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A transexualidade é uma condição em que o indivíduo apresenta uma discordância entre sua 
identidade de gênero e sua morfologia anatômica do nascimento. Alguns destes indivíduos 
optam pela cirurgia de redesignação sexual ou cirurgia de troca de gênero que nada mais é do 
que ajustar as características femininas em um corpo masculino, ou masculinas em um corpo 
feminino. Indivíduos submetidos à cirurgia de redesignação sexual podem apresentar 
repercussões no sistema urinário, intestinal e na função sexual, devido a modificações que 
acontecem em estruturas pélvicas. Este estudo tem como objetivo geral evidenciar as 
alterações fisiológicas e as disfunções que acontecem no organismo de pacientes submetidos à 
cirurgia de mudança de sexo do masculino para o feminino e, como objetivos específicos, 
verificar quais as alterações e disfunções que acometem os sistemas urinário, intestinal e na 
função sexual; e relacionar os impactos na qualidade de vida destes indivíduos. Será realizada 
uma revisão de literatura por meio de buscas nas bases de dados PUBMED, SCIELO, 
MedLine e LILACS combinando os seguintes descritores: redesignação sexual, vaginoplastia, 
assoalho pélvico em português e inglês. Serão incluídos artigos originais abordando o tema 
proposto, disponíveis com o texto na íntegra e acesso gratuito, nos idiomas português e inglês. 
Os artigos selecionados serão lidos na íntegra e após a leitura serão feitas a análise e digitação 
dos dados para análise. Espera-se que, a identificação de possíveis alterações e disfunções 
pélvicas que podem ocorrer após a cirurgia transexual, possa subsidiar a atuação de 
profissionais fisioterapeutas especialistas na área. Com o conhecimento destas repercussões 
funcionais, o profissional poderá assistir e acompanhar os indivíduos durante este processo, 
reduzindo as possíveis complicações. 
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