COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT DO RIO DE JANEIRO
Ata/Memória de Reunião
Data/Horário 27 de janeiro de 2015 – 10h-12h
Local Rua México 128, 4o. andar, sala 403-G, prédio da SES
Pauta

1) Informes
2) Planejamento participativo das atividades a serem desenvolvidas no ano de 2015
3) Outras considerações

Participantes:
1. Adriana de Carvalho - Sup. Unidades Próprias <adrianaclg@gmail.com>,
2. André Feijó Barroso - SAB/SES <andrbarroso@yahoo.com.br>,
3. Carolina G. Santos de Brito - HUPE/RJ <carolina.gsb@hotmail.com>,
4. Cláudia Pereira - ATAU/SAB/SES <cmspereira@hotmail.com>,
5. Clélia Blanco - Defensoria Pública <nucleodiscriminacaodprj@gmail.com>,
6. Danielle Vargas Silva Baltazar - CGESG/SAGT/SES <danielle.vargas@saude.rj.gov.br>,
7. Edilson Gomes - RENAFRO SAÚDE <gomes.edilson@gmail.com>,
8. Elizabeth Fernandes - SUPERDIR/SEASDH <elizabeth.c.fernandes@gmail.com>,
9. Erika Ligeiro Silva Evaristo - ATSF/SAB/SES <erikaligeirosevaristo@gmail.com>,
10. Julio Cesar C. Moreira - Grupo ARCO ÍRIS <julio.moreira@hotmail.com>,
11. Kathyla Katheryne Valverde <kathylavalverde@hotmail.com>,
12. Leda Amar de Aquino - PNH/MS/SE <ledaaquino@alternex.com.br>,
13. Lívia Casseres - Defensoria Pública <nucleodiscriminacaodprj@gmail.com>,
14. Lúcia Maria Xavier de Castro - Gerência de Aids <lucia.castro@saude.rj.gov.br>,
15. Maiara Fafini – Colab. CRP/RJ <maiara.fafini@gmail.com>,
16. Manoel Ferreira (Neno) - AGANIM/C.Div.Sex.Mesquita <aganimoficial@gmail.com>,
17. Marcelle C. Esteves - Grupo Arco-Íris <mceesteves@hotmail.com>,
18. Marcelo Augusto do N. Muniz - Sup. Unidades Próprias <marcelo.muniz@hotmail.com>,
19. Márcia Brasil - HUPE <mcristinabrasil@hotmail.com>,
20. Marcos Castropil - privado <castropil@inm4you.com.br>,
21. Marina W. Vilar de Carvalho - Nudiversis DPERJ <marina.vilar@dpge.rj.gov.br>,
22. Michele Marinho da Costa - privado <michelemarinho@gmail.com>,
23. Pryscilla Damaceno - HUPE/UERJ <pryscillinha_15@hotmail.com>,
24. Rejane Laeta Galvão de Brito - Secret. Idoso/SAB/SES <rejanelaeta@gmail.com>,
25. Simeia Pina - CGESG/SAGT/SES <simeia.pina@saude.rj.gov.br>,
26. Thalita dos Santos - Nudiversis DPERJ <thalitase50@hotmail.com>,
1) Informes
a) Beth comunicou que no dia 29/janeiro/2015 haverá, na Biblioteca Parque Estadual, uma
Ação Educativa relativa ao Dia da Visibilidade Trans.
b) Julio fez os seguintes informes:
I.
Evento da CEDS – dia 29/01/2015 – no prédio do PAM 13 de Maio na Cinelândia
(ao lado do Banco do Brasil) 4º. Andar.
II.
Vigília do Grupo Transrevolução na Cinelândia – dia 29/01/2015, 18h.
III.
Comemoração do Dia da Visibilidade Trans no CEDIM – dia 30/01/2015.
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IV.

