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Casamento gay e o impacto na saúde
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Políticas favoráveis ou contrárias ao casamento gay podem ter impacto na saúde das

minorias sexuais, revelam recentes estudos que avaliam as implicações de legislações no

dia a dia das pessoas.

Um exemplo foi o que aconteceu após as eleições de 2004 nos EUA. Catorze estados

aprovaram emendas constitucionais para limitar a definição de casamento para a união

entre um homem e uma mulher, o que significou, na prática, banir o casamento gay.

Um estudo acompanhou a saúde mental de lésbicas, gays e bissexuais (LGB) que viviam

nesses estados e descobriu que essas pessoas apresentam maiores taxas de

transtornos psiquiátricos do que as pessoas LGB que vivem em estados sem tais

alterações.

Os pesquisadores também avaliaram uma amostra de indivíduos antes e após a mudança

que vetou o casamento gay: os casos de transtornos de humor aumentaram 38%, os de

transtornos por uso de álcool em 42% e os de transtornos de ansiedade generalizada

deram um salto de 248%.

Mas o inverso é verdadeiro? Uma legislação que permite o casamento gay pode ter um

efeito protetor sobre a saúde mental de gays e lésbicas?

Um outro estudo feito em Massachusetts, publicado no ano passado, tentou responder

essa questão. O trabalho analisou 1.211 homens homossexuais e bissexuais durante os

12 meses antes e 12 meses após a votação de 2003 para legalizar o casamento gay.

Os resultados mostraram que, nos 12 meses seguintes à mudança na lei do casamento,

as visitas médicas por problemas físicos entre homens gays e bissexuais diminuíram

13%, e os custos em saúde apresentaram queda de 10% (em comparação aos 12 meses

anteriores à mudança na lei).

Visitas ao médico associadas a problemas de saúde mental entre os homens gays e

bissexuais também caíram 13%, e os custos em saúde 14%.

Estudos desse tipo têm limitações metodológicas, e os resultados não podem ser

generalizados a todas as pessoas. Do ponto de vista individual, também há outros

fatores que poderiam influenciar a saúde mental dos homossexuais e bissexuais.

Mas, de qualquer forma, é importante esse conjunto de evidências que começa a se

formar sobre o impacto de determinadas leis na saúde das pessoas.

 

COMPRAR

COMPRAR

1. TV por assinatura merece Vale-
Cultura?

2. Receita

3. Em defesa do homossexualismo

4. O multipresidente

5. Desafio de verdade

PUBLICIDADE

ARGO (DVD)

Ben Aff leck (Diretor)

Por: 39,90

ERA UMA VEZ UM
SEGREDO

Mimi Alford

De: 32,90

Por: 27,90

A CAÇADA

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio Vídeo Shopping

+SEÇÕES

 

 Maior | Menor  Enviar por e-mail  Comunicar erros  Link http://folha.com/no1236715          

TEMAS DO DIA PORTOS CORINTHIANS TEIXEIRA SUCESSÃO PAPAL CLASSIFICADOS TV FOLHA HORÓSCOPO ACERVO FOLHA

LOGOUT

ASSINE A FOLHA

ATENDIMENTO

QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2013 11H43

 Site  OK

SÃO PAULO 25°C
OUTRAS CIDADES

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gilbertodimenstein/1237561-tv-por-assinatura-merece-vale-cultura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antoniodelfim/1237374-receita.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/1237377-em-defesa-do-homossexualismo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/fernandorodrigues/1237381-o-multipresidente.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/cristinagrillo/1237386-desafio-de-verdade.shtml
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1197702?tracking_number=783
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1201002?tracking_number=783
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1200975?tracking_number=783
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=58&grp=src:13;creative:barrauol_superior;link:email_gratis&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://noticias.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://esporte.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://entretenimento.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://mulher.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://radio.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://tvuol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml#
http://www1.folha.uol.com.br/colunas
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml#
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml#
http://tools.folha.com.br/send?site=emcimadahora&url=http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml
http://tools.folha.com.br/feedback?url=http://www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml
http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=referrer
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1236715&original_referer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml&text=Casamento%20gay%20e%20o%20impacto%20na%20sa%C3%BAde&via=folha_com&related=folha_com&lang=pt-br&source=tweetbutton
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml
http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&tt=Casamento%20gay%20e%20o%20impacto%20na%20sa%C3%BAde&du=http%3A%2F%2Ffolha.com%2Fno1236715
http://feeds.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/rss091.xml
javascript:void(0)
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1237449-presidencia-flagra-irregularidades-em-estatais-de-portos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/1237425-corinthians-apresenta-dossie-contra-a-conmebol.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/1237536-a-doce-vida-de-ricardo-teixeira-apos-um-ano-de-exilio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/sucessaopapal/
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://acervo.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml
http://www.assinefolha.com.br/?gid=FOL
https://atendimento.folha.com.br/atendefolha/Principal.do
http://www.folha.uol.com.br/
http://tempo.folha.com.br/sp/sao_paulo


