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Entre a política e a patologia: classificações psiquiátricas da sexualidade1 

Bruno Zilli - IMS/UERJ (brunozilli@gmail.com) 

Resumo 

Esta pesquisa trata da medicalização da sexualidade, tomando como eixo 

analítico as vicissitudes do campo psiquiátrico, em especial os transtornos da 

sexualidade como definidos pela Associação Americana de Psiquiatria (APA) 

em seu Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), cuja 

edição mais recente foi lançada em 2013, o DSM-5. Estes transtornos estão ali 

especificados como: “transtornos parafílicos” – que descrevem 

comportamentos sexuais considerados desviantes, correspondendo 

parcialmente às "perversões sexuais" classificadas pela psiquiatria no fim do 

século XIX; “disfunções sexuais” – possíveis dificuldades encontradas no 

exercício da sexualidade tida como normal, que correspondem a problemas de 

desempenho associados a termos já em desuso como "impotência" e "frigidez"; 

e “disforia de gênero” – que tenta dar conta da transexualidade, 

tradicionalmente classificada entre os transtornos sexuais. O objeto específico 

desta investigação são artigos produzidos pelo Grupo de Trabalho dos 

Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero, parte da Força Tarefa da APA 

responsável por conduzir as revisões dos diagnósticos ligados à sexualidade e 

ao gênero, bem como artigos que dialogam com estas publicações. Em 

especial, o volume de 2010 do Archives of Sexual Behavior dedicado ao DSM-

5. A discussão nestes artigos, bem como os critérios diagnósticos finalmente 

publicados, demonstram uma explícita interpenetração do campo político no 

campo psiquiátrico no que diz respeito à sexualidade. A psiquiatria vem 

perdendo sua posição como detentora legítima destes fenômenos, tanto pela 

via de uma medicalização mais estrita, que os recaptura no emergente campo 

da medicina sexual, quanto pela via da politização identitária. 

Palabras claves: DSM-5, psiquiatria, política, gênero, sexualidade 

																																																													
1 Trabaho apresentado no GT 86. Transformaciones actuales en el campo de la salud: ciencia, 
biomedicina y sociedad (Coordinadores: María Jimena Mantilla, Rafaela Zorzanelli, Juan Pedro 
Alonso), na XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de novembro a 04 de dezembro de 
2015, Montevidéu, Uruguai.  



2 
 

 

Apresentação 
Esta investigação2 aborda as vicissitudes das concepções acerca da 

sexualidade no campo psiquiátrico, através da análise dos debates que cercam 

as sua definição em categorias diagnósticas no mundialmente influente Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) da Associação 

Americana de Psiquiatria (APA)3. A primeira edição deste manual, o DSM-I, é 

de 1952; sendo sua edição mais recente publicada em 2013, o DSM-5 – 

rebatizada com numeral arábico. O DSM é utilizado aqui para analisar as 

mudanças epistemológicas do campo psiquiátrico e suas modificações nas 

concepções acerca da sexualidade humana – as definições sobre o que nela 

representa patologia, e dos limites que esta guarda com a normalidade. Estas 

modificações refletem ainda influências de outras disciplinas na psiquiatria, 

num conjunto que forma um corpus de saberes e discursos sobre a 

sexualidade onde estão presentes também outras especialidades médicas, 

saberes psicológicos e sexológicos, e representações advindas do campo 

político identitário.  

Para tal análise serão consideradas as mudanças classificatórias, bem 

como os debates que as ocasionaram, referentes aos anteriormente chamados 

“Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero”, que no DSM-5 foram 

desmembrados em três grupos distintos de categorias: 1) os “Transtornos 

Parafílicos”, que descrevem variações da sexualidade consideradas limítrofes 

ou desviantes, como o “Transtorno Pedofílico” e o “Transtorno de Sadismo 

Sexual”, correspondendo parcialmente às "perversões sexuais" classificadas 

pela psiquiatria no fim do século XIX; 2) as “Disfunções Sexuais”, possíveis 

dificuldades encontradas no exercício da sexualidade tida como normal, que 

correspondem a problemas de desempenho associados a termos já em desuso 

como "impotência" e "frigidez", cunhados pela sexologia em meados do século 

XX, e posteriormente substituidos por categorias como “Transtorno Erétil” e 

“Transtorno Orgásmico Feminino”; e 3) a recém nomeada “Disforia de Gênero”, 

																																																													
2 Esta pesquisa é parte do projeto “A Medicina Sexual – novas fronteiras da medicalização da 
sexualidade”, coordenado pela Professora Jane Araujo Russo, e foi realizada com apoio da 
bolsa de pós-doutorado PNPD da CAPES, de 2014 a 2015. 
3  Uso as siglas no original em inglês, como são mais conhecidas: American Psychiatric 
Association (APA) e Diagnostic-Statistic Manual (DSM).  
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que tenta dar conta da experiência transexual, tradicionalmente classificada 

entre os transtornos sexuais.  

 

O DSM e o campo discursivo sobre a sexualidade 
Em suas sucessivas edições o DSM expressa transformações no campo 

psiquiátrico norte-americano, que, partindo de uma forte influência psicanalítica 

hegemônica entre as décadas de 1950 e 1970, alinha-se com o objetivismo da 

medicina somática baseada em estudos epidemiológicos, influenciado 

especialmente pelo desenvolvimento da indústria farmacêutica e da 

neurociência. É o DSM-III, edição que começou a ser preparada em 1974, 

sendo terminada em 1979 e publicada em 1980, que marca a ascensão na 

psiquiatria norte-americana da vertente conhecida como psiquiatria biológica. 

Embora se pretendesse a-teórica, esta edição adota uma perspectiva acerca 

das perturbações mentais calcada em uma concepção fisicalista de sua 

etiologia e sintomas (Russo & Venancio, 2006).  

Assim, o DSM-III representou uma alteração da psiquiatria americana 

psicanalítica centrada no consultório para uma profissão orientada à pesquisa, 

com a adoção de uma abordagem multi-axial (esta posteriormente abandonada 

no DSM-5), que incluía dimensões psicológicas, dos transtornos da 

personalidade e retardo mental, condições médicas agudas e transtornos 

físicos, considerações sobre transtornos na criança e no adolescente e fatores 

psicossociais e ambientais para fechar um diagnóstico. O DSM-III significou, 

especialmente, uma mudança extensa não apenas dos diagnósticos em 

psiquiatria, mas também da lógica classificatória. Os critérios adotados no 

DSM-III estabeleceram uma distinção clara entre patologia e normalidade, e 

entre diferentes entidades patológicas. Nesta concepção o doente é aquele que 

se encaixa perfeitamente nas listas padronizadas de classificação das doenças 

segundo seus sintomas, em critérios explícitos de inclusão e exclusão.  

