COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT DO RIO DE JANEIRO
Ata/Memória de Reunião
Data/Horário 25 de agosto de 2015 – 9h30-12h
Local Rua México 128, 11º andar, Sala de Reuniões da SAS 1101 – Rio de Janeiro/RJ
Pauta

1)
2)
3)
4)
5)

Informes
CESIT
IEDE
Plano Operativo
Próxima Reunião: 29 de setembro de 2015

Participantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

André Feijó Barroso - SAB/SES <andrbarroso@yahoo.com.br>,
Camila R. Estrela - SES/ATGEP <camila.estrela@saude.rj.gov.br>,
Carlos Peixoto - SAECA-SES <carlos.peixoto@saude.rj.gov.br>,
Elizabeth Cristine Fernandes - SUPERDIR/SEASDH <elizabeth.c.fernandes@gmail.com>,
Ivone Correa dos Santos - Transrevolução <ivcdossantos@gmail.com>,
Karen F. de Marca Seidel - IEDE <karenmarca@hotmail.com>,
Lúcia Maria Xavier de Castro - SES/SVS/Gerência de Aids <lucia.castro@saude.rj.gov.br>,
Maiara Fafini – Colab. CRP/RJ <maiara.fafini@gmail.com>,
Marcelo Augusto do N. Muniz - SES/SuGUH <divisaoseso2gsc@gmail.com>,
Marcos Moreira - Grupo Pela Vida <leite232000@hotmail.com>,
Patrícia dos Santos Moquedace - IEDE <patimoq@yahoo.com.br>,
Tatiana Clarkson Mattos - Assessoria de Humanização/RJ - <tatianaclarkson@yahoo.com.br>,
Zélia Sousa Sales - SES/LGBT <zezenfer@yahoo.com.br>,

