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Introdução

A sexualidade humana se exprime das mais diversas formas e em todos os
contextos socioculturais. Entretanto, diferentes momentos históricos produzem
padrões de normalidade para esta que é uma das mais complexas
características

humanas.

Tais

padrões,

datados

e

contextualizados

historicamente, são geralmente sancionados como verdades absolutas sobre o
comportamento humano. Nas sociedades ocidentais, os padrões dominantes
têm sido aqueles alinhados com as condutas heterossexuais. Tais condutas, no
entanto, devem estar em conformidade com a manutenção do poder patriarcal.
Nesse sentido, a expressão da sexualidade humana só vem sendo
considerada como normal no contexto sociocultural ocidental quando está em
conformidade com a vivência heterossexual, monogâmica e sancionada por lei.

Até o século XIX, os comportamentos sexuais desviantes do “padrão
heterossexual/patriarcal

normal”,

como,

por

exemplo,

as

práticas

homossexuais, eram abordados como uma questão de moralidade e
desobediência aos desígnios divinos, e tal “anormalidade” deveria se reprimida
pela Igreja e pelo Estado. Com o advento do racionalismo científico, diversos
ramos da ciência e da medicina se ocuparam dessa questão, e a
homossexualidade passou, então, a ser definida como patologia, ou seja,
doença psicológica e fisiológica. No lugar de uma repressão sistemática das
práticas sexuais ditas desviantes, instala-se uma produção massiva de
discursos sobre o sexo (FOUCAULT, 1980). Tanto o discurso moral-religioso
medieval como o científico exerceram a mesma função: reprimir toda
expressão da sexualidade que não estivesse consonante com o projeto político
patriarcal vigente.

Nesse sentido, tal ideia de desvio moral ou anomalia vem privando, ao longo
da história, diversas pessoas de seus direitos à liberdade de expressão, ao
livre desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à dignidade. Contudo, a
diversidade sexual insiste em se afirmar, mesmo enfrentando todos esses
dispositivos repressivos. Sua prevalência é de difícil definição, mas, mesmo
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sendo uma minoria, ela engloba um conjunto significativo de sujeitos que, sem
a sua prática, se sentem destituídos de uma identidade pessoal.

No entanto, os sujeitos com condutas homossexuais (orientação sexual e
afetiva para pessoas do mesmo sexo) e bissexuais (orientação sexual e afetiva
para ambos os sexos) e os travestis e os transexuais (sujeitos não identificados
com um único modelo de feminilidade ou masculinidade) fazem parte da cena
política, produtiva, social e cultural de todos os conjuntos societários, inclusive
nos grupos mais conservadores.

O saldo dessa luta de forças entre a repressão sexual e a afirmação da
diversidade sexual pode ser observado no comprometimento dos direitos
humanos em relação à saúde, ao trabalho, à educação, ao emprego, ao lazer e
à segurança privada e pública de lésbicas, gays, bissexuais e de travestis e
transexuais. Todavia, simultaneamente aos movimentos de controle do
comportamento humano, também aconteceram os movimentos de resistência e
de mudança social. No campo da sexualidade, vale ressaltar o importante
papel dos movimentos Feminista e de Defesa dos Direitos dos Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais, que têm produzido uma mudança abissal
nos padrões de aceitabilidade das diversas formas de expressão da
sexualidade humana na sociedade contemporânea.

Na América Latina e no Caribe, os modos de expressão da sexualidade são
marcados por claros antagonismos (PAIVA, 2008). A formação do povo das
Américas conformou tanto valores morais puritanos cristãos, como, por
exemplo, a castidade, como exaltou a sensualidade das festas pagãs dos
povos nativos. A combinação das tradições nativas do continente com a
diáspora africana, ambas apartadas da tradição judaico-cristã trazida pelos
imigrantes colonizadores europeus, contribui para a convivência complexa de
valores morais e tradições culturais distintas.

Esses opostos se refletem na dinâmica social contemporânea da América
Latina e do Caribe. No Brasil, por exemplo, apesar de serem promovidas
paradas do orgulho Gay com o maior número de participações no mundo,
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estima-se que, a cada três dias, um cidadão homossexual seja assassinado
(BRASIL, 2004, RAMOS & CARRARA, 2006). Assim sendo, diante desse
contexto de extermínio e repressão à diversidade sexual, há a necessidade
emergencial de os Estados democráticos praticarem o direito sexual como
direito humano.

Na adolescência e juventude, a garantia dos direitos humanos se torna ainda
mais fundamental, na medida em que nessa fase do desenvolvimento os
sujeitos se encontram em situações de maior vulnerabilidade. Sem deter poder
econômico e, em inúmeros contextos, sem poder político também, esses
cidadãos são frequentemente tutelados e impedidos de participar ativamente
das decisões coletivas sobre sua saúde e, por conseguinte, sobre sua vida
(DAVIS, 2003).

A viabilização de uma atenção integral à saúde de adolescentes e jovens
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT – tem como
função primordial a garantia dos Direitos Humanos dessa população, direitos
esses que já fazem parte do marco legal internacional. Assim, o objetivo deste
documento é delinear as diretrizes básicas para a organização dos serviços de
saúde com vista à proteção e à garantia do direito à vida desses adolescentes
e jovens.

1 – Marco legal internacional

O marco legal aqui descrito se refere à aplicabilidade dos princípios dos
Direitos Humanos já existentes nas questões relacionadas à sexualidade.
Estes direitos incluem liberdade, igualdade, privacidade, autonomia, integridade
e dignidade para todas as pessoas. A garantia dos direitos humanos nesse
contexto promove a igualdade no acesso às condições que permitam a
expressão da sexualidade livre de qualquer forma de coerção, discriminação ou
violência.
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Com essa mesma base de princípios, a Organização Mundial da Saúde
assegura que a possibilidade de se alcançar o mais alto padrão possível de
saúde se constitui como um dos direitos fundamentais de cada ser humano,
sem distinção de raça, cor, crença política, condição econômica ou social
(WHO, 2008). Sem a garantia do direito à saúde não há como garantir o direito
à vida.

No âmbito das Nações Unidas, podemos mencionar os seguintes instrumentos
de defesa dos direitos humanos:

• Declaração Universal dos Direitos Humanos
http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php
• Convenção sobre os Direitos da Criança
http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf
• Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
• Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
• Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

Vale notar que os direitos sexuais, estabelecidos como direitos humanos, vêm
sendo debatidos em diversos encontros internacionais. Dentre estes, podem
ser citados:
¾ A

Conferência

das

Nações

Unidas

sobre

População

e

Desenvolvimento, no Cairo (Egito), em 1994, representa um marco
para a reflexão dos direitos sexuais. A sexualidade deixa de estar
associada apenas à lógica da reprodução – abrangendo temas como
violência sexual e planejamento familiar –, passando a ser considerada
também pela perspectiva do bem-estar e do prazer.
¾ Em 1995, a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim
(China), consolida a relação entre direito e sexualidade. O tema da
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discriminação com base na orientação sexual foi formalmente
apresentado nessa Conferência pela delegação da Suécia, mas não foi
aprovado devido a objeções morais e ideológicas.
¾ O debate é retomado em 2000, em Santiago (Chile), na conferência
regional das Américas – preparatória para a Conferência Mundial
contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas
Conexas de Intolerância, realizada em 2001, em Durban (África do
Sul). No Chile, é aprovada a Declaração de Santiago, que compromete
todos os países do continente com o texto que menciona a
discriminação motivada por orientação sexual como forma agravada de
discriminação racial e orienta os Estados a preveni-la e combatê-la.
Porém, em Durban, a proposta não foi aceita.
¾ Em 2006, no Canadá, a Conferência Internacional sobre os Direitos
Humanos de LGBT estabeleceu recomendações para a garantia dos
direitos fundamentais dessa população. Em novembro de 2006, um
encontro na Indonésia elabora os Princípios de Yogyakarta, que foram
lançados na IV Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em
2007, na Suíça. Esse documento versa sobre a Aplicação da Legislação
Internacional de Direitos Humanos em relação à Orientação Sexual e
Identidade de Gênero.
¾ A partir de uma iniciativa da Noruega, em parceria com 54 países de
quatro das cinco regiões da ONU, foi apresentada, em 2006, uma
declaração ao Conselho de Direitos Humanos da ONU (CDH). Esta
declaração incita o CDH a dar especial atenção às violações de direitos
humanos baseadas na orientação sexual e na identidade de gênero.
¾ No âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul), foi organizada, em
2004, pela cúpula do presidentes dos países-membros, a Reunião de
Altas Autoridades em Direitos Humanos do Mercosul e Estados
Associados (RAADDHH). Na agenda da reunião foi introduzido o tema
da orientação sexual e da identidade de gênero, indicando a urgente
necessidade

de

se

trabalhar

pela

erradicação

da

homofobia,

reconhecendo o direito sexual como direito humano.
¾ Em 2008, véspera da XVII Conferência Internacional de SIDA,
realizada na cidade do México, ocorreu uma reunião interministerial
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saúde-educação dos países da America Latina e Caribe em que foi
assinada uma declaração propondo ações concretas na área de
educação sexual atreladas à promoção e à atenção à saúde sexual e
reprodutiva.
¾ Finalmente, em 2009, a Organização dos Estados Americanos (OEA)
aprovou a sua segunda resolução sobre "Direitos Humanos,
Orientação Sexual e Identidade Sexo", na sua 39a Assembléia Geral,
realizada em San Pedro Sula, Honduras.

