retirada da classificação de doença no CID-10. Apesar 

da decisão da OMS, a homossexualidade já havia sido retirada de alguns países da 

classificação de doença, como nos Estados Unidos na década de 70, e no Brasil em 

1985, graças ao forte ativismo do Grupo Gay da Bahia (GGB). A homossexualidade foi 

considerada como doença por cerca de 50 anos pela OMS, mas na publicação do CID-

10 finalmente foi retirada. A despatologização foi uma importantíssima luta do 

movimento LGBT, e com esse fato consolidado, não se poderia mais tratar os 

homossexuais como doentes, buscando “curas”, tratamentos contra os mesmos. É uma 

importante forma de combate ao preconceito e à intolerância nos mais diversos países. 

     Além da OMS, outros importantes órgãos internacionais tomaram decisões 

relevantes ao movimento LGBT, como a Corte Europeia de Direitos Humanos, que 

afirmou na década de 90 que o Estado é responsável por garantir os direitos sociais do 

cidadão independente da orientação sexual do mesmo, e também decidiu 

favoravelmente aos processos de união homoafetiva, baseando-se no mesmo argumento. 

A União Europeia em 1999 descreve a orientação sexual como uma forma de 

discriminação que necessita ser combatida, e um ano depois na Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia explícita a proibição da discriminação por orientação 

sexual. Por mais que não seja um instrumento jurídico vinculante, é um importante 

marco na luta LGBT. 

Cerca de 40% dos países membros da ONU, criminalizam a homossexualidade, 

ou seja, o movimento LGBT como um todo. Esse ponto dificulta o debate aberto sobre a 

discriminação da comunidade LGBT como um todo. Com o avançar do tempo, o debate 

foi chegando à Assembléia Geral e importantes resoluções foram feitas, porém ainda 

falta uma adesão dos países africanos, asiáticos e da América. Na África por exemplo, 

cerca de 36 países possuem algum tipo de criminalização da prática homossexual, na 

Ásia o número chega a 24, como aponta os dados coletados pela Associação 

Internacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Interssexuais. 

Já a transexualdiade foi desconsiderada como doença pela OMS, na nova edição 

do CID-11, que vigora até o ano de 2022. Nela, "a transexualidade, antes vista como um 
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transtorno de identidade de gênero, agora é considera como incongruência de gênero.". 

Apesar de se manter no código, a transexualidade não é mais categorizada uma doença 

mental. No novo código, é entendida a transexualidade como “incongruência acentuada 

e persistente entre o gênero experimentado pelo indivíduo e aquele atribuído em seu 

nascimento. Mero comportamento variante e preferências pessoais não são uma base 

para o diagnóstico”. A publicação do novo código representa uma importante conquista 

do movimento trans que a buscava 28 anos após colocar a transsexualidade como 

transtorno mental, o órgão volta atrás e retira. 

5. Despatologização 

5.1. O que seria uma patologia? 

 
Esse conceito trata de desvios, tanto de origem anatômica quanto fisiológicos, 

que sejam considerados adversos da “normalidade”. Estes seriam causadores de 

alterações nas funções físicas e mentais, de modo que o indivíduo em questão sofreria 

com o desenvolvimento de problemas de saúde. Assim, resumidamente, o termo 

patologização poderia ser entendido como ato de atribuir a uma determinada 

característica do ser humano a qualidade de enfermidade (em outras palavras, a própria 

doença). 

Existem diversas críticas ao modo como, no contexto atual, a patologização é 

empregada pelos demais profissionais. O psicólogo James Hillman, por exemplo, revela 

sérios problemas em como se compreende o que seria uma doença. Seu principal 

argumento tange ao mérito de como esse processo abrange um “enquadramento” do 

indivíduo em perfis que seriam entendidos como problemáticos; e, conjuntamente ao de 

como o design desses perfis pode ser influenciado por convicções religiosas, políticas e 

culturais. 

Assim sendo, partiremos para o que significaria a despatologização. 

Este seria um processo análogo à retirada do rótulo de doença de uma 

determinada característica do indivíduo. Desse modo, no caso da transexualidade, esse 

processo, de forma concisa, tornaria esta qualidade do ser humano como considerada 

fora do conceito de enfermidade. Tendo isso em vista, é preciso compreender as 

consequências concretas da realização desse procedimento, que não se restringe apenas 

a uma simples denominação. 
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Questões importantes surgem a partir do vigor da despatologização da 

identidade trans. Nesse contexto, a nova determinação das políticas públicas de saúde 

(acerca do oferecimento gratuito de cirurgia de resignação sexual, de tratamentos 

hormonais, entre outros) em face do possível fim do status da transexualidade como 

doença e outros aspectos do papel do Estado e dos próprios centros de saúde são pontos 

de extrema urgência. Assim, é necessário que se pense o panorama das consequências 

práticas das decisões do comitê. 

5.2. A CID-11 

 
 Uma CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, ou de forma abreviada, Classificação Internacional de Doenças) 

é uma codificação criada para mapear, estatisticamente, questões de saúde recorrentes à 

população mundial, como transtornos psicológicos, dificuldades respiratórias e outros. 

A função da mesma é criar uma linguagem global, fazendo com que profissionais de 

saúde do mundo todo consigam trocar informações acerca de enfermidades. 

 Não há apenas uma versão da codificação: avanços na ciência e na compreensão 

das características humanas agregam novos conhecimentos, de forma que novas versões 

da CID costumam ser lançadas pela OMS. Nesse contexto, o CID-11 trouxe mudanças 

no entendimento da organização acerca da transexualidade. Se antes essa condição 

humana era reconhecida como um transtorno mental e comportamental, denominada 

pelo CID-10, datado de 1990, de “transexualismo”, após a reformulação, ela ainda está 

presente na nova versão do documento – entretanto, como “uma incongruência de 

gênero11”, dentro das características que se intitulam como “condições relativas à 

saúde sexual”. Como resultado, muitos especialistas consideram que essa reforma seja 

um passo para combater o estigma que aflige a população trans, ainda que mantendo as 

diretrizes para políticas públicas, de que a devida assistência médica (tratamentos 

hormonais, cirurgias, entre outros) deve continuar sendo oferecida.      

 Entretanto, é importante pontuar que, dentro do movimento militante, há 

controvérsias acerca da perspectiva de que a mudança do status da transexualidade de 

                                                           
11 SOLL MACHADO BORBA, Bianca. Incongruência de Gênero: um estudo comparativo entre os 
critérios diagnósticos CID-10, CID-11 e DSM-5. Disponível em: 
<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/143066>. Acesso em: 4 de outubro de 2018. 
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transtorno para incongruência é algo positivo. Para a professora Sayonara Nogueira, do 

Instituto Brasileiro Trans de Educação, a nova nomenclatura ainda traz o velho 

significado de patologia. A pesquisadora embasa sua tese na justificativa de que o termo 

“incongruência” traz a concepção de gênero como um conceito diagnóstico, médico – e 

não cultural.  

6. Acesso à saúde como política pública 

 
A população trans sofre diariamente com o preconceito presente na sociedade. A 

discriminação se manifesta no ambiente de trabalho, em casa, no meio acadêmico, e 

principalmente na área de saúde. A Declaração Universal de Direitos Humanos 

consagrou em 1948 que ''Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos" - ou seja, não se deve haver distinção de tratamento por uma pessoa ser 

trans.  

É de conhecimento que o Estado deve prover o acesso a saúde pública para a 

população, entretanto, o número de trans tem aumentado nos últimos anos em diversos 

países, e isso requer que os governos repensem a forma com que estão tratando esse 

público que merece uma atenção especial com profissionais qualificados. 

 O assistente social é muito importante no atendimento e recebimento das 

pessoas trans nos postos de saúde e hospitais, sendo necessário que o mesmo saiba 

como recebê-las e acompanhá-las durante todo o processo. É essencial que os 

assistentes sociais sejam instruídos sobre a diversidade que existe dentro da população 

trans, para que não haja discriminação. 

 A Psicologia trabalha com a saúde mental das pessoas. O público trans é 

extremamente carente desse acompanhamento. Muitos possuem traumas e doenças 

mentais, entretanto, mesmo que alguns deles sejam acompanhados por um psicólogo, 

muitas das vezes o profissional não faz um bom acompanhamento, pois não sabe lidar 

com esse público, e isso só aumenta o preconceito. 

 O nome social é a forma como a pessoa trans se identifica, seja como homem ou 

como mulher, independente do seu sexo biológico. O que mais se vê nos postos de 

saúde é que alguns profissionais não respeitam essas pessoas, desconsiderando o nome 

social, expondo a privacidade e não preservando o sigilo, fazendo com que a vítima se 

sinta mal. 



 26 

 Durante o atendimento de saúde várias pessoas trans são discriminadas e 

violadas, o profissional precisa entender que o paciente é uma vítima do preconceito 

presente na sociedade, e que o mesmo é um cidadão com direitos. O respeito e a 

credibilidade são extremamente essenciais durante as conversas e ao decorrer de todo 

tratamento. O profissional precisa sempre se disponibilizar para tirar dúvidas e ajudar da 

melhor forma o paciente. 

 Um dos principais motivos da escassez de profissionais qualificados para 

atender a população trans na área de saúde é a falta de se ensinar a respeito desse 

público nas universidades, pois em diversos casos o paciente precisa passar por vários 

médicos que não sabem como tratá-lo ou como fazer o procedimento de forma 

adequada, pois os mesmos não foram instruídos para tal. 

 A quantidade de pessoas trans aguardando na fila de espera para serem 

atendidas por um médico e realizarem uma cirurgia é enorme, mas o problema não é só 

a demora. Há também o fato de que poucos profissionais entendem bem do assunto, e 

isso dificulta o tratamento. Fora os riscos enormes que deixam o paciente ainda mais 

receoso de seguir o acompanhamento médico e realizar uma cirurgia. 

 O tratamento hormonal tem sido cada vez mais procurado pelo público trans, 

entretanto, há uma certa dificuldade durante o atendimento. Muitos endocrinologistas 

não receitam os hormônios com receio de prejudicar a saúde do paciente. Isso atrasa 

todo o procedimento, mais a demora na fila de espera - podendo durar anos de aguardo. 

 Poucas são as pessoas trans que visitam regularmente ao ginecologista e ao 

endocrinologista, não só pela falta de médicos especializados para atendê-las, mas 

também por receio de sofrer preconceito ou serem discriminadas. Muitas já sofreram 

algum tipo de violência durante o atendimento. É comum os casos serem mantidos em 

sigilo - o que permite que profissionais desqualificados continuem se comportando 

dessa forma. 