27/02/13 Folha de S.Paulo - Colunistas - Cláudia Collucci - Casamento gay e o impacto na saúde - 27/02/2013

www1.folha.uol.com.br/colunas/claudiacollucci/1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml 2/2

FOLHA DE S.PAULO

Sobre a Folha

Expediente

Folha en español

Folha in English

E-mail Folha

Empreendedor Social

Fale Conosco

Ombudsman

Atendimento ao Assinante

ClubeFolha

PubliFolha

Banco de Dados

Datafolha

Folhapress

Treinamento

Folha Memória

Trabalhe na Folha

Publicidade

Feeds do site

Regras de acesso ao site

Logout

Assine a Folha

Folha de hoje

Folha Digital

POLÍTICA

Poder

Poder&Política

Eleições

Folhaleaks

MUNDO

Mundo

BBC Brasil

Folha Transparência

ECONOMIA

Mercado

Folhainvest

Indicadores

OPINIÃO

Editoriais

Blogs

Colunas

Tendências/Debates

COTIDIANO

Cotidiano

Revista sãopaulo

DNA Paulistano

Educação

Ranking Universitário

Trânsito

Pelo Brasil

Ribeirão Preto

Loterias

Chuvas

ESPORTE

Esporte

Brasileiro

Copa 2014

Rio 2016

Paulista 2013

Tênis

Turfe

F1

CIÊNCIA

Ciência

Ambiente

SAÚDE

Equilíbrio e Saúde

CULTURA

Comida

Cartuns

Guia

Folhateen

Grade de TV

Ilustrada

Ilustríssima

Melhor de SP

Quadrinhos

Serafina

TEC

Tec

F5

F5

Horóscopo

Televisão

Bichos

Humanos

Celebridades

Horóscopo

Colunistas

Estranho!

Eu Amo

#fofices

Fotos

Vídeos

+SEÇÕES

Acervo Folha

Classificados

Em Cima da Hora

Erramos

Especiais

Fotografia

Folhinha

Horóscopo

Infográficos

Turismo

Folha 10

The New York Times

Financial Times

The Guardian

TV FOLHA

TV

CLASSIFICADOS

Imóveis

Veículos

Empregos

Negócios e Carreiras

PAINEL DO LEITOR

Painel do Leitor

Semana do Leitor

Envie sua Notícia

Paute a Folha

Comentar esta reportagem

Cláudia Collucci é repórter especial da Folha, especializada na área da

saúde. Mestre em história da ciência pela PUC-SP e pós graduanda em

gestão de saúde pela FGV-SP, foi bolsista da University of Michigan (2010)

e da Georgetown University (2011), onde pesquisou sobre conflitos de

interesse e o impacto das novas tecnologias em saúde. É autora dos livros

"Quero ser mãe" e "Por que a gravidez não vem?" e coautora de "Experimentos e

Experimentações". Escreve às quartas, no site.

Termos e condições

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

Mark Bow den

De: 32,90

Por: 27,90

FAÇA ACONTECER -
MULHERES, TRABALHO
E A VONTADE DE
LIDERAR

Sheryl Sandberg

De: 34,50

Por: 27,90

O HOMEM QUE NÃO
QUERIA SER PAPA

Andréas Englisch

De: 49,90

Por: 39,90

Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de

comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress (pesquisa@folhapress.com.br).

UOL Cliques

SKY LIGHT é mais diversão

122 canais + 1 ponto extra sem custo a partir de R$69,90
A ssine.Sky .com.br

Escolha ir de TAM

Floripa - SP(CGH): Trechos a partir de 4x R$40 ou R$160.
TA M.com.br

Perca até 3kg por Semana

Emagreça Rápido com Quindramina Até 15kg no mês. Apenas R$54,49
www.quindramina.com.br

