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• SEXO É O CONJUNTO DE
CARACTERÍSTICAS
QUE
DISTINGUEM OS SERES
VIVOS COM RELAÇÃO A SUA
FUNÇÃO REPRODUTORA
• *HOMEM
• *MULHER

Introdução
A transexualidade é uma condição onde um
indivíduo não se identifica com o gênero
atribuído ao nascer expressando desejo de
pertencimento ao gênero oposto.
A cirurgia de redesignação sexual- RS vem como
importante ferramenta para a consolidação da
transexualidade, levando a concordância entre
sexo e gênero proporcionando aos transexuais
uma experiência de vida mais próxima da
desejada.
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Objetivos
Conhecer o processo de assistência de enfermagem e médica nos períodos intra e pós-operatórios às pacientes
submetidas
optativo a cirurgia de RS, com referencial da PORTARIA Nº2803/13.
Desenvolver um plano assistencial aos pacientes submetidos à cirurgia de redesignação sexual.
Método Utilizado método quantitativo, descritivo mediante a técnica exploratória, com coleta de dados primários, com
consentimento dos participantes (Parecer nº 2.473.235).
População: Cinco Enfermeiros e um Médico que atuam nas cirurgias diretamente nas cirurgias de RS.
Utilizou-se como base teórica para a elaboração das questões contidas no Instrumento de Coleta de Dados a Portaria nº
2.803/2013 que dispõe sobre a regulamentação do processo transexualizador nas Instituições de Saúde credenciadas.
Resultados
Mostraram defasagem de conhecimento em relação ao processo que envolve a cirurgia de redesignação sexual (período
estimado de internação, o tipo de anestesia utilizada, o tempo médio de duração do procedimento). Apenas 50% dos
profissionais tinham conhecimento sobre a Portaria nº 28/03 de 2013 que dispõe sobre o atendimento da pessoa
transexual dentro dos serviços de saúde do SUS.
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Resultados
Dentre as dificuldades relatadas no intra-operatório destaca-se a indisponibilidade de meias elásticas e compressor
pneumático, improvisação do molde para a constituição da neovagina.
No pós-operatório foram com o manejo do molde improvisado, a realização do curativo inicial e a cicatrização da
ferida operatória.
Observou-se a necessidade de oferecer a equipe assistencial treinamento através de palestras, textos e recursos
audiovisuais de modo a desenvolver a percepção critica para os detalhes desta cirurgia permitindo alinhamento das
informações e um acompanhamento mais rigoroso no pós-operatório.

• NEOVULVOPLASTIA
• Construção de uma vulva a
partir da genitália masculina

PLANO ASSISTENCIAL PROPOSTO

.

Conclusão
Pesquisas multicêntricas se
fazem
necessárias
para
conhecimento e divulgação das
práticas assistenciais neste tipo
de procedimento
Um plano assistencial foi
proposto,
como
uma
ferramenta que contribuirá para
uma melhor assistência aos
pacientes
transexuais
submetidas à esta cirurgia.
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