 Os procedimentos precisam de um diagnóstico de cada paciente para que a 

saúde do mesmo não seja prejudicada, entretanto na avaliação muitos pacientes são 

avaliados sem a consideração da orientação sexual, mas considerando o sexo biológico 

e o seu físico. 

 Grande parte do público trans não possui condições para arcar com as despesas 

de todo o procedimento, os tratamentos são caros, e a saúde pública é muito requisitada 

pela população, dessa forma muitas pessoas trans são impedidas de dar continuidade ao 
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tratamento, seja para um atendimento de rotina com um profissional até uma realização 

de uma cirurgia. 

7. Acesso à saúde no sistema carcerário  

 
Um fator comum em toda e qualquer sociedade regida por um governo é que 

nelas existem um conjunto de regras que separam os indivíduos livres daqueles que 

tiveram sua liberdade privada. Dentro deste segundo grupo encaixam-se criminosos, 

pessoas cujas ações foram designadas como danosas à sociedade como um todo. Por 

este motivo, são mantidas reclusas do resto dos cidadãos, os quais desfrutariam de uma 

sociedade menos violenta e mais segura, caso este sistema funcionasse. 

 O exemplificado acima se enquadra no modelo de encarceramento que 

utilizamos atualmente, no qual a força policial prende indivíduos que infringem o 

Código Penal vigente em tal Estado ou federação. Entretanto, este sistema é, em sua 

natureza, elitista e segregacional, pois é direcionado majoritariamente a um grupo bem 

marcado e estigmatizado na sociedade. O fracasso do sistema carcerário é evidente 

desde o século XIX. Segundo Foucault: 

Desde o começo a prisão devia ser um instrumento tão aperfeiçoado 
quanto a escola, a caserna ou o hospital, e agir com precisão sobre os 
indivíduos. O fracasso foi imediato e registrado quase ao mesmo 
tempo que o próprio projeto. Desde 1820 se constata que a prisão, 
longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve apenas 
para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na 
criminalidade. (FOUCAULT, 1979, p.132) 
 

Assim, grande parte da população carcerária é aquela mais fragilizada. São 

pessoas de baixa renda, pessoas negras, imigrantes e outros grupos desfavorecidos, os 

que constituem a maior parte da população carcerária. Dentre estes grupos, trata-se 

neste capítulo da população transgênera, transexual e travesti encarcerada ao redor do 

mundo, sendo os dados retirados apenas de casos nos quais a transgeneridade do 

indivíduo é reconhecida. Isto pois em países cuja transgeneridade não é reconhecida 

pelo Estado ou organizações do mesmo, as estatísticas quanto a esse grupo são nulas, 

sendo retratados ou mencionados como homens afeminados ou mulheres 

masculinizadas. Também comum é a menção destes como indivíduos de sexualidade 

desviante, ao invés da sua identidade de gênero. 

Entre os diversos motivos que levam pessoas ao crime - os quais não são todos 

necessários serem abordados neste guia -, um deles é a falta de oportunidade no 
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mercado de trabalho legal. Este empecilho obriga essas pessoas a optarem por 

atividades ilícitas, como o tráfico, o furto e a prostituição, nos países em que é ilegal. O 

que acontece nesses casos é que as prisões tornam-se lotadas de indivíduos que 

recorreram ao crime por motivo de sobrevivência. Assim, poderiam não estar em 

situações como esta se tivessem sido amparados pelo Estado corretamente.  

Para compreender esse fenômeno, é necessário avaliar a que tipo de vida a 

maioria das pessoas trans são permitidas a ter. Em sociedades onde a transgeneridade 

ainda é ilegal, seja por motivos políticos ou ideológicos, os indivíduos que assumem a 

sua identidade de gênero precisam se adaptar ao mercado ilegal para sobreviver. Assim, 

sem qualquer respaldo legal da justiça ou de outros órgãos públicos, essa pessoa irá ter 

uma subvida, frequentando poucos dos espaços de uso comum e quase na maioria do 

tempo a noite, onde essas atividades são “permitidas”. 

Em grande parte dos casos, a transgeneridade feminina é quase sempre associada 

à prostituição. Isto se dá pois as mulheres transexuais e travestis são renegadas a 

diversos direitos básicos, gerando um quadro de alta taxa de evasão escolar e de pouco 

espaço no mercado de trabalho formal, levando as mesmas a recorrerem à prostituição 

como fonte de renda. Nos anos escolares, as constantes perseguições de colegas de 

classe e a falta de apoio por parte do corpo docente da escola corroboram para essa 

evasão, contribuindo para que, futuramente, esses indivíduos tornem-se adultos sem 

formação e chance de competir no mercado de trabalho. 

Um relatório de 2017 da associação Stonewall afirmou que, durante a vida 

escolar, quase a metade dos alunos LGBT sofrem bullying. Esses dados são mais 

alarmantes quando direcionados aos alunos trans. Segundo o relatório, 2 a cada 3 

sofrem bullying por serem transgênero, mais de 2 a cada 5 já tentaram suicídio e um a 

cada 10 já recebeu ameaça de morte. Esses números revelam que, mesmo em países 

cuja política em relação à comunidade T12 vem crescendo, ainda há muito a ser mudado 

na esfera pública. Entre os desafios enfrentados por crianças trans está a falta de 

informação sobre o assunto da identidade de gênero, a perseguição por colegas, o 

desrespeito ao nome/gênero ao qual gostariam de serem tratadas e o uso forçado de um 

banheiro ao qual não se identificam. 

Ainda na infância, o autoentendimento de uma pessoa como transgênero é muito 

sutil. Na maioria dos casos, duvida-se primeiro da sexualidade, indagando se o motivo 

                                                           
12 Termo utilizado para fazer referência à comunidade de pessoas transgênero. 
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de não se adaptar aos demais colegas e gostar daquilo que lhe é esperado seja, na 

verdade, porque não são heterosexuais. O tipo de atração que estas crianças têm por 

aquilo que é do gênero oposto é muito comum também em crianças que posteriormente 

se identificam como lésbicas, gays ou bi. Estudos apontam que meninos com até os 3 

anos de idade que fogem os papéis de gênero tradicionais possuem uma maior tendência 

a se descobrirem gays quando adultos. Essa ruptura inclui a brincadeira com bonecas, o 

desconforto em exercer o papel masculino quando brincam de “casinha” e um interesse 

em maquiagens e roupas femininas, especialmente as da figura materna. Posteriormente, 

um pouco mais madura, essa criança apresenta tendências mais frequentes de se portar 

como um indivíduo do gênero oposto, exibindo a vontade de não mais “brincar” de se 

vestir com tais roupas, mas de usá-las no seu cotidiano. 

Esse comportamento é muito comum e, por causa disso, muitos pais vêm 

tentando oferecer aos seus filhos uma educação sobre gênero de forma neutra, não 

impondo a eles qualquer tipo de brincadeira, cor ou gosto. Para esses pais, o importante 

é que a criança experimente de tudo para que, quando crescer, possa decidir sozinha 

com o que quer brincar, usar e ser. Este tipo de educação contribui, sobretudo, para que 

a criança possa se manter dentro do sistema de ensino sem traumas, para que 

posteriormente seja capaz de competir em uma vaga em universidades e em postos de 

trabalho. 

 Internacionalmente, são poucos os países que alocam pessoas trans de acordo 

com a sua identidade de gênero. Entre os diversos pontos que este debate alcança, o 

principal é que, em prisões femininas, mulheres trans que não tenham feito a cirurgia de 

redesignação sexual seriam uma provável ameaça às demais detentas, biologicamente 

femininas. Esse tipo de análise é altamente contestada, embora certos grupos reforcem 

este argumento em relatórios mal intencionados, como o feito pela organização Fair 

Play for Women.  

Por outro lado, em uma matéria13 publicada pelo Independent, diversos ativistas 

prontamente analisaram dados14 do Ministro da Justiça do Reino Unido e apontaram as 

falhas deste estudo. Exemplificando, o relatório afirma que 41% das mulheres trans 

                                                           
13 A recent study claimed that 41 per cent of transgender prisoners are sex offenders – this is why 
it's false. Disponível em: <https://www.independent.co.uk/voices/41-per-cent-trans-transgender-trans-
women-prisoners-sex-offenders-false-study-statistic-this-is-why-a8072431.html>. Acesso em 12 de 
outubro de 2018. 
14 Disponível em: <https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7420>. 
Acesso em 12 de outubro de 2018. 
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encarceradas no Reino Unido são acusadas de crimes sexuais e, para chegar a este 

número, utilizou-se somente a justificativa de a unidade onde estão alocadas serem 

reservadas para criminosos do tipo. Segundo ele todos os detentos das oito unidades no 

Reino Unido (Ashfield, Bure, Isle of Wight, Littlehey, Rye Hill, Stafford, Usk and 

Whatton) são criminosos sexuais, embora os dados retirados do site do Ministro atentem 

que pelo menos cinco unidades também abriguem detentos presos por outros crimes. 

Dentro do sistema carcerário, mulheres transgênero são alocadas em prisões 

masculinas, sendo obrigadas a dividir cela com homens cisgênero. No cotidiano, isso 

resulta em casos de abuso sexual e tortura diária. Essas detentas são visualmente 

femininas e se identificam como tal, entretanto, ainda são tratadas como homens 

afeminados, tendo seu nome e gênero desrespeitado. Também sofrem abuso emocional 

e tem sua terapia hormonal interrompida, revertendo o processo de anos de 

hormonização e impedindo estas mulheres de terem a fisionomia com a qual se 

relacionam melhor. Esse é o quadro da maioria dos presídios ao redor do mundo, salvo 

aqueles que possuem alas especiais para essa população ou acompanhamento hormonal, 

sendo muito mais raro e recente a autorização para que sejam alocadas a presídios 

femininos.  

Quanto aos homens trans, alvos menores de pesquisas quanto à transgeneridade 

no sistema carcerário, estes vão para alas e unidades femininas, também tendo seu 

tratamento hormonal interrompido. Enquanto os dados sobre detentas trans são largos e 

fáceis de serem achados, especialmente os que reportam abusos sexuais e torturas, há 

poucas fontes que atestem o quadro de vida desses indivíduos nesse ambiente. 

Na maior parte dos países, não existe uma legislação que monitore esses tipos de 

casos. O maior perigo reside na ausência de políticas que fiscalizem o quadro das 

pessoas trans nesse espaço. Ainda que sua liberdade tenha sido retirada, são seres 

humanos e como tal, devem ter seus direitos reconhecidos. O fato da transgeneridade 

ser considerada uma patologia, abre justificativa para que sejam postos em hospícios, 

alas médicas e psiquiátricas ou manicômios, sendo tratadas como doentes mentais, 

como a CID-10 prevê.  

