
  
  
  
  
  
  

COMITÊ   DE   ACOMPANHAMENTO   DA   POLÍTICA   DE   PROMOÇÃO   E   DEFESA   DOS   DIREITOS   DE   LÉSBICAS,   
GAYS,   BISSEXUAIS,   TRAVESTIS   E   TRANSEXUAIS   DO   ESTADO   DO   PARANÁ    (COMITÊ   LGBT   –   PR)   

1 Ata   da   Reunião   Ordinária   do   Comitê   LGBT   –   10/12/2020   
  

2 No  dia  dez  de  dezembro,  do  ano  de  2020,  via  a  ferramenta  de  videoconferência                
3 <conferencia.pr.gov.br/ComiteLGBT>,  deu-se  início  à  Reunião  Ordinária  do  Comitê  de           

4 Acompanhamento  da  Política  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  de  Lésbicas,  Gays,              

5 Bissexuais,  Travestis  e  Transexuais  do  Estado  do  Paraná  (Comitê  LGBT  –  PR).  Fizeram-se               
6 presentes,   Titular  Governamental:   Ana  Raggio  (SEJUF); Titular  da  Sociedade  Civil:   Thainã             
7 Eloá  Silva  Dionízio  (CRP)  e  Lucas  Siqueira  (Grupo  Dignidade);   Suplentes  da  Sociedade              
8 Civil:  Marcel  Cesar  Julião  Pereira  (CRP-PR);   Convidados(as)/Observadores(as):   Lucimar          
9 Godoy  (SESA),  Rosane  Freitas  (SESA),  Karollyne  Nascimento  (Transgrupo  Marcela           

10 Prado),  Mara  Franzoloso  (SESA),  Juliana  (DDCIST/SESA),  Luciana  Padrão  (SESA),  Janaina            
11 Plasido  (MPPR),  Luana  Barros  (NUCIDH  -  DPPR),  Ana  Cristina  Dalla  Lasta  (DAS/SEJUF),              
12 Mila  Rodrigues  (Residente  Técnica  DAS/SEJUF),  Fabian  Algarte  (Aliança  Nacional  LGBTI),            
13 Gustavo  Uchoa  (Mães  pela  Diversidade)  e  Daiane  Pego  (Residente  Técnica  SEJUF).  Ana              

14 Raggio  cumprimenta  a  todos  e  todas  presentes.  Antes  das  discussões  dos  pontos  de  pauta,  Ana                 

15 salientou  sobre  a  importância  da  data,  Dia  Internacional  do  Direitos  Humanos,  um  dia  relevante                
16 ao  âmbito  da  luta  LGBT,  uma  vez  que  a  carência  de  normativas  jurídicas  sobre  a  temática  está                   

17 presente  no  meio  nacional  e  internacional.  Ana  Raggio  dá  início  à  reunião  fazendo  a  chamada                 
18 dos  presentes.  Após  a  chamada,  deu-se  início  aos  pontos  de  pauta.   1.  Aprovação  da  pauta:                 

19 Após  a  leitura  da  pauta,  Ana  abriu  para  os(as)  participantes  indicarem  novos  pontos  de  pauta,                 

20 não  havendo  objeções  a  pauta  foi  aprovada  sem  alterações.   2.  Aprovação  das  atas  de                
21 reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  de  agosto  de  2020  e  da  reunião  ordinária  de               
22 setembro  de  2020:  Ana  Raggio  questiona  se  há  alguma  observação  para  alteração  das  atas,                
23 informando  que  não  foram  feitas  solicitações  nesse  sentido  diretamente  no  e-mail.  Não  havendo               

24 manifestações  contrárias,  as  atas  foram  aprovadas  para  publicação  no  DIOE  e  na  página  do                

25 Comitê  LGBT-PR.   3.  Proposta  de  calendário  das  reuniões  do  ano  de  2021:  Ana  afirma  que  a                  
26 presente  proposta  foi  construída  para  manter  a  periodicidade  atual  de  reuniões  (toda  primeira               

27 quinta-feira  do  mês),  a  qual  será  disponibilizada  por  e-mail,  com  a  primeira  reunião  iniciando  em                 
28 fevereiro.  Não  havendo  objeções,  o  calendário  foi  aprovado.   4.  Resposta  SESA  sobre  a               
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29 transferência  do  CPATT  (Protocolo  nº  16.782.168-5):  Ana  fez  a  leitura  da  resposta  ao               
30 protocolado,  enviado  pela  SESA  e  relembra  que,  inicialmente  a  discussão  deste  ponto  de  pauta                

