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Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) expõe três princípios básicos para o 

atendimento e assistência adequados à toda população: universalidade, integralidade e 

equidade, logo, o usuário do SUS deve ser acolhido de acordo com a sua necessidade, 

independentemente de rua raça, gênero, condição financeira, condição social e sexualidade 

[1]. Dessa maneira, toda a cadeia hierárquica de órgãos constituintes do atendimento do SUS 

precisam estar preparados para atender os mais diferentes tipos de populações, entre eles a 

população transexual (trans). Contudo, verifica-se que essa parte da população brasileira tem 

um passado de preconceito e discriminação não só no meio social, mas como no atendimento 

primário de saúde; atendimento que deveria estar aberto às diferentes populações, afim de 

agilizar o acesso dos trans à própria atenção primária, bem como diminuir a discriminação 

local com palestras e capacitações e integrar essa fatia populacional ao resto da comunidade 

local. Além disso, outro ponto crucial no acolhimento dos transexuais na atenção básica é o 

uso do nome social como estratégia tanto de acolhimento quanto de ética, respeito e 

conhecimento acerca da população trans, de acordo com a nota técnica nº 18/2014 do 

Ministério da Saúde (MS) que prevê o uso do nome social no cartão SUS como direito de 

qualquer pessoa que se identifique enquanto transexual [2]. Ressalta-se que a discriminação 

durante consultas e tratamentos em unidades primárias de saúde são uma das principais 

queixas dos transexuais [3], motivo pelo qual acabam por abandonar as consultas 

subsequentes e/ou algum tratamento. Neste contexto, é notório que a enfermagem garanta o 

papel do cuidado humanizado aos trans em todos os níveis de cuidado. Objetivos: Verificar a 

atuação dos profissionais de enfermagem em relação ao acesso e acolhimento da população 

transexual às unidades primárias de saúde. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, 

realizada a partir de artigos científicos disponíveis na base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), baseado na questão norteadora: “Quais a atuação dos profissionais de 

enfermagem quanto o acesso e acolhimento de pessoas transexuais na atenção primária em 

saúde?”. Os critérios de inclusão foram resumos e artigos na íntegra, idioma português e 

publicados no período de 2016 a 2018. Foram encontrados 30 artigos, dos quais apenas 3 

estavam relacionados à temática pesquisada. Resultados e Discussão: A maioria dos artigos 

envolvendo a população trans tem como temática a cirurgia de redesignação sexual ou a 

vulnerabilidade ao HIV/SIDA, limitando os conceitos de “acesso” e “saúde” da população 

trans apenas a esses fatores, negligenciando o cuidado integral preconizado pelas diretrizes do 

SUS e políticas públicas de cuidados a população trans. Observou-se uma ampla discussão 

sobre a temática em documentos redigidos pelo próprio SUS. Verificou-se que o SUS possui 

uma política afirmativa e de humanização com as pessoas Trans em suas diversas esferas, 

sejam consultas com psicólogos, terapias hormonais, instruções sobre possíveis cirurgias de 

redesignação sexual etc, possibilitando apoio teórico para os diversos profissionais da atenção 

primária. Por outro lado, foram encontrados poucos resumos sobre os cuidados em relação à 

pessoa transexual, o que torna a busca por relatos acadêmicos um âmbito intrigante e 

preocupante, pois a falta de estudos de graduação que permeiem esta temática dificultam a 
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formação do futuro profissional de saúde, pois não permitem um conhecimento teórico-

científico suficiente para acolhê-los de forma humanizada durante a assistência em saúde. 

Contudo, a escassez de estudos denota não só a pouca visibilidade da população trans 

mediante os olhos da pesquisa, como também repassa a ideia de discriminação. Observou-se 

que um dos primeiros passos para uma consulta e acolhimento é o uso do nome social, já que 

o cliente trans perceberá que o profissional terá o mínimo de instrução, respeito e ética para 

atendê-lo. Muitos obstáculos são encontrados pelos profissionais, como o processo de 

integração das pessoas transexuais aos serviços de saúde e a sensibilização comunitária e 

familiar afim de facilitar a integração de famílias de pessoas trans ao processo de cuidado e 

redesignação, seja hormonal, social e/ou mental. Ademais, mesmo com os cadernos 

instrucionais do Ministério da Saúde, fica claro que ainda há a necessidade de instaurar-se um 

programa específico na atenção primária, o qual possa não somente designar e explanar 

conceitos da população transexual para o profissional de saúde, mas também que possuam 

documentos específicos de preenchimento de consultas para o sistema de referência e 

contrarreferência do próprio SUS, auxiliando na sistematização de informações e do cuidar 

dessas pessoas, desde a atenção primária até os mais avançados graus de atenção pública de 

saúde. Conclusão/Considerações Finais: Este estudo permitiu verificar a atuação dos 

profissionais de enfermagem aos transexuais, tendo em vista os desafios enfrentados pelos 

enfermeiros durante o processo de acolhimento população em questão. É evidente que ainda 

há muitos desafios para garantir melhorias no atendimento ao transexual, assim, torna-se 

necessário que a enfermagem, mesmo amparada pelo SUS, trabalhe com vigor a temática da 

diversidade sexual e de gênero desde a formação dos profissionais de enfermagem, atuando 

nas graduações e pós-graduações, bem como na educação permanente das equipes de saúde 

para o melhor cuidado das pessoas trans. As desigualdades de acesso à saúde se encontra 

como uma das principais problemáticas a serem enfrentadas, seguido do mal acolhimento 

oferecido, logo, para que o SUS possa funcionar em conformidade aos seus princípios e 

diretrizes, os profissionais devem ampliar seus conhecimentos sobre a temática para que não 

denotem problemas e/ou dificuldades sobre comportamento, linguagem e cultura diante dos 

usuários de saúde transexuais, a fim de garantir bem-estar psicológico e auto realização. 
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