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Transexual fará 1ª cirurgia de
retirada de órgãos femininos
pelo SUS em SP
Alexandre dos Santos fará a operação em abril no Hospital Pérola Byington.
Médica defende importância do procedimento para transexuais masculinos. 

O agente de saúde Alexandre Peixe dos
Santos, de 38 anos, será submetido em
abril à primeira cirurgia realizada pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) em São
Paulo de retirada dos órgãos reprodutores
femininos de um transexual. É o primeiro
passo para ele conquistar o corpo que
sempre desejou. A operação para retirar
útero, trompas e ovários está marcada para
ocorrer no início do mês no Hospital Pérola
Byington.

Apesar de ter nascido Alexandra, ele diz
que se sente um homem em um corpo de
mulher desde pequeno – e faz questão de
ser chamado pelo gênero masculino. “Eu
sempre quis e curti coisas de menino.
Sempre me identifiquei assim, desde
criança”, conta. Após a cirurgia, Alexandre
poderá iniciar o tratamento com hormônios.
Mas ainda faltará uma etapa, que é a
cirurgia para retirada das mamas, a ser
realizada em outro hospital, sem data

definida.

A ginecologista e sexóloga Tânia das Graças Mauadie Santana, coordenadora do Centro
de Referência e Especialização em Sexologia do Hospital Pérola Byington (Cresex), fala da
importância do procedimento para os transexuais masculinos. “É importantíssimo, porque a
questão dos transexuais é a mudança da identidade. Eles querem o máximo possível
parecer o sexo desejado. Ele se sente homem e tem que ficar o mais próximo possível
disso. É preciso adequar a mente ao seu corpo”, defende.

A cirurgia é resultado de uma parceria do Pérola Byington com o ambulatório dedicado
exclusivamente à saúde de travestis e transexuais, inaugurado em junho de 2009 pela
Secretaria de Estado da Saúde na Zona Sul da capital paulista. O hospital fará duas
cirurgias de retirada de útero, ovários e trompas de transexuais masculinos todos os meses.
“É um avanço para a sociedade e para a classe médica”, opina a médica.

O fato de o hospital ser considerado um centro de referência para as mulheres gerou uma
preocupação a Alexandre, porque alguns quartos são coletivos. Para tranquilizá-lo, Tânia
garantiu que ele ficará em um apartamento separado de outras pacientes. No caso do
agente de saúde, a cirurgia também possui outra indicação médica, porque ele tem um
mioma.

Infância
Alexandre conta que, desde muito pequeno, quis ter brinquedos e vestir roupas de meninos.
As bonecas que ganhava em aniversários e Natais eram repassadas à irmã, um ano mais
nova. E queria ter os presentes do irmão. “Lembro que, no aniversário de um ano do meu
irmão, o bolo dele era um campo de futebol, cheio de bonequinhos. E ele com uma fantasia
de Super-Homem. Era aquilo que eu queria para o meu aniversário e não tinha”, recorda.

A solução era brincar escondido com carrinhos e trenzinhos do irmão. “Teve um Natal que
meu irmão ganhou um Ferrorama e eu uma boneca. A boneca foi para minha irmã e,
quando todo mundo ia dormir, eu brincava com os brinquedos dele. Há 35 anos não era
uma questão normal para a minha mãe eu querer os brinquedos do meu irmão. Então,
precisava ser tudo escondido.”

Para manter o cabelo curto, ele utilizava
outro "truque". “Eu procurava na escola
quem tinha piolho. Minha mãe sempre
brigava”, lembra. Com os cabelos do
tamanho que desejava, outra barreira eram
as roupas femininas. “Era uma coisa muito
ruim. Como minha irmã tinha só ano de
diferença, a gente andava com as roupas
iguais, só mudava a cor”, lembra.
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Alexandre dos Santos, que fará cirurgia em abril
em hospital de São Paulo (Foto: Daigo Oliva/G1)

globo.com notícias esportes entretenimento vídeos central globo.com assine já todos os sites

São Paulo

26
MAR

25
MAR

12:09
Agentes fazem mutirão de
combate à dengue na Zona Sul de
SP

12:08
Remédios são abandonados em
terreno de Guarulhos

12:06
Tentativa de assalto termina em
troca de tiros na Zona Leste de SP

10:45
Polícia apreende
mais de 1 milhão
de maços de
cigarros no interior

de...

