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Visibilidade
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Corporeidade



Corporeidade

“A preocupação com a transição e a cirurgia 
objetifica as pessoas trans e assim não 
conseguimos lidar com os fatos reais. A 
realidade das pessoas trans é que somos alvos 
de violência.”

Laverne Cox



Corporeidade

https://www.dapperq.com/2018/12/interview-out-of-the-closet-with-plus-size-trans-guy/

James Darling

https://www.dapperq.com/2018/12/interview-out-of-the-closet-with-plus-size-trans-guy/


Corporeidade

Anatomical position (credit: modification of work by Donna Browne). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_anatomical_position#/media/File:Anatomical_position.jpg



Corporeidade

Anatomical position (credit: modification of work by Donna Browne). 
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_anatomical_position#/media/File:Anatomical_position.jpg

Alana Leandro



Corporeidade

https://www.dapperq.com/2018/12/interview-out-of-the-closet-with-plus-size-trans-guy/

James Darling

https://www.dapperq.com/2018/12/interview-out-of-the-closet-with-plus-size-trans-guy/


Corporeidade

gc2b  https://www.self.com/gallery/nude-bras-for-brown-skin

https://www.self.com/gallery/nude-bras-for-brown-skin


Corporeidade

https://www.transtore.com.br/index.php?route=product/category&path=71

https://www.transtore.com.br/index.php?route=product/category&path=71


Corporeidade

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html

Andrew WernerBrax Fleming

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html


Corporeidade

Shady Prada

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html

Andrew Werner

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html


Corporeidade

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html

Andrew WernerBryson Nicholas

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html


Corporeidade

Kenny JonesKenny Jones

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html


Corporeidade

Kenny Jones

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html


Corporeidade

Ryan Cassata

https://www.cosmopolitan.com/sex-love/g9224964/maggie-west-nude-photography-book/?slide=6 Maggie West (James Darling)

Maggie West 

https://www.cosmopolitan.com/sex-love/g9224964/maggie-west-nude-photography-book/?slide=6


Corporeidade

Matthew Jacobs

https://www.cosmopolitan.com/sex-love/g9224964/maggie-west-nude-photography-book/?slide=6 Maggie West (James Darling)

Maggie West 

https://www.cosmopolitan.com/sex-love/g9224964/maggie-west-nude-photography-book/?slide=6


Corporeidade

https://www.cosmopolitan.com/sex-love/g9224964/maggie-west-nude-photography-book/?slide=6

Maggie West 

https://www.cosmopolitan.com/sex-love/g9224964/maggie-west-nude-photography-book/?slide=6


Corporeidade

gc2b  https://www.self.com/gallery/nude-bras-for-brown-skin

https://www.self.com/gallery/nude-bras-for-brown-skin


Corporeidade

https://www.dapperq.com/2018/12/interview-out-of-the-closet-with-plus-size-trans-guy/

James Darling

https://www.dapperq.com/2018/12/interview-out-of-the-closet-with-plus-size-trans-guy/


Modificações corporais não-clínicas

• Corte de cabelo

• Musculação / atividade física

• Faixa peitoral / binder

Corporeidade



Modificações corporais clínicas
• Hormonização com testosterona

• De curta ação (a cada 2-4 semanas) ou longa 
ação (3/3 meses)

• Efeitos irreversíveis: voz grave, clitoromegalia. 
• Efeitos parcialmente ou totalmente reversíveis: 

pilificação facial e corporal, aumento da massa 
muscular, redução do volume mamário, 
redistribuição da gordura corporal, amenorreia

• Outros exemplos: 
• Inibição da menstruação com progestágenos
• Minoxidil tópico
• Fonoaudiologia para uso da voz
• Bloqueio puberal

Corporeidade



Modificações corporais cirúrgicas

• Toracoplastia masculinizadora
• Diferentes técnicas com diferentes graus de 

preservação do parênquima subareolar

• Histerectomia, salpingo-ooforectomia

• Cirurgias genitais
• Liberação do ligamento do clitóris

• Metoidioplastia (liberação do ligamento do 
clitóris, uretroplastia)

• Vaginectomia, escrotoplastia

• Neofaloplastia...