31 se  deu  pela  transferência  do  CPATT  para  o  Hospital  Oswaldo  Cruz,  questionando  sobre  o                
32 gerenciamento  do  serviço  e  apontando  a  ausência  de  algumas  especialidades  no  quadro  de               

33 funcionários  para  o  público  que  necessita  do  atendimento  ambulatorial  do  CPATT  e              

34 comunicando  sobre  a  demanda  deste  serviço  ambulatorial  no  município  de  Londrina.  Após  a               
35 leitura,  Ana  abre  para  considerações.  Lucas  Siqueira  solicita  o  envio  deste  protocolado.  Gustavo               

36 Uchoa  fez  uma  observação  atentando  que  as  consultas  são  apenas  para  adultos  mesmo               
37 havendo  permissão,  conforme  Resolução  do  CFM,  para  adolescentes  acima  de  16  anos,  pois               

38 muitos  médicos  desconhecem  essa  permissão.  Lucas  agradece  pela  resposta  robusta  da  SESA,              

39 questiona  qual  é  o  tempo  da  fila  de  espera  no  CPATT  e  se  há  algum  planejamento  a  médio  e                     
40 longo  prazo  para  que  a  fila  diminua,  e  questiona  sobre  o  significado  das  novas  vagas  que  não                   

41 foram  preenchidas  por  conta  do  sistema  de  regulação.  Ana  Cristina  enfatiza  que  os  dados                
42 apresentados  no  protocolado  são  muito  importantes  e  solicita  essas  informações  oficialmente.             

43 Ana  Raggio  comunica  sobre  a  possibilidade  de  fazer  um  compilado  com  essas  informações  que                

44 a  SESA  enviou  para  utilização  dos  dados  apresentados,  tendo  em  vista  que  são  informações                
45 relevantes,  principalmente  para  a  Ana  Cristina  que  está  querendo  ir  na  Assembleia  Legislativa  e                

46 fazer  a  frente  parlamentar  para  o  processo  de  criação  de  leis  para  LGBT.  Assim,  irá  dialogar  com                   
47 a  SESA  sobre  a  possibilidade  de  publicação  desses  dados  de  forma  oficial.  Ana  Raggio  informa                 

48 para  Gustavo  que,  sobre  os  atendimentos  para  adolescentes,  a  SESA  já  foi  oficiada,  com                

49 questionamentos  referentes  ao  fluxo  de  atendimentos  a  adolescentes,  porém,  ainda  não  houve              
50 retorno.  Fabian  informa  que  a  resolução  do  CFM  permite  algumas  inserções  a  partir  da                

51 adolescência,  porém  isso  não  está  parametrizado  pelo  SUS.  Gustavo  Uchoa  informa  que              
52 pessoas  acima  de  16  anos  podem  fazer  o  uso  de  hormonização.  Fabian  atenta  que                

53 adolescentes  a  partir  de  12  a  14  anos  podem  começar  a  usar  bloqueadores  hormonais,  por  fim                  

54 agradece  resposta  da  SESA  e  solicita  mais  detalhamento  sobre  a  fila  e  vagas  de  atendimento  no                  
55 CPATT,  pois  há  relatos  de  pessoas  que,  mesmo  residindo  em  Curitiba,  não  conseguem               

56 atendimento  nos  últimos  meses.  Gustavo  pondera  que  adolescentes  de  12  a  14  só  podem  fazer                
57 o  uso  de  bloqueadores  no  Centro  de  Estudos  sobre  o  tema  e  lamenta  que  isso  não  seja  possível                    
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58 no  CPATT.  Fabian  informa  que  na  UFPR  isso  poderia  ocorrer.  Luana  Barros  questiona  se  o                 
59 serviço  já  é  prestado  no  município  de  Londrina  ou  está  na  fase  de  planejamento.  Rosane  Freitas                  

60 informa  que  sobre  a  fila  de  espera,  conforme  informação  do  CPATT,  no  início  de  2020  havia  291                   
61 pessoas  de  Curitiba,  e  221  pessoas  dos  demais  municípios  do  Paraná.  E,  sobre  o  tempo  de                  

62 espera,  informa  que  não  tem  uma  informação  precisa,  pois  alguns  profissionais  foram  afastados               

63 em  razão  da  pandemia.  No  entanto,  os  atendimentos  permaneceram  conforme  consta  no              
64 protocolado  lido.  Por  fim,  informa  que  irá  consultar  junto  ao  CPATT  referente  ao  tempo  de                 

65 espera.  Sobre  o  atendimento  para  adolescentes,  informa  que  está  sendo  encaminhada  resposta              
66 deste  protocolado,  e  sobre  o  novo  CPATT,  comunica  que  a  SESA  permanece  dialogando               

