SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT
ATA
Data/Horário 13/12/2016 das 10h as 12h
Local SALA 613- Auditório da Licitação, Rua México,128.
Participantes

Pauta

1.
2.
3.
4.
5.

Andre Feijó
Angela Franco
Danielle Cristine
Emanoel Sabóia
Kathyla Katheryne

Processo Transexualizador (Nome Social)

1. Nome Social- Ciclo de Oficinas de qualificação com profissionais de Unidades de Pronto Atendimento
Estadual (UPAS) e Hospitais Estadual para sensibilização e orientação acerca do cumprimento do
Decreto Nº 43.065 DE 08 DE Julho DE 2011 que dispõe sobre o direito ao uso do nome social por
travestis e transexuais na administração direta e indireta do estado do rio de janeiro;

2. Elaboração de um cartaz ou folder com informações sobre a importância do respeito ao uso do nome
social para a população e para os profissionais de saúde;

3. A partir de janeiro de 2017 ter como prioridade documento para ser enviado ao Secretário para inserção
do campo “Nome Social” nos Sistemas de Informação em Saúde do Estado, conforme prevê a
PNSLGBT, o Decreto estadual nº 43.065, a Portaria nº 1.820/GM/MS, de 13 de agosto de 2009, que
dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários(as) da saúde e assegura o uso do nome social no SUS e
a Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013 que redefine e amplia o Processo Transexualizador no
Sistem Único de Saúde (SUS);

4. Fica agendada para o dia 23 de janeiro de 2017 uma reunião entre as áreas técnicas da Secretaria de
Estado de Saúde do RJ (SES-RJ) para alinhamento no planejamento das Oficinas;

5. Definir com o Comitê uma data para a realização do III Seminário Estadual LGBT no 2º semestre de
2017.

6. Avaliar junto ao Comitê a questão de como será levado para a CIB em 2017 a pactuação de uma rede de
atendimento a população LGBT. Antes disso, desenhar junto aos demais entes a rede.
Próxima reunião do Comitê – 31/1 as 10h na SAB
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