2 – Direito à Saúde como garantia dos Direitos Humanos

A promoção dos direitos humanos de adolescentes e jovens LGBT envolve
fundamentalmente a promoção da saúde integral destes (FRANKOWSKI, BL.,
2004; COKER, TR. ET AL., 2009; GLMA, 2009). Para tanto, se faz necessário
que os serviços de saúde possam, de forma sensível e competente, atender às
demandas dessa população e prestar um serviço adequado tanto para as
questões relacionadas à sexualidade, como para todas as outras pertinentes a
essa faixa etária. O intercruzamento das diversas questões relacionadas a
esse grupo populacional precisa ser considerado para que o direito à vida seja
garantido (BRASIL, 2006).

O direito à saúde como garantia dos Direitos Humanos pode ser alcançado a
partir da implantação de alguns princípios fundamentais, a saber:
 Integração intersetorial.
A heterogeneidade das questões relevantes à adolescência e
juventude, associada aos processos de discriminação vivenciados
pela população LGBT, determina que todas as ações de saúde
estejam articuladas em uma rede intersetorial. A rede deve ter o
objetivo de relacionar os diversos setores da sociedade com vista à
proteção de direitos fundamentais. Os setores da educação, cultura,
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esportes, preparação para o trabalho, proteção social e judiciário,
assim como a sociedade civil organizada, devem constar na rede
intersetorial (WHO, 2008).
 Participação do jovem em atividades coletivas de educação para
a saúde.
A inclusão dos jovens nas ações de saúde promove a autonomia
deles, o que, por sua vez, influencia diretamente as ações de
autocuidado. Nessa faixa etária, é fundamental o engajamento dos
próprios sujeitos em suas mudanças de comportamento, na medida
em que, em sua maioria, eles não compartilham mais com suas
famílias muito dos seus estilos de vida (LYNCH, 2005; IAWG/ASRH,
2007).
 Fomento de pesquisas e estudos sobre o tema e divulgação dos
serviços de saúde disponíveis.
Há ainda uma escassa produção de conhecimento sobre o tema da
diversidade sexual na juventude. O fomento a esses estudos pode
ser importante no auxílio do desenho de serviços de saúde mais
competentes para atender à demanda desses indivíduos. As
pesquisas existentes têm demonstrado que essa população não
frequenta os serviços de saúde assiduamente e, quando o faz, não é
notado em suas singularidades (MECKLER, 2006; TAKIUTI, 2009).
 Organização dos serviços de saúde de forma a eliminar as
oportunidades perdidas de promoção da saúde.
Quanto mais sensíveis e capacitados estiverem os serviços de
saúde, mais oportunidades serão oferecidas para promover estilos
de vida saudável para essa população. Cada ida de um adolescente,
ou jovem, LGBT a um serviço de saúde que não oferece espaço de
discussão

para

suas

singularidades

configura-se

como

uma

oportunidade perdida de engajá-lo em uma busca de práticas de vida
que garantam saúde e afirmem a vida (RUZANY, 2000).
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 Considerar que a sexualidade é parte do desenvolvimento
humano no planejamento das ações em saúde.
Freqüentemente as políticas e programas de saúde voltados para
adolescentes e jovens desconsideram

diversos

aspectos

da

sexualidade humana, especialmente aqueles que são considerados
desviantes do padrão majoritário heterossexual de expressão da
sexualidade. Todas as incitativas para prevenir gravidez na
adolescência ou transmissão de DST/AIDS, que não abordaram de
forma complexa as questões da sexualidade, fracassam em prover
oportunidades para uma mudança efetiva de comportamento entre
os jovens (AINE-SCHUTT & MADDALENO, 2003).

Sabe-se que a aplicação desses princípios tem possibilitado a implementação
de boas práticas em saúde do adolescente. Porém, no que se refere à
população LGBT, há uma escassa bibliografia sobre serviços de saúde
organizados especialmente para essa população. O que é possível averiguar é
que essa população é mais identificada nos serviços e programas que tiveram
como objetivo principal a prevenção e tratamento do HIV e da AIDS. Dessas
experiências de serviços e programas podem-se extrair as bases para a
construção de diretrizes assistenciais que retire adolescentes e jovens LGBT
da invisibilidade em que se encontram na maioria dos serviços de saúde.

3 – Lições aprendidas com os programas de saúde freqüentados por
adolescentes e jovens LGBT

A revisão da literatura sobre estudos e pesquisas (WOODS ET AL., 2002;
LYNCH, 2005; REMAFEDI, 2006; MECKLER ET AL., 2006; BROOKMAN,
2007; HOFFMAN ET AL., 2009), que se dedicaram a identificar as
necessidades de saúde da população jovem afetada pelo HIV/AIDS e a propor
recomendações para as políticas públicas de saúde para jovens LGBT,
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apresentam, de forma geral, duas características típicas da relação entre essa
população e os sistemas de saúde:
 População jovem LGBT, assim como a de usuários de drogas,
não freqüenta assiduamente os serviços de saúde assumindo sua
conduta sexual. Muitos deles se comportam dessa forma por não
terem ainda definido sua conduta sexual, e outros por não
saberem exprimir seus sentimentos e afetos sem o receio de
serem recriminados e censurados.
 Há um alto nível de preconceito e discriminação com base em
gênero e orientação sexual nos serviços de saúde. Os jovens
vivenciam

essa

situação

como

uma

forma

de

violência

institucional.

Os programas de saúde avaliados como bem-sucedidos na tarefa de prover
uma atenção integral à saúde de jovens afetados pela HIV/AIDS e os que
obtiveram a preferência dos jovens LGBT foram descritos com as seguintes
características:
 organizaram uma variada gama de atividades de extensão
em saúde para alcançar os jovens em seus ambientes de
convivência;
 formaram redes de assistência e de serviços sociais com
parceiros especializados nas questões pertinentes aos
jovens LGBT;
 instalaram serviços de testagem anônima e gratuita para
DST/HIV/Gravidez

e

proveram

atenção

integral

e

continuada;
 garantiram atenção à saúde individualizada, confidencial e
humanizada;
 propiciaram o engajamento autônomo e efetivo dos jovens
nas atividades de promoção de estilos de vida saudável;
 incluíram a participação ativa de jovens no planejamento,
implementação e avaliação de seus programas de saúde.
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De maneira geral, pode-se afirmar que a qualidade primordial desses serviços
foi a competência e a ética com as quais abordaram as complexas questões
trazidas

pelos

jovens

LGBT.

As

estratégias

descritas

anteriormente

combateram de forma contundente a violência institucional causada pela
homofobia. Vale afirmar que todas as formas de discriminação, como no caso
da homofobia, são, invariavelmente, situações produtoras de doença e
sofrimento.

Nesse sentido, pode-se afirmar que os serviços de saúde que mais atendem às
demandas dos jovens LGBT são aqueles capazes de promover equidade na
atenção à saúde. Tal equidade na abordagem clínica é garantida a partir da
compreensão e do acolhimento das vulnerabilidades específicas desses
jovens. A erradicação da homofobia e da discriminação sexual é a estratégia
vital e estrutural para a garantia do acesso dessa população aos serviços de
saúde de qualidade.

4 – Vulnerabilidades específicas dos adolescentes e jovens LGBT

As situações de discriminação sexual se configuram, fundamentalmente, como
a mais importante evidência de que as práticas homossexuais e bissexuais são
menos valorizadas socialmente do que as heterossexuais. Seja através de uma
discriminação sutil, expressada através de chistes ou piadas; seja por meio de
ações mais violentas, como agressões físicas e homicídio; ou, ainda, pela
invisibilidade desses sujeitos nos serviços de saúde, tais situações de
intolerância produzem um impacto psicológico e físico em adolescentes e
jovens.

Esses mecanismos de discriminação produzem uma exclusão social com base
em conduta sexual; tais processos isolam esses jovens da convivência com
seus pares, famílias e comunidades.

Estudos desde a década de 80

(REMAFEDI, 1987; ABRAMOVAY, 2004) vêm demonstrando como a
homossexualidade é considerada inadmissível para a maioria das pessoas e
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instituições com as quais os jovens convivem. Essa intolerância com a
diversidade

sexual

é

especialmente

devastadora,

causando

uma

vulnerabilidade nessa faixa etária, na medida em que esses sujeitos estão, pela
primeira vez, entrando em contato conscientemente com tais sentimentos e
desejos.

O conceito de vulnerabilidade pode ser definido como a oportunidade de
exposição das pessoas aos agentes de adoecimento. A interligação entre
componentes individuais, sociais e de disponibilidade institucional forma uma
malha de situações vulnerabilizadoras, que propicia o surgimento de agravos à
saúde (AYRES ET AL., 2003). Nesse sentido, o isolamento e a exclusão social
que a população jovem LGBT experimenta produzem alguns processos
específicos de adoecimento. Dentre eles, vale citar:

1. Transmissão de DST/HIV/AIDS.
A associação da iniciação da vida sexual com a clandestinidade com que
as condutas homossexuais e bissexuais são vivenciadas aumenta o risco
da desinformação e desproteção na atividade sexual (WOODS, 2002;
BRASIL, 2006; SALAZAR, 2006; BARTLET, 2008; TUN, 2008).