10:33
Suspeito de falsificar nova nota de
R$ 100 é preso em SP

10:30
Polícia divulga
imagens de
suspeitos de matar
PM na Avenida

Paulista

09:56
Prefeitura de SP deixa de lado
projeto de 64 edifícios-garagem

09:29
Farmácia Popular teve desvio de
R$ 2,5 milhões no interior de SP

08:43
Acidentes deixam dois mortos
durante a madrugada em SP

08:13
Trecho Oeste do
Rodoanel acumula
trânsito e
reclamações dos

motoristas

07:14
SP tem eventos
para ajudar vítimas
do desastre no
Japão

07:07
Transexual fará 1ª
cirurgia de retirada
de órgãos femininos
pelo SUS...

04:35
Atriz Cibele Dorsa
morre após cair do
7º andar, diz Polícia
Civil

22:21
Morte de mais de 20 gatos vira
caso de polícia no interior de SP

21:58
Helicóptero da polícia localiza
casal perdido em montanha de SP

21:26
Polícia descobre fábrica
clandestina de cigarros em sítio no
interior...

20:42
Imagens mostram
tumulto em posto
onde ativista gay
diz ter sido...

20:07
Incêndio atinge favela na Zona
Norte de SP

19:42
Van escolar é apreendida com
mais de R$ 500 mil em multas

veja mais notícias de São Paulo

e-mail

Editorias Economia Seu estado Telejornais Serviços VC no G1 Revolta ÁrabeImposto de RendaTsunami no Pacífico