Segundo Russo (2004), o DSM é um importante marco do processo 

contemporâneo de medicalização da sexualidade que ocorre no interior da 

psiquiatria, representando ainda uma autonomização da temática sexual – no 

sentido de que se estabelecem categorias diagnósticas específicas relativas 

aos transtornos sexuais, afastando as definições psiquiátricas da influência 

psicanalítica na qual a sexualidade subjaz a todo tipo de processo de 
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adoecimento psíquico. Para Russo & Venancio (2003), a forma de classificação 

da sexualidade no DSM-III, que se aprofunda nas versões seguintes do 

manual, demonstra ainda o alargamento da noção de patologia sexual – 

abarcando não apenas os desvios sexuais, como era tradicional, mas incluindo 

as disfunções sexuais, que antes estariam alocadas de forma disseminada 

como um sintoma periférico de alguma outra perturbação (como a neurose).  

Esta terceira edição do DSM, bem como sua sucessora imediata que 

incluía a revisão da descrição de alguns critérios diagnósticos, o DSM-III-R de 

1987, representam ainda um importante marco para os estudos da sexualidade 

por incluírem em sua elaboração as disputas entre a APA e o movimento gay 

norte-americano ao redor da classificação da homossexualidade como uma 

patologia. Nos debates da APA sobre a modificação do diagnóstico da 

homossexualidade o psiquiatra Robert Spitzer se tornou um dos personagens 

centrais por sua relevante participação na abordagem anti-psicanalítica. O 

interesse de Spitzer no debate da homossexualidade se ligava à tentativa de 

estabelecer uma definição de doença mental, esforço orientado pela eliminação 

de pressupostos psicanalíticos. (Kutchins & Kirk, 1997) 

Spitzer atuou como mediador dos diferentes lados do conflito sobre a 

homossexualidade, e assumiu a tarefa de capitanear a revisão do diagnóstico. 

Dentre diferentes sugestões de categorias que não foram aceitas por nenhuma 

das partes, e na tentativa de conciliar as diferentes interpretações e resolver o 

enorme conflito, o resultado acabou sendo decidido por um referendo que em 

1973 foi a favor da retirada da categoria “homossexualidade” do DSM. Em 

parte devido ao seu papel na redefinição diagnóstica da homossexualidade 

Spitzer é chamado a rever o DSM como um todo; vindo a liderar a Força Tarefa 

responsável por reformular completamente as classificações psiquiátricas. 

Contudo, no DSM-III Spitzer promoveu a volta da homossexualidade ao manual 

através do termo “Homossexualidade Ego-Distônica’ dentre os “Transtornos 

Psicossexuais”. Spitzer buscava por um termo específico ao homossexual em 

sofrimento por causa de sua sexualidade. Contudo, a alteração de 1973 foi 

amplamente noticiada pela mídia na época, quando se afirmou que os 

psiquiatras consideravam a homossexualidade um comportamento normal e 

não mais uma doença mental. Assim, o impacto da alteração diagnóstica 
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anterior foi muito mais significativo e este diagnóstico referente à 

homossexualidade cai completamente no DSM-III-R.  

Outra transformação no discurso psiquiátrico sobre a sexualidade na 

qual a reorganização das classificações no DSM-III representa um importante 

marco está relacionada ao desenvolvimento da sexologia. É em especial 

através do trabalho de Masters & Johnson, e em certa medida também a partir 

do impacto da obra de Kinsey, que tem origem, no início da década de 70, a 

moderna sexologia. Esta é marcada por formulações empíricas, métodos 

laboratoriais e multidisciplinaridade; definindo como seu tema o exercício da 

sexualidade dita normal, tendo como objeto as disfunções desse exercício e a 

terapia comportamental como ferramenta (Irvine, 2005; Weeks, 1995).  

Para Béjin (1987), o ‘poder’ dos sexólogos vem dessas características 

que permitiram consolidar o conceito de “saúde sexual”, centrada ao redor da 

capacidade de chegar ao orgasmo, que se torna um padrão de medida e 

qualidade do gozo sexual. É uma lógica que estabelece um modelo normativo 

do clímax sexual e que a partir da norma positivada do coito heterossexual 

reprodutivo, minuciosamente conceituado, deduz as anomalias da função 

sexual. Neste modelo a possibilidade de reprodução dá lugar ao prazer como 

objetivo principal do ato sexual, e a oposição entre normal e anormal é 

substituída por um “contínuo de disfunção”. Segundo Béjin a partir dessas 

definições pôde-se elaborar uma nosografia e etiologia das disfunções 

orgásmicas, bem como propor terapias sexuais e profilaxias. E a disciplina 

sexológica pôde afirmar sua autonomia em relação a áreas afins, com objetivos 

basicamente pedagógicos, deixando de lado “os prazeres ‘perversos’ para se 

concentrar nas carências do desejo e nos fracassados do prazer” 

(Béjin,1987:232).  

A própria classificação psiquiátrica da sexualidade foi influenciada pela 

reorganização sexológica, e Russo (2011) indica que o DSM-III “incorporou na 

lista dos ‘transtornos psicossexuais’ o ‘ciclo de resposta sexual’ proposto por 

Masters & Johnson na década de 1970, inaugurando um conjunto de 

transtornos – as ‘disfunções sexuais’ – que antes não existiam, e que vão se 

caracterizar pelo mau funcionamento sexual, e não pelo desvio da norma 

heterossexual (marca das antigas perversões)” (Russo, 2011:180).   
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Russo (2011, 2013) chama atenção ainda para uma fase mais recente 

no campo da sexologia que continua o processo de autonomização da 

sexualidade em relação à reprodução e sua ancoragem num ideal de prazer. A 

partir dos anos 80 é a disfunção sexual masculina que passa a ser o principal 

foco de pesquisas e de artigos científicos. A sexualidade masculina adquire 

assim autonomia em relação à unidade marital através do foco na “impotência” 

– termo que é eventualmente substituído por “disfunção erétil”, indicando a 

mudança de concepção da própria atividade sexual que procura descrever 

suas deficiências em termos puramente fisiológicos e isentos de carga moral 

(Giami, 2009). Essa individualização da disfunção sexual masculina também 

representa uma re-apropriação médica do tema das disfunções sexuais, 

especialmente através da urologia, especialidade médica que se legitima como 

responsável por este objeto.  

