COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT DO RIO DE JANEIRO
Ata/Memória de Reunião
Data/Horário 27 de outubro de 2015 – 9h30-12h
Local Rua Graça Aranha 182, 3º andar, Sala de Reuniões – Centro - Rio de Janeiro/RJ
Pauta

1)
2)
3)
4)

Informes
Conferência Estadual de Saúde
Comitês Regionais de Equidade
CESIT

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

André Feijó Barroso - SAB/SES <andrbarroso@yahoo.com.br>,
Antonio Francisco Nogueira - SAFIE/SAS/SES <antonio.francisco@saude.rj.gov.br>,
Bianca Moraes Assucena - SAB/SES <bianca.assucena@saude.rj.gov.br>,
Camila R. Estrela - SES/ATGEP <camila.estrela@saude.rj.gov.br>,
Carolina G. Santos de Brito - HUPE/RJ <carolina.gsb@hotmail.com>,
Cláudia Pereira - ATAU/SAB/SES <cmspereira@hotmail.com>,
Elisa T. Prestes - HUPE/UERJ <lilatp77@gmail.com>,
Josué Rodrigues - Estratégia S.F. <josuerodri@bol.com.br>,
Kathyla Katheryne Valverde - Ativista Profissional <kathylavalverde@hotmail.com>,
Márcia Brasil - HUPE <mcristinabrasil@hotmail.com>,
Maiara Fafini – Colab. CRP/RJ <maiara.fafini@gmail.com>,
Marina W. Vilar de Carvalho - Nudiversis DPERJ <marina.vilar@dpge.rj.gov.br>,
Zélia Sousa de Sales - SAB/SES <zezenfer@yahoo.com.br>,

1) Informes
a) A Parada do Orgulho LGBT será no dia 15 de novembro de 2015, com saída às 15h, e será mais
simples por causa da contenção de gastos. As tendas serão de responsabilidade de cada
instituição/organização.
b) A Conferência Estadual LGBT será em março de 2016, e as Regionais serão até dezembro de
2015. Em 12 de dezembro acontecerá a Conferência Regional da região Metro I. Camila e
André deverão enviar as datas e locais a todas(os) por e-mail.
2) Conferência Estadual de Saúde
a) A Conferência aconteceu nos dias 1 a 4 de outubro de 2015. Maiara falou da proposta de
inclusão do Nome Social nos prontuários de saúde, e da impressão do Nome Social (sem o
Nome de Registro) no Cartão do SUS.
b) Camila fez um relato sobre sua participação na Conferência, e ressaltou que, mesmo com
alguns pontos pendentes, o evento foi muito positivo, pois foi um momento democrático
para todas(os) os usuários do SUS.
c) Maiara citou alguns problemas ocorridos, como a proibição de entrada de delegados não
inscritos no primeiro dia. Camila ressaltou que as demandas LGBTs – coletadas na Plenária
Livre realizada anteriormente – foram levadas para a Conferência no último dia.
d) André comentou sobre a cobrança de pessoas na Conferência a respeito da discussão da Saúde
das Mulheres Lésbicas e Bissexuais no Comitê. Márcia ressaltou que essa é uma questão
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delicada, pois cada pessoa poderá ocupar o espaço disponibilizado no Comitê, mas que
não há pauta quando as pessoas não demandam nem se fazem presentes.
e) Kathyla demonstrou sua indignação com a atitude de algumas pessoas da Conferência,
delegados, que durante as votações se omitiram diante da privatização do SUS.
3) Comitês Regionais de Equidade
a) Camila Informou que a Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa (ATGEP)
participou das reuniões das CIR’s (Comissões Intergestores Regionais) para apresentar o
diagnóstico das regiões Norte, Noroeste e Baixada Litorânea com relação a presença das
populações em situação de vulnerabilidade nos respectivos municípios e propor, a partir
do mesmo, a implantação do Comitê de Equidade e Participação Social em cada região
para serem discutidas e fomentadas ações de intervenção na área de saúde junto às
diferentes populações. Na região Norte e Noroeste foi aceito e pactuado a realização do
Comitê, já na região da Baixada Litorânea, foi decidido que será realizado no formato de
Grupo de Trabalho Ampliado a cada 2 meses. As demais regiões ainda serão visitadas com
a mesma perspectiva de ação e proposta por parte da ATGEP.
b) Márcia citou a participação na reunião do dia 1º de setembro, organizada pelo Centro de
Cidadania LGBT de Caxias, na qual participaram também, além do HUPE, os Gestores
Municipais e o professor Guilherme da UERJ. Foram tratadas questões relativas ao
processo transexualizador. Márcia ficou de repassar o contato da Dra. Sandra Vitória.
4) CESIT
a) Márcia relatou ter sentido falta de mais informações sobre o andamento das questões do
CESIT, para que ela possa acompanhar o decorrer das negociações. Falou também do
momento político ruim e de que precisamos falar sobre essas questões. Sobre isso, Maiara
lembrou das dificuldades no Rio Sem Homofobia, sobre atraso de salários dos funcionários.
b) André sugeriu marcar para o início do ano que vem a implantação de um GT SES-UERJ para
discutir a questão do CESIT. A proposta do início do ano é para aguardar a posse da nova
reitoria da UERJ e da nova diretoria do HUPE. O IEDE está com o processo de habilitação para
ser publicado pelo MS, ainda sem data prevista.
c) André lembrou ainda que o IEDE, quando habilitado, não dará conta de toda a população do
Estado, uma proposta é a de mobilizar profissionais endócrinos que nos municípios se
proponham a trabalhar com a hormonioterapia em polos regionais. Sobre isso, Maiara incluiu
que, como há ainda muita falta de informação dos profissionais, seria interessante que
pudéssemos atuar junto a esses profissionais e estudantes para levar essas informações.
d) Márcia incluiu ainda o fato das dificuldades de financiamento, interesse político, em tempos
de combate ao SUS. Falou sobre o trabalho interno que tem sido feito no HUPE para maior
visibilidade das pessoas trans e suas demandas, com palestras a residentes de todas as áreas
(principalmente da área médica). Lembrou ainda que sempre tem ido às palestras para as
quais é convidada, como forma de divulgação. Sobre isso, Maiara elogiou a presença de
alguns conselhos profissionais nesses espaços, como o CRP e o CRESS, e chamou a atenção
para a falta de representantes do CREMERJ, que em um assunto tão caro como o da saúde
LGBT, não comparece.
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e) Kathyla divulgou o Congresso de Urologia que deverá haver no Rio de Janeiro, e de como seria
importante estarmos lá; o Aloísio, médico do HUPE, também deverá estar no evento. Sugeriu
ainda que os profissionais pudessem ter um conhecimento maior sobre hormonioterapia,
abrangendo uma gama maior de medicamentos, e não apenas o Estreva Gel.
f) Márcia falou que é muito melhor essa articulação entre os parceiros para as discussões de
saúde: HUPE, UERJ, IEDE, Comitê, SES. Kathyla lembrou que a Deputada Martha Rocha
também participará dessa interlocução, e de que a nova gestão da UERJ está mais sensível a
esse debate.
g) André informou que a reunião de Mônica Almeida com a UERJ será marcada após a posse da
nova reitoria da UERJ e da direção do HUPE, em janeiro de 2016.
h) Márcia falou ainda sobre o processo de construção de Políticas que está sendo feito e que tem
muita importância, mas que tem que ser feito em rede, onde o Estado deve ser o articulador
e dinamizador. Lembrou que de quatro anos até hoje, bastante coisa avançou e de que é
importante lembrar-se dessas questões.
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