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O QUE É NOME 
SOCIAL?  

Qual o Impacto para a 
Segurança do Paciente? 

  A Segurança do Paciente é um dos seis 
atributos da qualidade do cuidado. 
  Identificar adequadamente cada paciente 
atendido nos serviços de saúde é o primeiro 
passo para uma assistência segura. 
  A identificação adequada é aquela capaz 
de identificar o indivíduo como sendo a 
pessoa para a qual se destina o serviço 
(medicamentos, sangue ou hemoderivados, 
exames, cirurgias e tratamentos). 
  Hoje, em muitos Serviços de Saúde, a 
identificação do paciente só é possível 
através do nome civil, mas espera-se que 
gradualmente se atin ja o atendimento 
inclusivo, que respeita a escolha do nome 
social, sem impactos na segurança do 
paciente.

Qual o Impacto para a 
Segurança do Paciente? 

  Busque a Interação Profissional–Paciente 
livre de qualquer tipo de preconceito e/ou 
discriminação.

  Evite deduzir a orientação sexual ou 
identidade de gênero.

  Sempre que possível pergunte: “Como você 
quer que eu te chame?”

  Utilize pronomes de tratamento (Ex: 
senhor, senhora) de acordo com o gênero 
que o indivíduo se identifica

Nome Social: 
Novo Conceito no 
Atendimento SUS 

  A  i nc l u são  do  nom e  soc i a l , 
p a u l a t i n a m e n t e ,  e s t á  s e n d o 
incorporada nas instituições de saúde 
em âmbito nacional e garante à 
permanência do usuário no serviço e a 
aderência aos princípios de segurança 
nos cuidados em saúde.

  O HPS adota o uso do nome social em 
documentos oficiais, incluindo crachás e 
fichas, além de disponibilizar nos 
prontuários e sistemas de registro de 
informações de pacientes o campo 
“nome social”. 

  Na escala populacional, o uso do 
nome social é impor tante para o 
levantamento adequado de dados 
populacionais, essenciais para a 
implementação de políticas públicas 
específicas para a população LGBT.



O que é 

Nome Social?
  É o nome escolhido pelas pessoas que 
desejam reconhecimento na comunidade. 
  O nome social está ligado ao gênero 
(masculino ou feminino) com que a pessoa se 
identifica.
  O nome social é diferente do nome 
designado no nascimento (nome civil). 

Essas Leis Têm como 
Diretrizes:

Em que Ponto Estamos? 

Sim.
  Há leis que dispõe sobre o uso do nome 
social e o reconhecimento da identidade de 
gênero das pessoas no âmbi to da 
administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional.

- Decreto Presidencial nº 8727/2016 
- Portaria Ministério Público de 

Pernambuco nº 973/2015

Existem Fundamentos Legais 
para isso?

  Art. 3º Os registros dos sistemas de 
informação, de cadastros, de programas, de 
ser viços, de fichas, de formulár ios, de 
prontuários deverão conter o campo “nome 
social” em destaque, ACOMPANHADO do 
nome civil, que será utilizado apenas para 
fins administrativos internos.
  Art. 6º A pessoa travesti ou transexual 
poderá requerer, a qualquer tempo, a 
inclusão de seu nome social em documentos 
oficiais e nos registros dos sistemas de 
informação, de cadastros, de programas, de 
serviços, de fichas, de formulários e de 
prontuários.

Por que usar o Nome Social 
no atendimento SUS?

  Para efetivar a integralidade da Carta de 
Direitos dos Usuários do SUS, que preconiza o 
atendimento humanizado, acolhedor e livre 
de qualquer discriminação. 
  Evitar a exclusão social sofrida pelas 
travestis e transexuais, que limita e afasta seu 
acesso aos serviços de saúde.
  Eliminar homofobias e demais formas de 
discriminação e violência no âmbito do SUS.

  O Ministério da Saúde em reconhecimento 
da complexidade da saúde da população 
LGBT, ampliou o conjunto de suas ações e 
criou em 2011 a Política Nacional de Saúde 
Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travest i s e Transe xuais (Portar ia  nº 
2.836/2011).
  Pode ser contabilizada como decorrência 
desta política, a inclusão da garantia do uso 
do nome social para os usuários da saúde.

Para Onde Vamos? 

  A sensibilização dos profissionais e 
gestores para a efetivação dos direitos 
assegurados a população LGBT, no âmbito 
da saúde, deve ser um trabalho contínuo.
  Nessa perspectiva, deve ocorrer a inclusão 
e ampliação de ações educativas nas rotinas 
dos serviços de saúde visando à eliminação 
do preconceito por orientação sexual e 
identidade de gênero, além da valorização 
da dimensão subjetiva e social em todas as 
práticas de atenção e gestão no SUS.


