SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Ata de Reunião
Câmara Técnica LGBT
30.10.2012
Participantes: André Feijó, Claudia Pereira, Daniela Cunha (IEDE), Danielle
Cristine, Lausanne Borges, Monica Dantas, Renato Glória e Tatiana Clarkson.
Pauta
Avaliação da Oficina de Itaperuna em 16-10-2012
Relatório final – última reunião da CT
Desdobramentos:

Danielle nos informou que Carina disponibilizará na página eletrônica
da SES no link da Gestão Participativa, espaço para divulgação de
materiais sobre as atividades, informes e fotos da CT, uma ótima
oportunidade para socializar informações com demais usuários da
Web.
André deu o informe sobre a parada Gay no próximo dia 18-11,
comentou que normalmente, consegue convites para participar no
carro de som, que esse ano, irá solicitar convites aos organizadores
para os participantes da CT.
O grupo concordou que a maior demanda técnica advinda da Oficina
de Itaperuna, foi relacionada à discussão sobre transexualização e
hormônioterapia, serviço esse, somente oferecido no estado pelo
IEDE.
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Daniela esclareceu que a capacidade instalada do serviço (IEDE),
atende 180 usuários, mas que á dois anos, não recebe novos casos
porque

o

instituto

perdeu

o

médico

psiquiatra

que

fazia

acompanhamento destes pacientes.
Tatiana levantou a possibilidade de a CT documentar essa questão
para encaminhá-la á chefia imediata, solicitando a intervenção
necessária para viabilizar uma solução referente a este entrave, ou
seja, a reposição deste profissional no IEDE.
André lembrou que na oficina surgiu a informação sobre usuários em
Itaperuna, realizar a cirurgia transexualizadora em Vitória no ES.
Daniela asseverou que o tratamento não se resume á cirurgia, mas
que há uma série de procedimentos no qual o paciente, faz uma
bateria de exames a cada três meses e recebem os medicamentos
(hormônios), complementa que os mesmos são acompanhados pelos
estagiários residentes na unidade.
André lembrou a importância de a SES, articular discussões
juntamente com o setor cirúrgico do hospital Pedro Ernesto na UERJ
com o IEDE, já que o Ministério da Saúde oficialmente tornou o
hospital á referencia para realização da cirurgia transexualizadora no
RJ. Essa aproximação poderá fortalecer as duas instituições na
oferta deste serviço especializado.
Renato enfatiza a necessidade de criarmos redes de serviços á nível
local para encaminhar os usuários que desejam ter acesso às
informações sobre o tratamento de hormonioterapia, isso vem sendo
solicitado nas oficinas, principalmente os adolescentes, esse tema
poderia ser trabalhado nas escolas pelos profissionais de saúde por
exemplo.
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Daniela comenta que é comum os pacientes chegarem ao IEDE em
estado de risco de vida, por fazerem uso indevido de substâncias
nocivas á saúde, como por exemplo, silicone líquido industrial.
Renato

questiona

a

possibilidade

de

haver

referencias

de

atendimento regional, por exemplo, como solução na criação do fluxo
de usuários para o IEDE.
Daniela comenta que os assistentes que acompanham essas
cirurgias possivelmente trabalham em outros lugares, que seria
interessante descentralizar para desafogar o serviço.
Lausanne lembra que o Seminário foi o primeiro movimento sobre o
tema que o estado fez, as oficinas são a chance de ouvir os
municípios em suas regiões para levá-los a discutir o acesso destes
usuários aos serviços locais, ou seja, a CT organizou seus esforços
há dois anos nesta direção, mas se vê recorrentemente envolvida em
questões sobre a gestão dos serviços estaduais.
André reconheceu a importância de encaminharmos oficialmente ás
autoridades competente da SES, relato sobre os enfrentamentos que
o IEDE vem atravessando.
Os integrantes da CT concordaram sobre a necessidade de fazer
uma visita técnica ao IEDE, na ocasião ter uma reunião agendada
com Dra. Vera Leal, objetivando a maior apropriação das premências
deste serviço, visando posteriormente documentá-las.
O segundo tema da pauta foi encaminhado e houve consenso em
realizar no mês de dezembro, a reunião de final de ano no dia 18.
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Encaminhamentos:
Visita técnica ao IEDE até o final do ano;
Compilar as atas de 2012 para realização do relatório final e
disponibilizá-las no site da SES – Gestão Participativa;
Próxima reunião dia 27-11-12 às 10h;

Elaboração da Memória: Lausanne SAB - M&A