A alteração na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial 

da Saúde do capítulo de “transtornos mentais de identidade de gênero” para “condições 

relativas à saúde sexual” pode não representar o fim da instrumentalização da transfobia 

ou a solução para todos os problemas relacionados à população trans. Entretanto, pode-

se pensar que junto a essa despatologização, os Estados percebam a necessidade de se 
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promover políticas públicas especializadas a essa população, como a alocação de 

pessoas trans em presídios masculinos ou femininos de acordo com a sua identidade de 

gênero, promovendo junto a isso uma adequação e convivência segura nestes espaços. 

8. Dados internacionais 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mapa de leis sobre proteção a orientação sexual no mundo. 

(ILGA – The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.) 

 

O gráfico abaixo explicita as diretrizes dos demais países acerca da viabilidade 

da cirurgia de redesignação de gênero. 

 

  
Mapa sobre a viabilidade da cirurgia de redesignação de gênero. 

Transgender Europe (TGEU) 
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Legenda: 

• Verde escuro: O tratamento está disponível. 

• Verde claro: Nem todos os meios de modificações corporais estão disponíveis. 

• Verde água: Sim, mas em partes restritas do país. 

• Cinza: Não há dados. 

• Vermelho: Não há quaisquer tipos de tratamentos disponíveis. 

 

Esse esquema explicita o número de candidatos transexuais a órgãos públicos 

em cada país. 

 

Mapa sobre o numero de candiatos transsexuais a orgãos públicos 

(LGBTQ Representation and Rights Research Initative) 

Legenda: 

Quanto mais escuro o verde, mais candidatos transsexuais. 

 

O mapa seguinte traz para o debate o contexto europeu acerca do tratamento da 

população trans. 

 

 

 

 

Mapa sobre os direitos trans 

na Europa  

Fonte: Trans Right Europe 

Map & Index (TGEU) 
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24 países exigem esterilização em reconhecimento de identidade de gênero. 

Legenda: 

• Vermelho: Exigem a esterilização. Ou seja, para que o cidadão transexual 

possa mudar legalmente de gênero, primeiramente, ele necessita passar pela cirurgia de 

remoção genital e esterilização. 

• Azul: Nenhum tipo de esterilização ou procedimento cirúrgico é requisitado 

para que o cidadão transexual mude seu gênero legalmente. 

• Verde: Não há reconhecimento legal de gênero. 

9. Posicionamentos das delegações 

 

África do Sul 

 

A República Sul Africana, ao contrário de muitos países vizinhos no continente, 

possui diversas legislações voltadas para a comunidade LGBT. Atualmente, é o único 

país que oferece proteção de acordo com a constituição contra discriminações baseadas 

em sexo, gênero e orientação sexual. Um Ato do Parlamento de 2003, a Alteration of 

Sex Description and Sex Status Act, declara que qualquer pessoa cujas características 

sexuais secundárias tenham sido alteradas por intervenção ou tratamento médico, ou por 

desenvolvimento natural devido a processos de redesignação de gênero, ou indivíduos 

intersexo podem requisitar a alteração do registro de sexo na certidão de nascimento.  

Para realizar a alteração não é necessário que o indivíduo tenha passado por 

intervenções cirúrgicas, sendo suficiente o tratamento hormonal, permitido desde os 18 

anos de idade. E, apesar de ser possível adquirir tais serviços na esfera pública, não há 

medidas eficazes que garantam o mesmo. Assim, aqueles que fazem uso de hormônios 

são os que buscam pela esfera privada, sendo fornecedores majoritariamente localizados 

nos grandes centros urbanos. Ademais, a cirurgia de redesignação sexual é concentrada 

em apenas dois hospitais do país, sendo realizadas apenas 4 operações ao ano em cada e 

existindo uma longa lista de espera. É muito comum relatos de cidadãos sul africanos 

realizarem a cirurgia em outros países que não o seu. 

Segundo um relatório feito em 2017, a África do Sul é o país com o maior índice 

de casos de HIV/AIDS do mundo, tendo um total de 7.2 milhões de indivíduos 

infectados, o que representa 18.9% da população total. Entre os grupos com maior 

índice estão homens gays, mulheres transgênero, profissionais do sexo e usuários de 
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drogas injetáveis. Entretanto, o país foi o primeiro na África subsaariana a aprovar 

integralmente o uso da PrEP, que atualmente é disponibilizada a indivíduos com maior 

risco de infecção. 

 

Alemanha 

 

 A Alemanha é um Estado que teve seu processo de reunificação somente no ano 

1990, resultante da queda do muro de Berlim e do fim da União Soviética. Entretanto, 

leis para a comunidade transgênero tem sido executadas desde os anos 1980, com a Lei 

Transexual (Transsexuellengesetz ou TSG) promulgada na Alemanha Ocidental. 

Segundo esta lei, um indivíduo poderia alterar legalmente seu nome e gênero em 

documentos civis, contanto que tivesse realizado a cirurgia de redesignação de sexo. 

Além disso, outras três condições deveriam ser preenchidas: o indivíduo não poderia ser 

casado, deveria ser estéril e deveria aparentar todas as características sexuais do sexo 

oposto. Após décadas de debate e discussão, a obrigatoriedade da realização da cirurgia 

foi alterada em 2011, quando o Tribunal Constitucional Federal o julgou como 

inconstitucional. Diversas outras alterações foram também realizadas na TSG, como o 

tratamento de um indivíduo por pronomes baseado no seu nome, ao invés de apenas no 

seu gênero registrado e outras medidas. 

Atualmente, na Alemanha, há ainda uma série de empecilhos no que concerne à 

população trans. Por exemplo, uma mulher transgênero pode apenas ser registrada como 

pai de uma criança, ao contrário do registro de mãe que lhe adequaria melhor por se 

identificar com o gênero feminino. Assim, o Estado alemão entra em contradição com a 

decisão de 2011. Teoricamente, por anular a obrigatoriedade de se ter realizado a 

cirurgia de redesignação sexual para alterar seus documentos, passa a ser permitido, por 

exemplo, que um pai de a luz a uma criança e que uma mãe não seja aquela que lhe deu 

à luz.  

 Apesar de haver alguns atrasos na legislação alemã, especialmente na TSG, 

segundo ativistas da comunidade LGBT, o Estado foi pioneiro na decisão histórica de 

oferecer uma terceira opção no campo de sexo/gênero na certidão de nascimento e em 

outros registros civis. De acordo com os legisladores, os mesmos estariam agindo em 

prol de indivíduos intersexo, não-binários e outras pessoas trans que não se sentem 

representados pela categoria de masculino e feminino.  
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Angola 

 

A República Angolana é um Estado africano de colonização portuguesa cuja 

independência foi conquistada somente em 1975. Em território angolano, há mais de 

mil comunidades religiosas, embora a comunidade cristã ou de alguma religião 

inspirada pelo cristianismo seja mais expressiva e majoritária. A população muçulmana 

corresponde a somente 1 a 2% da sociedade e é, de maneira geral, sunita. 

No país, as legislações que defendem a comunidade LGBT são poucas. Desde 

2015, a discriminação no ambiente de trabalhos baseada em sexo - sendo a interpretação 

imprecisa - é crime. Além disso, a prática de atos homossexuais não é mais ilegal desde 

2017, com a aprovação de um novo Código Penal. Atualmente, não há legislação 

específica que permita a pessoas trans a alteração do seu gênero em documentos civis. 

De mesmo modo, não há acesso à tratamentos hormonais ou à cirurgia de redesignação 

de sexo no país. 

 

Anistia Internacional 

 

A Anistia Internacional data de 1961, quando um advogado britânico iniciou 

uma mobilização pela liberdade de dois estudantes portugueses ao saber da sua prisão. 

Desde então, a organização vem lutando pelos ideais da justiça, igualdade e liberdade ao 

redor do mundo, estando presente em mais de 150 países advogando pelos direitos 

humanos. 

No que tange a população trans, a Anistia Internacional se compromete a 

combater a discriminação contra essa comunidade, atuando na busca pelo 

reconhecimento legal da identidade de gênero. A atuação da AI já gerou resultados em 

países como Grécia, Dinamarca e Noruega, que passou a reconhecer a identidade de 

gênero em seu país, mas também na Finlândia, onde lutou pelo reconhecimento da 

identidade de gênero de um adolescente sem que o mesmo precisasse ser esterilizado. 

Atualmente, além de publicar relatórios que destrincham a questão dos direitos 

humanos ao redor do globo, a organização também elabora petições, faz apelos e 

denúncias, trabalha junto à sociedade e aconselha diretamente na criação e elaboração 

de leis direcionadas a comunidade transgênero. 
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Arábia Saudita 

 

O Reino da Arábia Saudita, desde sua criação em 1932, tem sido uma monarquia 

absolutista teocrática, cuja religião é o islamismo. Dentro das diversas vertentes e 

correntes desta religião, uma das que mais influenciam na Arábia Saudita é o 

wahabismo, sendo considerada uma doutrina ortodoxa e ultraconservadora dentro do 

salafismo. 

O país detém grande influência sobre o povo islâmico, visto que uma das suas 

práticas, o hajj, o ritual de peregrinação a Meca deve ser praticado ao menos uma vez na 

vida por todo muçulmano. No total, são cerca de 4 milhões de peregrinos entrando em 

território saudita para a peregrinação. 

Como um país islâmico, a Arábia Saudita tem seu Código Penal baseado nas leis 

da Sharia (ou xaria, escrita no português). Sendo assim, como os demais países que 

adotam esse sistema, a homossexualidade é um crime gravíssimo e punível com morte. 

Do mesmo modo, cross-dressers e a transgeneridade também são crimes em território 

saudita, tendo como punição tortura, chicotadas, multas, aprisionamento e, para 

estrangeiros, deportação. 

Não é permitida, segundo a xaria, a operação de redesignação de sexo dentro do 

Reino, assim como a obtenção de novos documentos que tenham constado alteração de 

gênero. Como constatado pelo governo britânico, pessoas transgênero que estejam 

viajando pela Arábia Saudita irão passar por dificuldades consideráveis e o risco, caso 

sua transgeneridade seja descoberta, é que estas piorem. 

 Os costumes sauditas, bem como o seu sistema legal saudita, diferem 

intensamente dos presentes em países ocidentais. Em território saudita, suspeitos podem 

ser detidos sem prestação de queixa e nem sempre tem autorização para pleitear uma 

defesa legal. Além disso, é muito comum casos onde a família de um indivíduo 

homossexual ou transgênero se sinta obrigada a matar o mesmo, de modo a restaurar a 

honra da família e posição dentro da comunidade. 