Corporeidade



Sexualidade e fertilidade



Sexualidade e 
fertilidade

https://www.youtube.com/watch?v=m2U7hqRaXjY
https://www.thenewsminute.com/article/meet-aarav-and-sukanyeah-keralas-trans-man-and-trans-woman-couple-whore-all-set-marry-67283
https://attitude.co.uk/article/gus-kenworthy-and-laith-ashley-gay-men-must-do-more-to-challenge-anti-trans-hatred-and-violence/21807/
https://www.20minutos.es/noticia/4102176/0/hombre-transgenero-pareja-binaria-luz-bebe-usando-esperma-mujer-transgenero/

https://www.youtube.com/watch?v=m2U7hqRaXjY
https://www.thenewsminute.com/article/meet-aarav-and-sukanyeah-keralas-trans-man-and-trans-woman-couple-whore-all-set-marry-67283
https://attitude.co.uk/article/gus-kenworthy-and-laith-ashley-gay-men-must-do-more-to-challenge-anti-trans-hatred-and-violence/21807/
https://www.20minutos.es/noticia/4102176/0/hombre-transgenero-pareja-binaria-luz-bebe-usando-esperma-mujer-transgenero/


Sexualidade e 
fertilidade

Afetividade e sexualidade

• São influenciados pela cultura
• Divórcio, pílula

• Visibilidades homo e trans

• Questionamento das masculinidades

• Apps de encontros



Sexualidade e 
fertilidade

Afetividade e sexualidade

• Cada vez mais visíveis:
• Relacionamentos transcentrados

• Relacionamentos gays cis-trans, lésbicas cis-trans

• Não-monogamia, poliamor, assexualidades



Sexualidade e 
fertilidade

Genitalidade

• Um dos aspectos da sexualidade

• Também influenciada pela cultura

• Disforia genital

• Transformações nas relações entre...
• Mulheres cis e seus genitais 

• Homens cis héteros e seus ânus

• Homens trans e seus genitais

• ...



Sexualidade e 
fertilidade

Homem trans em relação 
hétero com mulher cis

Homem trans em relação hétero 
com mulher trans

Homem trans em relação gay 
com homem cis

Homem trans em relação (?) 
com pessoa não binária

https://www.youtube.com/watch?v=m2U7hqRaXjY
https://www.thenewsminute.com/article/meet-aarav-and-sukanyeah-keralas-trans-man-and-trans-woman-couple-whore-all-set-marry-67283
https://attitude.co.uk/article/gus-kenworthy-and-laith-ashley-gay-men-must-do-more-to-challenge-anti-trans-hatred-and-violence/21807/
https://www.20minutos.es/noticia/4102176/0/hombre-transgenero-pareja-binaria-luz-bebe-usando-esperma-mujer-transgenero/

E outros arranjos e possibilidades

https://www.youtube.com/watch?v=m2U7hqRaXjY
https://www.thenewsminute.com/article/meet-aarav-and-sukanyeah-keralas-trans-man-and-trans-woman-couple-whore-all-set-marry-67283
https://attitude.co.uk/article/gus-kenworthy-and-laith-ashley-gay-men-must-do-more-to-challenge-anti-trans-hatred-and-violence/21807/
https://www.20minutos.es/noticia/4102176/0/hombre-transgenero-pareja-binaria-luz-bebe-usando-esperma-mujer-transgenero/


Sexualidade e 
fertilidade

Homem trans em relação 
hétero com mulher cis

Homem trans em relação hétero 
com mulher trans

Homem trans em relação gay 
com homem cis

Homem trans em relação (?) 
com pessoa não binária

Quais desses casais são potencialmente férteis?



Sexualidade e 
fertilidade

Homem trans em relação 
hétero com mulher cis

Homem trans em relação hétero 
com mulher trans

Homem trans em relação gay 
com homem cis

Homem trans em relação (?)
com pessoa não binária

https://www.youtube.com/watch?v=m2U7hqRaXjY
https://www.thenewsminute.com/article/meet-aarav-and-sukanyeah-keralas-trans-man-and-trans-woman-couple-whore-all-set-marry-67283
https://attitude.co.uk/article/gus-kenworthy-and-laith-ashley-gay-men-must-do-more-to-challenge-anti-trans-hatred-and-violence/21807/
https://www.20minutos.es/noticia/4102176/0/hombre-transgenero-pareja-binaria-luz-bebe-usando-esperma-mujer-transgenero/