http://www.globo.com/
http://www.globo.com/
http://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/
http://globoesporte.globo.com/
http://entretenimento.globo.com/
http://entretenimento.globo.com/
http://video.globo.com/
http://video.globo.com/
http://atendimento.globo.com/
http://atendimento.globo.com/Portal/ISP/assineja/panfletos/panfleto_home_globo
http://www.globo.com/Globo.com/sites/0,,5623,00.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/plantao.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/agentes-fazem-mutirao-de-combate-dengue-na-zona-sul-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/agentes-fazem-mutirao-de-combate-dengue-na-zona-sul-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/agentes-fazem-mutirao-de-combate-dengue-na-zona-sul-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/remedios-sao-abandonados-em-terreno-de-guarulhos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/remedios-sao-abandonados-em-terreno-de-guarulhos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/tentativa-de-assalto-termina-em-troca-de-tiros-na-zona-leste-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/tentativa-de-assalto-termina-em-troca-de-tiros-na-zona-leste-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-apreende-mais-de-1-milhao-de-macos-de-cigarros-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-apreende-mais-de-1-milhao-de-macos-de-cigarros-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-apreende-mais-de-1-milhao-de-macos-de-cigarros-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-apreende-mais-de-1-milhao-de-macos-de-cigarros-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-apreende-mais-de-1-milhao-de-macos-de-cigarros-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/suspeito-de-falsificar-nova-nota-de-r-100-e-preso-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/suspeito-de-falsificar-nova-nota-de-r-100-e-preso-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-divulga-imagens-de-suspeitos-de-matar-policial-militar-na-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-divulga-imagens-de-suspeitos-de-matar-policial-militar-na-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-divulga-imagens-de-suspeitos-de-matar-policial-militar-na-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-divulga-imagens-de-suspeitos-de-matar-policial-militar-na-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-divulga-imagens-de-suspeitos-de-matar-policial-militar-na-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/prefeitura-de-sp-deixa-de-lado-projeto-de-64-edificios-garagem.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/prefeitura-de-sp-deixa-de-lado-projeto-de-64-edificios-garagem.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/farmacia-popular-teve-desvio-de-r-25-milhoes-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/farmacia-popular-teve-desvio-de-r-25-milhoes-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/acidentes-deixam-dois-mortos-durante-madrugada-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/acidentes-deixam-dois-mortos-durante-madrugada-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/trecho-oeste-do-rodoanel-acumula-transito-e-reclamacoes-dos-motoristas.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/trecho-oeste-do-rodoanel-acumula-transito-e-reclamacoes-dos-motoristas.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/trecho-oeste-do-rodoanel-acumula-transito-e-reclamacoes-dos-motoristas.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/trecho-oeste-do-rodoanel-acumula-transito-e-reclamacoes-dos-motoristas.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/trecho-oeste-do-rodoanel-acumula-transito-e-reclamacoes-dos-motoristas.html
http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/sp-tem-eventos-para-ajudar-vitimas-do-desastre-no-japao.html
http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/sp-tem-eventos-para-ajudar-vitimas-do-desastre-no-japao.html
http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/sp-tem-eventos-para-ajudar-vitimas-do-desastre-no-japao.html
http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/sp-tem-eventos-para-ajudar-vitimas-do-desastre-no-japao.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/03/atriz-cibele-dorsa-cai-do-7-andar-e-morre-em-sp.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/03/atriz-cibele-dorsa-cai-do-7-andar-e-morre-em-sp.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/03/atriz-cibele-dorsa-cai-do-7-andar-e-morre-em-sp.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/03/atriz-cibele-dorsa-cai-do-7-andar-e-morre-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/morte-de-mais-de-20-gatos-vira-caso-de-policia-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/morte-de-mais-de-20-gatos-vira-caso-de-policia-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/helicoptero-da-policia-localiza-casal-perdido-em-montanha-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/helicoptero-da-policia-localiza-casal-perdido-em-montanha-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-descobre-fabrica-clandestina-de-cigarros-em-sitio-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-descobre-fabrica-clandestina-de-cigarros-em-sitio-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-descobre-fabrica-clandestina-de-cigarros-em-sitio-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/imagens-mostram-tumulto-em-posto-onde-ativista-gay-diz-ter-sido-agredido.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/imagens-mostram-tumulto-em-posto-onde-ativista-gay-diz-ter-sido-agredido.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/imagens-mostram-tumulto-em-posto-onde-ativista-gay-diz-ter-sido-agredido.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/imagens-mostram-tumulto-em-posto-onde-ativista-gay-diz-ter-sido-agredido.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/incendio-atinge-favela-na-zona-norte-de-sp_.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/incendio-atinge-favela-na-zona-norte-de-sp_.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/van-escolar-e-apreendida-com-mais-de-r-500-mil-em-multas.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/van-escolar-e-apreendida-com-mais-de-r-500-mil-em-multas.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/plantao.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-apreende-mais-de-1-milhao-de-macos-de-cigarros-no-interior-de-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/policia-divulga-imagens-de-suspeitos-de-matar-policial-militar-na-paulista.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/trecho-oeste-do-rodoanel-acumula-transito-e-reclamacoes-dos-motoristas.html
http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/sp-tem-eventos-para-ajudar-vitimas-do-desastre-no-japao.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/03/atriz-cibele-dorsa-cai-do-7-andar-e-morre-em-sp.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/imagens-mostram-tumulto-em-posto-onde-ativista-gay-diz-ter-sido-agredido.html
http://g1.globo.com/economia/
http://g1.globo.com/economia/
http://g1.globo.com/vc-no-g1
http://g1.globo.com/vc-no-g1
http://g1.globo.com/revolta-arabe/
http://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2011/
http://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2011/
http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/
http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/

http://g1.globo.com/


G1 - Transexual fará 1ª cirurgia de retirada de órgãos femininos pelo SUS em SP - notícias em São Paulo