1) Informes
a) André apresentou Zélia Sales, que irá substituí-lo no mês de setembro na reunião mensal,
e que acompanhará o Comitê regularmente juntamente com ele. André apresentou
também Camila Estrela, que é da Gestão Participativa, e que vai trabalhar com o Celso.
b) André comunicou que ele, Júlio e Daniela Murta participaram em Brasília/DF de reunião
para a discussão dos Planos Operativos.
c) Na sexta-feira, 28/agosto, haverá reunião da Secretaria com vários órgãos (IEDE, SAECA,
etc.). André estará presente. Carlos Peixoto lembrou que a expectativa é que nesse
encontro se desenhe um plano.
d) O grupo Arco-Íris irá realizar Seminário sobre Saúde da População LGBT e Prevenção de
HIV/DSTs, nos dias 28 e 29 de agosto, no Hotel São Francisco, r. Visconde de Inhaúma, 95,
Centro/RJ.
e) No domingo, dia 30/agosto, haverá Parada LGBT em Madureira com Vacinação e Testagem
a partir das 10h.
f) Tatiana está tentando fazer a Conferência Estadual (1 a 4 de outubro) no Maracananzinho
para um público de mil e quinhentas pessoas. Deverão sobrar duzentas vagas para a
Secretaria Estadual de Saúde. O primeiro dia será completamente aberto ao público. No
dia 16 de setembro haverá Plenária aberta a todos os movimentos sociais como
participantes observadores no auditório do 10º andar (prédio da SES).
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2) CESIT
a) Elizabeth fez uma retrospectiva do cadastramento das Emendas (diligências de
documentações). Faltam apenas duas declarações: (1) do Secretário de Saúde dando
ciência das pessoas atendidas como pacientes do SUS; e (2) do Secretário de Estado da
Assistência Social.
b) Se as declarações não forem emitidas, todo esforço para criação do CESIT será perdido e o
recurso destinado (de Jean Willys, Jandira Feghali, etc.) retornará à fonte. O prazo já
expirou, mas o sistema ainda não foi fechado, então ainda há esperanças.
c) André ficou surpreso de estar sabendo dessa primeira pendência (do Secretário de Saúde)
somente agora.
3) IEDE
a) Karen falou da precariedade dos serviços de saúde em todo o país, o que afeta todos os
setores.
b) Karen ressaltou ainda que a Tailândia é um país de referência nas cirurgias de
redesignação sexual, e que seus especialistas possuem grande habilidade para preservar a
sensibilidade e o prazer das pessoas que fazem a cirurgia de redesignação.
c) Karen lembrou ainda que em fevereiro de 2015 chega ao Brasil uma urologista treinada na
Alemanha para o IEDE, e que o Bruno, médico do IEDE, poderá ajudar nos retoques.
Elogiou o fato de Eloísio Alexander estar iniciando a operação com a técnica para os
homens trans, e que é necessário que seja dado incentivo ao profissional dessa área.
d) Ivone relatou que, em contrapartida, ouviu falar de alguns casos mal sucedidos em
cirurgias realizadas na Tailândia. Ivone inquiriu ainda se n IEDE haverá possibilidade de
reparação para pessoas que fizeram cirurgias em outros locais (no exterior, por exemplo),
já que o atendimento no HUPE é frio, pois não se comprometem.
e) Maiara lembrou também de alguns aspectos do processo transexualizador, como a
existência de muitas colegas Trans que aderem à cirurgia por uma pressão ou quase
imposição para que se adéquem ao binarismo “homem x mulher”. Se não houvesse tanta
pressão, e tantas dificuldades sociais (como alteração do nome, empregabilidade, etc.)
muitas não estariam na fila da cirurgia do processo transexualizador.
4) Plano Operativo
a) Marcos demandou que outros assuntos – além do processo transexualizador – sejam
tratados na reunião, pois há muitas outras demandas relacionadas à saúde da população
LGBT. André solicitou que Marcos inclua essas demandas na pauta das próximas reuniões
e que não deixe de tratar dessas questões durante a reunião.
b) Maiara lembrou o dia da Visibilidade Lésbica e ressaltou que o CRP-RJ deverá lançar Nota
em homenagem a essa data no dia 29 de agosto.
c) Tatiana chamou a atenção para a falta de representatividade dos noventa e dois
municípios nas reuniões do Comitê e que é um desafio. Sobre a necessidade do SISREG,
lembrou que o mesmo regula o acesso das pessoas que devem passar primeiro por um
clínico e só depois serem encaminhadas ou não a um médico especialista. Karen enfatizou
que tem ocorrido muitos encaminhamentos equivocados.
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d) Tatiana ressaltou que o Rio de Janeiro ampliou em sessenta por cento a cobertura de
atendimento. Mas alertou que ainda acontece muito o ato de repassar as demandas, se
livrando assim de responsabilidades.
e) Lucia relatou os problemas de acesso aos serviços de saúde. Citou o caso das pessoas
LGBTs que vão encontrar barreiras para o acesso. Acrescentou que um médico não pode,
por exemplo, deixar de medicar uma criança de dois anos alegando não ser essa a
especialidade dele. Lembrou ainda que conseguir mamógrafos para travestis é uma
dificuldade enorme. Lucia enfatizou que há uma cultura institucional que permite a
discriminação das pessoas.
f) Sobre o Plano Operativo, André falou sobre a estratégia de serem criados comitês
regionais. E acrescentou que Celso está tentando marcar reunião com algumas pessoas.
Falou também que Ricardo – endócrino do IEDE – se propõe a criar nas regiões do Rio de
Janeiro um atendimento local de endocrinologia para as pessoas LGBTs.
g) Tatiana ressaltou que o Comitê precisa ser mais propositivo. Falou também que o IEDE
tem papel importantíssimo para monitorar os dados de cada pessoa que procura o serviço
(quem são, de onde são, etc.).
h) Maiara deu como sugestão o Fórum Perinatal, acontecido na semana anterior, que
convocou e recebeu pessoas de diversos municípios da região metropolitana I. Sugeriu
que, para facilitar a participação de mais pessoas às reuniões do Comitê, houvesse um
incentivo, por exemplo, quanto ao transporte e a alimentação, assim como ocorre no
Conselho Estadual de Saúde.
i) Marcelo também abordou questões de logística. Lembrou que os municípios já têm
espaços de discussão, e questionou de que forma se pode chegar a esses espaços
(Conselhos de Saúde, Fóruns locais, etc.). Lúcia corroborou que realmente há dificuldades
para deslocamentos e que o Estado do Rio de Janeiro tem uma proibição quanto ao
transporte dessas pessoas, e que apenas os Conselheiros Estaduais receberiam o
benefício.
j) Camila acrescentou que o deslocamento de todo o Comitê para um determinado local é
realmente um problema, mas que uma alternativa seria o Comitê ir junto com a Gestão
Participativa. Comunicou ainda que está indo para a Baixada Litorânea para divulgar a
Promoção da Equidade e Participação Social aos comitês que estão sendo formados.
5) Próxima Reunião: a próxima reunião será no dia 29 de setembro, e será convocada por Camila, pois o
André estará em férias.
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