SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

COMITÊ TÉCNICO ESTADUAL SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT
ATA
Data/Horário

27/06/2017 das 9:30h as 12h

Local

SALA 403 G- Superintendência de Atenção Básica

Participantes

André Feijó Barroso - SAB/SES
André Schmidt- SAB/SES
Danielle Cristine - ATPSE/SES
Emanoel Sabóia - SUGUH/SES
Kathyla Katheryne – ASTRA
Mayara Fafini- CRP-RJ
Zelia Souza Sales- SAB/SES

Pauta

Processo Transexualizador (Nome Social)

1) Foi informado que nos dias 25 e 26 de julho de 2017 haverá o Seminário sobre o Processo
Transexualizador em Brasília/DF e Danielle Cristine da Assessoria Técnica de Participação Social e
Equidade da SES-RJ quem vai. 2) O Seminário de Saúde LGBT deve ser feito, pois esta é uma ação
que consta na Programação Anual de Saúde do Estado (PAS) como uma atribuição do estado que
poderá contar com parceria do município. Foi questionada, no entanto, a viabilidade do evento como
havia sido previsto levando em conta o cenário atual de instabilidade de recursos. Foi pensado que
talvez a opção para alcançar mais municípios seja uma Web Conferência. 3) Foi debatida a proposta
de inclusão do Nome Social na rede de saúde, na entrada do paciente nos atendimentos das
emergências. O formato seria o de colocar o Nome de Registro mais o Nome Social, especificandose esse último. Ressaltou aqui a importância da formação continuada para que essa política seja
eficaz. Foi sugerido material didático e ação mais ativa da UNASUS. Foi argumentado também que
há resistências por causa do preconceito, ou seja, mesmo com material didático e treinamento,
muitos/as profissionais se recusam a tratar as pessoas pelo Nome Social. 4) Foi abordada também a
questão da hormonização para adolescentes trans. Essa demanda foi ultimamente feita judicialmente
para uma adolescente trans do DEGASE, mas como ainda há no Rio de Janeiro um impedimento
legal para o acompanhamento médico de hormonização de adolescentes trans, ficou-se de ver como
podemos atuar junto ao CREMERJ para que, a exemplo de São Paulo, possam ser feitos
atendimentos dessa natureza também no Rio de Janeiro.

**Próxima reunião do Comitê – 25/07/2017 as 9:30h na SAB
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