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IDENTIDADE DE GÊNERO
Percepção intrínseca de uma pessoa como homem ou mulher.

Quando a incongruência entre a identidade de gênero e o fenótipo físico gera grande
angústia, ansiedade e desconforto persistente, caracteriza-se a disforia de gênero.

Estima-se que 0,4% - 1,3% da população mundial vivencie diferentes graus de Disforia de
Gênero

Arlette Adauy, A; et al. 2018

PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Plataforma
SciELO, os
artigos
disponíveis

1963: um artigo

Crescimento
é desigual:

Transexualidade masculina versus transexualidade feminina

2000: foram 39 publicados
2017: foram 235 (um aumento de mais de 500% na produção).

Serrano, JL; Caminha, IO; Sena, IG., 2019.

SUPORTE À SAUDE

Indivíduos
transgêneros são um
grupo importante
para quem o acesso à
saúde é
frequentemente
problemático.

Os nutricionistas
precisam estar
cientes das principais
questões na saúde
transgênero para
fornecer cuidados
nutricionais clínicos
adequados.

Fergusson, P; et al, 2018

SUPORTE À SAUDE

• Aumento do conhecimento e conscientização dentro da
profissão de nutricionista pode promover o desenvolvimento de
recursos para ajudar a expandir a competência profissional e
melhorar o atendimento nutricional para estes indivíduos.

Fergusson, P; et al, 2018

TRATAMENTO
O tratamento de afirmação sexual é
multidisciplinar, focado na atenuação dos
sintomas disfóricos relacionados à imagem
corporal, incluindo abordagem:

• Psicosocial,
• Terapia Hormonal cruzada (TH),
• Cirurgia de Afirmação Sexual (CAS) (quando
esta for desejada pelo indivíduo)

TRATAMENTO
• A TH cruzada tem como objetivo principal suprimir os
hormônios endógenos e as características sexuais secundárias
do sexo biológico e induzir características sexuais compatíveis
com o sexo de identidade.
• A TH cruzada inadequada ou irregular, neste contexto, poderia
acarretar prejuízo à saúde.

Fighera, TM; et al, 2018

Riscos associados à terapia hormonal
adaptados das Diretrizes da Endocrine Society

Muito alto risco de
efeitos adversos

Risco moderado de
efeitos adversos

Transgênero Mulher:
Estrogênio

Transgênero Homem:
Testosterona

Doença tromboembólica

Eritrocitose

Macroprolactinoma

Disfunção hepática grave

Câncer de mama

Câncer de mama ou uterino

Doença arterial coronariana

Doença arterial coronariana

Doença cerebrovascular

Doença cerebrovascular

Colelitíase
Hipertrigliceridemia

Hipertensão

Adaptado Endocrine Society Clinical Practice Guideline, 2017

Riscos associados à terapia hormonal
Transgênero Mulher:
Estrogênio

Transgênero Homem:
Testosterona

Osteoporose

Diminuição do HDL

Obesidade

Aumento do LDL

Resistência a ação da insulina

Acne

Aumento da gordura corporal

Distúrbios psíquicos emocionais
Obesidade

Diminuição da massa muscula

Osteoporose

Fighera, TM; et al, 2018

Riscos associados à terapia hormonal

• O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da TH cruzada sobre o
peso corporal total, gordura corporal e massa corporal magra.
• Além disso, avaliar os efeitos de diferentes tipos de tratamento e
duração variável do tratamento hormonal

RESULTADOS

10 estudos
(prospectivos)
avaliados

7 estudos com TH
cruzada por 12
meses

De 1998 a 2015

171 transgênero
feminino
(masculino para
feminino), média
de idade 32.8 ± 3.6
anos

354 transgênero
masculino
(feminino para
masculino), média
de idade 30.1 ± 4.2
anos

PESO CORPORAL

Transgênero
feminino:

Transgênero
masculino:

Aumento de 0 a
3,7 kg, média de
+1,8 kg (IC 95%)

Aumento de 0 a
3,5 kg, média de
+1,7 kg (IC 95%)

GORDURA CORPORAL
Transgênero
feminino:

Transgênero
masculino:

Aumento de 2,1 a 4,6
kg, média de +3,0 kg (IC
95%).

Diminuição de 0,2 kg a
4,8 kg. Média de 2,6 kg
(95% IC).

Isso equivale a um
aumento na gordura
corporal de 25%.