2. Sofrimento físico e psíquico relacionado às situações de negligência e
violência doméstica.
Inúmeras situações de intolerância são experimentadas no âmbito da
família, que, junto com algumas instituições religiosas, atua no fomento do
sentimento de inadequação e desvio de caráter relacionado às condutas
não

heterossexuais

(SAEWYC,

2009;

SCOURFIEL,

2008;

HEATHERINGTON, 2008).

3. Sofrimento físico e psíquico relacionado ao bullying no ambiente escolar
São raros os ambientes de ensino e aprendizagem que combatem o
bullying e a discriminação efetuada pelas próprias crianças e jovens contra
seus pares LGBT. A escola é percebida por esses sujeitos como espaço de
opressão, onde, além de necessitarem disfarçar seus interesses sexuais,
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enfrentam, muitas vezes de forma silenciosa,

agressões físicas e

psicológicas (REMAFEDI, 1987; CLARKE, 2004; ABRAMOVAY, 2004).

4. Depressão e suicídio
Uma variedade de estudos indica que jovens LGBT possuem três vezes
mais a probabilidade de ter ideação suicida do que jovens heterossexuais;
assim como as tentativas de suicídio estão associadas a problemas de
saúde mental anteriores, como, por exemplo, depressão, ansiedade,
sensação

de

relacionados

isolamento,
ao

pânico

isolamento

social

e

baixa

autoestima,

vivenciado

pelos

todos

jovens

eles
LGBT

(GRANADO-GOMES, 2008; SPRC, 2008).

5. Uso de drogas lícitas e ilícitas
O sentimento de inadequação e o isolamento social experimentado por
jovens LGBT podem precipitar o uso de drogas nessa população. Outro
fator associado é a entrada prematura desses jovens em guetos
homossexuais de adultos, nos quais, ao mesmo tempo em que vivenciam
um sentimento de acolhimento e compreensão, são também expostos às
substâncias químicas permitidas na vida adulta, mas nocivas para serem
utilizadas na adolescência (REMAFEDI, 2005; MARSHAL, 2008, CORLISS,
2008; ROSARIO, 2009).

6. Sofrimento psíquico relacionado ao assédio moral no ambiente de
trabalho
Há uma escassa literatura sobre estudos que relacionem assédio moral no
trabalho com jovens LGBT. Porém, pode-se supor que as dificuldades
encontradas por LGBT adultos muito se assemelham àquelas vivenciadas
pelos jovens. Vale lembrar que a maioria dos jovens de classe popular está
incluída na força de trabalho e necessita de trabalho digno para manter uma
vida econômica e social adequada. A discriminação sexual no trabalho
influencia diretamente a capacidade desses jovens de alcançarem uma
independência financeira. Mormente, o assédio moral no trabalho pode ser
causador de ansiedade, estresse e trauma psicológico (CROTEAU, 2002;
CHUNG, 2001).
14

Portanto, pode-se afirmar a necessidade de se promover um conjunto de
iniciativas que garanta aos profissionais de saúde dar atenção integral à saúde
dessa população, a partir da identificação e do tratamento dos agravos à saúde
determinados pelas situações de vulnerabilidade às quais estes jovens estão
expostos (MEININGER & RAMAFEDI, 2007; FRANKOWSKI, 2004).

5 – Diretrizes para Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes e Jovens
LGBT

Estas diretrizes têm o intuito de formar e dar suporte técnico aos serviços de
saúde, para que estes, com base em suas prerrogativas, insiram-se ativamente
no combate à homofobia e no acolhimento das demandas de saúde dos
adolescentes e jovens LGBT.

Elas estão divididas em dois processos de

atenção à saúde: (1) abordagem clínica e (2) formação de rede intersetorial. A
seguir, encontram-se duas propostas de fluxograma para implantação das
diretrizes. Vale lembrar que cada etapa destas propostas deve ser adequada
às realidades locais dos equipamentos de saúde disponíveis em cada país.

5.1 – Proposta de fluxograma da abordagem clínica articulada com ações
coletivas de promoção da saúde:
5.1.1 – Princípios básicos:
 As ações devem ser endereçadas a todos os adolescentes e
jovens usuários da Unidade Básica de Saúde.
 As vertentes clínicas e de educação em saúde devem ser
articuladas por uma equipe multidisciplinar.
 Um sistema de informação deve ser instalado com o objetivo de
produzir indicadores em saúde que auxiliem o trabalho da rede
intersetorial de combate à homofobia.
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5.1.2 – Procedimentos considerados:
 Identificação da orientação sexual:
 O

acolhimento

do

usuário

deve

propiciar

a

autodeterminação dos adolescentes LGBT, dos jovens que
estão questionando sua conduta sexual e daqueles com
conduta heterossexual.
 Os adolescentes e jovens com conduta heterossexual
devem ser incluídos nas atividades de educação em saúde
que visem ao combate à homofobia.
 Avaliação e diagnóstico do jovem LGBT e daqueles questionando
sua conduta sexual:
 Tanto os sintomas físicos como as práticas sexuais
vulnerabilizadoras devem ser investigados.
 Deve ser realizada uma anamnese clínica diferenciada
para cada sexo:
 Sexo Masculino: investigar e tratar de acordo com
os protocolos específicos:
 Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST
 HIV/AIDS
 Saúde anorretal
 Saúde sexual
 Saúde bucal
 Tuberculose
 Saúde mental
 Distúrbios da alimentação
 Uso abusivo de drogas
 Violência doméstica, no ambiente escolar e
no local de trabalho
 Questões relativas à conduta dos Travestis e
Transexuais, com especial atenção para a
saúde mental e aspectos do desenvolvimento
puberal e pondo-estatural em relação ao uso
excessivo de hormônios
 Paternidade
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 Sexo Feminino: investigar e tratar de acordo com os
protocolos específicos:
 Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST
 HIV/AIDS
 Saúde anorretal
 Saúde sexual
 Gravidez/maternidade
 Câncer de mama
 Saúde bucal
 Tuberculose
 Saúde mental
 Distúrbios da alimentação
 Uso abusivo de drogas
 Violência doméstica, no ambiente escolar e
no local de trabalho
 Questões relativas à conduta dos Travestis e
Transexuais, com especial atenção para a
saúde

mental

e

aspectos

do

desenvolvimento puberal e pondo-estatural
em relação ao uso excessivo de hormônios
 Encaminhamentos necessários:
 Todo jovem que passar por uma avaliação clínica deve ser
encorajado a participar das ações de promoção de estilos
de vida saudável e combate à homofobia.
 Serviços especializados em saúde que possam auxiliar no
tratamento de algum agravo à saúde que esteja fora do
escopo

da

HIV/AIDS,

Unidade

Básica

gineco-obstétrico,

(exemplo:
urológico,

tratamento
proctológico,

endocrinológico e psiquiátrico).
 Organizações de defesa dos direitos dos adolescentes e
jovens e da população LGBT para auxiliar nas questões
que necessitem de uma assistência social e jurídica.
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Diagrama do fluxograma clínico:

5.2 – Proposta de fluxograma da rede intersetorial de prevenção da homofobia
e promoção da saúde de jovens LGBT:
 A Rede de combate à homofobia é composta de três níveis
integrados:
 1º Nível é composto pela Unidade Básica de Saúde – USB,
que deve estar capacitada para implementar o fluxograma
clínico descrito anteriormente e prover cuidados de
continuidade, integrais e orientados para a população
jovem LGBT.
 2º Nível é composto pelos parceiros comunitários da USB,
ou seja, setores potencialmente capazes de reduzir a
homofobia na comunidade onde a USB está localizada.
 Associação de moradores, escolas, grupos
religiosos, agências de prestação de serviços
sociais, abrigos, programas de preparação
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para o trabalho, organizações de defesa dos
direitos dos adolescentes, justiça juvenil,
policiamento comunitário, clubes esportivos,
centros culturais, entre outros.
 Outras Unidades Básicas de Saúde e os
equipamentos de média e alta complexidade
em saúde - que estejam localizados no
território de abrangência da USB - podem
fazer parte desse nível de articulação da
rede.
 O 3º Nível é composto de instituições com capacidade de
prover cuidados especializados em saúde e na defesa dos
direitos dos jovens LGBT. Esses parceiros não precisam
estar localizados na comunidade de referência, mas devem
estar articulados de forma competente para acolher esses
jovens e suas demandas específicas.
 Secretarias de Estado de Assistência Social,
Educação, Trabalho, Esporte e Lazer, Cultura
e Juventude.
 Sistema de justiça juvenil, centros de defesa
dos direitos dos adolescentes e jovens e da
população LGBT.
 Todos

os

equipamentos

em

saúde

disponíveis para prover atenção de média e
alta complexidade devem fazer parte desse
nível de articulação em rede, com especial
atenção para os centros de diagnóstico e
tratamento

de

DST/HIV/AIDS

e

Saúde

Mental.
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Diagrama da Rede Intersetorial de combate à homofobia:

5.3 – Competências da equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde
para atenção integral à saúde do jovem LGBT:

(1) Competências transversais:
¾ Respeitar a autonomia dos jovens LGBT.
¾ Garantir a privacidade, a confidencialidade e o sigilo nos
atendimentos.
¾ Respeitar as singularidades das trajetórias de vida dos
adolescentes e jovens LGBT.
¾ Considerar as necessidades da família de origem e as
características étnicas e culturais da comunidade.
(2) Competências específicas:


Saber lidar com os aspectos emocionais que envolvem a
vivência da sexualidade da adolescência e juventude.



