REUNIÃO COMITÊ TÉCNICO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT
DATA: 26 DE JANEIRO DE 2016 – 9:30H
LOCAL: SES/SAB
ANOTAÇÕES SOBRE A REUNIÃO
PARTICIPANTES DA REUNIÃO
ANDRÉ FEIJÓ BARROSO
EMANOEL PINHEIRO DE SABÓIA
BIANCA MORAES ASSUCENA
ZELIA SOUZA SALES
REJANE LAETA
ELIZABETH FERNANDES
THALITA THOMÉ DOS SANTOS
MARINA W. VILAR DE CARVALHO
IVONE C. DOS SANTOS
MAIARA FAFINI
CEZAR NOGUEIRA
MANOEL FERREIRA (NENO)

SES/SAB
SES/SUGUH
SES/SAB
SES/SAB
SES/SAB/ATSI
SEASDH/SUPERDIRh
DPGE/RJ NUDIVERSIS
DPGE-RJ NUDIVERSIS
GRUPO TRANSREVOLUÇÃO
CRP-RJ
GRUPO ARCO-IRIS
DIV. SEXUAL DE MESQUITA
AGANIM / D.HUMANOS

I) INFORMES
Dia da Visibilidade Trans no dia 29 de janeiro. Foram informados os
diversos atos propostos.
II) RIO SEM HOMOFOBIA
Os Centros de Cidadania estão com suas equipes profissionais desfalcadas.
Apenas um profissional está em atividade em cada Centro de Cidadania. As
demais foram afastadas temporariamente (não foram demitidos). Estão há
3 (três) meses sem receber (outubro, novembro e dezembro de 2015).
Os Centros não estão mais funcionando 24 horas, nem o telefone 0800. A
SUPERDIRh está se organizando para oferecer atendimento no maior
período de tempo possível. Como alternativa ao telefone 0800, é oferecido o
telefone do Gabinete da SUPERDIRh (23349561/9562). As pessoas que

ligam para esse número estão recebendo orientações para o atendimento
nos Centros.
Foi sugerido na reunião que o Programa divulgue os horários de atendimento
com a maior precisão possível. Tal solicitação será encaminhada ao Conselho
Estadual da População LGBT (CELGBT)
III) CESIT
Pelo que está sendo divulgado pela imprensa, o HUPE está passando por
dificuldades, e no momento não se tem informações sobre o andamento do
ambulatório.
A nova direção do HUPE, assim como da UERJ, já tomou posse, Será
proposta uma reunião com as duas instituições para retomada das conversas
institucionais.
Foi informado que o atendimento no IEDE está apresentando problemas,
com dificuldades de marcação através do SISREG. Foi sugerido conversar
com os representantes do CEDS no Comitê Estadual de Saúde da População
LGBT
IV) USO DE SILICONE INDUSTRIAL
Foram relatados casos de pacientes trans que apresentam problemas
decorrentes do uso de silicone industrial. Foi sugerida uma campanha
pública de divulgação sobre os perigos da utilização do silicone indústria,
Foi informado que o profissional de saúde muitas vezes não sabe como lidar
com os problemas apresentados, pois em cada paciente as consequências do
uso do silicone industrial é diferenciado.
Foi sugerida, antes da realização de eventual campanha, a realização de
pesquisas para levantamento e consolidação dos dados, inclusive com um
diagnóstico mais preciso sobre o número de casos (pois é importante termos
a quantificação do problema). A realização de pesquisas serve também para
um esclarecimento da população envolvida sobre os problemas decorrentes
do uso do silicone, uma vez que o próprio desenvolvimento da pesquisa
permitirá um maior debate sobre o assunto com a própria população
envolvida.

O representante do Grupo Arco Iris se coloca à disposição para esse
trabalho junto com a representante do Grupo Transrevolução
V) CONFERÊNCIA ESTADUAL LGBT.
A realização da Conferência Estadual LGBT está prevista para o mês de
março de 2016. Foi proposto o repasse das informações das Conferências
Regionais para a preparação dos participantes da etapa estadual. Foi
sugerida ainda a realização de uma Conferência Livre de Saúde LGBT.

PRÓXIMA REUNIÃO: 23 DE FEVEREIRO

