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RESUMO 

Tendo em vista a intrincada relação entre modelos corporais, tecnologias e 

aprimoramentos estéticos abarcada no escopo de estudos feministas e estudos 

sociais das ciências, este trabalho abordará discursos médicos a respeito das 

cirurgias estéticas íntimas em mulheres cisgênero. A fim de melhor compreender os 

padrões acionados por esses procedimentos, foi realizada uma busca com o intuito 

de mapear artigos científicos da área da saúde que versassem especificamente 

sobre o assunto. A partir da análise dessas publicações voltadas particularmente 

para o interior da área médica, foi possível apreender discursos e enunciados 

próprios daqueles que têm lugar privilegiado na materialização de padrões estéticos 

referentes às genitálias femininas. As proposições médicas foram acionadas a fim 

de auxiliar no levantamento de categorias relacionadas ao que é compreendido 

como normal, belo e adequado à anatomia desta parte do corpo. A partir da análise 

dos artigos é possível observar que são empregadas distinções fortemente 

marcadas entre corpos masculinos e femininos, de modo que a comparação entre 

estes auxilia na demarcação do que seria mais ou menos aceitável. Dessa maneira, 

as classificações e definições apresentadas pelos autores acerca de hipertrofias 

genitais femininas - maior causa de procedimentos estéticos íntimos - evidenciam 

discursos que notoriamente estão baseados em concepções hétero e cisnormativas 

a respeito do que seria normal e adequado à estética genital feminina.  Por fim, com 

base no material analisado, é desenvolvida uma reflexão acerca de como 

tecnologias cirúrgicas estão imbricadas à conformação e reiteração de modelos 

corporais específicos.  

Palavras-chave:  modelos corporais; tecnologias de aprimoramento; cirurgias 
estéticas íntimas; artigos médicos. 
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Um Breve Apanhado Sobre as Cirurgias Plásticas Íntimas  
 

A cirurgia estética íntima2 contemporânea está envolta por inúmeras 

controvérsias. Isso se deve, em boa medida, pelo entendimento de alguns grupos de 

ativistas - em especial New View Campaign3 - de que esta estaria de certo modo 

relacionada à prática da mutilação genital feminina (MGF). Para Braun (2009), 

apesar de diferenças consistentes, principalmente no que diz respeito à retórica sob 

as quais são construídas, são evidentes certas continuidades entre as duas 

práticas4. Este artigo, no entanto, não tratará propriamente destas possíveis 

relações, mas se dedicará a uma reflexão circunscrita aos discursos médicos a 

respeito das cirurgias estéticas íntimas em mulheres cisgênero5 6. 

																																																													
1 Este trabalho abrange parte da pesquisa efetuada em razão de meu trabalho de conclusão de curso em 
Ciências Sociais pela Univerdade Federal do Rio Grande do Sul, apresentado em julho do ano de 2014 e cujo 
título é “Sinus Pudoris: Conformação de um Padrão Estético de Genitália Feminina através de Cirurgias 
Plásticas”, disponível em:http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/107917/000946722.pdf?sequence=1 > 
último acesso em: 29 out. 2015 
 
2 O termo cirurgias íntimas ou cirurgias estéticas íntimas será utilizado neste trabalho a fim de designar 
procedimentos cirúrgicos plásticos realizados na região genital feminina. Optei por essa nomenclatura, pois, com 
base em minhas primeiras pesquisas exploratórias, esse parece ser o termo mais amplamente difundido e 
entendo que a utilização de tal nomenclatura auxilia na diferenciação destas com as cirurgias ginecológicas dos 
séculos XIX e XX (as ovariotomias e cliteridectomias).   
 
3  De acordo com o site da New View Campaign, esta foi formada em 2000 como uma rede que visa desafiar as 
mensagens distorcidas e simplistas sobre a sexualidade que a indústria farmacêutica insiste em vender. O 
objetivo da New View é expor métodos de pesquisa tendenciosas que servem meramente aos lucros das 
empresas, em vez do prazer e satisfação das pessoas. Assim, a campanha pretende desafiar todas as visões 
que reduzem a experiência sexual à biologia genital e que ignoram as muitas dimensões da vida real. A New 
View se dedica à educação, ativismo e empoderamento. Informações retiradas do site: 
http://www.newviewcampaign.org/> último acesso em: 29 out. 2015 
 
4 Sobre essa discussão, ver também Adams (1997), Green (2005), Sullivan (2007) 
 
5 Quando, neste trabalho, houver referências a “genitálias femininas”, estarei tratando especificamente de 
mulheres cisgênero. Entendo que “genitálias femininas” se apresentam de maneiras muito mais diversas do que 
serão presentemente abordadas. Entretanto, como este trabalho está circunscrito às cirurgias feitas em mulheres 
cisgênero, para uma maior fluidez do texto, não tratarei a todo instante tais diversidades, que são consideradas, 
mas não serão problematizadas de modo explícito ao decorrer do texto.  
 
6 A respeito do termo “cisgênero”, o utilizarei no sentido que é explicitado pela ativista transfeminista brasileira, 
Viviane Vergueiro. Segundo Vergueiro (2014), (...)cisgêneridade eu entendo como um conceito analítico que eu 
posso utilizar assim como se usa heterossexualidade para as orientações sexuais, ou como branquitude para 
questões raciais. Penso a cisgêneridade como um posicionamento, uma perspectiva subjetiva que é tida como 
natural, como essencial, como padrão. A nomeação desse padrão, desses gêneros vistos como naturais, 
cisgêneros, pode significar uma virada descolonial no pensamento sobre identidades de gênero, ou seja, nomear 
cisgêneridade ou nomear homens-cis, mulheres-cis em oposição a outros termos usados anteriormente como 



Para além das discussões que aproximam a MGF das cirurgias estéticas 

íntimas, é possível também traçar paralelos entre estas últimas e as antigas 

ovariotomias, cliteridectomias e demais procedimentos cirúrgicos relacionados aos 

genitais femininos7. Apesar dessas novas cirurgias terem como objetivo - em boa 

medida - questões de ordem estética, elas têm uma relação estreita com os 

procedimentos cirúrgicos ginecológicos dos séculos XVIII e XIX. Segundo Querna 

(2008), a cirurgia genital feminina tem sua origem relacionada ao cirurgião 

americano J. Marion Sims (1813 – 1883) responsável por realizar os primeiros 

procedimentos para tratar fístulas na região vaginal em escravas negras no sul dos 

Estados Unidos. De acordo com a autora, essa condição consistia, na grande 

maioria dos casos, em uma sequela do parto normal e produzia, entre outras coisas, 

incontinência urinária. Apesar de o procedimento cirúrgico ser voltado para as 

mulheres brancas, eram as escravas negras que representavam o maior número de 

mulheres submetidas – forçadamente – a esse tipo de cirurgia. Por recorrentemente 

sofrerem complicações no parto decorrentes da desnutrição e de maus tratos a que 

eram expostas, as escravas eram utilizadas como cobaias em experiências 

cirúrgicas do médico que por muitos é conhecido como “pai da ginecologia moderna” 

(Querna, 2008). Outra figura intimamente relacionada às cirurgias genitais femininas 

é o cirurgião britânico Baker Brown que ficou conhecido por realizar cliteridectomias 

sem consentimento em pacientes que alegavam sofrer de intenso desejo sexual, 

reproduzindo a ideia da sexualidade feminina como lócus de patologias diversas 

(Adams, 1997, apud Querna, 2008). 