Ter uma abordagem ética que respeite a livre orientação
sexual.
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Possuir

competência

comportamentos
possam

e

implicar

diagnóstica

contextos
DST/AIDS,

para

reconhecer

vulnerabilizadores,
gravidez

que

indesejada

e

sofrimento psíquico.


Conhecer aspectos fundamentais da saúde sexual LGBT e
ter capacidade de discutir tais práticas.

A utilização dessas diretrizes deve ser realizada a partir do mapeamento dos
equipamentos de saúde existentes e dos protocolos assistenciais disponíveis
para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens em cada país.
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6 – Estudo de Caso: Proposta de Atendimento ao Adolescente e Jovem
LGBT do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria da Saúde do
Estado de São Paulo/Brasil

A estruturação do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria da Saúde
do Estado de São Paulo – SES/SP – inicia-se a partir do Primeiro Encontro
Intersetorial sobre Adolescentes, realizado em dezembro de 1985. Nessa
ocasião, o governo do Estado de São Paulo se comprometeu oficialmente com
a implantação de um Projeto de Atenção à Saúde Integral do Adolescente. O
referido projeto propõe o atendimento integral aos adolescentes e jovens de
ambos os sexos, com idades compreendidas entre 10 e 20 anos. Tal
atendimento deve ser realizado por equipe multiprofissional, composta de
clínicos, pediatras, ginecologistas, psiquiatras, odontologistas, psicólogos,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiras, educadores e arte-educadores.

Com base nas recomendações da OPS/OMS, o Projeto determina como
objetivos primordiais a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da
saúde integral do adolescente. Para tanto, desenvolve um fluxograma de
atendimentos com os seguintes pressupostos técnicos:
•

Estabelecimento de um espaço de atendimento próprio para o
adolescente.

•

Realização de um acolhimento com base em vínculo-respeito e
afeição.

•

Presença de profissionais capacitados em saúde do adolescente.

•

Organização de uma equipe Multiprofissional.

•

Desenvolvimento

de

uma

rotina

de

atendimento

não

burocratizada;
•

Implementação de um primeiro contato com adolescentes e
jovens que garanta flexibilidade, sensibilidade e competência para
identificação dos problemas emergenciais.

•

Compreensão das situações de vulnerabilidade específicas dessa
faixa etária.
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Em 7 de março de 1986 é inaugurado o primeiro Serviço de Adolescente,
localizado em uma Unidade Básica de Saúde em Várzea do Carmo, município
de São Paulo. No ano de 1987, é criado o GEPRO – Grupo Executor do
Programa –, que teve como objetivo elaborar e colocar em prática um plano de
ação para atenção integral à saúde dos adolescentes de toda a Rede Pública
de Saúde do Estado de São Paulo. Em 8 de março de 1991, é aprovada a
Resolução SS-69 com as diretrizes para implantação do Programa de Saúde
do Adolescente em todo o estado. Tal resolução é transformada na Lei
nº 11.976, em 25 de agosto de 2005.

Desde a sua implantação, o Programa de Saúde do Adolescente da SES/SP já
realizou mais de 600.000 atendimentos e criou mais de 18 locais de
atendimento exclusivo para essa população, chamados de Casa do
Adolescente. O referido Programa também capacitou aproximadamente 10.000
profissionais de diversos municípios do Estado de São Paulo (TAKIUTI &
MONTELEONE, 2008).

Proposta de Atendimento ao adolescente e jovem LGBT nas Casas do
Adolescente de Pinheiros e Heliópolis

Em 2008, o Programa de Saúde do Adolescente realizou uma pesquisa
durante a 12ª Parada do Orgulho Gay em São Paulo, que visou compreender
as demandas de saúde da população LGBT jovem. Tal estudo analisou 176
entrevistas semiestruturadas e constatou que 82% do grupo entrevistado
relatou sentir preconceito por parte dos profissionais de saúde quanto a sua
conduta sexual. A pesquisa também averiguou que 47% dos entrevistados
acessavam apenas serviços de saúde de alta complexidade, como, por
exemplo, serviços de urgência e emergência. Esses dados apontaram o fato de
essa população estar alijada das atividades de promoção da saúde, típicas das
Unidades Básicas de Saúde, e dela não se sentir bem acolhida em tais
estabelecimentos (TAKIUTI ET AL., 2009).
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Nesse contexto, duas Casas do Adolescente (Pinheiros e Heliópolis, na cidade
de São Paulo) iniciaram a organização de seus serviços para melhor atender a
essa população. Concomitantemente, o Programa de Saúde do Adolescente
buscou em 2009 uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde,
iniciando a construção de um modelo de atenção à saúde de adolescentes e
jovens LGBT.

A Proposta da Casa do Adolescente de Pinheiros:

Uma das Casas mais antigas, Pinheiros funciona desde 1994. Desde então, já
realizou atendimento a mais de 23.500 adolescentes. Tem capacidade de
atender a 150 novos casos por mês, e sua equipe técnica é composta de
profissionais médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas,
arte-educadores,

enfermeiros,

assistentes

sociais,

naturólogos

e

fisioterapeutas. Seu fluxograma de atendimento enfatiza a importância das
atividades coletivas de educação para a saúde, que congregam grupos de Sala
de Espera e grupos Temáticos, como, por exemplo, Oficinas de Nutrição,
Grupos de Gestantes, Grupos dos Meninos, Oficinas de Sentimentos, Oficinas
de Artesanato e Patch Work, entre outros.

A

Casa

do

Adolescente

de

Pinheiros

também

atende

ao

DISK

ADOLESCENTE, que se constitui em uma linha telefônica disponível das 11 às
14 horas, de segunda a sexta-feira, atendendo a dúvidas sobre questões
relacionadas à saúde do adolescente. A Casa do Adolescente de Pinheiros
também implantou recentemente um projeto chamado BALADA DA SAÚDE,
que teve por objetivo a ampliação do horário de funcionamento da Casa até as
21 horas, para garantir o atendimento ao adolescente e jovem trabalhador
(KERR & TAKIUYI, 2008).

Em todas as suas atividades de educação para a saúde, o tema da diversidade
sexual está sendo incluído, e seus profissionais de saúde estão sendo
capacitados para o atendimento integral à saúde do adolescente e jovem
LGBT.
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Exemplo de Caso Clínico atendido na Casa do Adolescente de Pinheiros 1 :

Idade: 18 anos.
Sexo biológico: feminino, com sistema reprodutor completo, sem alterações.
Sexo cromossômico: trata-se de indivíduo com cariótipo XX.
Identidade de gênero: sente-se feminina, relata nunca ter se interessado
sexualmente por pessoa do sexo masculino.
Conduta sexual: seu desejo afetivo-sexual é voltado para pessoas do sexo
biológico igual ao seu. Refere ser homossexual.
Papel de gênero: veste-se com um estilo esportivo, alegre, vaidoso, exibindo
os adereços típicos de uma garota da sua idade.
Tempo no Programa “Saúde Integral do Adolescente”: 3 anos.
Queixa principal: sente-se rejeitada pela família devido a sua conduta sexual.
Ela se apresenta como sendo tímida e relata não conseguir se aproximar da
pessoa por quem se sente atraída sexualmente.
Antecedentes clínicos: A jovem é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico
desde a infância. Também teve paralisia infantil na infância, possuindo, em
consequência disso, sequelas físicas.
Histórico da última intervenção: durante um de seus atendimentos na Casa
do Adolescente, a jovem relatou que, por não se sentir capaz de se aproximar
da menina “X”, por quem estava apaixonada, criou um perfil virtual no MSN
para conversar com ela sem ter que se apresentar pessoalmente. Contou que
por trás desta personagem criada no mundo virtual conseguiu conversar e
trocar ideias com “X”, e, deste modo, sentiu-se amada e aceita. Porém, seu
perfil “fake” foi descoberto e “X” passou a ofendê-la e contou aos seus amigos
o que ela havia feito. Tanto “X” como esses amigos, que estudavam na mesma
escola, afastaram-se da adolescente. Nas atividades rotineiras de grupos da
Casa do Adolescente, percebeu-se o grau de melancolia na jovem e foi
discutida a necessidade de um acompanhamento psicoterápico. Assim,
intensificou-se o acompanhamento individual à adolescente, por meio de