E outros arranjos e possibilidades

https://www.youtube.com/watch?v=m2U7hqRaXjY
https://www.thenewsminute.com/article/meet-aarav-and-sukanyeah-keralas-trans-man-and-trans-woman-couple-whore-all-set-marry-67283
https://attitude.co.uk/article/gus-kenworthy-and-laith-ashley-gay-men-must-do-more-to-challenge-anti-trans-hatred-and-violence/21807/
https://www.20minutos.es/noticia/4102176/0/hombre-transgenero-pareja-binaria-luz-bebe-usando-esperma-mujer-transgenero/


Sexualidade e 
fertilidade

Testosterona (T)

• Reduz a fecundidade

• Discussão de opções de preservação da 
fertilidade antes do início (criopreservação de 
óvulos)

• Porém não é considerado método 
contraceptivo



Sexualidade e 
fertilidade

Testosterona (T)

• Reduz muito a fecundidade

• Porém não é considerado método contraceptivo

• Indicado algum método com 

• Estudo 18-45, questionário online

• 197 participantes, maioria branca, média 30 anos
• 86% tomado testosterona
• 60 gestações relatadas: maioria pré-T, 1 em uso de T, 10 após 

parar T
• 60% em contracepção 
• (49% preservativo, 34% ACO)
• Usuários de T usavam mais DIU hormonal que não usuários 

(20% x 7%)
• 16% achava que a T era método contraceptivo
• 5,5% referiu que seu clínico disse que a T era método 

contraceptivo



Sexualidade e 
fertilidade

49 participantes



Sexualidade e 
fertilidade

Contraconcepção

• Não usar estrógeno

• Pode-se usar método com progestágeno
• Injeção trimestral

• Minipílula

• Implante subdérmico

• DIU com hormônio



Sexualidade e 
fertilidade

Fecundidade e fertilidade de pessoas 
transmasculinas

• Fatores que reduzem 
• Uso da testosterona
• Uso de progestágeno para inibir menstruação
• Hormonização de parceiras mulheres 

trans/travestis 
• Alta taxa de aborto?

• Fatores que aumentam:
• Acesso difícil a testosterona; uso irregular
• Concepção de que T é contraceptivo confiável
• Falta de acesso a planejamento familiar
• Mudanças nas relações e sexualidade 
• Visibilidade da gestação trans



HIV/aids



HIV/aids

Invisibilidade dos homens trans

• Ausência de dados de vigilância 
epidemiológica e de pesquisas

• Sorofobia na comunidade trans



HIV/aids Aumento na incidência



HIV/aids

Homem trans em relação 
hétero com mulher cis

Homem trans em relação hétero 
com mulher trans

Homem trans em relação gay 
com homem cis

Homem trans em relação (?) 
com pessoa não binária

Quais desses casais podem estar em uma rede sexual de alta circulação do HIV?
Que dinâmicas de casal podem vulnerabilizar para o HIV?



HIV/aids e 
ISTs



HIV/aids e 
ISTs



HIV/aids e 
ISTs



HIV/aids e 
ISTs



HIV/aids e 
ISTs

Testosterona (T)



infectologista

40% das mulheres trans e travestis da 
cidade de São Paulo potencialmente 
passam com infectologistas e 
enfermeiros de serviços de IST/aids

Prevalência de HIV/aids



infectologista

40% das mulheres trans e travestis da 
cidade de São Paulo potencialmente 
passam com infectologistas e 
enfermeiros de serviços de IST/aids

Prevalência de HIV/aids

• ART para todes (AI)

• Modelo de afirmação de gênero (AII)

• Teste de gravidez (AIII)

• Atenção para interações hormônios x ARV 

(AIII)

• Atenção para risco CV e ósseo específicos das 

pessoas trans ao escolher ARV (AIII)



infectologista

Prevalência de HIV/aids

“A médica deve saber as doses e as vias de 

administração típicas dos hormônios e 

antiandrógenos que o paciente está tomando, sendo

prescritos ou não.”



HIV/aids e 
ISTs
infectologista

Interações da T com ARV



Gravidez, parto e 
puerpério



Gravidez,
parto e
puerpério

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/05/23/transgenero-israelense-divulga-fotos-do-parto-precisamos-
normalizar.htm

Esteban Landrau e 
Danna Sultana

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/05/23/transgenero-israelense-divulga-fotos-do-parto-precisamos-normalizar.htm




Gravidez,
parto e
puerpério

Gravidez

• Cuidado obstétrico é o de rotina.

