SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT - ATA - MINUTA
Data/Horário

31 de julho de 2018.

Local

SALA 403 G- Superintendência de Atenção Básica

Participantes

Patricia Moquedace – IEDE;
Danielle Vargas – SES/SED RJ;
Jaime Daniel Leite Junior – UNICAMP/Res. Saúde Mental;
Angela F. de Moraes – SES RJ/ SAB – Pop. LGBT;
Sirlene de O. Francisco – SES RJ/ Participação Social e Equidade;
André Feijó Barroso – SES RJ/ SAB – Pop. LGBT;
Marcos Moreira – Grupo Pela Vidda/RJ;
João Gabriel Vasconcelos – Ong G-SEX;
Emanoel Sabóia – SUH Ie II;
Mateus Avila;
Zélia Sales – SES RJ/SAB – Pop. LGBT;
Vera Oliveira – FMSN/DESUM/LGBT;
Kathyla Katheryne Valverde – Conselho Estadual LGBT/ AGPT Duque de Caxias.

Pauta

- Informes;
- Assuntos diversos.

- Informes:
- Congresso da Abrasco: feitos comentários e considerações;
- O representante da Ong G-Sex informa que está sendo feito um trabalho de mapeamento
de assassinatos e violência contra a população LGBT dos municípios de Niterói e São
Gonçalo.
No dia 28/08/2018, será promovido um evento LGBT em parceria com a Ong Espaço
Casinha e Coletivo Transparente. Este evento acontecerá no Espaço Cantareira, em São
Domingos – Niterói às 21:00h;
-A Superintendência de Educação da SES está elaborando o Plano Estadual de Educação
Permanente; todas as áreas técnicas da SAB estão sendo convidadas para participação/
inclusão no Plano com as sua temáticas. Sugerido que cada área técnica se ocupe do que é
importante e faça o planejamento considerando a interface com a educação, para que
posteriormente seja definido o formato de execução.
- No mês de setembro (data a ser definida), este Comitê em parceria com a Gerência
IST/AIDS – SES promoverá um debate sobre prevenção combinada da AIDS. Serão
convidadas algumas instituições como a ABIA, Grupo Pela Vidda, Grupo Arco-Íris ,
Ministério da Saúde e Movimentos Sociais.
Assuntos Diversos:
- A coordenadora da área técnica de saúde da população LGBTI de Niterói informou que
existe no município um Centro de Referência e Grupos de Trabalho. Será iniciado no mês
de agosto um trabalho de capacitação e sensibilização das equipes das unidades de saúde
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para o atendimento a esta população. Foi escolhida a Policlínica Regional Sérgio Arouca e
será feita uma parceria com a equipe de saúde mental desta unidade para facilitação do
trabalho. Informou também que será implantado um ambulatório de transsexualização na
Policlínica Sylvio Picanço, aguardando somente a liberação da verba já existente para dar
início a reforma e adequação do espaço. A Policlínica Regional Sergio Arouca possui um
endocrinologista que atende a demanda da população LGBT do município para o tratamento
hormonal.
Proposta de integração entre o município de Niterói e o IEDE para o atendimento de
pacientes que estão realizando a hormonioterapia.
- Kathyla fala sobre o uso de silicone industrial e sugere a criação de uma campanha no
âmbito estadual via internet para a orientação sobre os riscos do uso deste produto. Sugere
que este Comitê encaminhe uma nota de atenção para o Conselho de Saúde, a fim de que
este entre em contato com o Ministério da Saúde , verificando a possibilidade de
desenvolver uma campanha a nível nacional.
- Marcos cita a importância da elaboração de material para orientação da população trans,
destacando os malefícios causados pelo uso silicone industrial, uma vez que esta
população se depara com grandes dificuldades de atendimento na rede de assistência
quando apresenta problemas decorrentes do uso desta substância.
Existe um consenso sobre a necessidade de elaboração de uma campanha com foco na
redução de danos visando a conscientização da população sobre os riscos de saúde
trazidos pelo uso do silicone industrial (nesta campanha seriam inseridos links para maiores
informações). O impasse aqui, é sobre a forma como serão transmitidas todas as
informações sem ferir a liberdade de escolha da pessoa em questão. Sendo assim, torna-se
fundamental a discussão dos aspectos normativos junto ao CRM para a elaboração desta
campanha.
- Kathyla sugere a inclusão de uma roda de debate sobre silicone industrial em Seminário
Estadual.
- Jaime sugere a apresentação do documentário Bombadeira para amadurecimento da
discussão.
- Vera propõe levar o tema para ser discutido no próximo GT de Niterói.
- Danielle Vargas propôs a criação de espaços protegidos para a abordagem desta
temática. Questiona a possibilidade desses espaços serem criados no IEDE e em Niterói
para a apresentação de documentários, convidando especialistas para os debates.

Próxima reunião: 28/08/2018.
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