Em 1975, com o lançamento do livro “Surgery of Love”8 do ginecologista 

James Burt nos Estados Unidos, as cirurgias ginecológicas voltam a ser foco de 

discussões no meio médico e leigo. Na publicação, Burt assume ter submetido 

																																																																																																																																																																																														
mulher biológica, homem de verdade, homem normal, homem nascido homem, mulher nascida mulher, etc. Ou 
seja, esse uso do termo cisgêneridade, cis, pode permitir que a gente olhe de outra forma, que a gente desloque 
esse posição naturalizada da sua hierarquia superiorizada, hierarquia posta nesse patamar superior em relação 
com as identidades Trans, por exemplo.” Apesar deste conceito não ser novo, ainda é pouco utilizado e requer 
discussões mais aprofundadas. Entretanto, entendo ser importante não utilizar a categoria “mulher” de maneira 
essencialista e tal conceito parece-me, no momento, como uma ferramenta útil no sentido de situar as reflexões 
aqui propostas sem deixar de levar em consideração as suas devidas limitações.  
	
7 Há uma discussão mais aprofundada sobre as possíveis aproximações entre ovariotomias, cliteridectomias e as 
cirurgias estéticas íntimas em meu trabalho de conclusão de curso intitulado Sinus Pudoris: Conformação de um 
Padrão Estético de Genitália Feminina através de Cirurgias Plásticas, disponível 
em:http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/107917/000946722.pdf?sequence=1 > último acesso em: 29 
out. 2015 
 
8 Burt, J. (1975). The surgery of love. New York: Carlton Press. 
 



várias mulheres à chamada love surgery sem seus consentimentos. Tal 

procedimento consistia em “realinhar” a vagina e remover a pele que cobre o clitóris 

com o intuito de aumentar o prazer sexual da mulher. O médico teve sua licença 

cassada após inúmeras reclamações de pacientes que alegaram ter desenvolvido 

infecções e incontinências urinárias, dores extremas e problemas diversos 

relacionados à sexualidade de modo geral (Querna, 2008, p.62). Entendo ser 

pertinente ressaltar que, apesar da íntima relação entre as antigas cirurgias 

ginecológicas e as cirurgias estéticas íntimas atuais, não me parece adequado 

afirmar que estas são um desdobramento retilíneo daquelas. Enquanto as primeiras 

tinham propósitos específicos de “curar”, as segundas ganham espaço ao visar, 

preponderantemente, uma adequação estética/ anatômica. Evidentemente, as 

possíveis diferenças entre uma finalidade estética e um objetivo mais próximo do 

terapêutico não podem ser tomadas de maneira essencialista. Entretanto, 

compreendo que essa discussão mereça um aprofundamento maior, o qual 

demanda uma reflexão situada especialmente sobre a especificidade das cirurgias 

plásticas no Brasil, que, ao que tudo indica, parece guardar particularidades no que 

diz respeito ao apagamento das fronteiras entre beleza, saúde, bem-estar 

(Edmonds, 2010). Assim, é necessário explicitar que, apesar de entendê-las como 

extremamente pertinentes no que tange às cirurgias plásticas, não serão 

desenvolvidas tais reflexões neste trabalho. 

Como será possível observar a partir dos artigos analisados, muitos médicos 

atestam a imensa variedade de cores9, tamanhos e texturas das genitálias e utilizam 

o discurso da necessidade de aceitação das diversidades. Contudo, são enfáticos ao 

dizer que, se a paciente se sente mal com a estética íntima e isso colabora para um 

quadro de baixa autoestima, a cirurgia é recomendada. Nesse sentido, há alguns 

padrões estéticos que enquadram a aparência externa da genitália como normal ou 

anormal. Exemplo disso é a categoria hipertrofia dos pequenos lábios que, segundo 

Braun (2000), possui definições diversas, tais como: lábios internos iguais ou 

maiores a 4 centímetros (normalmente associado a problemas funcionais); 3 ou 4 

centímetros (considerado como hipertrofia moderada); para outros, hipertrofia 

																																																													
9 Apesar do grande peso das questões raciais no que tange à conformação de modelos corporais, especialmente 
no que diz respeito às cirurgias plásticas estéticas, este trabalho não se dedicará a abordar tais questões. A 
respeito do assunto, ver Heyes (2009). 

	



consiste em lábios internos iguais ou maiores do que 5 centímetros ou mais10. Não 

há, então, uma definição precisa. Entretanto, há um padrão comumente aceito de 

que os lábios menores devem estar cobertos e envoltos pelos grandes lábios 

(Braun, 2000). 

As cirurgias plásticas íntimas atuais compreendem uma gama bastante 

variada de procedimentos cirúrgicos para a região genital feminina. São eles: 

labioplastia, também conhecida como ninfoplastia (redução dos pequenos lábios 

genitais); diminuição ou aumento dos grandes lábios (este último através de injeções 

de gordura no local); redução do clitóris; vaginoplastia (tonificação dos músculos 

vaginais); aumento do ponto G (através de injeções de colágeno); e himenoplastia 

(reconstrução do hímen). 

De acordo com o “International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procedures 

Performed in 2010”11, no ano de 2010 foram realizadas 51.044 cirurgias de 

rejuvenescimento vaginal no mundo, o que representa 0,8% do total de cirurgias 

plásticas, sendo 10.299 somente no Brasil, país com o maior número de 

procedimentos deste tipo. Em 201112, o número total de cirurgias íntimas passa para 

55.746 no mundo e cai para 9.043 no Brasil, que ainda continua sendo o país com o 

número mais elevado de cirurgias plásticas íntimas registradas. Conforme a 

pesquisa mais recente realizada pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, 

somente no ano de 2013 foram realizados 114.135 procedimentos deste tipo, dos 

quais 13.683 foram feitos no Brasil. Os Estados Unidos, país que ocupa segundo 

lugar em números de cirurgias estéticas íntimas, se distancia bastante do Brasil em 

termos numéricos, contando com 6.072 cirurgias desta natureza no ano de 201313. 

