
?Quem
são os

HOMENS 
TRANS

Espaço Trans (Espaço de Acolhimento e Cuidado de Pessoas Trans)

Hospital das Clínicas da UFPE
Av. Prof. Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária, Recife

(81) 2126-3587   ̶  espacotranshcufpe@gmail.com

Ambulatório trans do Cisam
Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) da UPE
R. Visconde de Mamanguape, s/n - Encruzilhada, Recife

(81) 3182-7718   ̶  ismeniaoliveira049@gmail.com

Centro de Referência LGBT do Recife (CMRC-LGBT)
Prefeitura do Recife
R. dos Médicis, 86 - Boa Vista, Recife

(81) 3355-3456   ̶  cmrclgbtrecife@gmail.com 

Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH)
Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos / Governo de Pernambuco
R. Santo Elias, 535 - Espinheiro, Recife

(81) 3182-7665   ̶  centrolgbtpe@gmail.com

ÓRGÃOS DE APOIO

Mastectomia: é uma 
cirurgia em que são 
retiradas as glândulas 
mamárias, produzindo um 
peitoral masculino. 
Geralmente fica uma 
cicatriz visível.

Testosterona: é o 
hormônio mais usado 
pelos homens trans. Deixa 
a voz grossa, faz crescer 
barba e masculiniza o 
corpo no geral (músculos, 
rosto e distribuição da 
gordura no corpo).

ahtm.diretoria@gmail.com /AHTMPE



 Para respeitar a dignidade de um homem trans e não constrangê-lo 

ao se relacionar com ele, você precisa:

1) Se dirigir a ele sempre no masculino, pelo seu nome masculino e jamais 

falar o nome de batismo dele em voz alta.

2) Não perguntar qual o nome 

de batismo dele, nem quais 

cirurgias ele já fez, nem como 

são ou quais são seus órgãos 

sexuais, nem como ele faz 

sexo e nem com quem ele 

gosta de fazer sexo.

3) Apenas pergunte como é a 

v i d a  d e  p e s s o a  t r a n s . 

aceitação familiar e preconceito 

se o mesmo estiver aberto a 

conversar sobre este assunto 

com você e naquele momento específico.

4) Existem pessoas trans que já possuem 

o nome e sexo modificados judicialmente, independente de terem passado 

ou desejarem fazer uma ou outra modificação corporal   ̶  aparente ou não   ̶  

e sua documentação é legítima.

DICAS PARA LIDAR COM HOMENS TRANS

Senhora

Moça

Ela

Meu nome
é João. Sou
um homem
trans. Devo

ser tratado no
masculino!

Madame

Menina

Mulher

TECNOLOGIAS CORPORAIS

 Vamos conhecer algumas das tecnologias de transformações 

corporais (permanentes ou não) mais realizadas pelos homens trans:

SAIBA QUEM SÃO OS HOMENS TRANS

Binder: é uma faixa ou 
colete compressor (que 
pode ser feita de vários 
materiais), utilizado 
para comprimir os seios 
e proporcionar um 
peitoral mais reto.

Pack: pode ser uma prótese peniana 
flácida ou uma meia ou outras coisas 
que os homens trans utilizam na 
cueca para fazer volume.

       Transgêneros, transexuais e travestis  ̶ que podemos chamar 

apenas de pessoas trans  ̶   são pessoas que nascem no sexo masculino 

ou feminino, mas não se identificam no gênero que para muita gente 

corresponderia ao sexo em que nasceram.

 Homens trans e transmasculinos são 

pessoas que nasceram biologicamente do 

sexo feminino, mas se identificam como 

pertencentes ao gênero masculino. Pensam, 

sentem e comportam-se como homens.

 Muitas vezes (mas não sempre) homens 

trans sentem a necessidade ou o desejo de se 

vestirem com roupas masculinas, realizarem 

transformações corporais utilizando hormônios, 

cirurgias para retirada de mamas, ovários, 

útero, e também a cirurgia de transgenitalização. Eles devem serem 

respeitados quanto a essas decisões, se desejam realizar ou não.
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