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RESUMO
Transexual é quem não se identifica com o seu sexo de nascimento e que procura adequar ou passou por adequação para o gênero desejado, o que em vários, mas não em todos os casos, envolve transição somática por tratamento hormonal e cirurgia genital (cirurgia de
redesignação sexual).
O envolvimento de fatores genéticos no transexualismo é oriundo, sobretudo, de estudos familiares, casos de gêmeos em concordância para
a transexualidade e a partir de pesquisas da genética molecular de certos polimorfismos do sistema de genes androgênicos e estrogênicos.
O receptor androgênico (RA) é responsável pela diferenciação no córtex cortical e está associado com sua masculinização na adolescência.
Foram identificados dois subtipos de receptores estrogênicos: o ERα e o ERβ. O subtipo beta é claramente mais expressivo em várias regiões cerebrais. O receptor ERα está primariamente envolvido na masculinização, enquanto o ERβ tem papel predominante na “defeminização” dos comportamentos sexuais.
Uma pesquisa com 29 mulheres transexuais identificou associação significativa com polimorfismos dos nucleotídeos CA no ERβ (P = 0,03).
Em 112 mulheres transexuais foi encontrada uma relação entre polimorfismos do gene longo do AR e transexualismo (P = 0,04).
Duzentos e setenta e três homens transexuais, diferiam, significativamente, dos controles na repetição do tamanho médio do polimorfismo
dos ERβ (P = 0,002).
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INTRODUÇÃO
O transexualismo, como categoria diagnóstica, está
inserido na seção de Transtornos de Identidade Sexual
(TIS) da Classificação Internacional de Doenças, 10a edição (CID-10), elaborada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).1 Os transexuais estão incluídos no capítulo

“Disforia de Gênero” do Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais, 5a edição (DSM-5) da Associação
Psiquiátrica Americana (APA), quando apresentarem incongruência marcante entre a própria experiência/expressão de gênero e o sexo que lhe foi atribuído e sofrimento
clinicamente significativo, com duração de pelo menos seis
meses. Transexual, para o DSM-5, é quem não se identifica
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com o seu sexo de nascimento e que procura adequar, ou
passou por adequação para o gênero desejado, o que em vários, mas não em todos os casos, envolve transição somática por tratamento hormonal e cirurgia genital (cirurgia de
redesignação sexual). A identidade de gênero é uma esfera
da identidade social e refere-se à identificação do indivíduo
como homem ou mulher, ou, eventualmente, com alguma
categoria diferente de homem ou mulher, aspectos esses
não contemplados pela CID-10.2,3
A prevalência do transexualismo varia de 1: 2.900 a 1:
100.000; e pouco se sabe sobre sua etiologia.4 Cada vez
mais, investigam-se os fatores biológicos associados a essa
condição. Ocorrência concomitante entre pares de gêmeos, pares de pai e filho e pares de irmão-irmã5,6 levantam
a suposição de a transexualidade apresentar aspectos hereditários. Tem-se sugerido que a diferenciação sexual do
cérebro, durante as fases embrionárias do desenvolvimento, sofre desvio em relação ao resto do corpo.7 Essa teoria
implica que a neuroanatomia desempenha papel fundamental no desenvolvimento da identidade de gênero. Para
explorar essa hipótese, há trabalhos8-13 que examinam o cérebro de indivíduos do sexo masculino que se identificam
com o gênero feminino, aqui denominados de mulheres
transexuais (MT) e homens transexuais (HT), quando
sucede o inverso, indivíduos do sexo feminino que se identificam com o gênero masculino.
Estudos anatômicos mostram que certas estruturas cerebrais em MT são mais femininas em volume e densidade neuronal,7,14 Por outro lado, determinadas estruturas cerebrais
estão mais masculinizadas em HT.12,13
O padrão de resposta ao cheiro de esteroides masculinos
e femininos em MT é mais semelhante ao grupo controle
composto por mulheres heterossexuais quando comparado
com os de homens heterossexuais.15 Outros estudos sugerem que os esteroides sexuais podem influenciar na identidade de gênero.16
Há a associação entre HT e a síndrome dos ovários policísticos.16 Além disso, mulheres com hiperplasia adrenal congênita, que é um distúrbio do desenvolvimento sexual, estão expostas a elevados níveis de androgênios no período pré-natal
e, por conseguinte, podem apresentar maiores chances de
desenvolver disforia de gênero, quando confrontadas com a
população em geral.17
Portanto, são diversas as suposições que procuram explicar a gênese da transexualidade, entre elas, destacamos: predisposição genética, influências psicossociais e ambientais,
neuroanatomia, exposição a hormônios e mais provavelmente a interação entre eles, podem contribuir no desenvolvimento da identidade de gênero.