Embora as “Disfunções Sexuais” inauguradas no DSM-III continuem sob 

o domínio psiquiátrico através da manutenção e refinamento destas categorias 

diagnósticas, mesmo na psiquiatria as concepções e definições sobre estes 

fenômenos se diversificam em relação à compreensão médico-psicológica 

típica de Masters & Johnson, principalmente diante da efetiva farmacologização 

de sua terapia – em 1993 o medicamente citrato de sildenafil é patenteado e 

passa, a partir de 1998, a ser comercializado com o nome Viagra (Tiefer, 

2006). O papel central da indústria farmacêutica neste processo de redefinição 

da concepção e terapêutica das disfunções sexuais é reiterado na tentativa de 

medicalizar, ainda através da urologia, bem como da ginecologia, também a 

disfunção sexual feminina – pesquisas sobre o tema são em grande parte 

realizadas em parcerias com os grandes laboratórios e representam uma busca 

incessante por conceituar a sexualidade da mulher de forma que seus 

problemas possam ser tratados medicamentosamente. Russo (2013) indica 

como se tenta traduzir em uma linguagem fisicalista sem referência a aspectos 

relacionais os problemas femininos da mesma forma que se fez com os 

masculinos – sem, contudo, o mesmo sucesso. Estes fenômenos se dão no 

contexto do surgimento e consolidação da Medicina Sexual, que representa um 

processo de re-medicalização do campo da sexologia que se reflete até mesmo 

nos nomes das associações profissionais – a World Association for Sexology 

transforma-se na World Association for Sexual Health, por exemplo. Esta re-
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medicalização ocorre fora do domínio estritamente psiquiátrico, mas com 

reflexos nas suas definições diagnósticas. 

A autonomização da sexualidade que pode ser vista nas edições do 

DSM ocorre também, e paralelamente, como um fenômeno no campo da 

política identitária. Em grande parte seguindo o modelo do movimento gay 

norte-americano, surgem organizações ao redor de experiências que estão 

definidas medicamente pela psiquiatria, como o sadomasoquismo (Zilli, 2009) e 

a transexualidade, e que reivindicam para si uma legitimidade social 

principalmente pelo esforço de despatologização de suas identidades através 

da resignificação das categorias médicas que lhe dizem respeito. Contribuições 

de campos intelectuais e políticos, como o feminismo, a teoria de gênero e a 

teoria social, dão suporte a estas reivindicações ao discutir temas como a 

medicalização da sexualidade, a patologização de experiências que escapam à 

norma heterossexual, a identidade de gênero e a orientação sexual, bem como 

questões ligadas ao consentimento, à vitimização e ao sofrimento. As 

transformações nas categorias diagnósticas no DSM refletem uma ressonância 

e diálogo com este campo intelectual e político-identitário, em especial no 

DSM-5. Embora algumas das reivindicações, como o fim da dependência de 

um diagnóstico psiquiátrico para pessoas transexuais acessarem os 

procedimentos médicos que desejam4, ainda não tenham alcançado seus 

objetivos, na revisão dos diagnósticos no DSM-5 já surgem opiniões internas à 

psiquiatria alinhadas com estes objetivos. Em outros casos, como nas 

definições de sadismo e masoquismo, há uma forte reconceituação que implica 

numa interpretação dos diagnósticos que inclui a possibilidade de vivenciar 

estas expressões da sexualidade de forma legítima e não patológica. Há assim 

um questionamento da legitimidade do domínio psiquiátrico estrito acerca 

destes fenômenos. 

 

Revisando o DSM-55 
Em maio de 2013, o DSM-5 foi publicado tendo como base para suas 

reformulações os debates conduzidos pelos membros da APA, organizados em 
																																																													
4 Por exemplo, a International Campaign Stop Trans Pathologization, em vigor desde 2009,. 
5 Esta seção conta com informações retiradas dos sites 
<http://www.asexualexplorations.net/home/paraphilia_bibliography>  e 
<http://www.dsm5.org/about/Pages/Timeline.aspx>  
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uma Força Tarefa com 13 Grupos de Trabalhos temáticos responsáveis pela 

revisão do manual. Tanto a Força Tarefa quanto os Grupo de Trabalho são 

formatos familiares às revisões do DSM, sendo instituídos pela primeira vez 

para a significativa reformulação de 1980 do DSM-III. Contudo, de forma 

inédita, o DSM-5 contou com um período de consulta pública aberta realizada 

online, além de disponibilizar um histórico do processo de sua formulação e 

uma série de documentos produzidos em sua decorrência no site American 

Psychiatric Association – DSM V Development6, e na seção sobre o DSM no 

site da APA7. 

O processo de revisão tem origem em articulações em curso desde o 

início dos anos 2000, em que foram publicados relatórios de Pré-Planejamento 

do DSM-5, incluindo “Uma agenda de pesquisa para o DSM-5” (APA, 2002) e 

“Considerações de Idade e Gênero no diagnóstico psiquiátrico: uma agenda de 

pesquisa para o DSM -5” (APA, 2007), bem como um relatório sobre questões 

culturais e espirituais que podem afetar um diagnóstico. Entre 2006 e 2008 

David Kupfer e Darrel Regier são indicados como presidente e vice-presidente, 

respectivamente, da Força Tarefa; e William Narrow como Diretor de Pesquisa. 

Presidentes e Membros dos Grupos de Trabalho foram indicados, e em Maio 

de 2008 a APA anuncia os membros para os grupos de trabalho do DSM-5. 

Nestes estavam inclusos o Grupo de Trabalho dos Transtornos Sexuais e da 

Identidade de Gênero. Kenneth J. Zucker foi eleito Chair, sendo responsável 

junto à Força Tarefa pela escolha dos membros e da composição dos seus três 

subgrupos, especificamente: 

 

- o Subgrupo de Trabalho das Disfunções Sexuais: 

• R.Taylor Segraves (Chair), Department of Psychiatry, Metro Health 
Medical Center, Cleveland 

• Yitzchak M. Binik, Department of Psychology, McGill University, 
Montreal; Sex and Couple Therapy Service, McGill University Health 
Center 

• Lori A. Brotto, Department of Obstetrics and Gynaecology, University 
of British Columbia, Vancouver 

• Cynthia Graham, Department of Psychology, School of Social 
Sciences, Brunel University, London 

 
																																																													
6 http://www.dsm5.org/ 
7 http://www.psychiatry.org/DSM5 
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- o Subgrupo de Trabalho das Parafilias:  

• Ray Blanchard (Chair), Department of Psychiatry, University of 
Toronto; Kurt Freund Laboratory, Law and Mental Health Program, 
Centre for Addiction and Mental Health  

• Martin P. Kafka, Department of Psychiatry, McLean Hospital, Harvard 
Medical School, Boston  

• Richard Krueger, Sexual Behavior Clinic, New York State Psychiatric 
Institute 

• Niklas Langström, Centre for Violence Prevention, Karolinska 
Institutet, Sweden 