Anuncie aqui

http://www1.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/
http://www1.folha.uol.com.br/expediente/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/en/
http://email.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.com.br/empreendedorsocial/
http://www1.folha.uol.com.br/falecomafolha/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ombudsman/
http://atendefolha.folha.com.br/
http://clubefolha.folha.com.br/
http://publifolha.folha.com.br/
http://bd.folha.uol.com.br/
http://datafolha.folha.uol.com.br/
http://www.folhapress.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/
http://www1.folha.uol.com.br/folhamemoria/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/trabalhe/vagas.html
http://www.publicidade.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/740140-confira-lista-de-feeds-do-site-da-folha.shtml
http://www.folha.com.br/121722/
http://paywall.folha.uol.com.br/logout?done=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml
http://assine.folha.com.br/folha/assinatura/?gid=FOL
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/
http://edicaodigital.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/poder/
http://www.folha.com.br/112214/
http://www.folha.com.br/121073/
http://folhaleaks.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/bbc/
http://transparencia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/
http://folhainvest.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/indicadores/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/blogs/
http://www1.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/
http://www1.folha.com.br/especial/2012/dnapaulistano/
http://www1.folha.uol.com.br/saber/
http://ruf.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/transito
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/pelobrasil/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/
http://www1.folha.uol.com.br/loterias/mega_sena.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2010/chuvas/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/
http://www.folha.com.br/120803
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2011/copa2014/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/rumoaorio/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/campeonatopaulista/seriea/
http://www.folha.com.br/120243
http://turfe.folha.com.br/
http://www.folha.com.br/110531
http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/
http://www1.folha.uol.com.br/comida/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/
http://guia.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/tv/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2012/omelhordesaopaulo
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum
http://www1.folha.uol.com.br/serafina/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/
http://f5.folha.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/
http://www.folha.com.br/112031
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/
http://www.folha.com.br/112039
http://www.folha.com.br/112034
http://www.folha.com.br/112033
http://www.folha.com.br/112102
http://f5.folha.uol.com.br/videos/
http://acervo.folha.com.br/
http://classificados1.folha.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/emcimadahora/
http://www1.folha.uol.com.br/erramos/
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2013/
http://fotografia.folha.com.br/galerias/
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/