• Cuidado psicológico é mais específico. 



Gravidez,
parto e
puerpério

Gravidez

• Exposição a andrógenos
• Incomum

• Categoria X para gestação (teratogênese)

• Andrógenos endógenos: baixo peso ao nascer. 



Gravidez,
parto e
puerpério

Gravidez

• Mudanças corporais feminizantes
• Próprias da gestação: aumento mamário

• Pela cessação da testosterona: acúmulo de 
gordura em quadris, efeito sobre pelos



Gravidez,
parto e
puerpério

Esteban Landrau



Gravidez,
parto e
puerpério

Gravidez

• Questões psicológicas e sociais:
• Conflito interno: disforia de gênero

• Conflito externo: perda da passabilidade, 
confusão com mulher cis; discriminação

• Consequências: ansiedade, depressão

• Estratégias: isolamento; ocultamento; fingir que 
é mulher cis; visibilidade da gestação trans



Gravidez,
parto e
puerpério

“The unique finding of this study was that participants 
experienced significant and persistent loneliness” 
and felt that “the process of navigating identity 
required considerable energy and attention,” 
especially in the context of having “a lack of clear role 
models of what a positive, well integrated, gender-
variant parental role might look like.”



Gravidez,
parto e
puerpério

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/05/23/transgenero-israelense-divulga-fotos-do-
parto-precisamos-normalizar.htm

Yuval Topper-
Erez

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/05/23/transgenero-israelense-divulga-fotos-do-parto-precisamos-normalizar.htm


Gravidez,
parto e
puerpério

Parto

• Cuidado obstétrico é o de rotina

• Disforia genital pode ser motivo de 
preferência pela cesariana

• Reação da equipe e outras pessoas 
parturientes

• Humanização
• Medidas gerais: consentimento informado; 

autonomia; doula

• Medidas específicas: treinamento de equipes



Gravidez,
parto e
puerpério

Puerpério

• Cuidado obstétrico é o de rotina

• Depressão puerperal
• Pessoas trans têm maiores taxas de depressão 

em geral

• Disforia e discriminação na gravidez e parto

• Isolamento social, falta de referências

• Falta de suporte familiar



Gravidez,
parto e
puerpério

https://www.pinknews.co.uk/2016/09/04/this-photo-of-a-trans-dad-breastfeeding-his-son-tells-a-great-story-of-love-and-
acceptance/

Evan Hempel

https://www.pinknews.co.uk/2016/09/04/this-photo-of-a-trans-dad-breastfeeding-his-son-tells-a-great-story-of-love-and-acceptance/


Gravidez,
parto e
puerpério

Aleitamento

• Possibilidade de amamentar 
• Compressão peitoral ao longo da gestação: pode 

afetar a glândula?

• Testosterona prévia provavelmente não afeta

• Toracoplastia masculinizadora: depende se a 
técnica preserva a anatomia da lactação



Gravidez,
parto e
puerpério

The impact of breast reduction surgery on breastfeeding: Systematic review of 

observational studies

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186591

Fig 5. Cross section of breast with various breast reduction techniques.

A) Free nipple transplant; B) Strombeck

horizontal bipedicle; C) McKissock verticle

bipedicle; D) Robbins inferior bipedicle; E) 

Moufarrege inferior pedicle; F) Ramirez 

superior bipedicle. ------ Transection. This 

figure illustrates the standard techniques, 

individual surgeon techniques may vary.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186591


Gravidez,
parto e
puerpério

Dupla incisão: não preserva anatomia da 
lactação; para seios grandes

https://www.youtube.com/channel/UCprYBzueFRxlMDK19w_GLeA

https://www.youtube.com/channel/UCprYBzueFRxlMDK19w_GLeA


Gravidez,
parto e
puerpério

The impact of breast reduction surgery on breastfeeding: Systematic review of 

observational studies

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186591

Fig 5. Cross section of breast with various breast reduction techniques.

