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

Ata de Reunião
Câmara Técnica LGBT
29.01.2013
Participantes: André Feijó Barroso, Andrea Gomes, Bruno Oliveira da Silva, Clarissa
Rosa, Daniela Cunha, Danielle Cristine, Edilson Gomes, Elizabeth Fernandes, Monica
Dantas, Regina Canedo, Rejane Galvão e Tatiana Clarkson.
Informes:
Hoje é o dia da Visibilidade Trans.
Serão realizados dois eventos: um promovido pela Coordenadoria da Diversidade Sexual
em parceria com Grupo TransRevolução e outro pela Superintendência de Direitos
Individuais, Coletivos e Difusos – SuperDir/SEASDH.
-

Danielle

–

SES:

Informa

que

está

disponível

na

página

da

Saúde

(http://www.saude.rj.gov.br/gestao-estrategica-e-participativa/879-camara-tecnicaestadual-saude-da-populacao-lgbt.html) os relatórios das Oficinas Regionais de Saúde da
População LGBT que aconteceram em 2012.
- Daniela – IEDE: Foi contratado um psiquiatra para dar continuidade ao funcionamento
do ambulatório de Disforia de Gênero, com isso as pessoas que aguardam na fila para
ingressar no processo para a cirurgia de transgenitalização começarão a ser atendidas.
- Foi contratado também um médico (endocrinologista) que dará inicio aos atendimentos
em fevereiro.
Ambos profissionais iniciarão seus trabalhos atendendo as pessoas que já estão na lista
aguardando por atendimento. Só depois disso abrirão vagas para novos atendimentos.
- André Feijó – SES: Está sendo preparada, em Brasília, a Portaria que atualizará as
normas do processo de transexualização.
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- Oficinas Regionais da Saúde da População LGBT 2012 a 2014:
A avaliação realizada expressa que ambas foram muito positivas. Em 2013 serão
realizadas duas oficinas sendo a primeira em maio de 2013 na região serrana, município
de Petrópolis e a segunda em outubro, abrangendo as regiões do Médio Paraíba, Baixada
de Ilha Grande e Centro Sul, prevista para ocorrer no município de Volta Redonda. Em
março de 2014 será realizada a Oficina da região metropolitana I.
Durante a reunião foi sugerido que se incluísse o tema da saúde das mulheres lésbicas
no espaço de discussão à tarde, através de estudo e discussão de casos. Foi sugerido
também que sejam incluídos outros casos, envolvendo outras questões específicas da
saúde da população LGBT. Foi solicitado também que no link da Gestão Participativa
fossem anexados textos de interesse sobre a saúde da população LGBT. Elizabeth
(SuperDir) lembrou que já disponibilizou alguns textos. Foi solicitada maior discussão
sobre o formato das Oficinas. Ficou estabelecido que manteremos o formato inicial
acrescentando apenas a sugestão da discussão de casos, como o tema da saúde das
mulheres lésbicas na parte da tarde.

Encaminhamentos:
Edilson encaminhará para os integrantes da Câmara Técnica textos sobre a População
LGBT, assim como o Plano Operacional da Saúde LGBT.
Aos representantes das diferentes áreas da SES e demais instituições, foi solicitado que
encaminhem materiais informativos para serem colocados nas pastas das próximas
Oficinas.

Próxima reunião: 26/02, às 10h na Superintendência de Atenção Básica
(Rua México, 128- 4º andar).