  

Argentina 

 

 A República Argentina está localizada na parte sul do continente americano e 

possui a terceira maior população desta porção. Apesar de historicamente ter passado 

por períodos turbulentos, tendo enfrentado uma guerra de independência, uma guerra 
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civil e diversos golpes militares no século XX, atualmente a Argentina se mantém como 

uma das maiores economias da América do Sul. Segundo o artigo 2º de sua 

constituição, O Governo Federal (argentino) apoia a religião Católica Apostólica 

Romana. Assim, o país se define hoje como um Estado não-laico, embora o catolicismo 

não tenha sido elevado ao status de religião oficial e garanta aos seus cidadãos a livre 

prática das demais religiões. 

 No que tange à população transgênero, a Argentina é um Estado referência em 

legislação para a comunidade. Desde 2007, apresentada pela deputada Silvia 

Augsburger, a Câmara argentina vem tentando passar a Lei da Identidade de Gênero, 

aprovada em 2012, e que define a identidade de gênero como "a experiência interna e 

individual de gênero da forma como cada pessoa a sente". Esta foi considerada uma das 

leis mais liberais sobre a mudança de gênero do mundo, permitindo que pessoas alterem 

seu gênero nos documentos oficiais sem ter de passar primeiro por um diagnóstico 

psiquiátrico ou por uma cirurgia. Assim, os argentinos que sentem que seus nomes nas 

carteiras de identidade não refletem seu gênero verdadeiro devem receber um 

diagnóstico médico de disforia de gênero e apresentar uma ação na Justiça. 

 Outro avanço argentino foi a aprovação da lei de número 26.743 no novo 

Código Civil, que afirma que “todas as pessoas têm direito à vivência interna e 

individual de gênero tal como a sinta”. Deste modo, retira-se do genital o papel de 

determinante da sexualidade e passa a atribuí-la a identificação individual. Desde então, 

demais projetos de lei foram debatidos na Câmara argentina, como a instituição de uma 

bolsa mensal, isto é, uma espécie de aposentadoria precoce, para travestis e transexuais 

acima de 40 anos de idade. O embasamento deste projeto tem em mente que, apesar da 

expectativa de vida da população argentina atingir os 70 anos, para a comunidade 

transgênero esse número é de 35, segundo o Instituto Nacional contra a Discriminação, 

a Xenofobia e o Racismo (INADI). 

 Em questões de saúde, a lei de 2012 estabelece que os tratamentos médicos de 

adequação de gênero sejam incluídos no Programa Médico Obrigatório e, portanto, 

oferecidos pelo sistema de saúde argentino. Não obstante, pessoas da comunidade ainda 

relatam que, quando chegam aos hospitais, às vezes são ridicularizadas e, em alguns 

casos, tratadas pelo sexo biológico, ao invés do gênero o qual se identifica. Vale 

lembrar também que a lei somente faz referência e contempla homens e mulheres trans, 

permitindo que a alteração entre os dois gêneros seja feita nos registros civis, e assim, 

não contempla aqueles que não se identificam com nenhum dos dois. Do mesmo modo, 
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dificuldades de acesso à saúde, educação e trabalho formal continuam sendo fonte de 

exclusão da população transexual. 

 

Austrália 

 

 A Austrália é uma democracia constitucional com um governo parlamentar 

federal livremente eleito. Em uma eleição parlamentar federal livre e justa, realizada em 

julho de 2016, a coalizão do Partido Liberal e do Partido Nacional conquistou a maioria 

na Câmara dos Representantes e formou um governo com Malcolm Turnbull como 

primeiro-ministro15. 

 As Diretrizes do Governo Australiano sobre o Reconhecimento do Sexo e 

Gênero (julho de 2013, atualizado em novembro de 2015) se aplicam e afirmam no 

parágrafo 26 que: “A cirurgia de redesignação sexual e/ou terapia hormonal não são 

pré-requisitos para o reconhecimento de mudança de gênero nos registros do governo 

australiano”16. 

 Não há leis que criminalizem a conduta sexual entre pessoas do mesmo sexo 

entre adultos. A discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero é 

proibida por lei em uma ampla gama de áreas, inclusive no emprego, habitação, direito 

de família, impostos, pensão alimentícia, imigração, aposentadorias, assistência a 

idosos, e segurança social17. 

 

Brasil 

 

 No Brasil, a questão da comunidade trans é latente na sociedade, ainda que 

constantemente seja ignorada pelas autoridades nacionais. Este seria o país com maiores 

índices de assassinato de travestis e transexuais de toda a América Latina, chegando a 

uma taxa de 144 mortes em 2016, segundo dados da Rede Trans Brasil, em parceria 

com a ONG Transgender Europe. Na legislação brasileira contemporânea, não há 

                                                           
15 US Department of State. Australia 2017 Human Rights Report. Disponível em: 
<https://www.state.gov/documents/organization/277309.pdf>. Acesso em: 23 out. 2018. 
16 AMNESTY INTERNATIONAL AUSTRALIA. What is the position in Australia for transgender 
people and identity documents? 2017. Disponível em: <https://www.amnesty.org.au/wp-
content/uploads/2017/10/Transgender-people-and-identity-documents-Australia-2017.pdf>. Acesso em: 
23 out. 2018.  
17 US Department of State. Australia 2017 Human Rights Report. Disponível em: 
<https://www.state.gov/documents/organization/277309.pdf>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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especificações quanto ‘a questão da população transexual, ainda que demasiadas 

decisões de tribunais, como o STF, tenham decidido pelo avanço de determinados 

direitos sociais, como a mudança de nome e gênero no registro civil sem a necessidade 

da realização da cirurgia de redesignação sexual. 

 Entretanto, a situação da população trans na sociedade brasileira ainda se 

apresenta como demasiadamente problemática, uma vez que a mesma sofre de diversas 

formas de repressão, como a exclusão do mercado de trabalho e a violência urbana. 

Nesse sentido, nota-se ainda a discriminação no atendimento médico público (Sistema 

Universal de Saúde, o SUS), que, por sua vez, conta com recursos escassos para 

suportar a toda a demanda por tratamento medicinal - mesmo sendo assegurado pelo 

Estado que, ao apresentar queixa em uma unidade de atendimento, o cidadão tenha 

direito de requerer o tratamento médico correspondente à sua vontade. 

 Ademais, o Conselho de Medicina Federal do Brasil, em sua resolução 

1.955/2010, declarou compreender o paciente transexual como portador de desvio 

psicológico permanente - consequentemente, este órgão considera os tratamentos 

referentes a essa questão como uma forma de terapia. Entretanto, a questão de se 

considerar a transexualidade como uma forma de anormalidade no quesito da psiquê 

ainda é uma fonte de discordância dentro do movimento trans, como já explicitado. 

 

Canadá 

 

O Canadá é uma monarquia constitucional com um governo parlamentar federal. 

Em uma eleição federal multipartidária livre e justa realizada em outubro de 2015, o 

Partido Liberal, liderado por Justin Trudeau, obteve a maioria dos assentos no 

parlamento federal18. 

O Canadá se tornou o primeiro país da América, e o quarto do mundo a legalizar 

o casamento entre casais homoafetivos, em julho de 2005, mostrando ser em 

comparação a demais países, um pioneiro nas conquistas dos direitos LGBT em geral. 

Homossexuais podem se alistar no Exército Canadense desde 1992. Além desses dois 

pontos, a segunda maior Igreja Cristã do Canadá, a United Church of Canada, apoia 

abertamente o casamento gay. O Canadá possui uma Parada Gay com grande 

                                                           
18 US DEPARTMENT OF STATE. Canada 2017 Human Rights Report. Disponível 
em:<https://www.state.gov/documents/organization/277559.pdf>. Acesso em: 23 out. 2018.  
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visibilidade, sendo que a última teve a participação do Primeiro-ministro Canadense 

Justin Trudeau, que busca reafirmar seu compromisso com a causa LGBT.  

Sobre os direitos trans mais especificamente, o Canadá também vem 

demonstrando avanços na aquisição de direitos e na proteção, criando leis 

antidiscriminação. Em julho de 2017, o Canadá aprovou uma lei que torna ilegal 

desrespeitar identidade de gênero da população trans, ou seja, assim como a homofobia 

no Canadá é considerada crime, a transfobia também foi colocado nesse patamar. Outro 

ponto importante, é que no Canadá não se tem a necessidade da realização da cirurgia 

de redesignação sexual para que se mude a certidão de nascimento, e os passaportes 

canadenses não há mais a identificação de sexo, outra vitória da comunidade trans. 

Quando nos Estados Unidos, país vizinho ao Canadá, endossou uma lei que proibia a 

presença de transgêneros no exército, o Canadá respondeu a essa lei, que foi 

considerada inconstitucional pelo supremo tribunal americano, convidando que 

transgêneros se alistarem no exército. Acerca da cirurgia de redesignação sexual, o 

território de Ontário afirmou que disponibilizaria o acesso a essa cirurgia em 2018. 

Acerca do acesso a rede de saúde no Canadá, varia de território em território, 

que possuem legislações distintas, porém com a lei antidiscriminação endossada, a 

população possui um acesso mais democratizado e menos excludente que em 

comparação a outros países em todos os territórios. Em relação às cirurgias permitidas e 

realizadas também há essa divergência, por exemplo na Nova Escócia, que tem a 

principal cidade sendo Halifax, o sistema de saúde desse território realiza diversos tipos 

de cirurgia como a mastectomia (remoção da mama), histerectomia (remoção do útero), 

penectomia (remoção do pênis), dentre outras. Já em Ontario, que tem como principal 

cidade Toronto, uma das mais importantes do Canadá, a maioria dos procedimentos 

necessários é realizado, recebendo também membros de outros territórios canadenses 

onde o sistema de saúde não realiza esse tipo de cirurgia. Informações essas que são 

fornecidas pelos próprios sites do ministerio da saude de cada território. 

Com os avanços nas leis antidiscriminação a população trans e direitos acerca de 

mudança da certidão de nascimento, no passaporte, e a proibição em alguns territórios 

do Canadá sobre terapias de conversão, como Vancouver fez em 2018, ou Manitoba em 

2015, e com o Primeiro-Ministro discursando abertamente em favor da comunidade 

LGBT como um todo, o Canadá demonstra avanços significativos nas causas trans. 

 

 



 41 

China 

 

 A China viveu em sua história um período revolucionário que levou o Partido 

Comunista ao poder em 1949, e o mesmo partido se perpetuou no poder desde então. A 

China possui uma sociedade conservadora que pouco se discute acerca dos direitos 

LGBT, e a homofobia e a transfobia são evidentes no país. 

