SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT
ATA
Data/Horário

30/05/2017 das 9:30h as 12h

Local

SALA 403 G- Superintendência de Atenção Básica

Participantes

André Feijó Barroso - SAB/SES
Angela Franco- SAB/SES
Daniela Murta - CEDS
Danielle Cristine - ATPSE/SES
Emanoel Sabóia - SUGUH/SES
Isabele B. Moura- HUPE
Kathyla Katheryne – ASTRA
Marcia Brasil- HUPE
Mayara Fafini- CRP-RJ
Zelia Souza Sales- SAB/SES

Pauta

Processo Transexualizador (Nome Social)

1) Foi conversado sobre a distribuição do medicamento TRUVADA para a PrEP na Rede Pública de
Saúde. A ABIA emitiu carta elogiando a iniciativa, mas alertando para o valor alto do medicamento
em comparação com outros países. 2) No dia 22 de junho haverá no prédio da CEDS um Seminário
LGBT sobre pessoas privadas de liberdade. Sobre esse tema, foi alertado para o cuidado que se tem
que ter nessa questão para que, de um lado não haja privilégios para determinadas pessoas (no
caso, LGBTs), mas de outro, para que se atenda às especificidades de cada pessoa ou grupo
minoritário. Foi debatida também a questão do abandono geral e da precarização de qualquer
sistema prisional. Os serviços de saúde, por exemplo, são quase nulos no sistema prisional. A UPA
que existe dentro do presídio, geralmente não funciona, e quando alguém vai para o hospital normal,
a pessoa também é discriminada por estar em privação de liberdade. 3) Foi debatida a dificuldade
que existe hoje no atendimento a adolescentes trans, já que não há nenhuma legislação federal ou
estadual sobre o assunto. Apenas o CREMESP já se posicionou sobre isso, e por esse motivo os
atendimentos são feitos em São Paulo. Nesse sentido, achou-se interessante que alguns conselhos
parceiros, como o CRESS e o CRP, se posicionem sobre o assunto, assumindo o protagonismo e
servindo de pressão para o posicionamento de outros conselhos como o CREMERJ. Para este
último, foi sugerido pedir uma audiência ou solicitar um parecer sobre o assunto. 4) Emenda CESIT foi debatido sobre a Emenda do CESIT e dos desdobramentos e desgastes que foram gerados
durante o processo, pois houve muito trabalho dos que estão na ponta, mas ainda não houve
definição. Foi questionado, por exemplo, onde foi parar a verba destinada ao CESIT. 5) Foram
divulgados alguns desdobramentos da I Conferência livre sobre Saúde de Mulheres Trans e
Travestis. A conferência teve pouca adesão - talvez por causa da divulgação muito próxima ao dia do
evento - mas houve muita produtividade nos trabalhos e relatórios produzidos pelos eixos. Foram
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feitas propostas como a construção de uma política nacional trans, além da Política LGBT que já
existe. Houve também preocupação com a saúde da criança, adolescente e idosos trans.

**Próxima reunião do Comitê – 27/06/2017 as 9:30h na SAB
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