67 internamente  para  encaminhar  isso.  Karollyne,  em  complemento  às  informações  apresentadas           

68 por  Gustavo  sobre  o  atendimento  de  crianças  trans,  comunica  que  o  Hospital  de  Clínicas  afirmou                 
69 a  possibilidade  de  abertura  do  Centro  de  Pesquisa,  após  a  habilitação  de  seu  ambulatório.  Sobre                 

70 as  vagas  de  atendimento,  informa  que  tem  gente  há  mais  de  dois  anos  aguardando  na  fila  de                   
71 espera  sem  ser  chamado(a)  para  a  primeira  consulta,  e  acredita  que  em  razão  da  pandemia                 

72 possa  ter  aumentado  ainda  mais  este  prazo.  Sobre  o  ambulatório  de  Londrina,  informa  que  ele                 

73 continua  funcionando,  porém  não  é  vinculado  a  SESA  e  sim  ao  próprio  município,  com                
74 atendimento  por  profissionais  voluntários.  Por  fim,  complementa  para  Gustavo  sobre            

75 atendimento  para  pessoas  acima  de  16  anos,  segundo  informações  da  Secretária  do  Ministério               
76 da  Saúde,  os  adolescentes  trans  ainda  vão  demorar  para  conseguir  atendimento  nos  Centros  de                

77 pesquisa,  pois,  como  Fabian  lembrou,  depende  de  resolução  do  Ministério  da  Saúde  e  Portaria                

78 do  CFM.  Thainã  Eloá  informa  que  os  atendimentos  em  Londrina  são  realizados  por  profissionais                
79 voluntários.  Rosane  apresenta  informações  sobre  a  Portaria  nº  2.803,  de  19  de  novembro  de                

80 2013,  que  redefine  e  amplia  o  processo  transexualizador  no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).                
81 Nesta  consta  do  Art.  14,  §  2º,  que:  Em  relação  ao  cuidado  dos  usuários  e  usuárias  no  Processo                    

82 Transexualizador:  I  -  a  hormonioterapia  que  trata  esta  Portaria  será  iniciada  a  partir  dos  18                 

83 (dezoito)  anos  de  idade  do  paciente  no  processo  transexualizador;  e  II  -  os  procedimentos                
84 cirúrgicos  de  que  trata  esta  Portaria  serão  iniciados  a  partir  de  21  (vinte  e  um)  anos  de  idade.                    

85 Não  havendo  mais  objeções,  deliberou-se  pelo  aguardo  das  informações  complementares  sobre             
86 o  atendimento  em  Londrina,  se  já  está  em  funcionamento,  e  sobre  o  tempo  da  fila  de  espera                   
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87 para  atendimento  no  CPATT  e  planejamento  para  diminuição  dessa  fila  de  espera,  as  quais                
88 podem  ser  enviadas  por  e-mail.   5.  Resposta  SESA  sobre  o  Plano  Estadual  (Protocolo  nº                
89 16.487.820-1)  e  próximos  passos  sobre  o  Plano:   Ana  fez  a  leitura  do  protocolado  nº                
90 16.487.820-1,  que  contém  resposta  enviada  pela  SESA,  sobre  a  segunda  versão  das  ações  do                

91 eixo  Saúde  para  compor  o  II  Plano  Estadual  de  Políticas  Públicas  para  Promoção  e  Defesa  dos                  

92 Direitos  de  LGBT,  e  abre  para  considerações.  Lucas  questiona  se  a  não  renovação  do  Governo                 
93 Federal  nos  contratos  de  testes  de  HIV  e  DST  irá  impactar  o  Estado  do  Paraná.  Mara                  

94 Franzoloso  informou  que  falou  com  a  Dra.  Angélica  sobre  a  suspensão  da  genotipagem  do  HIV                 
95 e  que  no  dia  08  ocorreu  pregão  eletrônico  do  Ministério  da  Saúde,  e  estão  verificando  a                  

96 documentação  para  ver  se  conseguem  reverter  essa  problemática.  No  entanto,  receberam             

97 orientações  de  que  a  genotipagem  para  crianças  e  adolescentes  será  referenciada  para  a  UFRJ                
98 até  a  solução  definitiva,  já  a  dos  adultos  serão  referenciados  pela  Câmara  Técnica  Estadual.                

99 Fabian  parabeniza  a  SESA  e  solicita  que  o  material  de  publicidade  sobre  saúde,  cuidados  com  o                  
100 corpo  e  afins  incluam  as  demandas  e  necessidades  de  saúde  física  e  mental  também  da                 

101 população  trans.  Mara  Franzoloso  ainda  informa  que  foi  suspenso  provisoriamente  somente  os              

102 testes  de  genotipagem  e  que  os  testes  rápidos  estão  ocorrendo  normalmente,  e  solicita  que                
103 entrem  em  contato  pelo  email:   dstaids@sesa.pr.gov.br ,  em  caso  de  problemas  sobre  o  assunto.               