Isso corresponde a uma
diminuição na gordura
corporal de -10,5%

MASSA MAGRA

Transgênero
feminino:

Transgênero
masculino:

Diminuição de 2,4
a 3,1 kg. Média
de -2,4 kg (IC
95%)

Aumento de 1,8 a
5,3 kg, média de
3,9 kg (IC 95%)

Considerações dos autores
Primeira metaanalise a
considerar o efeito
da TH no peso
corporal, gordura
corporal e massa
magra

Os resultados não
apresentaram viés
significativo,
porem alta
heterogeneidade

Os estudos
incluídos eram
observacionais,
sem grupo
controle (efeitos
das TH ou do
envelhecimento)

O aumento de
peso é maior no
primeiro ano de
tanto em homens
quanto em
mulheres trans
entre 20 a 29 anos

DENSIDADE MINERAL ÓSSEA (DMO)
• Avaliou a massa óssea e
os
parâmetros
de
composição corporal de
indivíduos com disforia de
gênero
submetidos
a
terapia hormonal cruzada.

• Apesar dos resultados controversos
• Alguns estudos relatam que a terapia com estrogênio é capaz de
manter a massa óssea
• Outros observaram uma diminuição significativa na DMO, apesar da
TH.
• Alguns dos estudos que relataram um aumento na massa óssea com
terapia estrogênica foram realizados em um período de curto prazo (<
2 anos)

• Estudos a longo prazo mostraram alta prevalência de
osteoporose e osteopenia em mulheres trans.
• 10 anos de terapia regular com estrogênio (50 mulheres)
•
•
•
•

Frequência de osteoporose foi de 23,4% na coluna lombar,
8,7% no colo femoral,
2,1% no quadril total,
25,5% no rádio esquerdo.

• 15 anos de TH (45 mulheres trans, média de 39,5 anos)
• 75% eram osteopênicas.

• 3 anos de TH 1 ano após a cirurgia (50 mulheres trans)
• Prevalência de 26% de baixa massa óssea na coluna lombar
• 2% no quadril

Dados desses estudos e do presente trabalho sugerem que
mulheres trans submetidas à TH podem estar em risco de baixa
massa óssea, principalmente com TH de longo prazo.

Mudanças na composição corporal poderiam exercer um papel
na variação da massa óssea em mulheres trans durante o
tratamento

Ao promover a privação da atividade anabólica da testosterona,
a TH pode causar um aumento na massa gorda e uma
diminuição na massa muscular, levando a menor tensão na
superfície óssea e menor tamanho ósseo ao longo do tempo

RESULTADOS
Foi encontramos uma diminuição ligeira, mas significativa da massa
magra apendicular (MMA), e foi observada uma correlação positiva
entre a DMO da coluna lombar tanto a MMA como a massa gorda.
MMA e massa gorda foram preditores independentes da DMO da
coluna lombar.
Em relação à DMO do fêmur, a idade e a massa gorda também foram
preditores independentes.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E CUIDADOS PARA INDIVÍDUOS
TRANSGÊNEROS
• Todas as equações para estimar as necessidades energéticas não são
específicas para indivíduos transgêneros.
• As equações de gênero para indivíduos transgêneros deve ser utilizadas
com cautela por dois motivos:

1. Para indivíduos transexuais que fazem terapia hormonal, a
composição corporal pode ser alterada (em transição), trazendo
resultados imprecisos.
2. A calorimetria indireta ou equações de gênero pode ser usada para
calcular a taxa metabólica basal, porém para monitorar resultados
basais e finais individuais.
Fergusson, P; et al, 2018

CONDUTA NUTRICIONAL
• O uso de metas de consumo energético e a contagem de
calorias para ganho/perda de peso podem ser desencadeantes
transtornos alimentares para indivíduos trans.
• Enfatizar a integração de alimentação saudável e atividade com
autocompaixão no caminho de transição.

Fergusson, P; et al, 2018

CONDUTA NUTRICIONAL
• Embora haja escassez de literatura sobre esse tópico, várias
iniciativas voltadas para a comunidade que usam essa
abordagem estão surgindo, especialmente aquelas que
envolvem apoio em grupos.
• Insegurança alimentar.

Fergusson, P; et al, 2018

CONDUTA NUTRICIONAL
• Trabalhar em cima da contenção dos fatores de risco para
•
•
•
•
•

Hipertensão
Obesidade
Resistência a ação da insulina
Doenças e eventos cardiovasculares
Osteoporose

• De acordo com as diretrizes de HAS, Dislipidemia, Diabetes,
Obesidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda existem muitas
lacunas e questões
referentes a essa
população

Muitos e novos estudos
com metodologias
robustas devem ser
desenvolvidas o quanto
antes

Para melhor atender e
assistir essa população
em crescimento para
evitar danos a saúde
destes indivíduos
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E a gente vive junto
E a gente se dá bem
Não desejamos mal a quase
ninguém
E a gente vai à luta
E conhece a dor

Consideramos justa toda
forma de amor

catharinapaiva@hotmail.com
@catharina.paiva

Qualquer
maneira de
amor vale
amar

