
A sua dor é 

REAL
Você não está sozinho e nós queremos ajudar.

 Você merece ser
saudável, feliz e inteiro.

AJUDA DE
VERDADE

Como encontrar 

Obter uma 
SEGUNDA
OPINIÃO

Converse com profissionais
devidamente habilitados.
Certifique-se de que estão
abertos a explorar os motivos
pelosquais sente ter
uma identidade sexual*
que não é a sua. 

Fontes do panfleto: 
www.acpeds.org/find-a-therapist 
www.transregret.com 
www.acpeds.org 
www.ruthinstitute.org 

AFC – Associação Família Conservadora, 
pediatras e outros profissionais de saúde 
dedicados a promover a saúde e o bem-estar 
de crianças, adolescentes e jovens.

NÃO há evidências de que:

HÁ há evidências de que:

– Os bloqueadores de puberdade e as hormonas
 do outro sexo sejam seguros para si;

– A maioria das pessoas insatisfeitas com o seu sexo1  
 tem outros problemas emocionais e sociais que   
 merecem atenção. Uma vez identificados 
 e tratados, muitos acabam abraçando o sexo 
 e o corpo com que nasceram.2 

1 Embora a palavra usada nas políticas identitárias seja “género”,
 sexo é a palavra correcta.

2 Michael K Laidlaw, et al., “Letter to the Editor: ‘Endocrine Treatment of   
 Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society   
 Clinical Practice Guideline’, ” The Journal of Clinical 
 Endocrinology & Metabolism, 104, no. 3 (March, 2019): 686–687,   
 https://academic.oup.com/ jcem/article-abstract/104/3/686/5198654?redi  
 rectedFrom=fulltext (“Children with GD will outgrow this condition in   
 61-98% of cases by adulthood.”). 

– Os bloqueadores da puberdade e as hormonas do 
 outro sexo o façam feliz e previnam o suicídio.



Vou sentir-me melhor?

– Muitos adolescentes, que usavam 
 bloqueadores de puberdade, 
 experimentaram maior tendência 
 para se auto-mutilar.

– Meninas que tomavam altas doses
 de testosterona tinham mais problemas 
 emocionais e comportamentais,
 incluindo transtornos do humor
 e sintomas psicóticos.

Estarei seguro? Serei saudável?

– Os bloqueadores da puberdade estão 
 ligados à osteoporose, transtornos
 do humor [manias], convulsões
 e comprometimento cognitivo.

– As hormonas do outro sexo aumentam
 os riscos de ataques cardíacos, derrames, 
 diabetes, coágulos sanguíneos e cancros.

Bloqueadores da puberdade
e hormonas do outro sexo
podem, na verdade, fazer
com que se sinta pior!

Não está cientificamente provado
que o uso desses medicamentos 
seja seguro em casos de angústia 
quanto à identidade sexual/
disforia de género. 

Bloqueadores da puberdade
e hormonas do outro sexo 
têm efeitos potencialmente
permanentes, efeitos colaterais 
graves e sérios riscos para a saúde.3 

“[A transição pediátrica é]  
possivelmente o maior
escândalo na história da medicina  

- Dr. Christopher Gillberg, 
  psiquiatra de renome mundial

Quem se beneficia da minha
dependência desses tratamentos
ao longo da vida?

Farmacêuticas, médicos, clínicas
e empresas que ganham milhões
com pacientes que dependem de terapias 
de reposição hormonal, procedimentos 
cirúrgicos reparadores e acompanhamento 
de cirurgias corretivas.  

Você merece ter certeza!

Eu quero depender
de medicação para o resto
da minha vida?

Estou pronto para ser estéril?
Posso viver com esta decisão
para todo o sempre?

Eu já mudei de ideias antes?

Já conversei com pessoas
que me amam, se preocupam
comigo e podem oferecer-me
outras opções?

3 AL DeVries, et al., “Puberty suppression in adolescents with gender  
 identity disorder: a prospective follow-up study,” Journal of Sexual  
 Medicine, 8, no. 8, (August, 2011); 2276-83, https://www.nc  
 bi.nlm.nih.gov/pubmed/20646177. 