Apesar de inúmeras buscas, não localizei dados e referências precisas sobre as 

cirurgias plásticas estéticas em anos anteriores a 2010. Além disso, de acordo com 

																																																													
10 Mais informações sobre os diferentes tipos de classificação em Malone (2013, p.4). 
 
11 The International Society of Aesthetic Plastic Surgeons (Comp.). (2010). ISAPS International Survey on 
Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2010. Disponível em: <http://www.isaps.org/Media/Default/global-
statistics/ISAPS-Results-Procedures-2010.pdf>. Acesso em: 03 out. 2015. 
 
12 The International Society of Aesthetic Plastic Surgeons (Comp.). (2011) ISAPS International Survey on 
Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2011. Disponível em: <http://www.isaps.org/Media/Default/global-
statistics/ISAPS-Results-Procedures-2011.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2015. 
 
13 The International Society of Aesthetic Plastic Surgeons (Comp.). (2013) ISAPS International Survey on 
Aesthetic/Cosmetic Procedures Performed in 2013. Disponível em: <http://www.isaps.org/Media/Default/global-
statistics/2014%20ISAPS%20Global%20Stat%20Results.pdf >. Acesso em: 03 out. 2015. 
 



ISAPS Global Statistics14, que diz ser a única organização que coleta dados 

respectivos a cirurgias plásticas em amplitude global, não há estudos sobre o ano de 

2012. Segundo os documentos, os participantes dos estudos (2010, 2011 e 2013) 

responderam a um questionário em inglês com o foco específico no número de 

procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos realizados por ano. Especificamente sobre 

a pesquisa efetuada em 2013, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia 

Plástica, foram emitidos convites para aproximadamente 35.000 cirurgiões plásticos 

de todo o mundo participarem da pesquisa. Entretanto, o conjunto de dados contém 

a experiência de 1.567 cirurgiões plásticos. Os dados referentes ao “The 

International Survey on Aesthetic/Cosmetic Procdures Performed in 

2010/2011/2013” foram compilados e analisados por Industry Insights, uma empresa 

independente de pesquisa. 

O crescente número de cirurgias plásticas íntimas no Brasil e no mundo não 

tem apenas uma explicação ou causa específica. Contudo, dados apresentados pelo 

“The International Vagina Dialogue Survey”15 nos fornecem pistas para uma 

compreensão mais situada deste fenômeno. O estudo entrevistou 9.441 mulheres de 

30 diferentes países sobre suas atitudes, percepções e conhecimentos sobre suas 

vaginas (aqui entendida como parte externa e interna da genitália feminina), e 

mostrou que 60% supõem que o tamanho e aparência de suas genitálias não são 

adequados, dado que contribui para denotar a importância de estudos mais 

aprofundados acerca dos padrões de adequação e normalidade acionados pelas 

práticas cirúrgicas voltadas à genitália feminina. Além disso, o survey apresenta 

outros inúmeros dados significativos, tais como: 47% das mulheres entrevistadas 

admitem ser a vagina a parte do corpo que conhecem menos; apenas 41% 

observam a vagina de forma regular; 27% relatam saber exatamente como é a 

aparência de suas genitálias, 48% têm uma razoável ideia e 24% têm uma ideia 

parcial ou não sabem como é a aparência de suas vaginas. Todavia, 78% das 

entrevistadas concordam que os tabus sociais causam inúmeros equívocos em 

relação ao tema em questão. 

																																																													
14 Disponível em: < http://www.isaps.org/news/isaps-global-statistics> Acesso em: 03 out.2015 
	
15	Nappi, R. E.; Liekens, G.; Brandenburg, U. (2006). Attitudes, perceptions and knowledge about the 

vagina: the International Vagina Dialogue Survey. Contraception, v. 73, n. 5, p. 493-500. 
	



Os números apresentados acima - referentes ao The International Vagina 

Dialogue Survey - nos sugerem que há um grupo bastante considerável de mulheres 

que se encontram desconfortáveis com a aparência de suas genitálias e, 

certamente, tal fato está intimamente relacionado ao crescente número de cirurgias 

estéticas íntimas. Contudo, entendo ser pertinente refletir acerca do recente 

aumento destes procedimentos não apenas sob um viés que leva em conta, 

preponderantemente, questões psicológicas mais individuais acerca do desconforto 

estético e anatômico. Não podemos, então, inferir que um suposto conhecimento 

limitado das mulheres acerca de suas genitálias seja a causa maior para o 

estranhamento anatômico que culminaria em cirurgias estéticas íntimas. Inúmeros 

outros elementos confluem para que a anatomia genital feminina seja compreendida 

dentro de padrões estéticos tão restritos, entre eles fatores históricos relacionados à 

medicalização do corpo feminino.16 

 
 Publicações Médicas e Padrões Estéticos Genitais 
 

A fim de melhor compreender os padrões estéticos acionados pelas cirurgias 

plásticas íntimas, foi realizada uma busca exploratória a fim de mapear artigos 

científicos da área da saúde que versassem especificamente sobre cirurgias 

plásticas ginecológicas. Entende-se que, a partir da análise de publicações voltadas 

especificamente para o interior da área médica, seria possível apreender discursos e 

enunciados próprios daqueles que teriam lugar privilegiado na conformação dos 

padrões estéticos referentes às genitálias femininas. Nesse sentido, as proposições 

médicas são acionas a fim de auxiliar no levantamento de categorias relacionadas 

ao que é compreendido como adequado ou não à anatomia das genitálias femininas. 

Para tanto, foram realizadas buscas a partir das palavras-chave: “hipertrofia dos 

pequenos lábios”, “labioplastia”, “ninfoplastia”, “anomalias genitais”, “cirurgias 

íntimas” e ”cirurgia vulvar” nas bases de dados LILACS17 e MEDLINE18, a partir da 

																																																													
16  Uma discussão mais circunscrita acerca da medicalização do corpo feminino, a partir das autoras Rohden 
(2001) e Ehrenreic;English, (2003), também pode ser encontrada em meu trabalho de conclusão de curso.  
 