 

- o Subgrupo de Trabalho dos Transtornos da Identidade de Gênero: 

• Peggy T. Cohen-Kettenis (Chair), Department of Medical Psychology, 
VU University Medical Center, Amsterdam  

• Jack Drescher, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, 
New York Medical College 

• Heino F. L. Meyer-Bahlburg, New York State Psychiatric Institute and 
Department of Psychiatry, Columbia University 

• Friedemann Pfafflin, Ulm University Clinic, Germany 
 

Entre 2008-2010 os membros da Força Tarefa do DSM-5 e dos Grupos 

de Trabalho formularam rascunhos de suas propostas para os critérios 

diagnósticos, o que incluía a realização de extensa revisão bibliográfica, 

analise de dados secundários, e solicitação de opinião de colegas e 

profissionais. Entre 2010 e 2012 foram feitos testes clínicos. No caso do Grupo 

de Trabalho dos Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero, ainda em 

2008 e novamente em abril de 2009 foram publicados online relatórios de suas 

atividades. Os primeiros artigos sobre algumas de suas propostas, do 

Subgrupo das Parafilias, foram publicados no congresso Annual Meeting of the 

Society for Sex Therapy and Research, de 2009. O conteúdo destes artigos é 

similar ao que seria publicado no Journal of Sexual Medicine, e principalmente 

no Archives of Sexual Behavior, em 2010. 

O Archives, como muitos journals, publica na internet antes de impresso, 

e as revisões bibliográficas começaram a ser publicadas online em Setembro 

de 2009, com data de 2010. O objetivo destas publicações em importantes 

periódicos era apresentar e discutir sugestões de revisões de critérios 

diagnósticos e de novas categorias a serem possivelmente incluídas no DSM-

5. Os artigos publicados no Archives of Sexual Behavior eram dedicado às 

propostas de reformulação das categorias que eram chamadas de “parafilias”, 



10 
 

“transtorno da identidade de gênero”, e as “disfunções sexuais” gerais e 

específicas femininas. As reformulações referentes às “disfunções sexuais” 

específicas masculinas foram publicadas em um único artigo no Journal of 

Sexual Medicine. 

Ainda em 2010, em 10 de Fevereiro, o site DSM5.org foi lançado, com 

os critérios diagnósticos propostos pelos diversos Grupos de Trabalho da Força 

Tarefa e as explicações para tais escolhas, convidando os leitores a comentar. 

A revisão dos textos das categorias diagnósticas, além de extensos testes 

clínicos, contou com um processo de consulta aberta a médicos e não médicos 

realizado em três fases, cujos comentários eram submetidos online. Em 2 de 

maio de 2012 a terceira e última rodada de comentários foi aberta com o 

convite a comentar as versões dos critérios diagnósticos propostas, atualizadas 

com base em respostas anteriores. Este período de comentários do público 

durou seis semanas, de 2 de maio a 15 de junho de 2012. O anúncio da APA 

era que todos os comentários submetidos pelo site seria considerados pelos 

Grupos de Trabalho. Nas primeiras duas rodadas quase 10.800 comentários de 

profissionais de saúde, ativistas da saúde mental, familiares e consumidores 

foram submetidos nos períodos de 2010 e 2011. Entre Março e Dezembro de 

2012 foram realizadas as últimas consultas internas entre os Grupos de 

Trabalho da Força Tarefa e os comitês internos da APA, as revisões e 

aprovações finais e a entrega à editora da Associação. Em Março de 2013 

ocorre o lançamento do DSM-5 durante o Encontro Anual da APA em São 

Francisco. 

 
Artigos do Grupo de Trabalho 

Os debates que ocorreram através das publicações em periódicos, com 

artigos de réplica e tréplica às sugestões originais são as fontes mais 

facilmente acessíveis para acompanhar as discussões do Grupo de Trabalho 

de Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero, uma vez que apenas 

alguns documentos do período de consulta online puderam ser localizados no 

levantamento realizado na internet; tais como pronunciamentos e 

manifestações de associações profissionais de outras disciplinas da área da 

saúde mental ou da própria APA. Comentários individuais não estão mais 

disponíveis no site da APA ou do DSM-5.  
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Houve publicações por parte de membros do Grupo de Trabalhos e 

comentadores externos também em outros periódicos8, mas o Archives se 

destaca como o de maior número de artigos, tanto pelas sugestões iniciais 

publicadas em 2010 quanto pelas respostas que se seguiram. Em sua 

introdução neste volume de 2010 do Archives, Kenneth Zucker convida os 

leitores a escreverem comentários a serem publicados no próprio periódico, do 

qual ele é o editor. O autor informa que os artigos reunidos neste volume 

apresentam uma avaliação crítica de diagnósticos com sugestões de revisão, e 

considera que a publicação destas revisões no Archives é parte de um 

processo de transparência.  

Ainda neste artigo introdutório Zucker descreve a formação da Força 

Tarefa do DSM-5 com atenção ao Grupo de Trabalho de Transtornos Sexuais e 

da Identidade de Gênero, que ele preside; bem como observa que o sistema de 

escolha de candidatos a integrá-lo seguiu o critério de conflito de interesses, 

baseado na declaração sobre financiamentos que um profissional recebe da 

indústria farmacêutica.  

Neste artigo, ao resgatar a história do DSM o autor ratifica o DSM-III 

como um marco, registrando o declínio da influência psicanalítica na psiquiatria 

na época de sua publicação e definindo esta edição como “a-teórica”, 

identificando-a como uma ferramenta que atendia à necessidade de maiores 

detalhes que produzissem “categorias diagnósticas válidas e úteis”. Assim, a 

tônica que caracteriza o Grupo de Trabalho é uma de continuidade com o 

estabelecimento psiquiátrico hegemônico implantado com a publicação do 

DSM-III. 

 

Os artigos publicados no Archives de 2010 são: 

• Zucker. Reports from the DSM-5 Work Group on Sexual and Gender Identity 
Disorders 

 
Subgrupo de Trabalho das Parafilias: 
• Blanchard. The DSM Diagnostic Criteria for Pedophilia 
• Långström. The DSM Diagnostic Criteria for Exhibitionism, Voyeurism, and 

Frotteurism 
• Krueger. The DSM Diagnostic Criteria for Sexual Sadism 
																																																													
8 Journal of the American Medical Association, Archives of Psychiatric Nursing, Journal of Sex & 
Marital Therapy, International Journal of Law and Psychiatry, Israel journal of psychiatry and related 
sciences, Sexologies, Research on Social Work Practice 
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• Krueger. The DSM Diagnostic Criteria for Sexual Masochism 
• Kafka. The DSM Diagnostic Criteria for Fetishism 
• Blanchard. The DSM Diagnostic Criteria for Transvestic Fetishism 
• Kafka. The DSM Diagnostic Criteria for Paraphilia Not Otherwise Specified 
• Kafka. Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V 
• Hanson. Dimensional Measurement of Sexual Deviance 
• Quinsey. Coercive Paraphilic Disorder 
• Thornton. Evidence Regarding the Need for a Diagnostic Category for a 

Coercive Paraphilia 
• Knight. Is a Diagnostic Category for Paraphilic Coercive Disorder 

Defensible? 
 