A homofobia foi e ainda é muito forte na China, fazendo com que a comunidade 

LGBT seja reprimida por mais que a homossexualidade ou a transexualdiade não sejam 

crimes. A China, por exemplo, proibiu em 2017 conteúdos LGBT na internet, e, em 

2018, durante um show da cantora britânica de origem albanesa Dua Lipa na China, 

alguns fãs da cantora foram expulsos por estarem com bandeiras do movimento LGBT. 

Outro fato decorrente da estrondosa homofobia na China é que homossexuais estão 

casando para poder esconder suas reais orientações sexuais, o chamado casamento de 

conveniência. Em 2017, a Humans Right Watch, ou Observatório dos Direitos 

Humanos, denunciou a existência de uma espécie de “cura gay” na China, onde 

homossexuais eram submetidos a terapias e até mesmo eletrochoques para deixarem de 

apresentar esse tipo de comportamento, e como na China não há leis que condenam 

homofobia, aqueles que são submetidos a esse processo não conseguiam buscar ajuda 

legal na justiça. O casamento entre pessoas homossexuais não é legalizado na China, 

mesmo que já tenha havido discussões acerca do tema. 

Sobre a transexualidade, existem regras duras para que se possa realizar a 

cirurgia de redesignação sexual e trocar na certidão. A comunidade trans na China conta 

com um importante nome Jin Xing, primeira a realizar a cirurgia legalmente no país, 

além de ser uma figura pública na China, além de um passado histórico que remete ao 

cross-dressing, ou seja ao ato de se vestir com roupas comuns do gênero oposto, como 

por exemplo nas óperas de Pequim, ou no conto de Hua Mulan, que inspirou o filme de 

animação Mulan, onde uma heroína precisa se disfarçar como um homem para entrar no 

exército chinês, esse fato do cross-dressing explica a aparição de transgêneros na mídia 

na China, mas aqueles que não vivem nos holofotes, a vida é consideravelmente mais 

difícil. Mesmo assim, o preconceito ainda é muito forte, e por mais que a cirurgia seja 

legal, existem regras que precisam ser seguidas para a realização da mesma. As regras 

incluem uma maioridade de 20 anos, uma ficha policial limpa, não podem ser casados e 

precisam de aprovação da família, esse último dificulta e muito a realização de 

cirurgias, uma vez que a aprovação desse tipo de cirurgia é baixíssimo, tal qual os 
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transgêneros em si. A dificuldade de realizar a cirurgia afeta também a mudança de 

gênero na certidão de nascimento, uma vez que são poucos os distritos que aceitam a 

troca, como Shanghai aprovou em 2014, mas é preciso provar que a cirurgia foi 

realizada. A transfobia da sociedade e do Estado dificultam a realização da cirurgia, 

fazendo com que muitos a realizem fora do país, e a mudança de gênero nos 

documentos também é debilitada. 

 

Costa Rica 

 

A homossexualidade é legal na Costa Rica desde 1971, e o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo será aprovado em 2020, quando se terá a anulação de uma lei 

que explicita o casamento homoafetivo como proibido. O atual presidente 

costarriquenho Carlos Alvarado demostra certos avanços sociais nas causas LGBT 

como um todo, sendo a conquista da legalização do casamento gay como uma, e ter 

vencido nas urnas o candidato conservador Fabricio Alvarado, que tinha como principal 

medidas a continuação da proibição do casamento homossexual, ameaçando até retirar a 

Costa Rica da Corte Interamericana de Direitos Humanos por essa se declarar a favor do 

casamento, esses exemplos demonstram que a vitória de Carlos também pode ser 

considerada uma vitória da comunidade LGBT no país latino.  

Além de 2018 ter sido marcado pela conquista do direito ao casamento 

homoafetivo, mesmo que seja só legalizado de fato em 2020, outro fator importante foi 

a conquista da aprovação da mudança de nome nos documentos oficiais de acordo com 

o gênero da pessoa, seguindo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, 

apesar de a Costa Rica apresentar altos números de homofobia e transfobia, é 

perceptível os diversos avanços sociais que se tem conquistado na Costa Rica, 

principalmente com a eleição de Carlos Alvarado. A comunidade trans conquistou uma 

vitória significativa com a permissão de troca de nome nos documentos oficiais do 

governo. 
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Cuba 

 

 Cuba em 1959 passou por um processo revolucionário, que estabeleceu anos 

depois um regime comunista no país, liderado por Fidel Castro. Esse regime é vigente 

até os dias de hoje, porém o governo de Fidel foi para seu irmão Raúl Castro em 2011 e 

em 2018 os Castro deixam o poder, e assume a presidência Miguel Díaz-Canel 

Sobre os direitos LGBT em Cuba, nos primeiros momentos da revolução, 

principalmente durante a década de 60 havia uma forte perseguição aos homossexuais, o 

que era considerado crime. Somente em 1979, Cuba legalizou a homossexualidade, e 

parou de mandar homossexuais a campos de “reeducação”. O próprio Fidel Castro 

reconheceu o erro da revolução pela perseguição aos homossexuais. Apesar de ser 

permitido ser homossexuals, o casamento de pessoas do mesmo sexo não é legalizado 

em Cuba, porém vem se discutindo sobre a legalização desde 2008, graças ao forte 

ativismo da filha de Raúl Castro, Mariela Castro, que também propôs em 2008 a 

legalização da cirurgia de redesignação sexual, que foi aprovada. Ou seja, desde 2008, 

Cuba fornece gratuitamente a realização da cirurgia de redesignação sexual, apesar de 

uma interrupção nas cirurgias, voltou-se a fornecer a cirurgia. E acerca do casamento 

entre pessoas do mesmo sexo, apesar de ainda não ser aprovado, o presidente Miguel 

Díaz-Canel já sinalizou que é provavel que será permitido na nova constituição cubana, 

demonstrando assim um possível avanço nessa questão. 

A homofobia e a transfobia em Cuba são muito fortes, e a forte crise econômica 

na década de 90 com o fim da URSS e manutenção do embargo econômico americano 

sobre a ilha aumentou o número de prostituição em Cuba, o que marginaliza ainda mais 

o grupo. A população LGBT em Cuba sofreu perseguições e preconceitos durante o 

processo revolucionário, não se conseguiu  leis como a do casamento homoafetivo 

serem aprovados, e os preconceitos atuais ainda são fortes, porém com o forte ativismo 

de Mariela Castro, e a aparente vontade do atual presidente Miguel Díaz-Canel de 

garantir conquistas a comunidade LGBT, o clima vai melhorando. Mesmo com um forte 

preconceito, Cuba fornecer a cirurgia de redesignação sexual demonstra um importante 

avanço no século XXI. 
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Egito 

 

 O Egito é um país no norte da África com população de maioria muçulmana, e 

enfrenta problemas graves acerca de homofobia e transfobia em seu país.  

Legalmente, ser homossexual não é crime no Egito, porém o Estado vem 

utilizando de outras leis no código penal para punir aqueles que são. É o caso ocorrido 

em 2016, onde o Egito condenou 11 pessoas em até 12 anos de prisão por “libertinagem 

e incitação a libertinagem”. O Egito vive uma forte repressão contra a comunidade 

LGBT, em 2017 a Anistia Internacional alertou sobre uma possível “caça aos gays” no 

país, que condenou 6 egípcios por levantarem uma bandeira do movimento LGBT em 

um show da banda libanesa Mashrou’ Leila, que tem como vocalista Hamed Sinno, 

abertamente gay. O Egito submeteu ainda aqueles que levantaram a bandeira a exames 

anais para descobrir se foi realizada as relações sexuais homoafetivas. A situação 

egípcia é alarmante e não apresenta sinal de melhora. 

A comunidade trans no egito também sofre preconceito extremo no país. A 

transsexualidade é tratada como uma doença, não é permitida a troca de nome em 

documentos ou a cirurgia. Aqueles que se identificam como trans normalmente são 

acusados de prostituição no Egito, como foi o caso em 2014 da transexual brasileira 

Jhenifer Dalbosco. Da mesma forma como a homossexualidade não é explicitamente 

proibida, a transsexualidade também, e é comum utilizar outras leis ou normas para que 

se possa punir esse grupo. O Egito representa uma visão conservadora e extremamente 

preconceituosa acerca dos temas LGBT, e a repressão contra participantes dessa 

comunidade é grande. É comum guias de viagem recomendarem a homossexuais que se 

desejam viajar ao Egito não demonstram qualquer tipo de carinho ou afeto nas ruas, 

pois estrangeiros podem ser expulsos por esses motivos. 

 

Espanha 

 

 Ser homossexual no país é legal desde 1979, e as primeiras leis anti 

discriminação surgem em 1995. O país foi um dos primeiros a legalizar o casamento de 

pessoas do mesmo sexo, e possui legislação avançada acerca dessa comunidade, as leis 

antidiscriminação foram ampliadas, há o direito de adoção, permissão para participar do 

exército, proibição em algumas regiões da terapia de conversão, ou seja, a Espanha não 

somente avança nas conquistas legais como também amplia o combate à homofobia. 



 45 

Esses dois elementos fazem com que a Espanha faz com que o país se torne o destino de 

muitos membros da comunidade LGBT que se sentem perseguidos em seus países. O 

Programa de Informação e Atenção a Homossexuais e Transexuais da Comunidade de 

Madri estabelece que em 13 anos de existência (entrevista cedida ao jornal El País em 

2015) atendeu cerca de 10 mil pessoas, sendo destas, 17% estrangeiros com muitos 

pedidos de asilo. 

Acerca dos direitos trans na Espanha, o país também se demonstra avançado nas 

conquistas sociais em comparação com outras nações. Em lei aprovada em 2007, é 

possível trocar o nome e gênero nos documentos oficiais sem a necessidade da cirurgia 

de redesignação sexual, uma conquista fundamental para a causa trans. Estima-se que 

em 2017 mais de 2 mil espanhóis utilizaram desse benefício para trocar nome e/ou 

gênero em documentos oficiais, de acordo com reportagem do El País. Sobre a questão 

da cirurgia, há uma variação de comunidade em comunidade, mas a cirurgia é legal em 

todo o país, mas em algumas regiões o governo cobre as cirurgias, ou seja, são bancadas 

pelo estado. Outro ponto importante da luta trans na Espanha foi a conquista do Miss 

Espanha 2018 por uma modelo trans Angela Ponce, trazendo ainda mais visibilidade 

para o movimento. 

