
Regulações Biomédicas sobre os Corpos Fora da Norma

Talvez um dos momentos mais “técnicos” da 1ª Conferência Internacional 
[SSEX BBOX] & Mix Brasil, a roda de conversas Regulações Biomédicas sobre
os Corpos Fora da Norma sem por isso deixou de ser acessível a todos os 
presentes – até por conta do inteligente formato aberto, onde quem ouvia 
também tinha a possibilidade de uma participação ativa nas discussões. Entre 
os convidados, estiveram a doutora em saúde coletiva pelo Instituto de 
Medicina Social da UERJ Daniela Murta; o estudioso das questões 
relacionadas à sexualidade, identidades de gênero, representações sociais, 
medicalização, despatologização e educação Gabriel Rocha Villaça; a 
psicóloga e psicanalista Maya Foigel, que atuou no processo transexualizador 
do Sistema Único de Saúde e é idealizadora e uma das coordenadoras do 
portal de notícias Transexuais SP (transexuaissp.com.br), Michele Bittencourt, 
pessoa que nasceu em condição de intersex, lésbica, feminista, ativista pela 
igualdade de gênero e liberdades individuais e integrante do Partido Pirata de 
São Paulo; e pesquisadora em antropologia do corpo e da saúde Paula 
Sandrine Machado, também atuante nas áreas da antropologia da ciência, 
psicologia social e saúde coletiva. 

Daniela deu início à sequência das falas oferecendo informações sobre o 
acesso às tecnologias de modificação corporal, ressaltando que, se por um 
lado, ter o domínio de determinadas tecnologias pode criar a condição de algo 
novo, e a desconstrução de papéis historicamente definidos; por outro, se 
observa a utilização de argumentos científicos para balizar questões políticas, 
de forma a limitar o acesso às inovações tecnológicas, o que interfere na 
autonomia do sujeito. “Quando relacionamos isso a questões de sexo, gênero e
sexualidade, fica mais evidente ainda o quanto a aplicação dessas tecnologias 
tende a ficar à serviço da manutenção dessa ordem social”, afirmou.

“Trabalhar com o pressuposto de que exista um alinhamento natural entre o 
sexo e o gênero atribui à tecnologia um papel de conservação dessa suposta 
natureza – levando até a casos extremos, em que se opta por um processo de 
‘recuperação’ de uma condição que se entende por natural. Com isso, a lógica 
que se instaura é a da manutenção de uma norma social, com o dispositivo 
científico sendo disponibilizado apenas para reproduzir essa ‘natureza’ e criar 
parâmetros que a assegurem”. E complementou dizendo que a visão de que a 
variação de gêneros é uma anormalidade – e de que a intervenção médica 
sobre os corpos compõe, portanto, um objetivo de adequação – faz com que a 
regulamentação dos procedimentos de modificação corporal do sexo fique 
totalmente atrelada a concepções normativas do sistema sexo e gênero. “Por 
isso é necessário que a gente problematize os critérios que proporcionem o 
acesso a essas tecnologias, bem como os referenciais utilizados”. 

Gabriel pegou o bastão e correu na direção de uma provocação explícita 
quanto ao papel do Estado nessa questão. “Efetivamente, nossos corpos nos 
pertencem?”, perguntou. “Independentemente de que corpos estejamos 
falando, o que nós percebemos é que o ser humano tem uma tendência natural
a generalizar, segmentar, criar essas caixinhas das quais se está tentando sair, 
como uma forma de ter segurança. Partimos daí para esse discurso de um 



modelo biomédico medicalizante, que acabou instituindo na sociedade atual 
uma certa normose. Então, utilizando os padrões atuais, é quase como se 
todos precisassem ser brancos, louros, bem-sucedidos, ‘sarados’ e por aí vai”. 

E trouxe outro ponto importante: o das crianças transexuais. “Se não há 
garantia de acesso a esse serviço aos adultos, o que dirá – o que fazer – com 
as crianças? Indivíduos que estão longe da idade regulamentada para pleitear 
qualquer tipo de tratamento, e são vítimas de abusos cotidianos, o que 
chamamos hoje de bullyng. Abusos esses que parte dos próprios pais, dos 
colegas na escola, dos professores”. Gabriel colocou como – em alguns casos 
por puro preconceito, em outros porque as pessoas não sabem lidar com a 
angústia que isso gera na criança – o que fica é a questão do que fazer para 
que deixemos – “e me refiro a todo mundo, cada um com sua identidade, 
orientação etc.”, destacou – de ter termos que identifiquem as diversidades de 
experiências, a fim de que possamos simplesmente existir. “Sem a 
necessidade classificar uma pessoa como transexual, como travesti, como 
hétero. Faz alguma diferença? Só se for dentro de um discurso patologizante, 
normatizador, que precisa reforçar esse controle e essa vigilância do sujeito”. 

