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RESUMO 

 

A transfusão de sangue, ato médico de transferir sangue ou seus hemocomponentes de um 

doador para um receptor, significou um enorme avanço da medicina salvando inúmeras 

pessoas. A hemoterapia brasileira tem sido afetada por restrições normativas que excluem 

uma parcela da população do rol de doadores: os homens que fazem sexo com homens (sigla 

HSH). O presente trabalho monográfico tem por objetivo o exame das normas restritivas à luz 

do Direito Constitucional Brasileiro, analisando os procedimentos e políticas de doação de 

sangue e o comportamento social e sexual do público doador em geral. Objetiva-se uma 

conclusão sobre a constitucionalidade ou não da vedação, se ela encontra lastro legal e 

científico ou se é reflexo dos preconceitos da sociedade, da religião e outros aspectos morais 

que violam direitos fundamentais da população LGBT’s. O estudo é de grande valia para o 

esclarecimento da sociedade e para um redirecionamento das políticas públicas de saúde, que 

por um lado investe recursos públicos em inúmeras campanhas de incentivo à doação de 

sangue e, por outro lado, restringem uma parcela significativa da população da prestação 

desse ato de solidariedade por discriminação ao seu comportamento sexual. 
 

 

Palavras-chave: doação de sangue, homossexualidade, ação direta de inconstitucionalidade, 

HSH, hemovigilância. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The transfusion of blood, a medical act of transferring blood or its blood components from a 

donor to a recipient has meant a huge advance in medicine, saving countless people from 

death. The Brazilian hemotheraphy has been affected by normative restrictions that exclude a 

portion of the population from the list of donors: men who have sex with men (MSM). The 

objective of this monographic work is to examine restrictive norms according to the Brazilian 

legislation, analyzing blood donation procedures and policies, and the social and sexual 

behavior of the donor public in general. It aims to have a conclusion on the constitutionality 

or not of the fence, whether it finds legal and scientific ballast or it is a reflection of the 

prejudices of the society, religion and other moral aspects that violate the fundamental rights 

of the LGBT population. The study is a great asset for the understanding of the society and 

also for a redirection of public health policies, which on the one hand invest public resources 

in countless campaigns to encourage blood donation, but on the other hand, restrict a 

significant portion of the population of the provision of this act of solidarity by discrimination 

to their sexual behavior.. 

 

 

Keywords: blood donation, homosexuality, direct action of unconstitutionality, MSM, 

haemovigilance. 
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INTRODUÇÃO 

 

A transfusão de sangue consiste no ato médico de transferência de sangue ou um de 

seus hemocomponentes (seja plasma sanguíneo, plaquetas, hemácias, leucócitos) de um 

doador para o receptor, sendo este um dos cinco procedimentos médicos mais realizados em 

todo mundo salvando milhares de vidas, principalmente a partir da descoberta do fator RH 

e dos grupos sanguíneos que tornaram o procedimento de transfusão de sangue mais seguro 

e de extrema importância clínica no tratamento de milhares de pacientes. A prática, hoje 

amplamente conhecida e utilizada pela medicina, sempre esteve em meio a debates 

jurídicos, tanto do ponto de vista sanitário quanto moral e religioso.  

Em algumas religiões, como a das Testemunhas de Jeová, a prática de transfusão de 

sangue é terminantemente proibida por estar, segundo seus seguidores, contrariando as leis 

divinas determinadas pela Bíblia e, portanto, estariam cometendo um pecado imperdoável 

se realizado. O fato é que eventualmente a justiça tem sido demandada a interferir em 

questões envolvendo esse grupo religioso e médicos ou hospitais que muitas vezes se 

encontram no empasse entre salvar uma vida (código de ética da profissão) ou obedecer ao 

preceito religioso do paciente (código religioso e moral). 

E quando se soma aos preceitos religiosos e morais da sociedade uma questão 

sanitária muito séria, envolvendo um dos maiores desafios da ciência médica desse século 

que contaminou e matou inúmeras pessoas e que pode restringir e estigmatizar determinado 

grupo à prática de doação de sangue, sem contar o aumento do preconceito e discriminação 

que já existe sobre essa parcela significativa da população.  

É o que vem acontecendo aos homens que fazem sexo com homens, sigla HSH, que 

envolve os homens homossexuais e bissexuais brasileiros ou estrangeiros que tentam 

realizar doação de sangue no Brasil.  

O povo brasileiro é conhecido mundialmente pela simpatia, pela energia e 

vitalidade, pela hospitalidade com que recebe e trata os estrangeiros que aqui chegam, mas 

quando a solidariedade envolve o tema “doação de sangue” os brasileiros ainda têm 

deixado e muito a desejar. 