104 Ana  informa  que  tem  realizado  contato  reiteradamente  com  a  Secretaria  de  Comunicação  Social               
105 e  Cultura  solicitando  retorno  sobre  suas  contribuições  para  compor  o  novo  Plano  Estadual,  e,                

106 conforme  verificou  no  protocolo,  falta  uma  ação  para  colocarem  a  informação,  porém  ainda  não                

107 houve  retorno.  Sobre  a  Secretaria  de  Segurança  Pública,  conseguiu  que  o  protocolo  seja               
108 redirecionado  para  o  GT  LGBT,  que  existe  dentro  da  SESP,  pois  no  âmbito  do  GT  LGBT  tem                   

109 todas  as  corporações  que  compõem  a  Secretaria  e  Sociedade  Civil  para  poder  dialogar  e  com                 
110 isso  ter  a  participação  da  sociedade  civil  e  do  governo  para  construir  a  planilha  final  do  plano,  e                    

111 em  seguida  tramitar  no  âmbito  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  nos  próximos  meses.  Em                

112 relação  à  Secretária  de  Educação,  tem  realizado  alguns  contatos  reiterando  o  pedido  de  auxílio,                
113 mas  ainda  está  em  tramitação.  Por  fim,  informa  que  irá  continuar  nessas  tratativas  para  ter                 

114 retorno  das  Secretarias  para  que  possa  no  próximo  ano  fazer  o  lançamento  do  plano  atualizado,                 
115 pois  por  hora  a  SESA  e  a  SETI  são  as  únicas  Secretarias  que  apresentaram  e  tiveram  as  ações                    
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116 aprovadas  por  este  Comitê.  A  plenária  concorda  com  as  alterações  das  ações  do  eixo  saúde  da                  
117 SESA  para  compor  o  novo  Plano  Estadual.  Sendo  o  que  tinha  para  trazer  nesse  momento,                 

118 passa  para  o  próximo  ponto  de  pauta.   6.  Políticas  Públicas  para  Crianças  e  Adolescentes                
119 Trans:   Ana  informa  que  essa  pauta  foi  solicitada  pela  Thamirys  que  não  está  presente,  assim                 

120 abriu  para  manifestações.  Perante  a  ausência  de  manifestações,  este  ponto  de  pauta  será               

121 reiterado  na  próxima  reunião  do  Comitê,  caso  a  Thamirys  esteja  presente.   7.  Informes:   Ana                
122 comunica  que  foi  recebido  retorno  positivo  da  OAB  para  adesão  à  Rede  de  Atenção  a  Casos  de                  

123 Violência  Contra  Pessoas  LGBT,  também  houve  a  resposta  positiva  da  Secretaria  de  Segurança               
124 Pública  manifestando  interesse  em  aderir  à  rede  e  já  estão  sendo  realizadas  providências               

125 cabíveis  para  realizar  a  adesão.  Ademais,  informa  que  há  uma  nova  integrante  da  equipe  do                 

126 Departamento,  Hiolany,  que  traz  novas  ideias  para  trabalhar  no  âmbito  das  ações  de               
127 empregabilidade  que  até  agora  não  conseguimos  avançar  muito.  Janaina  Plasido  solicita  o              

128 número  do  ofício  que  foi  enviado  ao  MPPR,  sobre  a  adesão  à  Rede.  Ana  informa  que  fará  o                    
129 envio  das  informações  à  Janaína,  conforme  solicitado.  Por  fim,  Ana  informa  que  o  projeto  sobre                 

130 empregabilidade  já  está  sendo  elaborado  e  assim  que  for  concluído  será  apresentado  para               

131 analise  do  Comitê,  e  sobre  a  proposta  de  Pacto  da  empregabilidade  ainda  não  houve  retorno  do                  
132 Ministério  Público  do  Trabalho,  já  foi  reiterado  o  pedido,  mas  ainda  não  houve  retorno.  Karollyne                 

133 informa  que  o  pátio  de  sol  da  penitenciária  de  Rio  Branco  já  está  pronto  para  uso.  Ana  Raggio                    
134 agradeceu  a  presença  de  todas  as  pessoas.  Sem  mais,  a  reunião  foi  encerrada.  A  presente  ata                  

135 foi  lavrada  por  Edimara  do  Nascimento  Quirino  e  revisada  pela  servidora  Ana  Raggio  e  pela                 

136 Residente   Técnica   Daiane   Pego.     
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