17 LILACS é um índice bibliográfico da literatura relativa às ciências da saúde, publicada nos países da América 
Latina e Caribe, a partir de 1982. Possui mais de 600.000 registros bibliográficos de artigos publicados em cerca 
de 1.500 periódicos em ciência da saúde, das quais aproximadamente 800 são atualmente indexadas. LILACS 
também indexa outros tipos de literatura científica e técnica como teses, monografias, livros e capítulos de livros, 
trabalhos apresentados em congressos ou conferências, relatórios, publicações governamentais e de 
organismos internacionais regionais. LILACS pode ser acessada no Portal de Pesquisa da BVS, no seu próprio 



Biblioteca Virtual em Saúde, e no buscador Google Acadêmico. No entanto, foram 

obtidos poucos resultados com as buscas, em boa medida, devido ao fato de ser 

esse um tema pouco explorado e por a pesquisa limitar-se a artigos que faziam 

menção, preponderantemente, às cirurgias ginecológicas de cunho estético, não se 

atendo às demais causas que envolvem estes procedimentos. Além disso, foram 

priorizados trabalhos de âmbito nacional - apenas o artigo “Cirurgia Vulvar” (Correia; 

Silva, 2010) é de origem portuguesa - já que este estudo está circunscrito a 

procedimentos realizados no Brasil. Sendo assim, os nove artigos que serão 

posteriormente analisados se referem à totalidade de publicações encontradas que 

obedeciam aos critérios pré-estabelecidos supracitados. Os artigos foram lidos 

integralmente e neles foram elencados trechos que evidenciam questões que 

entendo serem pertinentes ao tema central deste trabalho, são elas: 

classificações/definições do que seriam as hipertrofias genitais femininas; possíveis 

causas de tais hipertrofias; referências e padrões anatômicos e ou estéticos 

concernentes às genitálias femininas; patologização das hipertrofias genitais; 

comparações anatômicas de corpos masculinos e femininos; relação entre fatores 

psicológicos e as cirurgias estéticas íntimas. Para melhor compreensão destas 

questões e dos discursos médicos que as evocam, os trechos referentes a elas 

serão apresentados um a um ao decorrer do texto. É importante ressaltar ainda que 

seis dos nove artigos que fazem parte do quadro de analises foram publicados na 

Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, periódico que é editado trimestralmente pela 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) desde o ano de 1986, com edição 

de 4500 exemplares e distribuição gratuita para os membros da SBCP19. Abaixo, um 

pequeno quadro com as principais informações dos artigos que serão 

posteriormente analisados: 

 

 

 

																																																																																																																																																																																														
Portal LILACS ou no Google. Texto explicativo disponível em: 
<http://www.bireme.br/php/level.php?lang=pt&component=107&item=107 > Acesso em: 18 out. 2015 
 
18 MEDLINE é uma base de dados da literatura internacional da área médica e biomédica, produzida pela NLM 
(National Library of Medicine, USA) e que contém referências bibliográficas e resumos de mais de 6.000 títulos 
de revistas publicadas nos Estados Unidos e em outros 70 países. Contém referências de artigos publicados 
desde 1966 até o momento, que cobrem as áreas de: medicina, biomedicina, enfermagem, odontologia, 
veterinária e ciências afins. Texto explicativo disponível em: 
<http://www.bireme.br/php/level.php?lang=pt&component=107&item=107> Acesso em: 18 out. 2014	
19 Disponível em: < http://www.scielo.br/revistas/rbcp/paboutj.htm > Acesso em: 18 out. 2015 
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Como é possível observar no quadro acima, boa parte dos artigos foram 

publicados entre os anos de 2010 e 2013, portanto, são bastante recentes. Apenas 

dois são anteriores a atual década: “Aplicação do retalho labial superior para a 

correção cirúrgica da hipertrofia de pequenos lábios” e “Tratamento Cirúrgico de 

Hipertrofia de Pequenos Lábios/Ninfoplastia- Relato de Caso”, datados, 

respectivamente, dos anos de 2004 e 2005. Sobre a estrutura, é possível constatar 

certa homogeneidade entre as publicações brevemente analisadas. Todas elas 

obedecem a um padrão próprio de artigos acadêmicos da área da saúde, 

apresentando de forma pontual os objetivos, a metodologia e os resultados. Além 

disso, no que diz respeito ao conteúdo, os artigos são bastante compactos e 

apresentam poucas referências como base para os argumentos apresentados. Ao 

analisar os nove artigos previamente selecionados, é possível constatar que boa 

parte deles menciona serem escassos os trabalhos que abordam o tema das 

cirurgias plásticas íntimas e que se prestam a classificar e padronizar os casos mais 

gerais e as técnicas específicas para o tratamento de cada um deles. Desse modo, 

algumas destas publicações propõem classificações possíveis com base em casos 

estudados. O artigo “Ninfoplastia: classificação e refinamentos técnicos” (Cunha et 

al., 2011) é o que parece ter maior preocupação em tipificar as possíveis 

“anormalidades” que podem ser verificadas em genitálias femininas. Entretanto, os 

próprios autores admitem não haver uma definição precisa no que diz respeito à 

estética genital feminina, como podemos observar no trecho abaixo: 

 

 
Não existe uma definição anatômica sobre o tamanho 
apropriado dos pequenos lábios, mas há, como padrão da 
normalidade, o conceito de que os pequenos lábios devem 
estar cobertos pelos grandes lábios, os quais devem confluir 
superiormente e recobrir parcialmente o clitóris, quando a 
paciente é vista em posição anatômica, isto é, com pernas 
aduzidas. (Cunha et al., 2011, p.508, grifo nosso) 

 

Em cosonância com Cunha et al. (2011), Filassi et al. (2004) afirmam que: 



 

A definição de hipertrofia de pequenos lábios não é bem 
clara na literatura e são escassos os relatos que definem 
parâmetros clínicos de diagnóstico e conduta cirúrgica. 
Alguns autores definem hipertrofia quando a distância entre a 
projeção máxima e a base do lábio menor excede quatro 
centímetros de comprimento. Na maioria dos casos se 
manifesta de maneira assimétrica, podendo ocorrer também a 
hipertrofia bilateral e unilateral20 21. Friedrich22 em 1983, utiliza 
os mesmos parâmetros de mensuração, porém cita o limite de 
até cinco centímetros de extensão como critério para 
diagnóstico de hipertrofia. Segundo o autor, esta mensuração 
deve ser realizada por meio da visualização lateral, mantendo o 
mínimo de tração durante a leitura da medida. Não há 
consenso em relação ao diagnóstico objetivo e à 
mensuração da intensidade da hipertrofia, fatos estes 
considerados importantes no estabelecimento de protocolos de 
tratamento e eventual indicação da cirurgia reparadora.(Filassi 
et al., 2004, p. 737-738, grifo nosso) 
 