Além das conquistas, há um interessante trabalho do governo em combater a 

transfobia. Isso fica evidente em um estudo realizado pela BuzzFeed News em parceria 

com o Ipsos e o Williams Institute, que mapearam o direito trans em 23 países por todo 

o globo, e nessa pesquisa que analisava o apoio do público em geral a comunidade 

trans, a Espanha marcou a maior pontuação, isso quer dizer, que é a população mais 

consciente acerca da transfobia e da necessidade de assegurar os direitos a essa 

comunidade. Na mesma pesquisa, foi indagado aos perguntados sobre se as mudanças 

legais de sexo em documentos oficiais, deveriam conter algum tipo de restrição, e o 

único país, onde a maioria das respostas defendia que a mudança acontecesse sem 

qualquer tipo de restrição foi a Espanha. Outro ponto importante da pesquisa foi acerca 

da utilização de banheiros do sexo que a comunidade trans se identifica, e 77% dos 

entrevistados na Espanha responderam serem completamente favoráveis ou 

parcialmente de acordo. Esses dados coletados reafirmam que não somente há um 

amparo legal para a população trans, mas como a população espanhola é em sua grande 

maioria consciente sobre a causa trans. 
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Estados Unidos da América  

 

 Reconhecendo os obstáculos que as pessoas LGBT enfrentam, o governo Obama 

introduziu regras que buscavam conter a discriminação nos serviços de saúde. A Seção 

1557 do Affordable Care Act, promulgada em 2010, proíbe a discriminação nos 

serviços de saúde com base em raça, cor, nacionalidade, sexo, idade ou deficiência. Em 

2016, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos emitiu regulamentos 

implementando a seção 1557, que estabeleciam que a proibição de discriminação 

baseada em “sexo” deveria incluir a discriminação baseada na identidade de gênero e no 

estado de gravidez. A regra garante que pessoas trans não podem ter seus cuidados 

negados - incluindo cuidados relacionados à transição - por causa de sua identidade de 

gênero. Ela esclarece que as pessoas trans devem ser tratadas de acordo com sua 

identidade de gênero, e que os provedores de seguros não podem presumir 

negativamente a cobertura para cuidados relacionados à transição ou recusar 

tratamentos para pessoas transexuais de maneira discriminatória. Logo após a 

implementação da regra final, oito estados e provedores de saúde religiosos a 

desafiaram em juízo, e um juiz federal no Texas ordenou que a regra entrasse em 

vigor19. 

Em vez de tomar medidas para remediar a discriminação e as disparidades de 

saúde que as pessoas LGBT experimentam, a administração Trump avançou duas 

mudanças regulatórias que podem exacerbar esses problemas20. 

 Primeiro, em maio de 2017, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos 

iniciou o processo de reverter a regra que esclarecia a seção 1557. Ao invés de defender 

a regra no tribunal, a administração Trump anunciou que planejava eliminar a 

linguagem esclarecendo que a discriminação sexual inclui discriminação baseada em 

identidade de gênero. Em abril de 2018, notificou o tribunal de que havia submetido 

uma proposta de regra nesse sentido à Casa Branca para aprovação. Em junho de 2018, 

seis tribunais de apelação haviam concluído em outros contextos que a discriminação 

baseada na identidade de gênero é uma forma de discriminação baseada no sexo, e dois 

tribunais de apelação chegaram a uma conclusão similar em relação à discriminação 

baseada na orientação sexual. No entanto, reverter a regra teria consequências práticas, 
                                                           
19 HUMAN RIGHTS WATCH. Anti-LGBT Discrimination in US Health Care. Disponível em: 
<https://www.hrw.org/report/2018/07/23/you-dont-want-second-best/anti-lgbt-discrimination-us-health-
care>. Acesso em: 24 out. 2018. 
20 Ibidem. 
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deixando os transexuais menos certos de seus direitos, fornecendo pouca orientação às 

seguradoras ou provedores sobre suas responsabilidades sob a seção 1557 e sinalizando 

que as agências federais não adiantarão interpretações trans-inclusivas da seção 1557 

em suas capacidades de regulamentação e aplicação21. 

 Em segundo lugar, no início de 2018, o Departamento de Saúde e Serviços 

Humanos emitiu uma regra proposta que daria ampla discrição às seguradoras e 

provedores se recusarem a atender pacientes com base em suas crenças morais ou 

religiosas. O regulamento ampliaria as isenções religiosas existentes codificando 

definições tão vagas e abertas que poderiam ser facilmente invocadas como pretexto 

para justificar a discriminação contra pessoas LGBT, mulheres e outros. Embora a 

maior parte da regra proposta se concentre nos provedores, ela inclui uma linguagem 

que pretende permitir que as seguradoras optem por não cobrir os serviços que, de outra 

forma, seriam cobertos pela lei estadual ou federal. Essas redefinições correm o risco de 

exacerbar a discriminação e as barreiras que as pessoas LGBT, mulheres e outros já 

experimentam22. 

 Os assassinatos de pessoas LGBTI aumentaram nos EUA durante o ano de 2017, 

num contexto de contínua discriminação contra pessoas LGBTI nas leis estaduais e 

federais. Os EUA continuam a carecer de proteção federal proibindo a discriminação 

com base na orientação sexual e identidade de gênero no local de trabalho, moradia ou 

assistência médica. As pessoas trans continuam sendo particularmente marginalizadas. 

A administração do presidente Trump anulou as diretrizes que protegiam os alunos 

transexuais em escolas públicas que usavam instalações que correspondiam à sua 

identidade de gênero. Em agosto de 2017, o presidente Trump ordenou uma reversão na 

política anunciada em 2016 para permitir que indivíduos transgêneros se alistassem nas 

forças armadas, que entraria em vigor em 1º de janeiro de 201823. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 AMNESTY INTERNATIONAL. United States of America 2017/2018. Disponível em: 
<https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america/report-united-states-of-
america/>. Acesso em: 24 out. 2018. 
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Federação Russa 

 

A Rússia é tida como centro de diversas polêmicas referentes à comunidade 

LGBTQ+ em geral. Com a recente fala do Presidente Putin, de que o país precisa “se 

livrar da homossexualidade”, as atenções têm se focado nas políticas públicas rigorosas 

de natureza discriminatória quanto a minorias, reveladas principalmente no evento de 

repercussão mundial da Copa do Mundo de 2018.  

 Entretanto, como membro da OMS, a Rússia passou a aderir parcialmente às 

novas determinações propostas pelo órgão; nesse contexto, o tratamento para a transição 

só pode ser feito se precedido em um período de observação médica, no qual é analisado 

se o indivíduo “demonstra sua verdadeira identidade de gênero”. Ainda, no Estado 

russo, não há previsão legal de que, sem o procedimento, registros civis, tais como 

nome possam ser redefinidos. 

 

França 

 

 Em 2010, a França, em uma decisão inédita, foi o primeiro país a retirar 

oficialmente a transexualidade de sua lista nacional oficial de doenças mentais. 

Entretanto, foi apenas em 2016 que o país europeu retirou de sua legislação a exigência 

de que, para alterar seu status legal, a pessoa trans deveria passar por um processo de 

esterilização. Vale ressaltar que, atualmente, o Estado francês aprovou um programa de 

combate à violência e discriminação em relação aos grupos LGBT. Nesse contexto, a 

legislação do país europeu determinou, em 2012, a proteção do povo contra a 

discriminação referente à identidade sexual (aqui cabe uma ressalva: na época, os 

formuladores da lei consideraram esse termo como sinônimo de identidade de gênero; 

entretanto, isso foi modificado por uma emenda em 2016). Ademais, no contexto atual, 

entende-se que a pessoa trans tem o direito de modificar seus registros civis sem a 

necessidade de passar pela cirurgia de redesignação sexual. 

 O sistema de saúde público francês idealmente é acessível a todos os cidadãos 

do Estado, tendo seus serviços gratuitos; esses serviços incluem a cirurgia de 

redesignação sexual, assim como os procedimentos referentes à utilização de 

hormônios. Um aspecto notável da medicina francesa nesse aspecto é o oferecimento de 

cursos universitários com enfoque na saúde da população trans, considerada um marco 

na história da educação superior. 
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Human Rights Watch 

 

 Como uma ONG internacional que tem como valor principal a promoção dos 

direitos humanos ao longo de todo o globo, essa instituição promove ações em prol dos 

direitos LGBTQ+, entrando em acordância com a resolução recente da OMS. Nesse 

sentido, a HRW considera a despatologização da transexualidade pelo órgão como um 

marco pelos direitos da população trans. Entretanto, o grupo ainda considera uma 

ressalva referente à ideia de que a condição das pessoas transgêneros no sentido de que 

esta ainda consolida essa característica dentro do conceito de “incongruência de 

gênero”. Em linhas gerais, o grupo advoga pela consideração das vontades da 

comunidade trans, sempre buscando seu protagonismo. 

 

Hungria 

 

 A Hungria, um dos últimos países da União Européia a adotarem uma legislação 

específica para a questão trans, passou por recentes reformas referentes à inclusão de 

minorias dentro do aspecto de proteção. Entretanto, a nação húngara ainda é alvo de 

críticas sérias em relação ao quão inclusivas as novas políticas seriam. 

 Na lei húngara, a discriminação contra LGBTs passou a ser considerada crime 

recentemente, entretanto, há uma série de controvérsias acerca de se essas prescrições 

seriam efetivas na prática. Enquanto o texto legal é claro, casos de agressões movidas 

pelo ódio são frequentes, como reportado pelo Trans Murder Monitoring Project. As 

mudanças no registro civil, contudo, ainda só podem ser feitas se precedidas pela 

realização da cirurgia de redesignação sexual. Nesse contexto, o sistema de saúde 

húngaro é tido como universal; ou seja, acessível a todos os cidadãos, porém de forma 

gratuita apenas para determinados grupos (como crianças e gestantes). 

  

Irã 

 A República iraniana teve suas primeiras políticas acerca da questão trans na 

Revolução islâmica de 1979. A partir desse momento, a transexualidade passou a ser 

considerada pelo Estado como equivalente à homossexualidade, e consequentemente 

como um crime – passível de pena de morte. Segundo os parâmetros impostos pela tese 

adotada, essa característica é considerada dentro do Estado como uma modalidade de 



 50 

doença psicológica, e por isso, o mesmo subsidia uma parte do tratamento médico que 

entende como correspondente; a cirurgia de redesignação de sexo e o tratamento 

hormonal. Entretanto, ainda com essa forma de financiamento, a grande parte da 

população iraniana não detém meios suficientes para arcar com os custos de tais 

procedimentos. 

 No caso de um cidadão iraniano ser diagnosticado oficialmente por órgãos do 

governo como “portador de distúrbios relacionados à identidade de gênero”, o próprio 

Estado deve conceder permissão para que a cirurgia de redesignação sexual seja feita. 

Porém, ela não é obrigatória a toda a população trans; a grande questão se dá pelo 

aspecto de que só é permitida a mudança de nome e gênero em documentos oficiais 

como em decorrência da efetuação do processo cirúrgico. 