Dias 29 e 30 de janeiro - realização do Segundo Módulo do Encontro presencial do
Projeto de Articulação dos Coletivos de Educação Popular em Saúde, dos Estados
do Rio de Janeiro e São Paulo– em Embú das Artes/SP.
V.
30/01/2015 – Reunião na SUPERDIR/ SEASDH, 14h, para planejamento das ações
de segurança/policiamento diferenciado nos espaços de frequência LGBT no
Estado para o Carnaval.
VI.
20 a 23 de fevereiro/2015 – Encontro dos Homens Trans em São Paulo/SP.
VII.
25/fevereiro/2015 – às 14h – Reunião do Conselho Estadual LGBT.
c) Edilson informou que a DAGEP, que já havia lançado a cartilha sobre a Saúde da Mulher
Lésbica, lança agora em maio de 2015 a cartilha para Gays, Travestis e Transexuais.
d) Maiara comunicou que o CRP-MG realizará evento sobre a Despatologização das
Identidades Trans no dia 28/jan/2015, às 19h, e que talvez será transmitido on-line.
2) Planejamento participativo das atividades a serem desenvolvidas no ano de 2015
Foram propostas as seguintes pautas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Saúde Mental para a população LGBT.
Prevenção HIV/DST/AIDS: pois a epidemia está em curso e vem crescendo.
Ações voltadas para o setor da Baixada Fluminense que tem sido deixada muito de lado.
Treinamentos mais frequentes para os Profissionais da Saúde, pois a maioria ainda
desconhece o tratamento adequado à população LGBT.
Processo transexualizador: pois com todas as abordagens feitas sobre o tema no ano
anterior (2014) o avanço foi mínimo, foram menos de seis cirurgias CRS.
Tratamento de Adolescentes Trans nos centros de atendimento específico (IEDE e HUPE).
Saúde da Mulher Lésbica e Bissexual.
Saúde Integral: englobando os aspectos Psicológico, Sexual/Reprodutivo e Ginecológico
retomando o tratamento e prevenção de outras DSTs, e não apenas da AIDS.
População LGBT na terceira idade.
Capacitação sobre a Nova Ficha de Notificação de Violência.
Apresentação de Seminários para outros setores.
Convocação da Classe Médica do HUPE para a participação nas reuniões do Comitê.

3) Outras Considerações
a) Para os casos de agressão às pessoas LGBTs, foram informados os seguintes telefones para
atendimento psicológico (dentre outros atendimentos): 0800 0234567 e (21) 2334-9578:
SUPERDIR e Centros de Referência LGBTs (Central, Niterói, Baixada I e Nova Friburgo);
2215-0844: Grupo Arco-Íris.
b) Foi solicitado que as atas produzidas pelo Comitê sejam publicadas na Web para
acompanhamento fácil de todas(os). Celso afirmou que a Gestão Participativa já possui link
virtual para isso.
c) Julio discorreu sobre a apresentação de Cláudio Nascimento quanto à proposta de
investimento na área de saúde LGBT dos políticos eleitos para o próximo mandato:
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I.

d)

e)
f)
g)

h)

Jandira Feghali: R$ 960.000,00 para a implantação do Centro de Referência em
Saúde Integral da população de Travestis e Transexuais em parceria com a UERJ.
II.
Jean Willys: R$ 702.000,00 para a implantação do Centro de Referência em Saúde
Integral da população de Travestis (CESIT) e Transexuais em parceria com a UERJ.
III.
Otávio Leite, Simão Cecin (Nova Iguaçu e Nilópolis) e Romário também destinarão
recursos para a população LGBT em geral.
André ressaltou a importância da equipe do HUPE (Márcia Brasil e as estagiárias)
participarem do CESIT, pois há ainda muitas dificuldades para se discutir o processo
transexualizador sob a ótica do SUS.
Lívia ficou de enviar a todas(os) por e-mail a Nota Técnica do MS com os dados sobre
gastos realizados com o processo transexualizador.
Foi enfatizada a função da CIB como reguladora dos processos da saúde (leitos,
medicamentos, etc.), e de como os diretores do hospital têm que pactuar esses pontos.
Márcia Brasil sugeriu que o MP convoque não apenas as equipes que lidam diretamente
com a saúde, mas também os seus gestores (Secretários de Saúde, Reitores, etc.). Quanto
aos aspectos internos, lembrou que as micropolíticas operam de forma igualmente
impeditivas para que o processo transexualizador siga adiante, e citou como exemplo as
alegações de “objeção de consciência” para o não atendimento a uma pessoa Trans.
Marcos Castropil e Michele Marinho, enfermeiro e enfermeira, apresentaram ao grupo o
produto InM®, um higienizador íntimo descartável, que permite maior prevenção, dentro
do conceito de “redução de danos”, na lavagem íntima (vaginal e retal), esta última muito
conhecida entre a população LGBT como “chuca”. Eles distribuíram alguns exemplares
para a avaliação do produto juntamente com o prospecto “Campanha de Prevenção de
doenças ligadas ao uso de itens de higiene compartilhados”, e deixaram o e-mail para
aquelas pessoas que quiserem solicitar gratuitamente mais kits do produto com fins de
divulgação/prevenção junto à população LGBT.
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