OBJETIVO
O objetivo desta revisão é apresentar dados da literatura científica sobre fatores genéticos relacionados ao
transexualismo.

MÉTODO
A metodologia empregada constituiu na busca de publicações no PubMed (base de dados eletrônica). Para a realização
da pesquisa, foram utilizados os descritores: transexualismo
(transexualism) ou identidade de gênero (gender identity) e
genética (genetics) [MeSH Terms]. Foram encontradas 470
referências, entretanto, apenas 21 artigos faziam alusão aos
aspectos genéticos do transexualismo.

ASPECTOS GENÉTICOS DO
TRANSEXUALISMO
Foi verificada uma associação significativa entre MT e o
gene CYP17 (que codifica 17α-hidroxilase, enzima deficiente em alguns pacientes com hiperplasia virilizante adrenal
congênita).18 A aromatase (CYP19A1) é a enzima que converte a testosterona em estrogênio e também está envolvida
no desenvolvimento da identidade de gênero feminina. Uma
mulher 46 XX com hiperplasia adrenal congênita transportava uma mutação da aromatase, ela nasceu com o clitóris aumentado, útero, ovários, contudo seu comportamento estava
identificado com o gênero masculino.19
O envolvimento de fatores genéticos no transexualismo
são oriundos, sobretudo, de estudos familiares,20,21 nos casos
de gêmeos em concordância para a transexualidade,22 e a partir de pesquisas da genética molecular de certos polimorfismos do sistema de genes androgênicos e estrogênicos.18,23
O receptor androgênico (RA) é responsável na diferenciação do córtex cortical. A existência de um alelo com um
pequeno número de repetições de CAG confere uma funcionalidade mais eficiente desse receptor e está associada com a
masculinização do córtex na adolescência.24
Foram identificados dois subtipos de receptores estrogênicos: o ERα e o ERβ.25 O subtipo beta é claramente mais
expressivo em várias regiões cerebrais.26 O receptor ERα
está primariamente envolvido na masculinização, enquanto
o ERβ tem um papel predominante na “defeminização” dos
comportamentos sexuais.27
Além disso, estudos em animais têm, claramente, demonstrado que a exposição pré-natal à testosterona tem
função elementar na diferenciação sexual neural e comportamental.28 A testosterona se coliga e aciona os RAs, que são
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convertidos em estrógenos pela aromatase (CYP19A1) no cérebro e, por consequência, irão ativar os ERα e o ERβ. A masculinização está diretamente relacionada com a ativação do
RA, ou, indiretamente, pela ativação dos ER.29,30 Tendo em vista o exposto, os genes codificados como ERβ, AR e CYP19A1
são candidatos razoáveis na busca por genes que possam influenciar o desenvolvimento do transexualismo.31
Estudos que analisaram esses genes tiveram resultados
discordantes. Um trabalho com 29 MT identificou associação significativa com polimorfismos dos nucleotídeos CA no
ERβ (P = 0,03), entretanto, não houve diferença em relação
aos outros dois polimorfismos estudados.32 Em 112 MT, foi
encontrada associação significativa entre polimorfismos do
gene longo do RA e transexualismo (P = 0,04).33 Em outro estudo realizado com 168 HT e 74 MT, não foram encontradas
diferenças significativas entre os grupos.34
Recentemente, foi publicado um estudo cujo objetivo foi
investigar a possibilidade de os genes ERβ, RA e CYP19A1
estarem envolvidos na etiologia do transexualismo, 273 HT

e 371 mulheres (grupo controle) participaram do estudo.
Constatou-se que os HT diferiam, significativamente, dos controles na repetição do tamanho médio do polimorfismo dos
ERβ (P = 0,002), o que não foi observado em relação aos outros
dois polimorfismos. Os números repetidos dos ERβ foram significativamente maiores em HT do que no grupo controle e a
probabilidade de desenvolvimento do transexualismo é maior
nos indivíduos com genótipo homozigoto para alelos longos.31

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A associação entre determinados genes e a transexualidade vem enriquecer o entendimento da complexidade que
envolve o desenvolvimento da identidade de gênero. Mais
pesquisas que estudem a influência dos hormônios antes, durante ou após a gestação; a variabilidade genética; os fatores
ambientais; e as formas, possivelmente, mas não necessariamente, que afetariam determinadas estruturas cerebrais são
imprescindíveis para comporem essa compreensão.
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