1

As informações relativas aos casos clínicos foram obtidas junto à equipe de saúde do Programa de
Saúde do Adolescente SES/SP (Rodolfo Hermida, Alzira Ciampoline, Yone Freitas Julien, Rosa Carboni
e Eli Moraes) em reuniões presenciais que aconteceram nos meses de agosto e novembro de 2009.
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psicoterapia semanal, durante quatro meses. No início desses atendimentos,
foi observado que a adolescente estava com abaixa autoestima, sentia-se
sozinha e tinha sentimentos de culpa por ter traído a pessoa amada através da
criação de um “fake”. Seu relacionamento familiar era difícil, tanto com seu pai
como com sua mãe. Acreditava ser feia, burra e sem valor, além de não ter
nenhum requisito para que alguém pudesse se interessar sexualmente por ela.
O episódio da descoberta do “fake” agravou os sentimentos de culpa, solidão e
rejeição.
Evolução do caso: a jovem teve boa evolução durante a terapia, sua
autoestima aumentou, seu relacionamento com sua mãe melhorou, passou a
ter um projeto de vida. A paciente continuava tendo dificuldades em seu
relacionamento com seu pai. Atualmente, sente-se segura sobre sua identidade
sexual e ficou fortalecida a ponto de ter condições de enfrentar a oposição do
pai.
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A Proposta da Casa do Adolescente de Heliópolis2 :

A Casa do Adolescente de Heliópolis é um dos mais novos centros de atenção
à saúde do adolescente criado a partir da Lei 11.976, de 25/08/2005. Está
localizado em Heliópolis e iniciou suas atividades no dia 20 de janeiro de 2009.
A Casa faz parte do Ambulatório Médico Especializado – AME, administrado
pela Organização Social de Saúde (OSS) SECONCI-SP. A administração da
unidade pública de saúde se dá por meio de convênios e contratos de gestão
mantidos com o governo do Estado de São Paulo 3 . O objetivo da Casa do
Adolescente de Heliópolis é o atendimento integral à saúde de adolescentes
com idades compreendidas entre 10 e 19 anos e 11 meses.

Sua equipe de profissionais é composta de 1 coordenadora, 2 ginecologistas, 2
hebiatras, 2 dermatologistas, 6 dentistas 1 protético, 2 psicólogos, 1 assistente
social, 1 enfermeira, 3 auxiliares de enfermagem, 1 auxiliar administrativo, 3
recepcionistas, 2 auxiliares de higienização e 1 segurança. No período
compreendido entre os meses de janeiro e julho de 2009, 2.220 adolescentes
foram atendidos pela equipe técnica do programa, sendo 29% das consultas
realizadas no setor de odontologia.

Seguindo o marco conceitual do Programa de Saúde do Adolescente, o
atendimento em Heliópolis também enfatiza em seu fluxograma de atendimento
as atividades coletivas de educação para a saúde. Além dos grupos de Sala
de Espera, são realizadas Oficinas de Nutrição, e ainda há Grupo “Papo de
Meninas”, Grupo “Conversa de Meninos”, Curso de Prevenção à DST/AIDS,
Grupo de Recreação (leitura, origâmi, jogos), Grupo de Gestantes, Grupo Hora
Certa,

Oficina

Peso

Saudável,

Grupo

de

Fisioterapia,

Grupo

de

Acompanhantes e o Espaço da Diversidade.

O

Espaço

da

Diversidade

é

uma

atividade

de

grupo

desenhada

especialmente para facilitar a discussão das demandas em saúde da

2

Informações obtidas através da apresentação de PowerPoint de autoria de Aparecida Miranda,
coordenadora da Casa do Adolescente de Heliópolis, realizada em agosto 2009.
3
http://www.seconci-sp.org.br/index.asp (visitado em nov./ 2009)
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população LGBT. Sua metodologia busca instituir um maior conhecimento das
diferenças sexuais, compreendendo melhor como acolher este grupo
populacional e orientando-o no sentido de gerar escolhas de estilos de vida
saudável, diminuindo suas vulnerabilidades.

O trabalho realizado é sempre multidisciplinar e com um forte componente de
articulação intersetorial. Atividades esportivas, como torneio de Voleibol, e
festas, como Páscoa e Juninas, são organizadas para facilitar a relação dos
profissionais de saúde com a comunidade de Heliópolis.

Exemplo de Caso Clínico atendido na Casa do Adolescente de Heliópolis:

Idade: 19 anos.
Sexo biológico: feminino, com sistema reprodutor completo, sem alterações.
Sexo cromossômico: trata-se de indivíduo com cariótipo XX.
Conduta sexual: Seu desejo afetivo-sexual é voltado para pessoas de sexo
biológico igual e oposto ao seu. Refere-se como bissexual.
Papel de gênero: veste-se como uma jovem do sexo feminino.
Tempo no Programa “Saúde Integral do Adolescente”: 6 meses.
Queixa principal: a jovem queixa-se de sentir discriminação por parte de sua
família. Ela se apresenta como sendo bissexual e tem uma doença
sexualmente transmissível.
Histórico da intervenção: a jovem solicitou consulta psicológica individual
com queixa principal de timidez e dificuldade de relacionamento com os pais a
respeito do atual namoro, iniciado há 2 meses. Na primeira consulta com o
psicólogo a jovem mente, dizendo que namorava um rapaz e que sua família
não o aceitava por causa da sua religião. Disse ter tido a primeira relação
sexual com outro namorado aos 15 anos, ocasião em que usou preservativo
como método contraceptivo. Contou não ter tido relação sexual com o atual
namorado, pois tinham pouco tempo de namoro. Segundo seu relato, o pai
queria que namorasse somente após concluir os estudos (faculdade), e que
somente permitiria o namoro se o rapaz visasse ao casamento. Para tanto,
deveria namorar alguém mais velho e da mesma religião. Ao longo do
atendimento psicológico, a jovem foi se interessando em saber como
28

expressar melhor os seus próprios argumentos religiosos, que cada vez mais
pareciam ser distintos daqueles proferidos por seus pais. Sabia expô-los, mas
sentia-se insegura para debatê-los, principalmente com o pai, que era pastor
evangélico. Após tentativas para se expor ao pai, revelou que não conseguiu
se declarar para ele, mas que conseguiu conversar com a mãe. Relatou uma
grande felicidade de ter podido falar com a mãe sobre como ela se sentia.
Disse ainda que a psicoterapia a estava auxiliando muito, e nessa ocasião
revelou ao psicólogo que era bissexual. Contou que o namorado, a que ela
havia mencionado anteriormente, era, na realidade, uma menina por quem
estava apaixonada. Expôs, então, que ainda não havia tido relacionamento
sexual com a namorada porque estava com sintomas de uma doença
sexualmente transmissível, que ela pensava ser condiloma. Relatou não saber
como abordar o problema da DST com a companheira, além de ter medo de
infectá-la. Expressou também a dúvida sobre a prática de sexo oral e a
transmissão de DSTs.
Evolução do caso:

a jovem foi encaminhada para o atendimento

ginecológico e odontológico, em que recebeu diagnóstico e tratamento da DST.
Suas dúvidas a respeito de prevenção em relação a práticas de “sexo oral
homossexual” também foram esclarecidas. O tema foi abordado a partir de
uma perspectiva de prevenção em relação a qualquer tipo de conduta sexual,
frisando-se que neste ponto não havia qualquer diferença se a prática sexual
era homo ou heterossexual. A jovem foi encaminhada também para o Grupo
da Diversidade, mas não conseguiu participar por causa do horário e da
periodicidade (à tarde e quinzenal). Esse caso serviu de alerta sobre a
necessidade de flexibilizar o horário do grupo Espaço da Diversidade para
poder acolher um número maior de jovens LGBT.
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Exemplo Típico de Grupo Sala de Espera, ocorrido em outubro de 2009.
Participantes: 22 adolescentes.
Coordenadores: 2 psicólogos.
Observadores: 1 psicólogo e 1 médico.
Objetivos da atividade de grupo:
•

Acolher – 1º espaço para o contato com os adolescentes, familiares e
acompanhantes.

•

Discutir diferentes ideias e temas emergentes e aproveitá-los para incluir
o assunto da diversidade sexual e homofobia, identificando fatores de
risco e posteriormente uma intervenção mais eficaz.

Dinâmica da atividade:
•

Os

coordenadores

se

apresentaram,

convidaram

todos

a

se

apresentarem e esclareceram a missão e o funcionamento do Programa
Saúde Integral do Adolescente. Conforme as pessoas foram se
apresentando, emergiram ideias/questões, que foram debatidas por
todos.
•

Discutiram-se temas relacionados ao preconceito, à homofobia, à
diversidade sexual e ao sentido de ser diferente do padrão
heterossexual.

•

No início das atividades, os participantes do grupo mostraram-se
intimidados a falar de assuntos relacionados à sexualidade, percebendo-

30

se posicionamentos no grupo que refletiam preconceitos em relação à
diversidade sexual.
•

Participaram do grupo aproximadamente oito jovens que relataram ser
lésbicas e gays.

•

Com o desenvolvimento do grupo, percebeu-se uma crescente
curiosidade em relação aos sentimentos e comportamento destes
participantes.

•

O grupo proporcionou a exposição dos sentimentos dos jovens LGBT e
uma maior aceitação da diversidade sexual e uma diminuição do
preconceito e da homofobia dos integrantes.