Ainda nesse sentido, Felicio (2011) dirá que: 

Dentre as solicitações estatisticamente registradas, as 
hipertrofias dos pequenos lábios têm sido as mais frequentes 
(56,3% em nossa casuística). Sobre este detalhe, Blank23 
publica um estudo em que registra, com fotografias, serem os 
pequenos lábios de diferentes tamanhos, concluindo pela 
diferença constante de dimensões entre eles. Estas conclusões 
foram igualmente observadas nas duas décadas de nossa 
experiência nesta área, sem especificar o lado predominante. 
Ainda dentro dos conceitos de forma e dimensões, os 
pequenos lábios exteriorizados até 1,5 cm além dos 
grandes lábios são considerados dentro da normalidade. 
Além destes limites, quanto maior o volume, o constrangimento 
ao se expor constitui o maior índice de queixa, seguido de 
desconforto para alguns tipos de vestimentas apertadas e 
mesmo no ato sexual. Com base nas dimensões dos pequenos 
lábios, há uma classificação em quatro tipos24: Tipo I: até 2 
cm.Tipo II: de 2 a 4 cm;Tipo III: de 4 a 6 cm e Tipo IV: acima de 
6 cm. (Felicio, 2011, p. 322, grifo nosso) 
 

																																																													
20 Rouzier R, Louis-Sylvestre C, Paniel B, Haddad B. (2000) Hypertrophy of labia minora: experience with 163 
reductions. Am J Obstet Gynecol; 182:35-40. 
 
21 Jeffcoate N. (1975). Hypertrophy of the labia minora: spaniel ear nymphae. In: Tindall VR, editor. Principles of 
Gynecology. 4th ed. London: Butterworths; p. 151 
 
22 Friedrich EG. (1983). Vulvar disease. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; p. 86. 
	
23 Blank J. (1993). Femalia. San Francisco:Down There Press;1993. 
 
24 Felicio Y. (1992). Chirurgie intime. Rev Chir Esth Lang Franc. 1992;XVII(67):37-43 



Assim como os padrões de normalidade, as causas dessas hipertrofias 

genitais femininas também parecem ser bastante etéreas. Em boa medida, não há 

especificações do diagnóstico da possível anormalidade, cabendo ao cirurgião 

apenas a tarefa de adequar a genitália valendo-se de seu “senso estético”. Nesse 

sentido, podemos traçar aproximações com questões trabalhadas por Machado 

(2008) a respeito da importância do “olhar” do médico no diagnóstico de crianças 

intersex. A autora dirá que: “(...) no que se refere ao gerenciamento sociomédico da 

intersexualidade, vale destacar que a primeira “pista” de que algo deve ser 

investigado é normalmente dada pelo “olhar”, através do exame físico da genitália 

(...)” (Machado, 2008, p.143). No artigo de Sperli et al. (2011), inclusive, é 

mencionado que uma das causas possíveis para as hipertrofias genitais seriam 

fatores congênitos, no entanto, este é o único trabalho aqui analisado que aproxima 

o caso específico da cirurgia estética íntima a casos de ambiguidade genital. Nesse 

sentido, os autores (Sperli et al., 2011) sugerem que as possíveis alterações 

hipertróficas do clitóris possam ser de origem hormonal e resultar em uma 

ambiguidade anatômica e virilização da genitália feminina. Além disso, afirmam que, 

se a causa da hipertrofia for congênita, esta poderá ser observada logo no 

nascimento, sugerindo a precocidade de um possível diagnóstico da condição que é 

por eles entendida como patologia. Assim, podemos notar a conformação de um 

padrão que obedece às especificidades anatômicas compreendidas como mais 

adequadas aos corpos femininos, isto é, uma estética que se distancie o máximo 

possível de qualquer saliência ou volume. O curioso é que, o que por eles é 

entendido como “anormalidade”, de acordo com estudo citado no próprio artigo, 

pode ser observado em até um quarto da população feminina, como evidencia o 

seguinte trecho: 

 

Segundo Sayer et al.25, a hipertrofia discreta de clitóris é 
descrita em 25% das mulheres normais. Quando o volume é 
evidente e quando passa a incomodar no ato sexual, as 
pacientes buscam ajuda inicial com ginecologistas ou 
endocrinologistas para investigação. Por circunstâncias várias, 
não raramente são depois encaminhadas aos cirurgiões 
plásticos. (Sperli et al., 2011, p.315, grifo nosso) 
 

																																																													
25 Sayer RA, Deutsch A. (2007) Hoffman MS. Clitoroplasty. Obstet Gynecol;110(2 Pt 2):523-5 
 



O clitóris hipertrofiado pode ser congênito26, sendo, portanto, 
evidente ao nascimento, ou torna-se hipertrófico na 
puberdade em diante. A forma congênita é predominante 
sobre a adquirida, contudo, existem casos relatados de causa 
idiopática27. Na maioria dos casos congênitos, a patologia está 
relacionada com o aumento dos níveis séricos dos hormônios 
androgênicos (testosterona e progesterona) ingeridos pelas 
gestantes, tumores virilizantes (de ovários, células de Leydig, 
etc), hiperplastia adrenal congênita, carcinoma de suprarrenal, 
luteoma gravídeco e alguns tipos de cromossomopatias 
relacionadas a estados intersexuais. (Sperli et al., 2011, p.315, 
grifo nosso) 

 

Se faz necessário ressaltar que, apesar de algumas aproximações e 

semelhanças com casos de cirurgia para a conformação genital de crianças intersex 

estudados por Machado (2008), as cirurgias estéticas íntimas se distanciam no que 

diz respeito à “verdade sobre o sexo” que, ao que é possível inferir a partir dos 

materiais analisados neste trabalho, não é posta em dúvida - com exceção do artigo 

de Sperli et al. (2011) - nem antes nem depois dos procedimentos. Apesar das 

semelhanças, o que é acionado no caso das cirurgias plásticas íntimas parece estar 

mais próximo a um registro do “reparo estético” daquilo que visualmente não está 

adequado. A questão da identidade, que me parece fundamental no caso das 

crianças intersex, passa pelos discursos de médicos e pacientes das cirurgias 

estéticas íntimas apenas de forma tangencial e não como fator de primeira 

importância como nos casos abordados por Machado (2008). 

