SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

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

25 de setembro de 2018.

Local

Superintendência de Atenção Básica do RJ.

Participantes

Maiara Fafini – CRP/RJ;
Bianca Martins de Souza – HUPE /UERJ;
Marcos Moreira – GPV/RJ;
Kaio Phelipe Araujo – GPV/RJ;
Angela F. De Moraes – SES/SAB – área técnica LGBT;
André Feijó Barroso – SES/SAB – área técnica LGBT;
Sirlene de Oliveira Francisco – SES/ Participação Social e Equidade;
Greici Tavares – SES/SQUS;
Karen F. de Marca – IEDE;
Danielle Vargas Baltazar – SES/SEDS;
Emanoel Sabóia –SES/suh I E ii;
Carlos Renato Alves da Silva – SEAP/RJ;
Vera Oliveira – FMNS/DESUM – Coordenação Pop. LGBTI;
Vera Lúcia de Jesus – FMNS /DESUM/ Administrativo;
Diana Luiz – FMNS/DESUM – Saúde LGBTI Niterói;
Luigi S. D’Andrea – SES/AS – Saúde do Homem;
Camilla Moura Santos – HUPE / Processo Trans.

Pauta

Informes;
Diversos.

- O seminário sobre a prevenção combinada do HIV será no final de novembro – provavelmente no dia 28 - ,
no auditório do NERJ – Rua México, 128 -11°andar. O tema sugerido é: “Desafios da Prevenção do HIV em
Tempos de Prevenção Combinada”. Ressaltada a importância de estender o convite às pessoas da população
para participar da mesa. Horário previsto: 9h às 15h.
- Na última quarta- feira (dia 12/9/18), foi realizada reunião entre este Comitê e o IEDE para tratar sobre as
pendências para a implantação do polo cirúrgico do Hospital Universitário Gaffré Guinle, que comporá, junto
com o IEDE, a linha de cuidado à população trans, no processo transexualizador. Foi solicitado ao
representante da Superintendencia de Unidades Hospitalares fazer contato com a SAECA para confirmar se a
proposta está prevista para ser apresentada à CIB. A representante da SQUS se propôs a contatar a
Superintendência Estadual de Regulação (SER) para agendar reunião.
- A representante do CRP/RJ afirma que participa também do GT Meninas/Mulheres em Privação de
Liberdade, e tem dúvida sobre qual o encaminhamento/ tratamento em relação às sequelas pelo uso de
silicone industrial. Foi levantada a necessidade de se conhecer melhor a dimensão do problema no Estado do
Rio de Janeiro, uma vez que há dificuldade para o tratamento dessas sequelas no estado.
- Os representantes da SEAP e do IEDE iniciaram conversas com vistas ao estabelecimento de pareceira para
capacitação dos profissionais de saúde da SEAP (em 4 unidades) no atendimento à população LGBT privada de
liberdade. O representante da SEAP informa que recebeu, internamente, a demanda de criação de um
protocolo de saúde da população LGBT, e informa da disponibilidade de recursos para a aquisição de
medicamentos.
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- A representante do IEDE informa que a instituição e o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) realizaram
capacitação para profissionais do Município de Caxias, e que a instituição está disponível para apoiar outros
municípios do Esstado.
- A coordenadora da área técnica de saúde da População LGBTI de Niterói apresentou o Projeto Ambulatório
Trans a ser implantado naquele município e solicitou a este Comitê orientações complementares. Informou
que a verba destinada a reforma e implantação do Ambulatório Trans já foi liberada pelo Governo Federal e
já se encontra na conta do município.
- Fooi abordada a questão sobre o que será oferecido em termos de serviços no ambulatório proposto, para
evitar a limitação de acesso da população trans a este ambulatório, indo de encontro ao acesso universal ao
SUS, garantido pelo SUS.
- Os representantes da FMNS/DESUM Niterói e do IEDE iniciaram conversas e foi sugerido o o
estabelecimento de um fluxo dos pacientes na rede. Existe a possibilidade de que Niterói seja o primeiro pólo
Foi abordaregional.
- A representante SES/ Participação Social e Equidade sugere que se crie um guia de orientação
sobre questões relevantes para a saúde da população LGBT voltado para as Conferências
Municipais de Saúde, que deverão acontecer até abril de 2019. A proposta foi sugerida pelo
coordenador do setor, e que se conte com a colaboração deste comitê.
- Os representantes do GPV e da FMNS/DESUM Niterói solicitaram apoio para a criação de Comites
Municipais de Saúde da Populaçao LGBT.Foi sugerido que seja contactada a Assessoria de
Participação Social e Equidade, através de seu coordenador, para conversas com tal objetivo.
- A representante do CRP/RJ informa que a Resolução do CFP sobre a “Cura Gay” encontra-se
atualmente, em tramitação junto ao STF, e que o CFP pediu um posicionamento final.

Próxima Reunião: Dia 30 de outubro de 2018 (última terca-feira do mês).
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