Subgrupo de Trabalho das Disfunções Sexuais: 
• Brotto. The DSM Diagnostic Criteria for Hypoactive Sexual Desire Disorder 

in Women 
• Graham. The DSM Diagnostic Criteria for Female Sexual Arousal Disorder 
• Graham. The DSM Diagnostic Criteria for Female Orgasmic Disorder 
• Brotto. The DSM Diagnostic Criteria for Sexual Aversion Disorder 
• Binik. The DSM Diagnostic Criteria for Vaginismus 
• Binik. The DSM Diagnostic Criteria for Dyspareunia 
 
Subgrupo de Trabalho dos Transtornos da Identidade de Gênero: 
• Drescher , J. Queer Diagnoses: Parallels and Contrasts in the History of 

Homosexuality, Gender Variance, and the Diagnostic and Statistical Manual 
• Meyer-Bahlburg, H. F. L. From Mental Disorder to Iatrogenic Hypogonadism: 

Dilemmas in Conceptualizing Gender Identity Variants as Psychiatric 
Conditions 

• Zucker, K. J. The DSM Diagnostic Criteria for Gender Identity Disorder in 
Children 

• Cohen-Kettenis, P. T. & Pfäfflin, F. The DSM Diagnostic Criteria for Gender 
Identity Disorder in Adolescents and Adults 
 

Na mesma edição foi publicada esta resposta à carta do editor: 
• Brotto; Graham; Binik; Segraves; Zucker. A Response to De Rogatis, 

Clayton, Rosen, Sand, and Pyke. 
 

No Journal of Sexual Medicine foi publicado: 

• Segraves; Balon; Clayton, A. Proposal for changes in diagnostic criteria for 
sexual dysfunctions. 

 

Mudanças Classificatórias no DSM 
Como mencionado, a primeira e a segunda versões do DSM, 

respectivamente o DSM-I de 1952 e o DSM-II de 1968, refletiam uma grande 

influência da psicanálise, ligada ao status hegemônico desta teoria no meio 

psiquiátrico americano naquele período. Contudo, o DSM era então um manual 
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pouco utilizado, já que seu uso para diagnóstico na psicanálise não era muito 

relevante e sua importância na relação da psiquiatria americana com o 

pagamento de seguros estava apenas começando (Kutchins & Kirk, 1997). O 

DSM-I referia-se aos transtornos como “reactions”, e possuía 106 categorias. 

Considerava o “Desvio Sexual” (“Sexual Deviation”) um tipo de “comportamento 

patológico” do grupo dos “Transtornos de Personalidade”9 classificado como 

“Transtorno de Personalidade Sociopática”10.  

O “Desvio Sexual” podia ser especificado de acordo com o 

comportamento patológico, e os exemplos dados são homossexualidade, 

transvestismo, pedofilia, fetichismo e sadismo sexual (incluindo estupro, 

agressão sexual e mutilação). Não há nesta edição categorias específicas para 

questões ligadas à identidade de gênero, embora façam parte dos possíveis 

tipos listados de “Desvios Sexuais” o “Transvestismo” e a “Homossexualidade”. 

Ainda que não fossem individualmente descritas, é passível considerar que sua 

apreensão à época estivesse entremeada também por narrativas e concepções 

que diziam respeito a experiências hoje compreendidas através de categorias 

como a “transexualidade” e o diagnóstico “Disforia de Gênero”.  

“Masoquismo Sexual” ou categoria análoga não é especificamente 

mencionado no DSM-I, embora sua descrição clássica na literatura psiquiátrica 

sobre as perversões do século XIX tradicionalmente fizesse esta categoria ser 

entendida como parte dos fenômenos recobertos pelos “Desvios Sexuais”. 

Contudo, estupro e agressão sexual aparecendo como manifestações ou tipos 

possíveis do “Sadismo Sexual”, combinados à não menção ao masoquismo, 

indicaria a interpretação desta definição dos “Desvios Sexuais” estritamente 

como abuso – em especial pela ausência de uma referência ao consentimento, 

categoria que se tornará central na discussão sobre as parafilias em edições 

posteriores do manual, modificando seu significado para longe do sentido 

estrito de abuso.  

Na definição apresentada no DSM-II para os “Desvios Sexuais” há 

menção a um tema que será mantido e expandido nos critérios diagnósticos 
																																																													
9 Que incluem ainda: Personality Pattern Disturbance (Inadequate Personality, Schizoid 
Personality, Cyclothymic personality, Paranoid personality) e as Personality Trait Disturbance 
(Emotionally unstable personality, Passive-aggressive personality, Compulsive personality, 
Personality trait disturbance, other) 
10 Que incluem ainda: Antisocial reaction, Dyssocial reaction, Sexual deviation, Addiction 
(Alcoholism; Drug addiction). 



14 
 

seguintes, posteriormente identificado como “sofrimento”. Nesta edição ele 

aparece como uma dimensão entendida como quase sempre presente no 

diagnóstico e é usado para defini-lo associado à idéia da exclusividade dos 

atos “desviantes” como forma única de satisfação, excluindo-se casos em que 

não há alternativas.   

O DSM-II expande a classificação de “Desvios Sexuais” em dez 

categorias específicas, cada uma individualmente associadas a um código, 

enquanto antes havia apenas um código geral para “Desvios Sexuais”. Isto 

significa que cada categoria se tornou uma entidade nosológica distinta, 

embora ainda apenas a seção geral “Desvios Sexuais” receba descrição 

detalhada. As demais categorias são apenas listadas. Estas categorias são: 

“Homossexualidade”, “Fetichismo”, “Pedofilia”, “Transvestismo”, “Exibicionismo, 

“Voyeurismo”, “Sadismo”, “Masoquismo”, e as categorias abertas “Outros 

Desvios Sexuais” e “Desvio Sexual Não Específico”.  

No DSM-II os “Desvios Sexuais” encontram-se no grupo dos “Distúrbios 

da Personalidade e Outros Distúrbios Mentais não Psicóticos”11. As listas de 

“Desvio Sexual” dos DSM I e II são parcialmente equivalentes à nomenclatura 

tradicional das perversões estabelecida pela psiquiatria européia do final século 

XIX, em especial pelo clássico manual Psychopathia Sexualis do psiquiatra de 

língua alemã Krafft-Ebing (Zilli, 2007).  