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/transexual-fara-1-cirurgia-de-retirada-de-orgaos-femininos-pelo-sus-em-sp.html[26/03/2011 12:27:15]

O período mais difícil, no entanto, foi a
adolescência. “Na mudança do corpo, as
coisas ficam mais complicadas. Os meninos
começam a ter outros gostos, a arrumar
namorada, e você fica isolado. E, quando
você conhece alguém que gosta, é do
mesmo sexo, biologicamente falando. Por
isso, durante um tempo eu me identificava
como lésbica, que era o mais próximo que
eu conhecia”, afirmou. Muitos anos mais
tarde, no entanto, durante uma reunião na
Associação da Parada do Orgulho GLBT de

São Paulo, se descobriu um transexual masculino. “Eu nunca me identifiquei como mulher.
Então, foi um alívio.”

Gravidez
Há 19 anos, Alexandre viveu a experiência de gerar um bebê. Ele vivia com uma
companheira que tinha câncer e não podia ser mãe. Porém, queria muito ter um filho. A
gravidez aconteceu após um acordo com um amigo homossexual. “Em nenhum momento
fui uma grávida. Fui um grávido, um pai. Eu não tinha essa questão materna, era um corpo
mudando”, afirma.

Mesmo se sentindo um homem, ele se rende à emoção de ter dado à luz uma criança. “É
um momento indescritível, acho que não tem emoção que dá para comparar. Eu sou um
homem que teve a sorte de ver o quanto é lindo aquilo”, lembra. A mulher morreu três anos
após o nascimento de Bruna. A filha chama Alexandre até hoje de “pãe”.

O agente de saúde conta que a filha já sofreu muitos preconceitos por causa da
transexualidade dele. “Eu converso com ela sobre essa questão desde os 4, 5 anos.
Sempre expliquei. Mas eu acho que ela sofreu muito preconceito, até perdeu namorado e
amigos”, diz.

Preconceito e violência
Alexandre relata que os transexuais são vítimas constantes de preconceito. “Xingamento é
todo dia. A gente não acostuma. É que, se a gente for olhar tudo, não vive. É piadinha no
ônibus, a gente entra em uma loja e o vendedor nem te olha. São olhares, palavras”, afirma.

Alguns casos, porém, são muito mais graves. Ainda jovem, ele sofreu uma violência sexual.
“Teve uma ocorrência grave, uma violência sexual que sofri no banheiro masculino, porque
passei a frequentar o banheiro masculino. Eram colegas que eu jogava bola. Isso ficou
durante muito tempo guardado, eu vim contar com 30 anos para alguém.”

Em 1988, ao sair de uma festa, apanhou de 20 homens. “Um cara disse que, se eu queria
ser homem, tinha que apanhar como homem. Eles me deram uma surra. Apanhei de ser
arrastado de um lado para outro, chute, pontapé, soco”, contou. Segundo Alexandre, a
polícia apareceu, ele entrou no carro e, ao contar o que aconteceu, um policial comentou:
“também, olha do jeito que você anda”. “E não me levaram para a delegacia, me largaram
na porta de casa.”

Características masculinas
O agente de saúde aguarda a cirurgia de retirada dos órgãos reprodutores femininos para
começar a hormonioterapia. Ele sabe da importância de se ter um acompanhamento para a
utilização de hormônios. “Em 2006, eu tomava hormônio sem acompanhamento e tive dois
AVCs [acidentes vasculares cerebrais]”, contou.

Ele espera com ansiedade, no entanto, a cirurgia da retirada das mamas. Segundo
Alexandre, são elas que ainda fazem as pessoas o identificarem como uma mulher. “Para
mim, a mastectomia é que vai ser a libertadora. Eu não vejo a hora de chegar na praia, tirar
a camiseta e ir para o mar.”
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