No aspecto cotidiano, a população trans iraniana que não se submeteu aos 

procedimentos médicos cirúrgicos e hormonais tem uma série de questões a serem 

enfrentadas. Enquanto as Leis de Sharia impõem que uma forma de separação de 

homens e mulheres em diversos âmbitos do dia a dia, estas também compreendem uma 

série de condições às quais cada gênero deve se submeter (aqui cabe o clássico exemplo 

da obrigatoriedade do por mulheres do hijab). Nesse sentido, a comunidade transexual 

passa por diversas reprimendas por parte da Polícia Iraniana em situações nos quais os 

agentes da mesma entendem suas vestimentas e ações como inapropriadas perante aos 

aspectos decorrentes do ordenamento jurídico de fonte religiosa. 

 

Japão 

 O Japão apresenta-se como um polo de tecnologia e desenvolvimento no cenário 

internacional, apresentando-se como a terceira maior economia do mundo. Entretanto, o 

país asiático ainda lida com uma série de questões referentes à inclusão de minorias e o 

conservadorismo. Nesse sentido, a legislação japonesa revela um grau elevado de 

discriminação e barreiras quanto à população trans ; para se submeter à cirurgia de 

redesignação sexual - ou mudar seus registros civis - o cidadão deve atender a uma série 

de requisitos, como o diagnóstico formal de Transtorno de identidade de gênero, 

realização de procedimentos de esterilização e o status civil de solteiro. Até o presente 

momento, o sistema de saúde japonês não tem como diretriz o oferecimento gratuito de 

tratamentos médicos relacionados ao processo de transição - ainda com uma recente 
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posição do ministro de saúde, que propôs em maio de 2017, uma forma de cobertura 

estatal de parte do tratamento, de modo que o cidadão só arcasse 30% dos custos.  

 Vale acrescentar que, no momento atual, com a expectativa do país nipônico 

como sede das Olimpídas de 2020, a comunidade LGBTQ+ vem trazido cada vez mais 

em pauta reivindicações no que concerne ao grupo. Um reflexo dessa situação é que o 

governo de Tokyo aprovou em 2018 uma resolução acerca da proibição referente à 

discriminação de grupos LGBT, visando a demonstrar uma posição progressista em 

meio à comunidade internacional. Nesse sentido, espera-se que, apesar de todas as 

amarras dos direitos trans no contexto japonês, o país adote uma posição um tanto mais 

flexível, tendo em vista os futuros eventos de grande porte que o Estado abrigará. 

 
México 
 
 O México é uma democracia representativa dividida em 31 estados e um Distrito 

Federal. É um país de renda média alta de de mais de 120 milhões de habitantes. A 

língua oficial é o Espanhol, embora outras 76 línguas sejam faladas entre populações 

indígenas24.  

 O México promulgou leis antidiscriminatórias em nível federal que proíbem a 

discriminação com base na orientação sexual. Em 2003, o Congresso Federal aprovou a 

“Lei Federal para Prevenir e Eliminar a Discriminação”, que inclui “preferência sexual” 

como categoria protegida25. A lei define discriminação como: 

 

Todas as distinções, exclusões ou restrições baseadas em critérios étnicos ou 
nacionais origem, sexo, idade, deficiência, situação social ou econômica, 
saúde, gravidez, língua, religião, opinião, preferências sexuais, estado civil ou 
qualquer outro, que impede o reconhecimento ou gozo de direitos e igualdade 
real em termos de oportunidades para as pessoas26. 

 

 As leis federais antidiscriminatórias, no entanto, fornecem apenas proteções 

explícitas baseadas na orientação sexual e não protegem contra a discriminação por 

                                                           
24 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Country Cooperation Strategy - Mexico. Disponível em: 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250863/ccsbrief_mex_en.pdf;jsessionid=B76513AF28B
770EF735A30060A57A0E6?sequence=1>. Acesso em: 19 out. 2018. 
25 TRANSGENDER LAW CENTER. Report on Human Rights Conditions of Transgender Women 
in Mexico. 2016. Disponível em: <https://transgenderlawcenter.org/wp-
content/uploads/2016/05/CountryConditionsReport-FINAL.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018. 
26 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación [LFPED] [Federal Law to Prevent and 
Eliminate Discrimination], Art. 9, DIARIO OFICIAL DE LE FEDERACIÓN [DO], (June 11, 2003) 
(Mex.) [hereinafter LFPED]. 
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identidade de gênero. Além disso, essas leis também não protegem as comunidades 

trans de perseguição porque o governo mexicano encontra dificuldades em aplicá-las, 

especialmente porque muitas vezes os próprios agentes policiais são responsáveis pela 

violência contra pessoas trans. Muitas acabam não relatando os crimes sofridos por 

temerem retaliação da polícia ou por acreditarem que ela não investigará com 

precisão27.  

Apenas a Cidade México tem lei antidiscriminação que protege explicitamente 

contra a discriminação baseada na identidade de gênero. Outras proteções que existem 

exclusivamente na Cidade do México incluem mudanças de nome e atendimento 

médico especializado para pessoas trans28.  

 

Nigéria 

 

 A Nigéria é uma república federal composta por 36 estados e pelo Território da 

Capital Federal. Em 2015, os cidadãos elegeram o presidente Muhammadu Buhari, do 

Partido Congresso de Todos os Progressistas, para um mandato de quatro anos na 

primeira transferência de poder democrática bem-sucedida de um presidente em 

exercício na história do país29.  

 A Lei de Proibição de Casamento do Mesmo Sexo (SSMPA, na sigla em inglês) 

de 2014 efetivamente torna ilegais todas as formas de atividade que apoiam ou 

promovem os direitos de LGBTI. De acordo com a SSMPA, qualquer pessoa condenada 

por ter entrado em um casamento ou união civil entre pessoas do mesmo sexo pode ser 

sentenciada a até 14 anos de prisão30. 

 Após a aprovação da SSMPA, pessoas LGBTI relataram maior assédio e 

ameaças contra elas com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero. Em 

um relatório publicado em outubro, a Human Rights Watch (HRW) não encontrou 

evidências de nenhum processo baseado na SSMPA. De acordo com a HRW, no 

entanto, a lei tornou-se uma ferramenta usada pela polícia e membros do público para 

                                                           
27 TRANSGENDER LAW CENTER. Report on Human Rights Conditions of Transgender Women 
in Mexico. 2016. Disponível em: <https://transgenderlawcenter.org/wp-
content/uploads/2016/05/CountryConditionsReport-FINAL.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018. 
28 Ibidem. 
29 US Department of State. Nigeria 2017 Human Rights Report. Disponível em: 
<https://www.state.gov/documents/organization/277277.pdf>. Acesso em: 19 out. 2018. 
30 Ibidem. 
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legitimar violações de direitos humanos contra pessoas LGBTI como tortura, violência 

sexual, detenção arbitrária, extorsão e violações de direitos processuais31. 

 

Noruega 

 

 O país escandinavo é reconhecido pela ONG ILGA Europe como a segunda 

nação europeia mais receptiva aos direitos LGBT, de acordo com as suas últimas 

pesquisas.32 Nesse sentido, variadas iniciativas legais feitas recentemente passaram a 

assegurar os direitos da população trans, referentes principalmente ao aspecto da 

identidade. Um exemplo é a lei que determina que transexuais têm o direito de declarar 

seu gênero como o com o qual se identificam, de forma a fazer essa alegação deter valor 

jurídico sem a necessidade de laudos médicos, procedimentos cirúrgicos ou outros, 

através, inclusive, de plataformas online. 

 Sobre a questão do tratamento médico, em primeiro lugar, é preciso ter em 

mente que o sistema de saúde norueguês funciona com tratamentos pagos - entretanto, 

cada cidadão detém um limite de valor anual para o qual será cobrado, se seus gastos 

excederem tal cota, os serviços se tornarão gratuitos; é uma forma de garantir que todos 

possam ter acesso ao tratamento que precisam, sem ter despesas excessivas - nesse 

sentido, essa lógica se encaixa aos tratamentos relacionados ao processo de transição de 

pessoas trans. Ainda, é preciso ressaltar que interessados na realização do procedimento 

cirúrgico devem atender a 4 parâmetros (deter uma orientação trans “estável”, não 

sofrer de doenças psiquiátricas e apresentar que conseguirá se adaptar às mudanças que 

a intervenção trará)33. 

 

Peru 

 

Embora a comunidade trans tenha se tornado gradualmente mais visível e vocal 

nos últimos anos, as pessoas trans no Peru ainda enfrentam discriminações e estigmas 

que comprometem seriamente sua saúde34.  

                                                           
31 Ibidem. 
32Rainbow Europo. Disponível em:  https://rainbow-europe.org/#8652/0/0 Acesso em 10 de outubro de 
2018 
33 Sex Reassignment Surgery Norway. Disponível em: http://immersivemedical.com/sex-reassignment-
surgery_norway_2.html Acesso em 10 de outubro de 2018. 
34 FRASER, Barbara. Peru’s transgender community: the battle for rights. 2016. 
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 Doenças sexualmente transmissíveis e outros problemas de saúde - incluindo 

depressão e ansiedade, complicações do silicone industrial usado nos seios ou nádegas e 

terapia hormonal feita por conta própria - decorrem em parte da falta de políticas para 

apoiar as pessoas trans e da persistente discriminação contra elas35. 

 Muitas pessoas trans não possuem documentos de identidade, o que as deixa 

fora dos serviços públicos, como saúde e educação, e do mercado de trabalho. Embora 

os dados oficiais indiquem que a proporção de peruanos sem documentos de identidade 

é de 1%, o número é de 10% entre as mulheres trans e 20% entre as mulheres trans na 

região amazônica mais remota36.  

 

Polônia 

 

 A Polônia é uma república com uma democracia multipartidária. O parlamento 

bicameral consiste de uma câmara alta, o senado (Senat), e uma câmara baixa (Sejm). O 

presidente, o primeiro-ministro e o Conselho de Ministros compartilham o poder 

executivo37.  

 Na Polônia, quase não há legislação para proteger a comunidade LGBT da 

discriminação. Além disso, não há reconhecimento de uniões entre pessoas do mesmo 

sexo, muito menos do casamento. Apesar do limitado reconhecimento de pessoas 

LGBT, são realizadas paradas LGBT em diversas cidades polonesas, mas há relatos de 

que essas paradas são recebidas com manifestações violentas38. 