http://www1.folha.uol.com.br/horoscopo/
http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/
http://www1.folha.uol.com.br/turismo/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/1117396-leia-o-folha-10-revista-semanal-para-tablets.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/nyt/
http://www1.folha.uol.com.br/financialtimes/
http://www1.folha.uol.com.br/guardian/
http://www1.folha.uol.com.br/tv/
http://classificados.folha.com.br/imoveis/
http://classificados.folha.com.br/veiculos/
http://classificados1.folha.com.br/empregos/
http://classificados.folha.com.br/negocios/
http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/semanadoleitor/
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/envie_sua_noticia.shtml
http://www1.folha.com.br/paineldoleitor/pauteafolha/
http://comentarios1.folha.com.br/comentar?hash=c2VydmljZTpGb2xoYSAtIENvbHVuaXN0YXN8Y2F0ZWdvcnk6Q2zhdWRpYSBDb2xsdWNjaXx0aXRsZTpDYXNhbWVudG8gZ2F5IGUgbyBpbXBhY3RvIG5hIHNh%2BmRlfHVybDpodHRwOi8vd3d3MS5mb2xoYS51b2wuY29tLmJyL2NvbHVuYXMvY2xhdWRpYWNvbGx1Y2NpLzEyMzY3MTUtY2FzYW1lbnRvLWdheS1lLW8taW1wYWN0by1uYS1zYXVkZS5zaHRtbHx0eXBlOm5ld3N8ZXh0ZXJuYWxfaWQ6MTIzNjcxNQ%3D%3D
http://comentarios1.folha.com.br/termos
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1200975?tracking_number=783
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1200894?tracking_number=783
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1200890?tracking_number=783
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1200894?tracking_number=783
http://www.livraria.folha.com.br/catalogo/1200890?tracking_number=783
mailto:pesquisa@folhapress.com.br
http://cliques.uol.com.br/
http://click.siga.uol.com.br/LINKS?id=7272357be4a740b28b1794793399ec05&msg=UENPRrq2XW%2FwOWib2CVS4KWpu0DaVolYGwa24drLl51sO7GqmQYX6LnRzT7hchNZhUrnwpMaKUWm9ISJ2%2FoD4%2FEc7bJiP%2FSkLttcpKjXn923v2YnYy4kndl4Th3V7FbsbeIjgRHKwUYLPTp%2F6fNWAKtSIDFZyK55kQj%2B08r%2BB07lXPSmI41ZmCH1yKhXN37DOY8KIYL1cS52fRqtEDQl0AzL9kRqgmwux2MB7bDEUFKc8t03Y3hEEOtjUyE2eMmBc584L8%2BZulqkiZbrftq1CAj%2BR1%2FM3sb8XZyyNwQjJpdfhjcRzAG7YQ2cI1heYEHGRd9Ci9bV5VZv9tylZdEK5F%2BcFEFF6x%2BFxfluvs486AvHZzMQrDcgAlE326zDAxzTt65TuAaijzsFYbtTBQxxiBa0tnYERXxRJ1XJb%2FpdPV0fveK%2B%2FaPURUP2fUE6XmDOvxx35IjP1lkvmmtbEFPRIUXeM3lp6ctTjq0%2BggAOjWhmEw1UyTpPgw%3D%3D&urlRedir=http%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fclk%3B268440440%3B94268083%3Bl&urlReferer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml&caf=8daf2b7da40f4c6296445ecc9957ed17&idtAd=0&idtAdv=736590&idtCr=941180&idtFl=2807081
http://click.siga.uol.com.br/LINKS?id=7272357be4a740b28b1794793399ec05&msg=UENPRrq2XW%2FwOWib2CVS4KWpu0DaVolYGwa24drLl51sO7GqmQYX6LnRzT7hchNZhUrnwpMaKUWm9ISJ2%2FoD4%2FEc7bJiP%2FSkLttcpKjXn923v2YnYy4kndl4Th3V7FbsbeIjgRHKwUYLPTp%2F6fNWAKtSIDFZyK55kQj%2B08r%2BB07lXPSmI41ZmCH1yKhXN37DOY8KIYL1cS52fRqtEDQl0AzL9kRqgmwux2MB7bDEUFKc8t03Y3hEEOtjUyE2eMmBc584L8%2BZulqkiZbrftq1CAj%2BR1%2FM3sb8XZyyNwQjJpdfhjcRzAG7YQ2cI1heYEHGRd9Ci9bV5VZv9tylZdEK5F%2BcFEFF6x%2BFxfluvs486AvHZzMQrDcgAlE326zDAxzTt65TuAaijzsFYbtTBQxxiBa0tnYERXxRJ1XJb%2FpdPV0fveK%2B%2FaPURUP2fUE6XmDOvxx35IjP1lkvmmtbEFPRIUXeM3lp6ctTjq0%2BggAOjWhmEw1UyTpPgw%3D%3D&urlRedir=http%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fclk%3B268440440%3B94268083%3Bl&urlReferer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml&caf=8daf2b7da40f4c6296445ecc9957ed17&idtAd=0&idtAdv=736590&idtCr=941180&idtFl=2807081