Depoimentos dos participantes do grupo:

“Tive problemas e na internet pude tirar minhas dúvidas...” (jovem, sexo
masculino, 17 anos).
“Tenho receio de contar para meus pais, a minha igreja condena, então, não
posso assumir meu caso com minha namorada” (jovem, sexo feminino, 16
anos).
“É difícil conviver com minha mãe, ela não aceita minha namorada” (jovem,
sexo feminino, 17 anos).
“Quando meu namorado me abandonou, pensei que fosse morrer, e não sabia
onde procurar ajuda” (jovem, sexo masculino, 20 anos).
“Eu e meus amigos, às vezes, nos encontramos à noite e nos montamos para
sair” (jovem, sexo masculino, 15 anos).
“É complicado procurar ajuda, as pessoas tratam a gente de modo diferente”
(jovem, sexo masculino, 20 anos).
“Como vocês percebem que alguma pessoa também é gay?” (jovem, sexo
masculino, 16 anos).
“A gente se monta e sai na rua, tem amigos que até fazem programa” (jovem,
sexo masculino, 16 anos).
“Queria esquecer meu ex e fui para a balada, bebi muito e me droguei” (jovem,
sexo masculino, 19 anos).
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Além das atividades anteriormente descritas, o Programa de Saúde do
Adolescente da SES/SP vem desenvolvendo atividades de capacitação das
equipes de saúde em duas modalidades:
(a) Seminário de Sensibilização, que incluiu não apenas os
profissionais de saúde do Programa de Saúde do Adolescente da SES, mas
também todos os parceiros da rede intersetorial. Esse evento aconteceu em
novembro de 2009 e contou com a participação de 1.058 profissionais
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provenientes de 421 diferentes municípios do Estado de São Paulo. O
seminário abrangeu três eixos temáticos:
 Eixo Conceitual: abarcou a definição de diversidade
sexual e a importância desse tema para a atenção integral
à saúde.
 Eixo da Prática: apresentou as propostas de atenção
integral à saúde de adolescentes e jovens LGBT da
SES/SP.
 Eixo da Rede Intersetorial: incluiu as diversas propostas
de combate à homofobia, que são desenvolvidas pelos
mais diferentes setores no Estado de São Paulo. Foi dada
uma especial atenção para a inclusão de representantes
nos movimentos sociais e da sociedade civil organizada.

(b) Programa de educação continuada e aprofundada para todas as
equipes das Casas do Adolescente do Estado de São Paulo, que abrangerá os
seguintes itens:
• definição de diversidade sexual;
• efeitos da homofobia na saúde dos adolescentes e
jovens;
• saúde sexual LGBT (anal/ vaginal/ bucal);
• prevenção DST/AIDS e gravidez indesejada;
• questões em saúde específicas dos transexuais e
dos travestis;
• saúde mental;
• marco legal de defesa dos direitos LGBT;
• relações familiares /comunitárias e homofobia;
• Organização da rede intersetorial de combate à
homofobia.
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7 – Recomendações

As experiências da Secretaria de Saúde de São Paulo anteriormente descritas
no estudo de caso, assim como os estudos e pesquisas aqui mencionados,
demonstram a necessidade, e a possibilidade, da organização dos serviços de
saúde do adolescente para atender às demandas em saúde de adolescentes e
jovens LGBT.

A garantia dos direitos humanos dessa população só será

alcançada na medida em que o setor Saúde estiver organizado de modo a
garantir o direito à vida, através do combate ostensivo a toda forma de
discriminação com base em orientação sexual. Para tanto, se faz necessária a
compreensão dos efeitos nefastos da homofobia na saúde dos jovens e o
desenvolvimento de terapêuticas apropriadas para acolher, tratar e prevenir
tais agravos.

Nesse sentido, recomendam-se:
¾ Promoção de estudos e pesquisas sobre o impacto da homofobia no
desenvolvimento saudável de adolescentes e jovens.
¾ Organização de serviços de saúde para atender à população
adolescente e jovem.
¾ Capacitação das equipes de saúde para acolher as demandas dos
jovens LGBT.
¾ Participação do setor Saúde na elaboração de estratégias de ação
intersetoriais que impactem políticas públicas de combate à homofobia.
¾ Inclusão de jovens LGBT na elaboração, implementação e avaliação de
programas de saúde que visem ao combate à homofobia.
¾ Desenvolvimento de material educativo endereçado a pais, familiares e
comunidades sobre os efeitos da homofobia na saúde dos jovens.
¾ Promover pesquisas que esclareçam os agravos à saúde mental dos
jovens que estão sendo submetidos a processos de “cura” da
homossexualidade, desenvolvidos por instituições religiosas.
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ANEXO 1 Lista de sites para consulta sobre Saúde de Juventude LGTB
Sites em português
____________________________________________________________

INSTITUTO PAPAI

Projeto “A Diversidade é Legal”.
Objetivos: a campanha “A Diversidade é Legal” objetiva desenvolver e divulgar
ferramentas culturais diversas voltadas à população jovem como estratégia
para enfrentamento da homofobia, em suas diferentes expressões. Suas ações
buscam contribuir para a promoção à saúde de jovens gays, lésbicas,
bissexuais, transexuais e transgêneros (LGBT) na Região Metropolitana do
Recife e o fortalecimento dos movimentos organizados em favor da defesa dos
direitos sexuais do público LGBT. A campanha busca:
1) apoiar iniciativas do movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Transgêneros (LGBT) em nosso estado;
2) investir em instituições estruturais, tais como educação, saúde e cultura,
como forma de quebrar o ciclo da violência.
http://www.papai.org.br
_______________________________________________________________
ECOS – COMUNICAÇÃO EM SEXUALIDADE
A ECOS é uma ONG com 17 anos de atuação consolidada na defesa dos
direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, adolescentes e jovens. Os projetos
da entidade incluem temas como a gravidez na adolescência, masculinidades,
prevenção às doenças sexualmente transmissíveis – DSTs/AIDS –,
participação juvenil, prevenção ao uso indevido de drogas e violência.
http://www.ecos.org.br/projetos/servicos/servicos.asp
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______________________________________________________________
PROMUNDO

O Promundo é uma ONG brasileira, fundada em 1997, que busca promover a
igualdade de gênero e o fim da violência contra mulheres, crianças e jovens.
Realiza trabalhos em níveis local e nacional, e internacionalmente, como: (1)
pesquisas relacionadas à igualdade de gênero e saúde; (2) implementação e
avaliação de programas que buscam promover mudanças positivas nas
normas de gênero e nos comportamentos de indivíduos, famílias e
comunidades; e (3) advocacy pela integração dessas iniciativas e da
perspectiva da igualdade de gênero em políticas públicas.

http://www.promundo.org.br/

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GAYS, LÉSBICAS, BISSEXUAIS,
TRAVESTIS E TRANSEXUAIS – ABGLT
Foi criada em 31 de janeiro de 1995, com 31 grupos fundadores.
Hoje, a ABGLT é uma rede nacional de 220 organizações afiliadas. É a maior
rede LGBT na América Latina. A missão da ABGLT é promover a cidadania e
defender os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais,
contribuindo para a construção de uma democracia sem quaisquer formas de
discriminação, afirmando a livre orientação sexual e identidades de gênero.
http://www.abglt.org.br/port/index.php_________________________________
__________________________
REDE AFRO LGBT
Rede de ativistas negras e negros LGBTs que tem por missão fortalecer a
cidadania e a autoestima deste segmento, lutando contra o racismo e a
homofobia, lesbofobia e transfobia, bem como contra todas as formas
discriminatórias, de opressão e exclusão. Contato: redeafrolgbt@gmail.com.
http://www.redeafrolgbt.blogspot.com/
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E-JOVEM - SITE DE ADOLESCENTES GAYS, LÉSBICAS E ALIADOS
http://www.e-jovem.com/
______________________________________________________________
REDE EX AEQUO

Associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e simpatizantes,
com idades compreendidas entre 16 e 30 anos, em Portugal.

http://www.rea.pt/

Sites em espanhol

CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA,
MEXIXO
http://www.censida.salud.gob.mx/

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/SaludAnoRectal.pdf

__________________________________________________________
ASOCIACIÓN PARA LA SALUD INTEGRAL Y LA CIUDADANÍA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
La Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía en América Latina y el
Caribe, o ASICAL, está formada por 12 miembros distribuidos en 10 países de
América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Perú y República Dominicana. La organización se
constituye como una respuesta a la epidemia con la intención de promover y
desarrollar estrategias y acciones de prevención, atención y apoyo en
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VIH/SIDA y derechos humanos en hombres gays y otros hombres que tienen
sexo con hombres con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida en
la región. En la actualidad, ASICAL cuenta con 32 organizaciones
colaboradoras y 2 alianzas estratégicas con redes nacionales y regionales que
trabajan la temática de hombres gays y otros hombres que tienen sexo con
hombres.
http://www.asical.org/joomla/
_______________________________________________
EL PORTAL DE JUVENTUD PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El portal es una iniciativa conjunta de CELAJU y UNESCO, cuenta con el
apoyo de la UNESCO Oficina en Kingston y de la RED INFOYOUTH. Además
cuenta con la colaboración de ALCACJ y de RELAJUR. El Portal esta dirigido a
todo público, pero especialmente a aquellas redes, organizaciones y grupos de
jóvenes y de quienes trabajan con jóvenes en América Latina. El Portal, intenta
transformarse en los hechos una red de redes de organizaciones de jóvenes y
de las que trabajan con jóvenes, públicas y privadas, nacionales e
internacionales, en todas las temáticas vinculadas a la cuestión juvenil en
América Latina y el Caribe.
http://www.joveneslac.org/portal/index.php

