SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

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

28 de agosto de 2018.

Local

Superintendência de Atenção Básica RJ.

Participantes

André Feijó – SAB/SES;
Danielle Vargas – SED/SES;
Carlos Renato Alves da Silva – SEAP – RJ;
Emanoel Saboia – SUH I e II –SES;
Zélia Sales – SAB/SES;
Sirlene Francisco – SES/ Participação Social e Equidade;
Angela De Moraes – SAB/SES;
Vera Oliveira – FMSN/DESUM;
Kathyla Katheryne Valverde – AGPT/Conselho Est. LGBT.

Pauta

Informes;
Assuntos gerais.

Informes e Assuntos Gerais:
- No dia 20 de setembro, acontecerá um evento promovido pela Sociedade Brsileira de Estudos Sobre a
Sexualidade Humana como tema: “ Saúde Sexual e Direitos Sexuais são fundamentais para o bem-estar”. Este
Comitê sugeriu o enfoque nas populações com menor visibilidade – Mulheres lésbicas, que terá como
palestrantes a Cristina Marques e a Renata, e Homens Trans – tema a ser abordado por Jordhan Lessa e
Nicolas. O Comitê e o município do RJ apoiarão o evento. O local onde será realizado o evento ainda está em
aberto – auditório do TCE ou auditório do NERJ.
- No último dia 22/8 foi realizada uma reunião com o Dr. André Cavalcanti´- urologista e coordenador da
equipe cirúrgica do Hospital universitário Grafrée & Guinle, para tratar sobre as pendências para a
implantação do ambulatório – modalidade cirúrgica naquela instituição. Contamos com a participação da
representante da SAECA que informou que o processo está praticamente concluído, faltando apenas o
preenchimento da ficha do Sistema SAIPS.
O Gafrée e o IEDE estão em fase de articulação, com a proposta de montar uma rede de atendimento, na qual
os pacientes façam o tratamento pré-cirúrgico no IEDE, para posteriormente serem encaminhados para o
Gafrée e realizarem a cirurgia transsexualizadora. Após a alta hospitalar o paciente retornará ao IEDE para o
acompanhamento ambulatorial.
A representante da SAECA se propôs a agilizar o processo, a fim de que seja levado para a CIB na próxima
reunião. A verba virá do município do RJ e este será articulado ao processo.
Será feito contato com a Karen (IEDE) para agendamento de uma reunião para discussão sobre este assunto.
- Vera Oliveira – coordenadora da área técnica de saúde da Pop. LGBTI de Niterói – informou que juntamente
com o endocrinologista Daniel Costa , elaborou um protocolo de atendimento a ser usado no pólo regional
que abrange acompanhamentos com psicólogo, serviço social e endocrinologista. Porém se depararam com
uma questão legal que é a judicialização do atendimento. Os endocrinologistas abordados questionaram
sobre a garantia dos insumos e o acompanhamento dos pacientes. Estas questões estão dificultando o
processo. O próximo passo será a elaboração de um questionário para levantamento quantitativo e
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qualitativo da população LGBTI em Niterói para favorecer maior conhecimento desta . Foi sugerido o contato
com as pessoas das lideranças do movimento, a fim de obter informações mais fidedignas e referências
atualizadas.
Foi sugerido que a Vera e o Daniel Costa entrem em contato com o IEDE para que seja montado o serviço de
rede e capacitação de pessoal. O Andrér Feijó promoverá esta articulação entrando em contato com a Karen
e com o Ricardo.
Apesar do impasse, existe a possibilidade de que Niterói venha a ser o primeiro pólo regional.
- O representante da SEAP informou que está sendo organizado um fluxo da população LGBT no cárcere, e
que será feito um trabalho de sensibilização dos agentes penitenciários.
Solicitou o estabelecimento de contato com o IEDE para a capacitação dos médicos da SEAP.
Discutiu-se sobre o uso do silicone industrial e a realização pelo Comitê de campanha educativa e/ou redução
de danos.O representante da SEAP ratifica a importância do tema, haja vista que encontra um número
significativo de privadas de liberdade que fizeram uso de silicone industrial e hoje enfrentam as consequências
à saúde. Além disto, há outras mulheres Trans que também enfrentam quadro semelhante quando fazem uso
do silicone industrial. Dentre as sugestões apontadas pelo grupo destaca-se: consulta ao Ministério da Saúde
sobre o tema; utilizar o Plano Estadual de Educação Permanente para ampliar a discussão da temática para o
Comitê e posteriormente criar/fomentar a discussão também com os profissionais; realizar oficinas livres para
a discussão do tema, a partir de questões disparadoras.

Próxima reunião: Dia 25 de setembro de 2018.
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