Apesar de não se aterem demasiadamente às possíveis causas das 

hipertrofias, boa parte dos artigos (Cunha et al., 2011; Filassi et al., 2004; Santos et 

al., 2012; Sperli et al., 2011; Valente et al., 2012) faz menção à possibilidade de 

estas estarem associadas a causas congênitas, irritações crônicas da área, ação 

inadequada de hormônios ou aumento excessivo de peso. No entanto, talvez devido 

ao fato de grande parte das pacientes apresentarem queixas a respeito de questões 

estéticas, não fazendo referência a problemas de ordem fisiológica, os médicos 

parecem não se aterem demasiadamente ao diagnóstico da causa da hipertrofia. 

Filassi et al. (2004), com base em pesquisa feita com dez mulheres, afirmam que: 

 
																																																													
26 Lean WL, Hutson JM, Deshpande AV, Grover S. (2007) Clitoroplasty: past,present and future. Pediatr Surg 
Int.;23(4):289-93. 
 
27 Miller NL, Wevrick R, Mellon PL. (2009). Necdin a Prader-Willi syndrome candidate gene, regulates 
gonadotropin-releasing hormone neurons during development. Hum Mol Genet;18(2):248-60.	



Todas as pacientes apresentaram a queixa estética, com 
maior ou menor grau de importância, como motivo principal que 
levou à procura por tratamento. Esta queixa era associada à 
limitação para a atividade sexual em seis pacientes e restrição 
em determinados exercícios físicos em quatro.” (Filassi et al., 
2004, p.736, grifo nosso) 

 

Nesse sentido, alguns autores defendem que, por se tratarem de cirurgias 

que se baseiam em um padrão estético subjetivo, é necessário um tratamento mais 

individualizado, que leve em consideração as particularidades anatômicas e 

fisiológicas de cada paciente. Assim, Valente et al. (2012) afirmam que, em uma 

mesma paciente, dificilmente é encontrada uma simetria dos pequenos lábios, sendo 

necessário que o procedimento seja adaptado para as especificidades de cada caso. 

Apesar de ser referida a existência de um enorme espectro de variação de 

tamanhos, cores e formas das genitálias, e, em boa medida, os autores admitirem a 

“normalidade” dessas inúmeras variações, ainda assim, há uma forte tendência a 

estigmatização de genitálias assimétricas, volumosas e de coloração mais escura. 

 
Cada ninfa apresenta duas faces (externa e interna), duas 
bordas (superior e inferior), e duas extremidades (anterior e 
posterior). Consiste em duplo folheto tegumentar separado por 
uma fina camada conjuntiva, rica em fibras elásticas, 
desprovidas de gordura. Entre outras características, 
apresenta coloração rósea, aspecto liso e úmido, ausência 
de pelos, de glândulas sudoríparas e de camada gordurosa. 
(Tannus, 2005, p.1, grifo nosso) 

 

Cunha et al. (2011) referem-se às questões sociais e culturais como fatores 

que motivariam a maior procura de mulheres pelas cirurgias plásticas ginecológicas, 

enfatizando a influência dos meios de comunicação na promoção indireta de tais 

procedimentos. Aparentemente, tais autores abordam este fenômeno de maneira 

positiva, enfatizando a importância da mídia em desnudar a existência de uma 

variação “natural” da anatomia das genitálias. Caberia então à paciente escolher o 

modelo estético que mais lhe convém. Dessa forma, não há discussões acerca de 

possíveis padronizações sugeridas pela mídia, que é apresentada como imparcial e 

meramente informativa. Abaixo, o trecho do artigo que me refiro:  

 

Nos dias atuais, com a maior exposição do corpo feminino em 
revista, cinema, internet, etc, as mulheres puderam perceber 



diferenças naturais existentes na anatomia genital externa e 
fazer comparações, identificando o modelo estético mais 
agradável às ninfas e aos grandes lábios. O culto ao corpo, 
associado à melhora da autoestima feminina são fatores 
importantes na obtenção de satisfação pessoal2829, quando as 
pacientes buscam o auxílio da cirurgia plástica para melhorar o 
contorno corporal. Isso tem, de certa forma, servido como fator 
adjuvante na maior procura por esse tipo de cirurgia 
atualmente. (Cunha et al., 2011, p. 508, grifo nosso) 
 

Além do trabalho de Sperli et al, abordado anteriormente, dois outros artigos 

(Felicio, 2011; Correia; Da Silva, 2010) apresentam discursos que denotam a 

patologização das hipertrofias genitais. Neles os autores empregam termos 

específicos para denominar variações anatômicas sugerindo que esses “desvios 

estéticos” consistem em doenças cujo tratamento recomendado, muitas vezes, é a 

cirurgia plástica redutora. Dessa forma, é possível observar a evidente aproximação 

ou até mesmo a confluência de padrões estéticos e padrões diagnósticos. No artigo 

de Felicio (2011), que aborda estudo com base em cirurgias íntimas feitas em 513 

pacientes entre 17 e 70 anos em uma clínica privada, podemos observar como as 

“anormalidades” genitais são tratadas em termos de doença, como no trecho a 

seguir: 

 

“Foram operados 513 pacientes com diferentes tipos de 
patologias nos genitais externos e no púbis, num período de 
vinte anos (...). No sexo feminino, as deformidades mais 
frequentes foram as distrofias do púbis, grandes e pequenos 
lábios, prepúcio sobre clitóris, além das distorções secundárias 
decorrentes de cirurgias realizadas previamente nestas 
regiões.” (Felicio, 2011, p.323, grifo nosso) 

 

A hipertrofia dos pequenos lábios corresponde a um 
desenvolvimento anormal e não a uma malformação 
congênita, aparecendo sempre após a puberdade. Pode ser 
uni ou bilateral, simétrica ou assimétrica. Geralmente é 
assintomática, quando o não é, a queixa principal é de 
natureza estética, em alguns casos as doentes referem 
desconforto com o uso de determinada indumentária ou com o 
exercício físico e dispareunia superficial. (Correia; Da Silva, 
2010 p.435, grifo nosso) 

																																																													
28 Alter GJ. (1998). A new technique for aesthetic labia minora reduction. Ann Plast Surg;40(3):287-90. 
 
29 Munhoz AM, Filassi JR, Ricci MD, Aldrighi C, Correia LD, Aldrighi JM, et al. (2006). Aesthetic labia minora 
reduction with inferior wedge resection and superior pedicle flap reconstruction. Plast Reconstr Surg; 
118(5):1237-47	



 

Na descrição e estabelecimento de padrões de genitálias femininas, o artigo 

de Sperli et al. (2011) nitidamente evidencia uma comparação ao modelo de corpo 

masculino, sendo o corpo feminino entendido como aquele que comporta órgãos 

análogos a um modelo primeiro e central, que seria o homem. Por conseguinte, é 

possível inferir que há certa hierarquia e valoração que pende ao ideal de corpo 

masculino, cujos órgãos femininos seriam apenas semelhantes. As especificidades e 

particularidades do clitóris e demais estruturas genitais de mulheres cisgênero são, 

dessa maneira, explicadas e compreendidas apenas a partir do seu equivalente e 

oposto masculino. 