As duas primeiras edições do DSM não distinguem uma classe distinta 

de diagnósticos ligados à falta de desejo sexual ou a problemas para o 

funcionamento da sexualidade “normal”. Em ambos, “Transtornos 

Psicofisiológicos autônomos e viscerais” (no DSM-I) e “Transtornos 

Psicofisiológicos” (no DSM-II), incluem as categorias similares “Reação” (DSM-

I) ou “Transtorno” (DSM-II) “Genitourinária/o Psicofisiológica/o”.  
																																																													
11 Que incluem ainda: Personality Disorder (Paranoid personality, Cyclothymic personality 
[Affective personality], Schizoid personality, Explosive personality [Epileptoid personality 
disorder], Obsessive compulsive personality, Hysterical personality [Histrionic personality 
disorder], Asthenic personality, Antisocial personality, Passive-aggressive personality, 
Inadequate personality, Other personality disorder of specified type [Imature personality, 
Passive-dependent personality, etc.], Unspecified personality disorder), Sexual deviations, 
Alcoholism (Episodic excessive drinking, Habitual excessive drinking, Alcohol addiction, Other 
[and unspecified] alcoholism), Drug Dependence (Drug dependence, opium, opium alkaloids 
and their derivatives; Drug dependence, synthetic analgesics with morphine-like effects; Drug 
dependence, barbiturates; Drug dependence, other hypnotics and sedatives or “tranquilizers”; 
Drug dependence, cocaine; Drug dependence, Cannabis sativa [hashish, marihuana]; Drug 
dependence, other psycho-stimulants [amphetamines, etc.]; Drug dependence, hallucinogens, 
Other drug dependence, Unspecified drug dependence).s 
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No DSM I os “transtornos piscofisiológicos autônomos ou viscerais” 

traziam a “reação genito-urinária psicofisiológica” como parte de uma lista de 

“reações” descritas, em termos de forte influência psicanalítica, como 

“transtornos psicossomáticos” com sintomas devidos a um “estado crônico ou 

exagerado da expressão fisiológica normal da emoção, cujo sentimento, ou 

parte subjetiva, é reprimido”. Elas estavam agrupadas entre as reações 

psicóticas e psiconeuróticas, esperando por mais dados sobre sua etiologia, 

curso e relação com outros transtornos mentais.  

O texto do DSM I informa que elas são então conhecidas como 

“neuroses dos órgãos” e outros termos diagnósticos tais como “estado de 

ansiedade”, “neurose cardíaca”, “neurose gástrica,” etc; cujos sintomas tinham 

origem fisiológica e não simbólica, focada num único órgão. Especificamente 

para a “reação genitourinária”, a descrição era: “Esta categoria inclui alguns 

tipos de distúrbios menstruais, disúria [dificuldade ou dor no ato de urinar], e 

assim por diante, nos quais fatores emocionais têm um papel de causa”. A 

descrição específica do “transtorno psicofisiológico genito-urinário” menciona 

que este diagnóstico se aplica a distúrbios da mentruação e micção, 

dispareunia e impotência em que há um fator causal emocional. 

O DSM II modifica sutilmente estas categorias. O nome do capítulo VI, 

que as inclui, é apenas “Transtornos Psicofisiológicos”, com a mesma lista de 

categorias, agora chamadas de “transtornos” e não “reações”. O desuso da 

palavra “Reação” já indica um afastamento de termos estritamente 

psicanalíticos na passagem do DSM-I para o DSM-II. O texto da introdução 

geral é modificado e enxugado de discussões mais restritas à psicanálise, 

sendo este grupo de transtornos caracterizado por “sintomas físicos causados 

por fatores emocionais e envolvendo um único sistema de órgão, geralmente 

sob inervação autônoma do sistema nervoso. As mudanças fisiológicas 

envolvidas são aquelas que normalmente acompanham certos estados 

emocionais, mas nestes transtornos as mudanças são mais intensas e 

persistentes. O indivíduo pode não estar conscientemente ciente de seu estado 

emocional”. 

No DSM-III, que como mencionado anteriormente representa uma cisão 

significativa com os critérios classificatórios das duas edições anteriores, os 

antigos “Desvios Sexuais” foram reagrupados nos “Transtornos Psicossexuais”, 
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que se subdividiram em: 1) “Transtornos da Identidade de Gênero”, parte dos 

“Distúrbios Que Habitualmente Se Manifestam Primeiro Na Infância ou 

Adolescência; 2) “Parafilias”; e 3) “Disfunções Psicosexuais”, ambas agrupadas 

como “Transtornos Sexuais”; e 4) a categoria aberta “Outros Transtornos 

Psicosexuais”. Esta classificação se mantém nas edições posteriores do 

manual com poucas alterações. Como mencionado no DSM-III-R cai 

definitivamente a categoria “Homossexualidade” ou análoga dentre a lista 

específica de Parafilias.  

Esse sistema classificatório é ligeiramente alterado nas duas edições 

seguintes, o DSM-IV de 1994 e DSM-IV-TR (texto revisado) de 2000, em que 

as categorias como aparecem no DSM-III são agrupadas na seção 

“Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero”, que contém então as 

“Disfunções Sexuais”, as “Parafilias” e os “Transtornos da Identidade de 

Gênero”. O DSM-5 de 2013 separa cada uma destas categorias em seções 

distintas e independentes, renomeando as duas últimas como: “Transtornos 

Parafílicos” e “Disforia de Gênero”.  

É no DSM-III que surgem pela primeira vez as categorias diagnósticas 

ligadas à identidade de gênero, mantendo-se a partir de então como 

fenômenos agrupados distintamente, mas tratados como relacionados aos 

demais transtornos sexuais. O DSM-III-R oferece três categorias diagnósticas 

específicas e uma geral para os “Distúrbios da Identidade de Gênero”: 

“Distúrbio de Identidade de Gênero da Infância”, “Transsexualismo”, “Distúrbio 

de Identidade de Gênero da Adolescência ou do Adulto”, e o “Distúrbio da 

Identidade de Gênero Sem Outra Especificação”.  

O texto desta edição distingue entre formas leves e graves, para tal 

recorrendo à idéia de desconforto e inadequação relativos ao grau do senso de 

pertencimento ao sexo oposto que uma pessoa experimenta. A idéia de 

gravidade se repete na distinção entre “Transsexualismo” e “Distúrbio da 

Identidade de Gênero da Adolescência ou do Adulto” que aparece como uma 

forma “mais branda” do primeiro – em especial ao distinguir a aversão aos 

próprios genitais e o desejo de adquirir as características do sexo “oposto” 

como uma possível evolução do desejo de “transvestir-se”.  