A) Free nipple transplant; B) Strombeck

horizontal bipedicle; C) McKissock verticle

bipedicle; D) Robbins inferior bipedicle; E) 

Moufarrege inferior pedicle; F) Ramirez 

superior bipedicle. ------ Transection. This 

figure illustrates the standard techniques, 

individual surgeon techniques may vary.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186591


Kenny Jones

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html

Gravidez,
parto e
puerpério

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-5500565/Transgender-man-campaign-PERIODS.html


Gravidez,
parto e
puerpério

Abordagem periareolar: técnica que preserva 
anatomia da lactação; para seios pequenos

https://www.youtube.com/channel/UCprYBzueFRxlMDK19w_GLeA

https://www.youtube.com/channel/UCprYBzueFRxlMDK19w_GLeA


Gravidez,
parto e
puerpério

https://www.youtube.com/channel/UCprYBzueFRxlMDK19w_GLeA

https://www.youtube.com/channel/UCprYBzueFRxlMDK19w_GLeA


Gravidez,
parto e
puerpério

The impact of breast reduction surgery on breastfeeding: Systematic review of 

observational studies

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186591

Fig 5. Cross section of breast with various breast reduction techniques.

A) Free nipple transplant; B) Strombeck

horizontal bipedicle; C) McKissock verticle

bipedicle; D) Robbins inferior bipedicle; E) 

Moufarrege inferior pedicle; F) Ramirez 

superior bipedicle. ------ Transection. This 

figure illustrates the standard techniques, 

individual surgeon techniques may vary.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186591


Gravidez,
parto e
puerpério

Aleitamento

• Decisão
• Contra: pode agravar disforia de gênero 

(depressão puerperal), outros fatores

• Prós: vínculo, benefícios nutricionais e 
imunológicos, desenvolvimento orofacial, 
segurança alimentar, financeiro



Gravidez,
parto e
puerpério

Aleitamento

• Não quer amamentar (por disforia de gênero 
ou outra razão)
• Apoio à decisão

• Inibição farmacológica da lactação - cabergolina

• Inibição não-farmacológica 
• Compressão mecânica no pós-parto imediato + evitar 

manipulação peitoral

• Frio local

• Ordenha de alívio



Gravidez,
parto e
puerpério

Aleitamento

• Deseja amamentar
• Evitar compressão no período de aleitamento 

• Risco de ingurgitamento patológico, mastite, redução do 
volume de leite

• Postergar testosterona
• inibe lactação. Passa para o leite humano? Efeitos? 

• Quem fez cirurgia
• Pega talvez dificultada, quantidade talvez pequena

• Relactação / translactação



Gravidez,
parto e
puerpério

Direitos humanos

• Uma das principais barreiras à saúde das 
pessoas trans é o despreparo das equipes 
nas questões sobre direitos humanos.



Gravidez,
parto e
puerpério

Direitos humanos

• Nome social, se nome não retificado
• Nome social sai na pulseira?  Documentos médicos? 

Exames?

• Linguagem
• A pessoa gestante / o gestante
• A pessoa parturiente/ o parturiente
• A pessoa puérpera / o puérpero
• Risco parental-fetal, saúde parental-infantil
• Leite humano...

• Conduta frente ao equívoco linguístico ou de 
pronome
• Corrigir-se, pedir desculpas e seguir adiante

• Evitar presença de muitos profissionais

• Evitar perguntas curiosas sobre a transgeneridade

• Perguntar como se referir às partes do corpo (peito, 
genital)



Gravidez,
parto e
puerpério

Apoio entre pares









Casos clínicos



Caso 1

• T, 24 anos. Homem trans vivendo com HIV. 

• Infecção em fev20 em relação casual com 
homem cis

• Relação estável posterior com mulher cis

• 3 cervicites gonocócicas

Casos clínicos



Casos clínicos

Caso 2

• J, 19 anos.

• Trisal com homem trans e mulher cis, 
relação aberta, não uso de preservativo

• Iniciado PrEP

• Novo relacionamento: pessoa não-binária, 
sexo designado ao nascimento masculino, 
não hormonizada, relação aberta

• Iniciada medroxiprogesterona

• Relação aberta não-praticante, deixou PrEP, 
evitam sexo vaginal

• DIU? Desogestrel? PrEP sob demanda?



Caso 3

• J, 22 anos. Homem trans com gestação não 
planejada de namorado cis gay vivendo com 
HIV, ambos imigrantes sul-americanos

• Deixou emprego, isolou-se em casa

Casos clínicos



Esteban Landrau e Danna Sultana



Amanda Palha e Apollo Arantes





obrigade!

carue.contreiras@crt.saude.sp.gov.br


