SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ata de Reunião
Câmara Técnica LGBT
25.09.2012
Participantes: André Barroso, Andressa Ribeiro, Bruno O. Silva, Daniela
Cunha, Julio Cesar Moreira, Lausanne Borges, Monica Dantas, Monica Macau e
Silvana Marinho.
Pauta
Avaliação da Oficina realizada em Niterói
Propostas para organização da Oficina de Itaperuna dia 16/10
Desdobramentos:

Julio sugeriu que os temas a serem tratados na próxima Oficina apontem
para a efetivação de pontos de vista de maior operacionalidade, de modo a
conseguir amarrar propostas concretas na região;
O Programa Rio sem Homofobia foi considerado uma boa discussão de
como integrar os serviços da saúde a essa discussão, de forma á receber a
demanda dos Centros de Referência. Silvana lembrou a necessidade de
haver espaços de acolhimento de adolescentes que saem de casa; propõe
que esse tema seja abordado no Programa Saúde na Escola (PSE);
Claudia (Assessoria de Violência) se desculpou por não poder participar da
reunião, deu informe sobre sua ida a Brasília, onde participou de
discussões sobre o SINAN, que prevê realizar mudanças sobre a inclusão
de campos de preenchimento intersetorial, com previsão que isso ocorra
em 2014. Tivemos a sugestão do grupo que seja levada ao SINAN a
solicitação da inclusão de questões relacionadas à saúde do Homem e
informações sobre o direito à assistência das lésbicas;
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Andressa comentou a necessidade de se discutir nos serviços de saúde a
conformação da estrutura física de seus ambientes coletivos, de forma a
oferecer iguais condições de uso às populações LGBT. Citou o exemplo do
constrangimento das usuárias travestis que são atendidas na unidade
hospitalar HUPE, ao usarem os sanitários do lado de fora, por sentirem
receio de serem ridicularizadas;
Outra questão levantada foi o uso do espaço da Sala de Espera nas
unidades de atendimento, que podem trabalhar questões sobre sexualidade
e homofobia;
Bruno chamou nossa atenção sobre o ponto de vista do Gestor da saúde,
que não considera o encontro da Oficina como dia de trabalho do servidor;
sugere que no texto do convite conste que o evento faz parte das
atividades do serviço;
Julio comentou que nas regiões norte e noroeste existem poucas ONGS
que trabalham de forma incipiente com os temas LGBT; são trabalhos de
pessoas que se dedicam á causa de forma independente com poucos
recursos institucionais;
Julio deu informes sobre a Parada Gay que será no dia 18/11 de 9 às 16h
no Posto 5; ofereceu espaço institucional às áreas técnicas da SES-RJ que
desejem colocar stand ou tenda para ações ou divulgação dos serviços.
Informou que haverá vacinação de Hepatite B e farta distribuição de
materiais educativos na parada. Divulgou também a importância de
conhecermos e usarmos o site UPSEG, que registra a solicitação de ajuda
em diversas situações, encaminhando-as para os órgãos competentes.
Complementa essa informação falando d o apoio que o Grupo Arco Iris vem
dando ao UPSEG, no intuito de poderem mapear e usar este recurso como
instrumento de Monitoramento e Avaliação dos casos de atendimento mal
realizado;
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Finaliza convidando a todos os presentes para conhecer a nova sede do
Grupo Arco Iris, que vem realizando testes rápidos nas terças, quartas e
quintas feiras, de 16 às 20h. O Programa chama-se Quero Fazer;
Monica Dantas deu o informe sobre sua participação no grupo de trabalho
definido pelo Ministério da Saúde para elaboração do conteúdo do curso de
Formação

de

Lideranças

para

o

Controle

Social

(Ministério

da

Saúde/Ceperj). Comentou que esse convite foi feito durante sua
participação na Oficina sobre o tema, realizada na CEPERJ na semana
anterior;
Alessandra esclareceu que o Ministério da Saúde elegeu no Brasil 4 Pólos
para a realização de cirurgias de transgenitalização; o Hospital Pedro
Ernesto foi contemplado junto com os demais, que são localizados em
Minas Gerais, Porto Alegre e Goiás;
André falou da necessidade dos serviços como do IEDE e o do HUPE
estarem articulados em torno do fortalecimento de suas práticas; estes são
os serviços de referência para o encaminhamento da população LGBT no
Estado;

Encaminhamentos:
Foi sugerido que Carina solicite ao Conselho Estadual de Saúde que
encaminhe o convide das próximas Oficinas LGBT aos Conselheiros
Municipais de Saúde;
Discutiu-se a importância de criarmos estratégias de comprometimento do
Gestor municipal para assegurar a participação dos profissionais da área
da saúde na Oficina, inclusive seu deslocamento. Houve consenso sobre
encaminhar á Comissão Intergestora Regional (CIR) o convite para a
Oficina de Itaperuna e solicitar que seja feito o Informe nas próximas
reuniões da CIR e na Câmara Técnica;
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Foi observada a pertinência de levantar discussão sobre o uso da Sala de
Espera das unidades de saúde para trabalhar o tema da sexualidade e
homofobia, durante a Oficina das regiões Norte e Noroeste;
André divulgou que haverá ficha de inscrição para os participantes da
Oficina em Itaperuna, e que encaminhará ao Julio o convite para que ele
envie aos contatos que o Grupo Arco Iris conhece na região.
Elaboração da Memória: Lausanne Borges.