CENTRO DE ATENCIÓM PARA ADOLESCENTES LGBT

Misión: Proporcionar servicios de calidad y vanguardia en prevención de
VIH/SIDA, ITS, No Discriminación, Respeto a la Diversidad Sexual, Violencia
Intrafamiliar y Derechos Humanos de manera prioritaria al sector vulnerable de
adolescentes y jóvenes gays, lesbianas y bisexuales (LGB) de México.

http://adolescentescontraelsida.blogspot.com/
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UN RINCON DE ESPERANZA
Sitio Argentino sobre VIH y SIDA. Contiene base de datos sobre VIH y SIDA,
ademas de la primera encuesta sobre VIH y SIDA de Internet.

http://www.fundamind.org.ar/sida
______________________________________________________________
LA FULANA
Un centro comunitario para mujeres lesbianas y bisexuales (Argentina).

http://www.lafulana.org.ar
___________________________________________________________
MÉXICANOS UNIDOS
Una página dedicada a la prevención del VIH/SIDA a través de la educación,
referidos y abogacia (México).

http://www.mexicanosunidos.org/lgbt.html
___________________________________________________________
OTD
Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, Chile.

http://www.hombrestransdechile.cl/
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_____________________________________________________________

PUERTO RICO PARA TOD@S
Lucha por la inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero
(LGBT) a través de la educación de la población sobre la justicia social; la
concienciación de los medios de comunicación y la abogacía por la creación de
leyes y proyectos gubernamentales que fortalezcan la justicia social para todos
los seres humanos.
http://www.prparatodos.org/mision.html

Sites em inglês:
WASHINGTON STATE DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH
SERVICES

http://www.dshs.wa.gov/default.shtm
http://www.dshs.wa.gov/pdf/hrsa/mh/gaybestpract.pdf (VISITADO EM 16/09/09)

GAY, LESBIAN MEDICAL ASSOCIATION
GLMA's mission is to ensure equality in health care for lesbian, gay, bisexual
and transgender individuals and health care providers.
http://glma.org/

http://www.glma.org/_data/n_0001/resources/live/Welcoming%20Environment.p
df SITE VISITADO EM 16 de setembro de 2009.

YOUTH PRIDE, INC.
Site provides support, advocacy, and education for youth and young adults
throughout Rhode Island who are impacted by sexual orientation and gender
identity/expression.

http://www.youthprideri.org/
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THE GAY, LESBIAN, BISEXUAL, AND TRANSGENDER YOUTH SUPPORT
PROJECT

Site provides training and technical assistance for providers and educators who
support GLBT Youth. The GLBT Youth Support Project has developed a
number of tools to help you create safety and support for GLBT youth and their
families in your agency, school, or community.

http://www.hcsm.org/glys/tools.htm

THE NATIONAL YOUTH ADVOCACY COALITION (NYAC)
It is the leading national social justice and capacity building organization
working with lesbian, gay, bisexual, transgender and questioning (LGBTQ)
youth and LGBTQ youth-serving professionals.
http://www.nyacyouth.org/

YOUTHRESOURCE: A PROJECT OF ADVOCATES FOR YOUTH
A Web site by and for gay, lesbian, bisexual, transgender, and questioning
(GLBTQ) young people, takes a holistic aprproach to sexual health and
exploring issues of concern to GLTBQ youth.
http://www.youthresource.com/
http://www.advocatesforyouth.org/
http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/oppression.pdf
http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/ywsw.pdf
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YOUTH AND AIDS PROJECT YAP
The University of Minnesota Youth and AIDS Projects (YAP) was founded in
1989, with a mission to prevent transmission of HIV to and from high-risk youth
and to provide care to youth and families living with HIV infection. The
governing philosophy is that adolescents can and do make responsible healthrelated decisions, given appropriate resources and support. YAP programs are
grounded in the belief that HIV-related services for youth must be
developmentally appropriate, culturally competent, coordinated, and familycentered in order to be effective.
http://www.yapmn.com/about.php
GALE
This initiative is a learning community focusing on education about lesbian, gay,
bisexual and transgender (LGBT) issues. We promote the full inclusion of
people who are disadvantaged because of their sexual orientation, sexual
identity and their expression by identifying, enhancing and sharing educational
expertise. The membership of the community is open to anyone actively
involved in education about LGBT issues.

http://www.lgbt-education.info/en/home
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Anexo 2

Protocolo de Monitoramento do Processo de Implementação das
Diretrizes para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e
Jovens Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

(1) Justificativa e objetivo:

A Organização Pan Americana de Saúde elaborou em 2009-10 diretrizes para
atenção integral à saúde, específicas para atender às demandas reprimidas de
adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais –
LGBT 4 . Tais diretrizes têm como objetivo principal instrumentalizar os
programas de atenção primaria na organização de suas ações com vistas a
promover a saúde e a inclusão da população jovem LGBT no seu sistema.
Estas ações visam, essencialmente, garantir a estes jovens o direito humano
fundamental de viver uma vida plena e saudável.

A revisão da literatura constante nas diretrizes demonstra o fato de haver uma
escassez de experiências de serviços de saúde destinados ou sensibilizados
para atender especificamente essa população. A exceção desta regra esta nos
serviços e programas de saúde destinados ao atendimento da população
jovem vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis-DST e AIDS.
Historicamente os programas de prevenção de AIDS vêm atendendo
clinicamente e preventivamente a maioria dos jovens LGBT, mesmo aqueles
que não apresentam diagnóstico positivo da enfermidade ou estilos de vida
vulnerabilizadores. Esse fenômeno se deve ao fato das equipes de saúde de
4

OPS. Diretrizes para Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais. Washington, DC. 2010
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tais programas apresentarem uma atitude acolhedora e compreensiva no que
se refere à diversidade sexual da população LGBT.

Neste contexto, as diretrizes instituem fluxos de atendimento baseados nas
lições aprendidas com os programas de prevenção de AIDS. Tais fluxogramas
buscam orientar dois processos de atenção a saúde: (1) abordagem clinica
integral, e (2) formação de rede intersetorial de combate à homofobia.

O monitoramento proposto por esse protocolo tem o objetivo de documentar e
estudar o processo de implementação de tais diretrizes, e assim promover uma
análise diagnóstica 5 inicial de sua efetividade. Tal análise busca efetuar um
exame detalhado de cada etapa do processo, com vistas a identificar as
causas e os efeitos do sucesso e do insucesso dos fluxogramas assistenciais e
de formação de rede intersetorial propostos pela diretriz.

(2) Ações de saúde a serem monitoradas pelo estudo:
(1) Promoção e implementação de abordagens e ambientes acolhedores
para adolescentes e jovens LGBT;
(2) Documentação da prevalência de agravos à saúde e estilos de vida
vulnerabilizadores na população jovem LGBT;
(3) Promoção de atenção interdisciplinar à saúde;
(4) Consolidação, sistematização e ampliação de ações coletivas de
promoção da saúde;
(5) Estruturação e consolidação de rede intersetorial de defesa dos direitos
e proteção de adolescentes e jovens LGBT.
(6) Capacitação de recursos humanos.
(7) Apoio a estudos e pesquisas sobre o tema.

5

Minayo. MCS & Deslades, SF. Análise Diagnóstica da Política Nacional de Saúde para Redução de Acidentes e
Violências. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.
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(3) Tabela de Indicadores para as ações de saúde a serem monitoradas:
Ações de saúde

Indicadores

Possíveis

fontes

de

informação
(1)

Promoção

e

implementação
abordagens

•

de

e

Número

e

tipo

de

•

Relatório

modificações

organizacional

ambientes

realizadas na rotina

unidade de saúde.

para

do serviço de saúde

acolhedores

adolescentes e jovens LGBT

para

atender

demandas

•

Número

e

de entrevista semi-

da

estruturada

tipo

de

saúde.
•

recepção

Dados

obtidos

Grupo

focal

introduzida

no

profissionais

atendimento

da

saúde.
•

população LGBT.
•

Opinião

dos

adolescentes

com

gestor da unidade de

abordagem clínica e
de

Dados obtidos a partir

às

população LGBT.
•

da

LGBT,

Dados

obtidos

Grupo

Focal

em
com
de

em
com

usuários LGBT.

usuários da unidade
de saúde, sobre a
qualidade do serviços
prestados.
(2)

Documentação

prevalência
saúde

e

de

da

agravos

estilos

de

vulnerabilizadores

•

a

Número, sexo, idade
e

vida

dos

adolescentes

população jovem LGBT

jovens

Prontuários clínicos.

condição

socioeconômica

na

•

e
LGBT

atendidos na unidade
de saúde.
•

Tipos de agravos a
saúde prevalentes.

