SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT
ATA
Data/Horário

28/03/2017 das 9:30h as 12h

Local

SALA 403 G- Superintendência de Atenção Básica

Participantes

André Feijó Barroso - SAB/SES
Bianca Moraes Assucena - SAB/SES
Daniela Murta - CEDS
Danielle Cristine - ATPSE/SES
Emanoel Sabóia - SUGUH/SES
Jordhan Lessa de Faria - CEDS
Kathyla Katheryne - ASTRA
Patricia dos Santos Moquedace - IEDE

Pauta

Processo Transexualizador (Nome Social)

Informes

Saúde LGBT na rede pública- Dia 30/03, as 18h (Câmara Municipal), conversa para organizar
demandas para serem levadas ao Secretário de Saúde do Município.
Audiência Pública contra o desmonte do Programa Rio sem Homofobia- Dia 03/04, as 13h30 no
auditório Senador Nelson Carneiro, localizado no 6º andar no prédio anexo ao Palácio
Tiradentes.
1. Nome Social- Emanoel relata, em resposta ao Ofício enviado à Superintendência de Gestão das
Unidades Hopsitalares da SES (SUGUH), que não será possível inserir o campo “nome social”
no sistema de informação de saúde dos hospitais do estado por questões orçamentárias.
Segundo ele, o superintendente verificou junto a Tecnologia de Informação da SES e não há
viabilidade econômica para executar esta ação. Uma saída que o Comitê propõe, embora
compreenda não ser a ideal, mas a tentativa do possível no momento, é colocar o nome social a
frente do nome civil nos registros. Isso colabora para que a pessoa seja chamada pelo seu nome
social e não passe por constrangimento. Cabe ressaltar que o nome social já consta no Cartão
Nacional de Saúde.
2. André Feijó- Necessária a retomada de conversas com o Hospital Universitário Pedro Ernesto
(HUPE) em relação ao Processo Transexualizador, e com a Superintendência de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos (SAFIE) da SES verificar os trâmites para a aquisição de
medicamentos.
3. Daniela Murta- A Portaria que redefine o Processo Transexualizador tem diversas lacunas e
fragilidades. Como uma Portaria prevê a dispensação de medicamentos e não contempla no
texto a aquisição dos mesmos? Como o estado dispensará estes medicamentos se hoje, os
hormônios utilizados para travestis e transexuais não constam na lista para dispensação para a
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finalidade de hormonioterapia para esta população? Propõe uma parceria entre a CEDS e a
SES, para a realização de um workshop com profissionais de saúde que atuem com a população
de travestis e transexuais nas unidades, no sentido de instrumentalizá-los para melhor atender
esta população.
4. Patrícia Moquedace- Fala da necessidade de identificar nos municípios médicos e profissionais
que atendam a população LGBT para dialogar com o IEDE.
5. Danielle Cristine- Importante o Comitê Técnico Estadual de Saúde da População LGBT
convidar o Ministério da Saúde para uma conversa, para identificar possibilidades na
operacionalização da Portaria no estado no que tange aos seus componentes.
6. Propostas prévias para o Workshop:
a) Regiões Metropolitana I e II
b) Dia 06/06 (previsão)
c) Tema: Saúde Trans na Atenção Básica
d) Divisão de atribuições- Danielle ( ver sala); Celso ( elaborar os convites); Bianca ( contato
com os municípios pela SAB); Daniela Murta ( Apresentação de experiências da CEDS RJ);
André Feijó ( Falar do Comitê e da experiência SES); Emanoel ( ver com dr. Diego a questão
do nome social a frente dos registros).
Encaminhamentos

André Feijó, Danielle Cristine e Emanoel- Conversar com a Superintendência de Farmácia
da SES e convidar para a próxima reunião para esclarecimento sobre a aquisição de
medicamentos.
Daniela Murta- enviar seu artigo para leitura prévia de todxs.
Emanoel- Convidar CER e SAECA para a próxima reunião.

**Próxima reunião do Comitê – 25/04 as 9:30h na SAB
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