 

Segundo Lean et al.30, o clitóris é homólogo ao pênis, sendo 
também um órgão erétil, estando encoberto pelos lábios 
menores da vulva quando flácido. (...) Tem um ligamento 
semelhante ao pênis (...). Assim como o pênis, o clitóris está 
inserido à sínfise púbica pelo ligamento suspensor. (...) À 
semelhança do pênis, o clitóris é altamente importante no 
estímulo sexual feminino. (...) Por mecanismo semelhante ao 
observado no homem, o clitóris sofre mecanismo de ereção 
na vigência de estímulo parassimpático. (Sperli et al., 2011, 
p.315, grifo nosso) 

 

A categoria “autoestima” e expressões relacionadas ao um bem estar 

emocional foram utilizadas em dois artigos que sugerem a relação destas com 

procedimentos cirúrgicos. Neles, os autores atestam a íntima relação entre a procura 

por uma melhor autoestima, equilíbrio e bem estar emocionais e a adesão às 

cirurgias plásticas. Contudo, não dão conta de explicar de forma contundente os 

métodos utilizados na obtenção dos dados que sugerem tal relação e nem mesmo 

esclarecem o que entendem pela categoria “autoestima”. 

 

Este artigo registra a experiência de duas décadas de cirurgias 
realizadas na região do púbis e da genitália externa em 
pacientes de ambos os sexos. A literatura apresenta limitadas 
contribuições sobre as alterações morfológicas que têm levado 
seus portadores a se submeterem a cirurgias para retornarem 
à normalidade anatômica, ao equilíbrio emocional e a 
recuperarem a autoestima. (Felicio, 2011, p.321, grifo nosso) 

 
																																																													
30 Lean WL, Hutson JM, Deshpande AV, Grover S. (2007). Clitoroplasty: past, present and future. Pediatr Surg 
Int.;23(4):289-93 



O culto ao corpo associado à melhora da autoestima 
feminina são fatores importantes na obtenção de satisfação 
pessoal, quando as pacientes buscam o auxílio da cirurgia 
plástica para melhorar o contorno corporal. Isso tem, de certa 
forma, servido como fator adjuvante na maior procura por esse 
tipo de cirurgia atualmente. (Cunha et al., 2011, p. 508, grifo 
nosso) 
 

Os artigos da área médica brevemente analisados, abordam questões que 

entendo serem pertinentes para a apreensão de parte das concepções de genitália 

feminina que são acionadas a partir das cirurgias estéticas íntimas. Além disso, 

algumas destas publicações divulgam fotos “antes e depois” a fim de explicitar a 

eficácia dos procedimentos. Tais imagens ilustram nitidamente um padrão bastante 

marcado que se faz evidente através da uniformização estética das genitálias que 

sofreram tais procedimentos. Nelas podemos observar uma homogeneidade estética 

e uma profunda diminuição do volume aparente que nos leva a crer que, a despeito 

do que alguns médicos afirmam, há sim um padrão estético almejado tanto por 

cirurgiões, quanto pelas pacientes. Além disso, a partir dos artigos, é possível 

observar que são empregadas distinções fortemente marcadas entre corpos 

masculinos e femininos, de modo que a comparação entre estes auxilia em 

demarcar o que seria esteticamente mais ou menos aceitável. Desse modo, as 

classificações e definições de hipertrofias genitais femininas apresentadas pelos 

autores evidenciam discursos que declaradamente fazem uso de concepções 

bastante simplistas do que é “normal” ou “adequado” à estética genital feminina.  

 
Tecnologias Cirúrgicas e a Conformação e Reiteração de Modelos Corporais 
Específicos. 

 

Blackledge (2004), assim como Gilman (1985) e Gould (1990), reflete 

criticamente sobre a ciência dos séculos XVIII e XIV que, segundo a autora, assume 

um viés extremamente racista e sexista por difundir amplamente as variações de 

tamanho dos pequenos lábios genitais femininos como evidência de superioridade 

de uma civilização sobre a outra, estabelecendo padrões de normalidade que 

relacionam o pouco volume genital a uma maior pureza, feminilidade e ingenuidade. 

Infelizmente, podemos perceber que, ainda hoje, o tamanho dos lábios vaginais está 

estreitamente relacionado a concepções anatômicas simplistas e até mesmo 

moralizantes, o que contribui para reiteração de modelos corporais dicotômicos e 



para um desconforto constante daquelas que fogem à norma estética estabelecida. 

Partindo de perspectivas teóricas (Blackledge, 2004; Braun, 2000; Gilman 1985; 

Groneman 2001; Laqueur, 2001) que nos indicam que já havia, mesmo 

anteriormente ao advento das cirurgias estéticas íntimas, um padrão feminino de 

genitália que passa a ser reiterado e também resignificado a partir de novas 

tecnologias, podemos tecer reflexões acerca das dicotomias presentes nas 

concepções de parte de profissionais da área da medicina sobre corpos femininos e 

masculinos e que certamente permeiam noções mais essencialistas em relação aos 

corpos. 
A partir da análise dessas publicações voltadas particularmente para o interior 

da área médica, foi possível apreender discursos e enunciados próprios daqueles 

que têm lugar privilegiado na materialização de padrões estéticos referentes às 

genitálias femininas. Assim, as proposições médicas foram acionadas a fim de 

auxiliar no levantamento de categorias relacionadas ao que é compreendido como 

normal, belo e adequado à anatomia desta parte do corpo. A partir da análise do 

material que foi apresentado é possível observar que são empregadas distinções 

fortemente marcadas entre corpos masculinos e femininos, de modo que a 

comparação entre estes auxilia na demarcação do que seria mais ou menos 

aceitável. Dessa maneira, as classificações e definições apresentadas pelos artigos 

acerca de hipertrofias genitais femininas - maior causa de procedimentos estéticos 

íntimos - evidenciam discursos que notoriamente estão baseados em concepções 

hétero e cisnormativas a respeito do que seria normal e adequado à estética genital 

feminina.   
Uma reflexão antropológica acerca destes procedimentos nos leva a pensar a 

ciência, os padrões estéticos e as tecnologias cirúrgicas de forma mais reflexiva 

menos desmembrada. Como foi possível observar ao decorrer deste trabalho, em 

alguns casos, a genitália é, literalmente, construída pelo médico que imagina estar 

materializando o que a natureza falhou em dar forma. Questões como essa 

confundem e borram fronteiras e classificações que ainda perduram, além de nos 

auxiliar na reflexão acerca dos efeitos dos conhecimentos por nós produzidos. 