•

Tipos de tratamento
e/ou
encaminhamento
propostos.

•

Tipos de estilos de
vida
vulnerabilizadores
prevalentes.
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•

Tipos de intervenção
e/

ou

encaminhamentos
propostos.
(3) Promoção de atenção

•

interdisciplinar saúde
•

Número

de

organizacional

na unidade de saúde.

unidade de saúde.

Disciplinas

que
a

•

equipe

partir

obtidos
de

a

entrevista

semi-

Número de atividades

com

de

unidade de saúde.

discussão

de

clínicos

•

realizadas.
Número

de

Número

estruturada
gestor

Dados

obtidos

Grupo

focal

profissionais

inter-

da

em
com
de

saúde

consultas realizadas.
•

Dados

da

técnica.

casos
•

Relatório

profissionais atuando

compõe
•

•

de

encaminhamentos
interdisciplinares
realizados.
(4)

Consolidação,

•

Número

e

tipo

de

sistematização e ampliação

atividades

coletivas

de

realizadas

na

ações

coletivas

de

promoção da saúde

Número

médio

participantes

de
por

atividade.
•

Número

Relatórios
das

técnicos

atividades

de

grupo.
•

unidade.
•

•

Registro
participantes

de
das

atividades de grupo
da unidade de saúde

e

tipo

de

profissionais
designados

para

realização de ações
coletivas.
•

Número

e

tipo

de

dinâmicas de grupo
utilizadas

para

abordar as questões
pertinentes

aos

adolescentes

e

jovens

e

LGBT

combater homofobia.
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(5)

Estruturação

e

•

Número

e

tipo

de

consolidação de rede inter-

redes

setorial de defesa dos direitos

nas quais a Unidade

e proteção de adolescentes e

de Saúde tem acento.
•

jovens LGBT.

•

intersetoriais

organizacional

da

unidade de saúde.
•

Dados

Número

de

partir

participação

da

semi-

Unidade

em

com

atividades de rede.
•

Relatório

obtidos
de

a

entrevista
estruturada

gestor

da

unidade de saúde.

Número de atividades

•

Dados

obtidos

de saúde organizadas

Grupo

focal

em rede.

profissionais

em
com
de

saúde
(6) Capacitação de recursos

•

humanos
•

Número

de

Relatório

capacitações

organizacional

realizadas.

unidade de saúde.

Número

de

participantes
•

•

•

por

Dados
partir

capacitação.

semi-

Temas

com

abordados

da

obtidos
de

a

entrevista
estruturada

gestor

da

unidade de saúde.

nas capacitações.
•

Dados

obtidos

Grupo

focal

em
com

profissionais

de

saúde
(7)

Apoio

a

estudos

e

•

pesquisas sobre o tema
•

•

Número

de

Relatório

estudos/pesquisas

organizacional

realizadas.

unidade de saúde.
•

Número

de

participação

em

partir

congressos

e

semi-

Dados

da

obtidos
de

a

entrevista
estruturada

seminários técnicos.

com

Numero

unidade de saúde.

de

artigos
•

gestor

Dados

obtidos

Tema abordado nas

Grupo

focal

atividades científicas.

profissionais

científicos publicados.
•

•

da

em
com
de

saúde
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(4) 15 etapas para implantação do Processo de Monitoramento

1. Identificação da equipe de monitoramento. Os profissionais da Unidade
Básica de Saúde (USB) devem participar na identificação da equipe que
implementará o monitoramento. Este envolvimento aumenta a probabilidade de
utilização dos dados compilados durante todo o processo. A equipe identificada
deverá conter pelo menos um indivíduo que tenha experiência prévia em
avaliação/pesquisa, que será o responsável técnico pelo estudo.

2. Planejamento da logística e dos arranjos administrativos para a
realização do monitoramento.

Essa etapa é crítica para o sucesso do

monitoramento. Deve haver uma planificação cuidadosa do processo. A equipe
responsável necessitará de recursos humanos de nível médio (auxiliares
administrativos), espaço físico (salas) e equipamentos (computador, gravador
etc.) para desenvolver sua metodologia de trabalho

3. Organização do grupo de trabalho. A equipe de monitoramento precisará
de um treinamento específico sobre os objetivos do estudo, e de uma definição
clara da forma como este será realizado. O envolvimento dos pesquisadores
em todas as etapas de elaboração facilita o processo de aprendizagem da
metodologia escolhida para o estudo.

4. Definição da metodologia de levantamento dos dados. A equipe deve
definir os métodos e instrumentos a serem utilizados no monitoramento. Ambos
os métodos de investigação, quantitativos e qualitativos, devem ser utilizados
no estudo.

6. Identificação das técnicas de coleta de dados. A equipe precisará
identificar os dados que necessita, e definir quais são qualitativos e quais são
quantitativos. Ela deverá também definir as fontes dos dados e as técnicas de
coleta mais adequadas.

Os dados quantitativos são úteis para responder perguntas do tipo: “Quantas
pessoas foram atendidas?”. Este tipo de informação pode ser coletado
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rapidamente utilizando um questionário pré-codificado, e existe uma serie de
programas estatísticos que podem ser utilizados para analisar os dados com
relativa facilidade. Proporções, médias e medianas podem ser facilmente
determinadas através da simples contagem dos dados ou com a utilização de
uma calculadora.

Os dados qualitativos permitem uma compreensão profunda dos problemas.
Podem ser usados tanto na identificação do problema quanto no desfecho da
situação. Os métodos mais comumente utilizados são entrevista em
profundidade, grupo focal e observação in loco.

7. Desenvolver instrumentos de coleta de dados. Este é um passo
importante e deve-se ter cuidado para assegurar que os instrumentos contêm
as perguntas que a equipe de monitoramento quer perguntar. As questões
devem ser seqüenciadas de forma adequada e coerente com a lógica do
estudo. É altamente recomendável que os instrumentos desenvolvidos sejam
pré-testados antes da realização do estudo.

8. Realizar entrevistas / estudo. A equipe de monitoramento deve estar
familiarizada com as técnicas de coleta de dados escolhidas. Durante as
entrevistas de profundidade com pessoas-chave e na discussão dos grupos
focais é importante que o entrevistador motive o entrevistado a dar suas
opiniões sem impor suas próprias idéias. Algumas das técnicas recomendadas
incluem repetir o que o entrevistado disse lentamente ou fazer sons oportunos
que dêem prova de que está seguindo a explanação/discussão. O entrevistador
não deve ter medo de longas pausas na conversa. Tanto nas entrevistas em
profundidade como nos grupos focais os pesquisadores deverão ter
desenvolvido algumas perguntas que restabeleçam o fluxo das discussões.

Ao realizar um levantamento quantitativo é necessária uma especial atenção
para garantir que todas as perguntas do questionário sejam respondidas.

9. Analisar os dados. Ao final de cada dia de trabalho, os pesquisadores
devem escrever os seus resultados de cada uma das atividades realizadas.
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Eles também devem analisar os dados que são coletados para começar a
desenvolver um consenso em suas descobertas.

10. Definir as lições aprendidas com o monitoramento. Devem incluir tanto
os aspectos positivos do programa quanto os problemas observados em cada
uma das áreas que foi monitorada.

11. Resumir as lições aprendidas. Os dados dos diferentes componentes do
monitoramento devem ser compilados em conjunto e uma analise geral e
compreensiva deve ser elaborada.

12. Monitoramento do monitoramento. O monitoramento do processo de
monitoramento é útil na medida em que ajuda os implementadores a analisar
como eles próprios realizaram a coleta de dados, e qual o conjunto de métodos
foi mais eficaz para o monitoramento do programa.

13. Desenvolver um plano de ação. Este é o processo de elaboração das
modificações no programa levando em consideração os resultados do
monitoramento. Por exemplo, o monitoramento pode identificar uma lacuna na
compreensão dos profissionais de saúde sobre os efeitos da homofobia na
saúde dos adolescentes LGBT. Uma ação adequada seria a realização de um
estudo sobre o problema e, em seguida, a organização de um seminário de
capacitação para a equipe de saúde. Esse plano de ação é, na realidade, a
compilação das recomendações que o processo de monitoramento apontou
como necessárias para a continuação efetiva do programa.

14. Escrever um relatório do processo de monitoramento. Este é um passo
importante de conclusão do processo de monitoramento. Um relatório
circunstanciado, documentando cada fase do processo deve ser escrito para
circulação restrita. Um resumo do relatório também deve ser escrito para uma
circulação mais ampla.

15. Discussão do relatório do monitoramento. Esta é a última etapa do
monitoramento.

Devem

participar

dessa

discussão

todas

as

partes
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interessadas no programa, ou seja, os profissionais de saúde da USB, órgãos
governamentais, a rede intersetorial, os implementadores do programa e os
jovens usuários. Essa discussão deve versar sobre as recomendações
apontadas pelo monitoramento e o plano de ação elaborado a partir delas.

LEMBRETE
O monitoramento deve ser uma experiência de aprendizagem
para os implementadores do programa. Assim sendo, ele deve
apontar tanto os sucessos como as falhas do programa. Esse
processo tem o potencial de retro-alimentar os objetivos do
programa e fazê-los mais aptos para tender as demandas da
população.
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