Apesar de definir a noção de identidade de gênero de forma pouco 

específica, o texto ressalva em diferentes trechos que uma inconformidade com 
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os papéis de gênero, ou estereótipos sociais, não basta para que se faça estes 

diagnósticos. A principal característica que os define é o sofrimento e a 

inadequação. Contudo, o entendimento sobre o sofrimento nestes casos é 

específico ao desconforto causado por não se encaixar nas expectativas 

sociais. Na descrição dos “Distúrbios da Identidade de Gênero” no DSM-III-R, o 

sofrimento estaria na inadequação social que estas experiências causam, mas 

não na própria experiência.  

A apresentação desta classe de categorias diagnósticas, assim como 

sua alocação no grupo mais amplo dos “Distúrbios Que Habitualmente Se 

Manifestam Primeiro Na Infância ou Adolescência”, afirma que este é um 

fenômeno que se inicia muito cedo na vida dos indivíduos, desde a infância. 

Nos casos, ditos raros, em que os primeiros sinais diagnósticos descritos 

nestas categorias aparecem apenas na vida adulta, mesmo assim refere-se a 

certas experiências na infância que prenunciariam o desenvolvimento destes 

sintomas tardiamente. Apesar disto, não há uma sistematização aparente entre 

a experiência na infância e na idade adulta destes sintomas. A discussão sobre 

a evolução do quadro de “Distúrbio de Identidade de Gênero da Infância” não 

liga necessariamente o diagnóstico ao de “Transsexualismo”, embora afirme 

que é comum no último caso sintomas que aparecem desde a infância, e a 

distinção entre “Distúrbio de Identidade de Gênero da Infância” e “da 

Adolescência ou do Adulto” é apenas a puberdade. 

Tanto no “Transsexualismo” quanto no “Distúrbio de Identidade de 

Gênero da Adolescência ou do Adulto” há três sub-tipos que dizem respeito à 

“orientação sexual”. Estes tipos podem ser homossexual, heterosexual ou 

assexual. Outra distinção que ocorre no DSM-III-R é acerca dos critérios 

diagnósticos que diferenciam os “Distúrbios da Identidade de Gênero” da 

Parafilia “Fetichismo com Transvestismo”. Neste caso, é a excitação sexual no 

caso da Parafilia como motivação para o transvestismo que caracteriza a 

distinção, já que no caso dos “Distúrbios da Identidade de Gênero” é a 

identificação com o “sexo oposto” e o sofrimento com a inadequação que 

marcam comportamentos de transvestismo.  

Nos DSM-IV e IV-R a seção de “Transtorno de Identidade de Gênero” 

ocupa o grupo de “Transtornos Sexuais e da Identidade de Gênero”. A 

categoria diagnóstica do “Transsexualismo” é extinta, e os dois tipos de 
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“Distúrbio da Identidade de Gênero”; “da Infância”, e “da Adolescência ou do 

Adulto”, são consolidados numa única categoria específica, “Transtorno da 

Identidade de Gênero”. Mas a relação do transtorno com as fases da vida não 

é abandona, pois as três opções se tornam sub-tipos desta categoria. Mantém-

se ainda a categoria geral “Transtorno da Identidade de Gênero Sem Outra 

Especificação”, agora listando condições intersexuais como possibilidade para 

que se faça este diagnóstico. De fato, nestas edições há uma preocupação 

explícita em que o diagnóstico específico não seja feito caso haja uma 

condição de intersexualidade.  

O texto do “Transtorno da Identidade de Gênero” não discute mais 

papéis de gênero, mas ainda distingue que “a identificação com o gênero 

oposto não deve refletir um mero desejo de quaisquer vantagens culturais 

percebidas por ser do outro sexo”. Contudo, a sensação de inadequação ao 

“papel de gênero” persiste como parte do enunciado dos critérios diagnósticos. 

É a dimensão do sofrimento que é acentuada. 

O texto mantém quase intacta na sua descrição uma separação dos 

sintomas por fases da vida. A descrição sobre a manifestação dos sintomas 

descritos em crianças, e a elaboração do tipo de identificação que meninos e 

meninas têm com jogos, brinquedos, brincadeiras, esportes e relações de 

amizade “estereotipicamente do sexo oposto”, bem como a relação da criança 

com seus genitais, repete quase inteiramente o texto presente no DSM-III-R, 

com alguns acréscimos a fim de exemplificar o argumento. A discussão sobre a 

manifestação dos sintomas descritos na vida adulta segue o mesmo modelo 

que anteriormente estava da descrição de “Transsexualismo”, abordando o 

desejo intenso de viver como um membro do “sexo oposto”, enfatizando mais 

uma vez o sofrimento, bem como a repulsa aos genitais.  

Outra característica que se mantém, herdada das discussões para 

“Transsexualismo” e “Distúrbio da Identidade de Gênero da Adolescência ou do 

Adulto”, é a orientação sexual. Nos DSM-IV e IV-R estes se tornam 

especificadores dos critérios diagnósticos, mas ao invés de falar em 

homossexualidade, heterossexualidade, e assexalidade, estes se tornam: 

“Atração Sexual pelo Sexo Masculino”, “Atração Sexual pelo Sexo Feminino”, 

“Atração Sexual por Ambos os Sexos” e “Ausência de Atração Sexual por 

Nenhum dos Sexos” (sic). 
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É no DSM-5 que os fenômenos ligados à identidade de gênero são 

sintetizados numa seção específica e independente, chamada de “Disforia de 

Gênero” (“Gender Dysphoria”). Há quatro categorias, duas específicas e duas 

não específicas: “Disforia de Gênero em Crianças”, “Disforia de Gênero em 

Adolescentes e Adultos”, “Outra Disforia de Gênero Específica” (para quando o 

clínico escolhe especificar a razão por qual os critérios diagnósticos não são 

plenamente atendidos) e “Disforia de Gênero Não Específica” (quando o clínico 

escolhe não especificar a razão por qual os critérios diagnósticos não são 

plenamente atendidos). Assim as duas últimas categorias representam opções 

diagnósticas que podem dar conta de sintomas de “Disforia de Gênero” que 

não estão plenamente presentes clinicamente ou não atendem exatamente os 

critérios (como a presença de sintomas por um tempo menor que os seis 

meses descritos no diagnóstico principal, por exemplo). Foram adicionados 

critérios distintos para crianças, e para adolescentes e adultos apropriados a 

diferentes estados de desenvolvimento. Os subtipos baseados na orientação 

sexual foram excluídos.  

