Câmara Técnica – Saúde da População LGBT
Memórias
Data: 29/05/2012
Informes:
- Daniela – (IEDE)
- A articulação com a UERJ sobre o Processo Transexualizador não está caminhando,
pois os profissionais responsáveis da UERJ não estão respondendo as solicitações para uma
reunião.
- André Feijó – (SAB)
- Foi publicada em DO à nomeação Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
População LGBT. O representante titular da SES é o André e a suplente a Angélica Assumpção
(SAB).
- Haverá uma reunião em Brasília sobre o Processo Transexualizador e solicitaram a
participação de dois profissionais da SES. Foi sugerido que esses profissionais pertençam ao
Ambulatório de Disforia de Gênero do IEDE.
- Foi encaminhado para dialogar com a SES, através de Claudio Nascimento
(Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos) um pesquisador da
Universidade de Nova York que está participa de um projeto de pesquisa sobre a articulação
de profissionais de saúde da área DST/Aids com representantes dos segmentos LGBT da
sociedade civil organizada. Foi marcada então uma reunião com ele, representante da
Gerência Estadual DST/Aids e Hepatites Virais e representantes da Câmara Técnica da Saúde
da População LGBT que acontecerá na sexta-feira dia 01/06 às 14:00.
- Graciela Pagliaro (SAB):
- Acontecerá nos dias 21/06 até 23/06 o Seminário das Equidades – SEGEP (Secretaria
de Gestão Estratégia Participativa). Graciela solicitou a ultima ata da Camara Técnica da
Saúde da População LGBT para levar umas informações.
- Elizabeth sugeriu que seja elaborado um informe mais ampliado contendo as
atividades da CT de 2011 até hoje para levar para esse encontro.
- Elizabeth Fernandes (DST/Aids):
- Inauguração do Espaço Diversidade Sexual de Nova Iguaçu – Centro Municipal
Vasco Barcellos dia 05/06. Ofertará TRD (Testagem Rápida Diagnóstica) para o HIV, Hepatites
B e C, Sífilis e vacinação contra Hepatite B em horário estendido todas as terças feiras a partir
desse dia para população LGBT.
- Em andamento as articulações com os municípios de Belford Roxo e São João de
Meriti para a oferta dos mesmos serviços.
- Já está disponível no IASERJ todas as quintas e sextas-feiras no horário das 13:00 as
15:00 a oferta de TRD (testagem rápida diagnóstica) para o HIV, Hepatites B e C e vacinação
contra Hepatite B para população LGBT.

- Realização nos dias 19/07 e 20/07 no IASERJ Ação de Prevenção das Hepatites
Virais para a população LGBT com a oferta de Testagem Rápida diagnóstica para o HIV,
Hepatites B e C e vacinação contra Hepatite B.
Oficinas Regionais da Saúde da População LGBT: desdobramento do Seminário
Estadual da Saúde da População LGBT
- Proposta: entre os anos de 2012 e 2014 se realizem 5 oficinas regionais
Em 2012 teremos:
1)
07/08/2012 – Regiões Metro II e Baixada Litorânea – será realizada em Niterói
2)
28/08/2012 – Regiões Norte e Noroeste – será realizada em Campos
3)
23/10/2012 – Regiões Baia de Ilha Grande, Médio Paraíba e Centro Sul – será
realizada em Volta Redonda.
Público: Para a primeira oficina (Niterói) serão ofertadas 70 vagas entre:
representantes das coordenações municipais de atenção básica, coordenações municipais
DST/Aids e Hepatites Virais, secretários municipais de saúde, e OSC locais. Sendo que serão
ofertadas três vagas para cada município.
O objetivo dessas oficinas será promover um diálogo entre os participantes sobre a
saúde da população LGBT tendo como norte o acesso aos serviços de saúde e os direitos
humanos.
A participação das coordenações municipais de DST/HIV/Aids e Hepatites Virais e dos
representantes de OSC locais será fundamental para a construção dessa discussão, em função
dos vínculos já existentes em função do enfrentamento da Aids.
Daniele (IEDE) perguntou se o IEDE deveria participar dessas oficinas e a resposta do
grupo foi que sim, pois é um serviço que possui uma experiência específica dentro do
processo Transexualizador que merece ser compartilhada sempre que possível, mas que não
há uma obrigatoriedade.
Proposta de programação:
1) Mesa de Abertura: SES e Direitos Humanos
2) Desdobramento do Seminário Estadual da População LGBT, Atividades da Câmara
Técnica da Saúde da População LGBT.
3) Filme
4) Almoço
5) Experiências exitosas municipais com população LGBT
6) Construção de Estratégias (discussões em grupos)
7) Plenária
Participantes:
Claudia Pereira – ATAV/SES
Lausane Borges –M&A/SAB
Monica Dantas- SAB/SES
Manola Vidal – PAISMICA/SES
Angélica Assumpção – SAB/SAS
Elizabeth Fernandes – DST/Aids
Daniela Souza – IEDE
Graciela Pagliaro – SAB/SES
André Feijó – SAB/SES
Próxima reunião: 26/06/2012
Memórias redigidas por Elizabeth Fernandes – Consultora
Gerência Estadual DST/Aids Sangue e Hemoderivados