Nesse sentido, os limites entre o que seria natural e construído/fabricado/modelado 

acabam por tornarem-se inviáveis quando entra em discussão a “adequação” ou 

“normalização” do corpo a partir de técnicas cirúrgicas que parecem pretender 

recriar aquilo que, nos termos de Butler (1999), falhou em materializar-se. 



Por conseguinte, não há como pensar acerca de aprimoramentos estéticos 

sem levar em consideração tecnologias cirúrgicas, por exemplo; da mesma forma, 

também não é viável refletir sobre modelos corporais sem considerar tais 

aprimoramentos e vice e versa. Que estes três agentes estão entre si englobados, 

certamente não há muitas discordâncias. Contudo, como abarcar padrões e modelos 

estéticos, aprimoramentos de maneira geral e as tecnologias sem hierarquizá-los e 

submetê-los uns aos outros? Compreender as tecnologias não apenas como meras 

ferramentas para aprimoramentos estéticos e os modelos corporais como não 

somente resultado destes últimos é tanto necessário quanto extremamente 

complexo se levarmos em consideração a forma como organizamos os 

conhecimentos e o fato de que lidamos, a todo instante, como a premissa de 

causa/efeito.  

No artigo “Selling the ‘Perfect’ Vulva” Virginia Braun (2009) analisa sites de 

cirurgiões plásticos que oferecem variados procedimentos relacionados à estética 

íntima e aponta que - a partir do discurso destes profissionais - curiosamente, 

algumas formas específicas são patologizadas, ao mesmo tempo que outras são 

extremamente valorizadas. Tais procedimentos, apesar de serem feitos há mais de 

30 anos, apenas vieram fazer parte do discurso público no final dos anos 1990, 

graças à divulgação da grande mídia. Entra em cena, então, uma discussão em 

torno da noção de agência que se torna central nos discursos que circundam as 

cirurgias plásticas, principalmente no que tange ao empoderamento feminino, à 

subjetividade e à escolha. A questão da agência, preponderante em abordagens a 

respeito de cirurgias plásticas, entretanto, parece não dar conta de englobar de 

maneira satisfatória tecnologias, aprimoramentos e modelos corporais sem 

subordiná-los uns aos outros. Fraser (2009) entende ser necessário interpretar o que 

é apresentado pelo material que analisa31 como algo “culturalmente” coerente e não 

como uma revelação de verdades ocultas sobre os indivíduos ali retratados. A 

respeito disso, a autora critica o modo pelo qual algumas abordagens estariam 

tratando prioritariamente das razões pelas quais as mulheres se submetem a 

cirurgias plásticas, o que direciona as discussões para a dicotomia 

agência/vitimização. Mais interessante e profícuo, segundo Fraser (2009), seria 

refletir a respeito dos tipos e alcance dos repertórios disponíveis, os modelos 
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oferecidos e o que isso revela sobre gênero e cultura. Fraser (2009) seguramente se 

coloca de maneira mais crítica do que Braun no que tange a um entendimento de 

modelos e padrões corporais “culturalmente” conformados e isso pode ser 

claramente observado na seguinte passagem: (...) magazines and makeover 

television constitute “dfferent practices that subjectify [cosmetic surgery participants 

and audiences] in diferente ways” (1996:35), in the process generating diferente 

modes of agency throught which aspects of this subjectification are achieved. Here, 

agency emerges not from within individuals, but in the encounter between material 

phenomena subjects-in-the-making, and cultural constructs such as gender and 

class. (Fraser,2009, p.114) 

A relevância da relação entre tecnologias, modelos corporais e 

“aprimoramentos” estéticos no campo feminista parece ser bastante evidente a partir 

dos textos de Fraser (2009) e Braun (2009).  Apesar de ambas perspectivas 

sujeitarem a tecnologia a um padrão específico que parece preexistir e não ser 

materialmente engendrado pelos mais variados agentes, as autoras trabalham a 

relação entre estas questões. As instabilidades entre modelos corporais, tecnologias 

e aprimoramentos, não obstante sendo de difícil acesso se formos pensá-las de 

maneira múltipla, é pertinente a uma discussão que se apresenta de maneira muito 

mais complexa, mas, certamente, mais produtiva em abranger diferentes agentes e 

suas associações.   

Por fim, ao abordar questões mais gerais que se relacionam aos modelos 

estéticos produzidos e acionados pelas cirurgias plásticas, espero ter conseguido 

abarcar algumas das multiplicidades que os atravessam e por eles são 

atravessadas. As reflexões foram realizadas a partir dos discursos médicos já que 

estes parecem ter papel fundamental na conformação de tais modelos. Assim, pude 

observar que repetidamente é enfatizado, de forma bastante essencialista, a estreita 

relação entre bem estar e estética da genitália, bem como a concepção de que 

possíveis anormalidades são responsáveis diretas pelo desencadeamento de 

problemas psicológicos e sociais das mulheres. Nesse sentido, é possível constatar 

certa semelhança entre discursos médicos atuais e dos séculos XVIII e XIX no que 

diz respeito à influência da sexualidade, e dos órgãos genitais, no equilíbrio físico e 

psíquico da mulher. A discussão acerca da medicalização feminina (Rohden, 

2001;Ehrenreich e English,2003) nos indica a existência de uma forte relação entre 

estes órgãos, saúde da mulher e moralidades que é claramente percebida a partir 



das antigas práticas das cliteridectomias e ovariotomias. Assim, proponho que a 

partir das cirurgias estéticas íntimas essa relação também pode ser verificada. 

Evidentemente as finalidades das antigas cliteridectomias e ovariotomias parecem 

diversas daquelas que se propõem as cirurgias plásticas íntimas, contudo, ambas 

parecem auxiliar no descortinamento de questões bastante semelhantes. 
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