Diferente das edições IV e IV-R, a discussão sobre intersexualidade é 

agregada na principal categoria de “Disforia de Gênero” como um critério de 

diferenciação diagnóstica – a orientação do texto é que ainda se deve 

identificar condições intersexuais como relevantes neste diagnóstico, mas há 

uma discussão mais nuançada sobre a trajetória de indivíduos intersexo e a 

experiência de sintomas listados sob “Disforia de Gênero”. A principal 

transformação descritiva da categoria “Disforia de Gênero” em relação às 

categorias anteriores que buscavam dar conta de fenômenos similares é uma 

abordagem que busca definir as diferenças entre o sexo biológico e o gênero, e 

quais são os indicadores “clássicos” que constituem “tradicionalmente” o sexo 

masculino e o feminino. Sobressai desta discussão como centrais na 

construção do diagnóstico os “transtornos de desenvolvimento sexual” e 

“desvios somáticos inatos” – ou seja, condições intersexuais – para construir a 

distinção entre o “sexo natal”, aquele assinalado ao nascer com base nos 

“indicadores clássicos”, e experiências vividas que não se conformam a ele. O 

texto chama atenção para o fato de que esta interpretação discorda com 

“teorias social construcionistas”, afirmando por sua vez a contribuição de 



20 
 

fatores biológicos, em conjunto com fatores sociais e psicológicos, para o 

desenvolvimento do gênero. 

As principais modificações do DSM-5 quanto à classificação das 

Disfunções Sexuais incluem especifica-las por sexo, sendo que para mulheres 

os “Transtornos do Desejo Sexual” e o “Transtorno da Excitação” foram 

combinados no “Transtorno do Interesse Sexual/Excitação Feminina”. Da 

mesma forma, um novo diagnóstico, o “Transtorno Genito-Pélvico/da 

Penetração” combina “Vaginismo” e “Dispareunia” numa única categoria 

diagnóstica. O “Transtorno da Aversão Sexual” foi eliminado. As “Disfunções 

Sexuais” passam a depender de uma duração de aproximadamente seis 

meses e de critérios de severidade mais definidos, e incluem um sub-tipo que 

distingue entre “adquirido” e “crônico”, e entre “generalizado” e “situacional”, 

tendo os sub-tipos “disfunção sexual devido a um condição médica” e “devido a 

fatores psicológicos versus combinados” sido eliminados em relação ao DSM-

IV.  

Em relação às Parafilias, o DSM-5 distingue entre o que seria um 

comportamento parafílico e o “Transtorno Parafílico”, nome dado à categoria 

diagnóstica nesta edição. Ainda se descrevem as variações do comportamento 

ou desejo sexual nos termos e categorias já consolidados nas versões 

anteriores do manual, mas agora elas são entendidas de forma diferente. O 

objetivo da distinção é clarificar a terminologia ao distinguir parafilia (variações 

sexuais não transtornadas) de transtornos parafílicos (distintos das Parafilias 

propriamente ditas pelo dolo que causam). Assim, apenas há um transtorno 

parafílico quando ocorrem certas consequências nocivas, como vítimas que 

não consentem o sofrimento. Determina-se uma parafilia (de acordo com a 

natureza dos impulsos, fantasias ou comportamentos) mas diagnostica-se um 

transtorno parafílico (com base no sofrimento ou dano). 

Contudo, esta distinção já estava implícita desde o DSM-III-R, quando se 

distingue dois critérios diagnósticos para as Parafilias: o Critério A, que 

representa o desejo desviante; e o Critério B, que representa o dano causado 

pela forma como se põe em prática o desejo. Estas distinções são 

encapsuladas pelos usos que se faz da noção de consentimento nas três 

últimas edições do DSM. Nos DSM IV e IV-TR o consentimento é um dos 

critérios mais significativos, e por isso mais refinadamente elaborados para 
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definir um diagnóstico de transtorno da sexualidade. A introdução de um 

refinamento da noção de consentimento fica aparente na descrição dos 

critérios diagnósticos para “Sadismo Sexual”. O “Critério A” diz respeito à 

definição de que os atos devem ser “reais, não simulados. O “Critério B” no 

DSM IV diz respeito apenas ao fato de que o indivíduo não se “adapta” aos 

seus desejos. Contudo, este critério foi redefinido já no DSM IV-TR, de forma 

que passasse a incluir também a ação contra parceiros que não consentem. No 

DSM 5, o Critério B mantém-se relativamente semelhante à edição anterior. 

Assim, o DSM-5 distingue entre comportamentos parafílicos, ou 

Parafilias, e Transtornos Parafílicos. Para tal todos os critérios foram 

modificados para adicionar a palavra transtorno a todas as Parafilias. Não há 

mudanças na estrutura diagnóstica básica desde o DSM-III-R, embora no 

DSM-5 seja necessário atender tanto o critério A, qualitativo; e às 

consequências negativas, o critério B, para que se faça o diagnóstico para o 

Transtorno Parafílico. De outra maneira, o paciente possui uma parafilia, mas 

não um diagnóstico. 

 

 

Considerações Finais  

Foram abordadas, através da análise das categorias aqui analisadas, as 

influências recíprocas presentes no surgimento e na consolidação da medicina 

sexual, como expressão mais recente de um campo de saberes sexológicos no 

seio da medicina; e dos diagnósticos psiquiátricos sobre a sexualidade no 

DSM-5. Servem como pano de fundo destas reflexões as transformações nos e 

dos domínios da sexualidade como discurso científico. É nos campos da 

psiquiatria, da sexologia e da medicina sexual, bem como da política das 

identidades, onde vão se dar as disputas e concordâncias sobre o discurso 

acerca da sexualidade.  

A edição do DSM-5 é tomada aqui então como objeto que exemplifica a 

interpenetração de diferentes domínios discursivos sobre a sexualidade na 

psiquiatria. Sejam eles advindos de outras disciplinas, em especial das 

especialidade médicas da urologia e da ginecologia; ou do campo de 

representações identitárias, como o movimento transexual, intersexo, feminista 
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ou de praticantes de BDSM – tomando o lugar que no passado foi ocupado 

pelo movimento gay.  

A análise deste fenômeno permite pensar numa interpenetração do 

campo político no campo psiquiátrico no que diz respeito à sexualidade. 

Concomitantemente, a psiquiatria vem perdendo sua posição como detentora 

legítima destes fenômenos, tanto pela via de uma medicalização mais estrita, 

que os recaptura no campo da medicina sexual, quanto pela via da politização 

identitária, que os descaracteriza como objeto estritamente médico. Estes 

elementos podem ser percebidos no conjunto de fontes primárias aqui 

analisadas. 
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