Maya Foigel iniciou sua fala problematizando a equação determinismo social + 
biológico + psicológico. Qual a resposta? A de Maya partiu da perspectiva de 
uma profissional que viu de dentro o processo transexualizador do SUS – um 
dos únicos no país a atender crianças e adolescentes, revelou. “No Brasil, foi a 
partir de 1997, segundo documentos do Conselho Federal de Medicina, que o 
serviço de acompanhamento e tratamento da população transexual se tornou 
um pouco mais intenso. O SUS se baseia nos códigos de classificação médica,
para cada pessoa, visando o repasse financeiro à instituição de saúde. Ou 
seja, se você não apresenta um código você não consegue incluir alguém no 
sistema, porque não tem como conseguir dinheiro para isso”. 

A especialista contou também sobre os estágios do serviço oferecido pelo SUS.
Um protocolo que começa por uma triagem psiquiátrica, segue para uma 
entrevista psiquiátrica, depois para uma avaliação psicológica, onde uma 
equipe transdisciplinar se reúna e discute o caso. Se confirmada a hipótese de 
diagnóstico – ou seja, se a pessoa ganha seu “número de transexual” –, ocorre 
o encaminhado para a psicoterapia de grupo, onde deve permanecer por, no 
mínimo, dois anos – “isso tudo de acordo com uma das portarias do SUS” – 
revela. Ao longo desse processo, os indivíduos são encaminhados para a 
hormonioterapia e passam a aguardar a cirurgia genital – processo que deveria
durar dois anos, mas que a realidade das filas de espera no Hospital das 
Clínicas, para se falar apenas de São Paulo, empurra para atuais dez anos. 
Depois da cirurgia, os pacientes continuam em psicoterapia para 
acompanhamento pós-cirúrgico. Adolescentes e crianças seguem o mesmo 
protocolo, só que adaptado para as especificações de idade – de acordo com o
Estatuto da Criança e do Adolescente. Na prática, os números dão conta de 
doze cirurgias realizadas ao ano no HC. Intervenções essas que só podem ser 
realizadas em pacientes acima de 21 anos. 

“A meu ver, a principal característica do trabalho do psicólogo com essa 
população é vencer seu próprio preconceito e superar suas diferenças, 



entendendo sempre, claro, que a pluralidade sexual é questão básica na 
formação psíquica de todos, não apenas dos profissionais de psicologia. A 
psicoterapia não se destina a alterar a identidade de gênero de uma pessoa, 
mas sim serve para ajudar o indivíduo a superar suas questões – seja elas 
quais forem. Mas se a pessoa é obrigada, se ela já passou por todo um 
processo patologizante, é bem possível que ela não chegue feliz à tua sala de 
atendimento – e geralmente não chega mesmo”. 

Paula Sandrine Machado conferiu uma perspectiva crítica com relação a 
cirurgias desnecessárias e não consentidas em crianças que nasceram com 
corpos que os padrões de normalidade biomédicos classificam como ambíguos
ou incompletos. “Levaria muito tempo para tratar das especificidades regionais 
com relação à situação das crianças intersex que nascem nos hospitais 
brasileiros. Mas, em linhas gerais, o que se pode dizer é que os protocolos e 
tratamento vigentes no Brasil ainda são fortemente pautados por uma 
perspectiva patologizante, que considera a intersexualidade um transtorno”. 

Segundo Paula, no momento em que nasce uma criança intersex, mesmo nos 
hospitais de alta complexidade, de modo geral, diferentes especialistas são 
rapidamente acionados para dar início à basicamente três processos: o 
primeiro é o de investigação da causa dessa dita ambiguidade, ou 
discordância, atribuída ao corpo – “é o que eu chamo de processo de olhar e 
‘medir’ o corpo”, acrescentou –; o segundo diz respeito à determinação do 
diagnóstico; e, finalmente, o terceiro é constituído pelas decisões feitas pelos 
profissionais envolvidos – “e isso pode ter mudado um pouco, mas em geral 
esse momento se dá com a total exclusão das famílias”. São essas pessoas 
que vão determinar as modalidades de intervenção que vão ser aplicadas, 
sejam elas cirúrgicas, hormonais ou mecânicas. “Sequer é considerada a 
possibilidade de não realizar intervenções cirúrgicas genitais”, comentou Paula.
Nesse processo, as crianças intersex e seus familiares ingressam no que a 
convidada chamou de “trajetória de normalização dos seus corpos e 
comportamentos”, mediada por técnicas e tecnologias médicas. O que pode 
gerar novas, segundo relata, repetidas cirurgias para corrigir problemas 
deixados pelas anteriores. “Eu conheci um menino de 12 que já tinha passado 
por 21 cirurgias para a ‘normatização’ do pênis, que era considerado 
inadequado segundo os padrões biomédicos. Isso sem contar a trajetória de 
silêncios e segredos relacionados ao próprio corpo, estigmas, sentimento de 
vergonha e violação”.

  