http://click.siga.uol.com.br/LINKS?id=7272357be4a740b28b1794793399ec05&msg=UENPRrq2XW%2FwOWib2CVS4KWpu0DaVolYGwa24drLl51sO7GqmQYX6LnRzT7hchNZhUrnwpMaKUWm9ISJ2%2FoD4%2FEc7bJiP%2FSkLttcpKjXn923v2YnYy4kndl4Th3V7FbsbeIjgRHKwUYLPTp%2F6fNWAKtSIDFZyK55kQj%2B08r%2BB07lXPSmI41ZmCH1yKhXN37DOY8KIYL1cS52fRqtEDQl0AzL9kRqgmwux2MB7bDEUFKc8t03Y3hEEOtjUyE2eMmBc584L8%2BZulqkiZbrftq1CAj%2BR1%2FM3sb8XZyyNwQjJpdfhjcRzAG7YQ2cI1heYEHGRd9Ci9bV5VZv9tylZdEK5F%2BcFEFF6x%2BFxfluvs486AvHZzMQrDcgAlE326zDAxzTt65TuAaijzsFYbtTBQxxiBa0tnYERXxR8hdl5o9s998fveK%2B%2FaPURbXH5fUTUsMZ7lXC4oVMhLkDs6VLKv8VcoZ%2Fuzwodt5fjq0%2BggAOjWi2wuU8Obvw8A%3D%3D&urlRedir=http%3A%2F%2Fia.nspmotion.com%2Fclick%2F%3Fcap%3D139270%26c%3D1567%26r%3D%5Btimestamp%5D%26t%3Dtrue&urlReferer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml&caf=8daf2b7da40f4c6296445ecc9957ed17&idtAd=0&idtAdv=735442&idtCr=967913&idtFl=2816168
http://click.siga.uol.com.br/LINKS?id=7272357be4a740b28b1794793399ec05&msg=UENPRrq2XW%2FwOWib2CVS4KWpu0DaVolYGwa24drLl51sO7GqmQYX6LnRzT7hchNZhUrnwpMaKUWm9ISJ2%2FoD4%2FEc7bJiP%2FSkLttcpKjXn923v2YnYy4kndl4Th3V7FbsbeIjgRHKwUYLPTp%2F6fNWAKtSIDFZyK55kQj%2B08r%2BB07lXPSmI41ZmCH1yKhXN37DOY8KIYL1cS52fRqtEDQl0AzL9kRqgmwux2MB7bDEUFKc8t03Y3hEEOtjUyE2eMmBc584L8%2BZulqkiZbrftq1CAj%2BR1%2FM3sb8XZyyNwQjJpdfhjcRzAG7YQ2cI1heYEHGRd9Ci9bV5VZv9tylZdEK5F%2BcFEFF6x%2BFxfluvs486AvHZzMQrDcgAlE326zDAxzTt65TuAaijzsFYbtTBQxxiBa0tnYERXxR8hdl5o9s998fveK%2B%2FaPURbXH5fUTUsMZ7lXC4oVMhLkDs6VLKv8VcoZ%2Fuzwodt5fjq0%2BggAOjWi2wuU8Obvw8A%3D%3D&urlRedir=http%3A%2F%2Fia.nspmotion.com%2Fclick%2F%3Fcap%3D139270%26c%3D1567%26r%3D%5Btimestamp%5D%26t%3Dtrue&urlReferer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml&caf=8daf2b7da40f4c6296445ecc9957ed17&idtAd=0&idtAdv=735442&idtCr=967913&idtFl=2816168
http://click.siga.uol.com.br/LINKS?id=7272357be4a740b28b1794793399ec05&msg=UENPRrq2XW%2FwOWib2CVS4KWpu0DaVolYGwa24drLl51sO7GqmQYX6LnRzT7hchNZhUrnwpMaKUWm9ISJ2%2FoD4%2FEc7bJiP%2FSkLttcpKjXn923v2YnYy4kndl4Th3V7FbsbeIjgRHKwUYLPTp%2F6fNWAKtSIDFZyK55kQj%2B08r%2BB07lXPSmI41ZmCH1yKhXN37DOY8KIYL1cS52fRqtEDQl0AzL9kRqgmwux2MB7bDEUFKc8t03Y3hEEOtjUyE2eMmBc584L8%2BZulqkiZbrftq1CAj%2BR1%2FM3sb8XZyyNwQjJpdfhjcRzAG7YQ2cI1heYEHGRd9Ci9bV5VZv9tylZdEK5F%2BcFEFF6x%2BFxfluvs486AvHZzMQrDcgAlE326zDAxzTt65TuAaijzsFYbtTBQxxiBa0tnYERXxRPo5xUZNjhV4fveK%2B%2FaPUReXqtgNYXQK11aHjUdtGDhIpT12bSe0gPa7QMKK%2BfnbEjq0%2BggAOjWjOk%2BQCqWtHVA%3D%3D&urlRedir=http%3A%2F%2Fwww.quindramina.com.br&urlReferer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml&caf=8daf2b7da40f4c6296445ecc9957ed17&idtAd=0&idtAdv=735881&idtCr=957697&idtFl=2800093
http://click.siga.uol.com.br/LINKS?id=7272357be4a740b28b1794793399ec05&msg=UENPRrq2XW%2FwOWib2CVS4KWpu0DaVolYGwa24drLl51sO7GqmQYX6LnRzT7hchNZhUrnwpMaKUWm9ISJ2%2FoD4%2FEc7bJiP%2FSkLttcpKjXn923v2YnYy4kndl4Th3V7FbsbeIjgRHKwUYLPTp%2F6fNWAKtSIDFZyK55kQj%2B08r%2BB07lXPSmI41ZmCH1yKhXN37DOY8KIYL1cS52fRqtEDQl0AzL9kRqgmwux2MB7bDEUFKc8t03Y3hEEOtjUyE2eMmBc584L8%2BZulqkiZbrftq1CAj%2BR1%2FM3sb8XZyyNwQjJpdfhjcRzAG7YQ2cI1heYEHGRd9Ci9bV5VZv9tylZdEK5F%2BcFEFF6x%2BFxfluvs486AvHZzMQrDcgAlE326zDAxzTt65TuAaijzsFYbtTBQxxiBa0tnYERXxRPo5xUZNjhV4fveK%2B%2FaPUReXqtgNYXQK11aHjUdtGDhIpT12bSe0gPa7QMKK%2BfnbEjq0%2BggAOjWjOk%2BQCqWtHVA%3D%3D&urlRedir=http%3A%2F%2Fwww.quindramina.com.br&urlReferer=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fcolunas%2Fclaudiacollucci%2F1236715-casamento-gay-e-o-impacto-na-saude.shtml&caf=8daf2b7da40f4c6296445ecc9957ed17&idtAd=0&idtAdv=735881&idtCr=957697&idtFl=2800093
http://cliques.uol.com.br/