 

Portugal 

 

O país ibérico se encontra entre os 5 primeiros lugares da lista feita pela 

organização ILGA-Europe, acerca de quais seriam os países mais respeitosos aos 

direitos LGBTQI39. Desde 2015, Portugal vem progredido em vários aspectos no 

                                                           
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 US Department of State. Poland 2017 Human Rights Report. Disponível em: 
<https://pl.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/23/hrr2017.pdf>. Acesso em: 20 out. 2018.  
38 LINDE, P. LGBT Rights in Poland, Italy and Portugal. Disponível em: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/43500590.pdf>. Acesso em 20 out. 2018. 
39

 Portugal entre os que mais asseguram direitos de gays e transexuais. Disponível em: 

https://www.publico.pt/2016/05/10/sociedade/noticia/portugal-entre-os-que-mais-respeitam-os-direitos-

de-homossexuais-e-transgenero-1731322 Acesso em 10 de out.  2018. 
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combate à LGBTQ+fobia, com avanços diversos na legislação, tais como a que garante 

a possibilidade de mudanças referentes aos registros civis, sem a necessidade de 

cirurgias, e a partir dos 16 anos. Entretanto, é importante ter em mente que isso não 

significa que todas as questões da comunidade trans portuguesa estão sanadas, há ainda 

diversas questões relativas à violência e discriminação contra a mesma. 

Tendo em mente o quesito de tratamentos médicos e psicológicos, o Sistema 

Nacional de Saúde, a instituição de serviços médicos portuguesa, não é gratuita - 

entretanto, os preços são considerados acessíveis, partindo dos parâmetros de salário 

mínimo do país. Nesse sentido, o país ibérico segue a uma diretriz imposta pela 

Comissão Européia, que, ao considerar a transexualidade uma doença, entende que os 

custos da cirurgia de redesignação sexual devem ser supridos pelo próprio Estado. 

 

Reino Unido  

 

No Reino Unido, existe um paradigma quanto aos direitos LGBTQ+; enquanto, 

por um lado, movimentos dessa comunidade vêm crescendo e tendo conquistas tanto 

políticas quanto legais, por outro, a intolerância e o ódio ainda se apresentam como 

problemas graves no dia a dia britânico. Segundo dados da ONG LGBT+ charity 

Stonewall, por exemplo, em 2017, mais de ⅓ de transexuais sofreu alguma forma de 

crime de ódio40. Quanto aos quesitos de legislação, é necessário exaltar que em 2004, o 

Reino Unido determinou o Gender Recognition Act41, determinando um procedimento 

legal para que pessoas trans pudessem declarar e mudar seu gênero nos registros civis.  

 O sistema de saúde britânico, Nacional Health System, costuma ser considerado 

exemplar, por fornecer tratamentos de qualidade gratuitamente - atendendo a um 

princípio de universalidade do direito ao bem-estar físico e mental. Uma vez que as 

autoridades médicas do Reino Unido compreendem a transexualidade como uma forma 

de disforia de gênero, as mesmas determinam que o tratamento hormonal e a cirurgia de 

redesignação sexual devem ser garantidos pelo NHS. Para chegar à realização de ambos 

                                                           
40More than a third of all trans people suffered hate crimes in 2017, research suggests. Disponível em: 
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/trans-hate-crimes-stats-figures-2017-more-than-third-
a8166826.html Acesso em 10 de outubro de 2018. 

41Reform of the Gender Recognition Act 2004. Disponível em: 
 https://www.gov.uk/government/consultations/reform-of-the-gender-recognition-act-2004 Acesso em 10 
de outubro de 2018 
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os procedimentos, entretanto, é preciso passar por uma série de exames com psicólogos 

e psiquiatras. 

 

Suécia 

 

Foi o primeiro país a legalizar a cirurgia de redesignação sexual e a oferecer o 

tratamento hormonal gratuitamente para o público trans no ano de 1972, e com o passar 

dos anos a Suécia tem se desenvolvido no tema. Desde 1979 o país não considera a 

homosexualidade como doenca, existem leis que permitem casais homoafetivos se 

casarem, viverem juntos. Pessoas trans são asseguradas pela lei a não sofrerem qualquer 

tipo de discriminação, tanto no trabalho, e também por funcionários do Governo. Podem 

se alistar no Exército se desejarem. A esterilização antes da cirurgia de redesignação 

sexual não é proibida, entretanto algumas pessoas trans reclamam que não há descaso 

por parte dos médicos no pós-cirúrgico. O país oferece asilo para que é perseguido em 

seu país pela sua identidade de gênero ou orientação sexual. E há também um órgão 

(Equality Ombudsman) em que a pessoa trans pode procurar caso sofra qualquer tipo de 

violência ou discriminação.  

 

Tailândia 

 

A transexualidade não é reconhecida na Constituição do país, mas as pessoas 

trans são livres para se expressarem como quiserem. Mesmo que a pessoa trans passe 

pela cirurgia de redesignação sexual (com um dos preços mais acessíveis comparada ao 

Brasil), a mesma não pode mudar o seu nome no documento de identificação, e isso 

aumenta o preconceito quando ela precisa comprovar sua identidade. Tanto no ambiente 

de trabalho como em uma faculdade, a pessoa trans não pode se vestir ou aparentar 

como ela se vê, isso faz com que muitas procurem outra forma de se sustentar, como as 

profissionais do sexo. Existe um embate no país, em que se a legislação assegurar 

direitos ao público trans, outras normas serão desconsideradas. Por mais que a Tailândia 

seja considerada como um dos países que mais aceitam pessoas trans, existem leis que 

precisam ser aprovadas para proteger esse público. 
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Tunísia 

 

Ser transexual na Tunísia viola algumas normas sobre sodomia e "decência 

pública" (Código Penal de 1913), ou seja, não é permitido que a pessoa trans se 

expresse, muito menos que se relacione sexualmente com quem quiser. O Governo já 

perseguiu esse público e cometeu ações que foram consideradas violações aos Direitos 

Humanos, em que houveram torturas físicas, psicológicas e casos de prisão pela pessoa 

ser trans. Muitos fogem do país por medo do preconceito, o nome social não é 

respeitado, e até a vestimenta da pessoa deve estar de acordo com o seu sexo biológico, 

não obedecer essa regra é correr o risco de ser preso. Por mais que falar sobre 

transsexualdiade seja um tabu na Tunísia, existe o "Shams" uma associação que luta 

pelos direitos trans e que tem obtido bons resultados impedindo a realização do exame 

anal - o qual é um ato de tortura e discriminação, violando os Direitos Humanos.  

 

Turquia 

 

 O país legalizou alguns direitos a população trans, entretanto, outros apenas são 

debatidos, faltando incluí-los nas normas. A cirurgia de redesignação de sexo é legal, 

mas a identidade de gênero não é. A Turquia oferece asilo caso a pessoa trans seja 

perseguida em seu país de origem. Por não haver uma legislação sobre discriminação e 

preconceito, as pessoas trans sofrem diariamente na sociedade. Há casos de pessoas 

trans que ficaram traumatizadas depois de processos médicos, as quais precisaram de 

um acompanhamento psicológico com sessões de terapia. É muito difícil para um 

transexual conseguir um emprego, não há uma lei que assegure o direito de 

empregabilidade. Casos de assassinatos de pessoas trans é comum, e as autoridades 

públicas não tomam uma iniciativa a respeito, nem no tribunal e muito menos quando a 

polícia é convocada. A maioria da população do país é muçulmana, e essa religião 

discrimina a transexualidade, isso ajuda a aumentar o preconceito contra as pessoas 

trans, em 2017 uma ativista trans foi abusada sexualmente e morta queimada - esse 

acontecimento comoveu a atenção da comunidade internacional para a Turquia. 
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Ucrânia 

 

A Ucrânia possui leis que asseguram os direitos trans, como o direito ao 

emprego, a expressão e identidade de gênero (a partir dos dezesseis anos de idade), 

cirurgia de redesignação sexual (a partir dos vinte e cinco anos de idade), lei anti-

discriminação e o nome social. Entretanto, a transexualidade é considerada como um 

transtorno psiquiátrico, desde a União Soviética a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica 

predominam no país - as quais proferem discursos preconceituosos que afirmam que as 

pessoas trans além de serem imorais, também transmitem as DST's (Doenças 

Sexualmente Transmissíveis), isso gera ainda mais casos de discriminação contra 

transexuais. Desde o ano de 2014 o país possui um projeto contra o avanço da AIDS e 

do HIV, duas doenças que atingem grande parte da população trans, entretanto, os 

esforços não têm alcançado algumas regiões, principalmente no interior da Ucrânia e a 

crise socio-econômica também não - imigrantes chegam a todo momento e pessoas 

fogem por perseguição. 

 

Uruguai 

 

 O Uruguai é conhecido por ser um país que assegura diversas leis que protegem 

a população trans, principalmente comparado aos outros países latino-americanos. O 

país enfrentou uma ditadura militar do ano de 1973 até 1985, momento em que esses 

direitos não existiam e esse público era explicitamente perseguido e torturado. 

Atualmente, o Uruguai legalizou o direito ao nome social, a cirurgia de redesignação de 

sexo, oferecimento de cestas básicas e direito de empregabilidade para a população 

trans. Entretanto, manifestações contra projetos que visam proteger ainda mais os 

direitos trans têm ocorrido, principalmente contra menores de idade poderem realizar a 

cirurgia de redesignação sexual e fazer o tratamento hormonal sem autorização familiar. 

O conservadorismo dos grupos evangélicos é forte e possui grande apoio no país - isso 

tem impedido que mais direitos trans sejam alcançados. 
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Venezuela 

 

Por mais que a transsexualidade não seja proibida na Venezuela, isso não 

impede que pessoas trans sofram diariamente com o preconceito. O país tem enfrentado 

uma crise não só social e econômica, mas também humanitária. A demanda por 

alimentos para os venezuelanos é escassa, e os riscos de contaminação de doenças têm 

aumentado. Sabendo que a população trans é um grupo fragilizado e que deve ter seus 

direitos assegurados pelo Estado, não é isso que tem acontecido no país, é comum vê-

los sendo maltratados em postos de saúde, alguns nem são atendidos pelos médicos, e 

também comparam o nome social com a aparência da pessoa, podendo a mesma ser 

impedida de adquirir alimentos. Há escassez de medicamentos contra o HIV que afeta 

cerca de 77.000 venezuelanos, o Governo de Nicolás Maduro se posicionou a respeito, 

mas não houve mudanças quanto a isso, o que fez com que ONG's do próprio país 

denunciassem a Venezuela para Corte Internacional de Direitos Humanos. Mas, não é 

somente na capital do país que a saúde da população trans é afetada, existem tribos no 

interior que não possuem os suprimentos necessários para combater as DSTs, e muito 

menos acompanhamento médico. Toda essa crise tem aumentado o número de 

imigrantes trans venezuelanos para o Brasil, mas o preconceito não diminui, e esse 

grupo continua sendo perseguido e maltratado. 
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