GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL

Ata de Reunião
Câmara Técnica Saúde da População LGBT
26.03.2013

Pauta: Informes sobre o Seminário de Transexualização.

Presentes: André Feijó, Daniela Cunha, Danielle Cristine, Elizabeth Fernandes,
Kathyle Katheryne, Lausanne Borges, Marcio Littleton, Tatiana Clarkson, Silvana
Marinho.

Informes
 Bianca Moraes (Apoiadora da SAB)- Esteve na Reunião do Conselho LGBT
que discute a preparação do Seminário Trans (previsto para acontecer em
julho), iniciativa da Superintendência dos Direitos coletivos, Individuais e
Difusos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.
 Informa que o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) não tem previsão
de abertura de portas, o que preocupa a população que precisará usar os
serviços.
 Diz que a reunião foi bem avaliada pelo coletivo, apesar de os protagonistas
dos serviços não estarem presentes na ocasião.
 Daniela (IEDE)- Informa que em 01 mês de abertura do serviço, já foram
feitas 06 triagens.
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Síntese
Tatiana (Humanização)- Pergunta como estão organizados os serviços no IEDE e
como se dá o acesso dos usuários a eles. Provoca perguntando como a saúde pode
se posicionar em relação a isso e como a Atenção Básica pode formar os
profissionais para atender essa demanda.
Drº. Marcio (Cirurgião Plástico)- Pontua três tipos de risco para o adolescente- 1)
autoextermínio, mutilação; 2) hormonioterapia para quem está em processo de
transexualização; 3) puberdade inibida – masculino/ feminino e feminino/masculino.
André (SAB/ LGBT)- Aponta a importância da preparação do IEDE para cumprir o
seu papel no processo transexualizador no Estado do Rio de Janeiro

Propostas:

 Tatiana (Humanização)- 1) Que Daniela (IEDE) faça uma apresentação
falando sobre como está o acesso aos serviços no IEDE e que o IEDE
juntamente com a SAB elaborem um Plano de Trabalho em conjunto; 2)
Verificar como pode ser feito contato com HUPE- sugere que seja feito via
secretários ou subsecretária da SAS, Drª Monica Almeida; O que fazer para
que o IEDE possa vir a ser incluído como pólo no processo de
transexualização? Conversar com Fundação.

Encaminhamentos

 Pedir à SuperDir via Câmara Técnica dados da população Travesti e
Transexual que procura serviços no Centro de Referência em Niterói.

Próxima reunião: Dia 30/04, às 10h na Sala 403 G.