Segundo dados oficiais somente 1,8% da população brasileira realiza doação de 

sangue, e num país onde os estoques do SUS e da hemorrede pública estão no limite estima-se 

que cerca de 18 milhões de litros de sangue são desperdiçados (ou não recebidos) por ano 

devido a dois atos normativos que vedam a doação de sangue por homens que tenham 

praticado sexo com outros homens nos últimos 12 meses anteriores à intenção de doação, 
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restrição que tem levantado inúmeros debates nas mais diversas esferas da sociedade e chegou 

até o Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que se trata de tema de total relevância para 

sociedade por envolver a saúde pública e a dignidade da população LGBT’s. 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 158/2016 traz em seu artigo 64 a vedação, 

considerando inapto temporário pelo prazo de 12 meses o candidato que tiver mantido 

relações sexuais com outros homens e/ou parceiras sexuais destes. No mesmo viés a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA em um documento publicado anteriormente no 

ano de 2014, o RDC nº 43/2014, faz exatamente a mesma restrição e praticamente nos 

mesmos termos, determinando de forma absoluta que homens homossexuais ou bissexuais são 

inaptos à doação sanguínea caso mantenham a mínima atividade sexual no prazo de 12 meses 

que antecedem a intenção de doação, independente de serem monogâmicos ou usarem 

preservativos e outros mecanismos de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST’s). 

No Brasil, a luta pelo fim do preconceito contra os homossexuais tem ganhado grande 

destaque da mídia e apoio de uma parcela considerável da população brasileira, e no sentido 

de defesa dos interesses da população que o Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5543 que tramita no Supremo Tribunal Federal 

(STF), com pedido liminar, combatendo as normas supracitadas com alegação de que 

escancaram um tratamento discriminatório por parte do poder público. 

 Relatam na exordial e nas peças apresentadas pelos Amici curiae a total 

incompatibilidade entre o contexto histórico do surgimento da proibição com a realidade 

atual, épocas em que o pouco conhecimento da ciência sobre determinadas doenças infecto 

contagiosas, a prática sexual sem uso de preservativos e o pânico da descoberta de algumas 

doenças justificavam a medida, o que nos dias de hoje está superado.  

Os avanços científicos, farmacológicos e as inúmeras campanhas de conscientização 

da população em geral sobre os riscos de contágio reduziram muito a contaminação por IST’s 

além da eficácia dos exames de identificação e os tratamentos disponíveis. Porém, a 

legislação brasileira parece não ter acompanhado essa evolução, permanecendo estagnada e 

impregnada de informações ultrapassadas e de fundamentos claramente discriminatórios. 

Um fato que chama a atenção e intriga é dos próprios documentos trazerem 

verdadeiros paradoxos em seu conteúdo, em momentos expressando isenção de qualquer 

discriminação por orientação sexual e em outros vedando a prática de doação pela mesma 

razão. Ou seja, uma aparência progressista camuflando uma norma contraditória e 

discrimitória. 
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Nesse contexto, torna-se de grande importância uma análise de todos os 

posicionamentos manifestados em relação ao tema, dos argumentos favoráveis à manutenção 

da vedação e se eles se sustentam juridicamente e cientificamente e se a ação impetrada 

apresenta fundamentos sólidos para revogação das normas e acima de tudo uma análise da 

vedação em si quanto ao ataque a direitos fundamentais como da dignidade da pessoa 

humana, o direito fundamental a igualdade, ao princípio da proporcionalidade. 

O trabalho busca primeiramente o levantamento do perfil desejado de doador de 

sangue no Brasil, passando para uma análise do perfil comportamental dos homens 

homossexuais, bissexuais e heterossexuais de modo a verificar a compatibilidade ou não dos 

HSH com o perfil de doador de sangue. Passa em seguida à análise jurídica das vedações e 

seu confronto com a Constituição Federal, concluindo com uma breve análise da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 5543 e seus aspectos e do posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal em relação ao tema.  

Cabe ressaltar nesse momento introdutório que em muitos momentos será enfatizado 

apenas a população homossexual, o que pode ser observado desde o título do presente 

trabalho, uma vez que é o comportamento homossexual, a prática sexual de homens com 

homens identificada como alvo da restrição, apesar da população bissexual também estar 

envolvida na restrição. 

Em tempos de precarização da saúde pública e de carência de sangue nos bancos de 

sangue brasileiros, a revisão de normas que influenciam diretamente nas políticas públicas de 

saúde e nos estoques de sangue e refletem diretamente na saúde e no bem estar da população é 

de suma importância o dever de superação de qualquer discurso ou embasamento religioso ou 

moral e uma obrigação estatal de verificar essa possível incoerência, submetendo toda 

legislação a revisão se preciso sob o ponto de vista da preservação dos objetivos fundamentais 

do Estado de promover o bem de todos, sem discriminação. 

Um grande volume de recursos públicos é investido anualmente em campanhas de 

incentivo a doação voluntária de sangue, assim como em campanhas de prevenção ao vírus 

HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis. E em épocas de crise financeira, de 

escassez de recursos humanos e de solidariedade em que se encontra o país não há espaço 

para desinformação e discriminação, sendo papel da sociedade exigir do poder público as 

garantias de qualidade e segurança na prestação dos serviços de saúde pública. 
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1. DOAÇÃO DE SANGUE: Normas, conceitos e comportamentos. 

 

A utilização de sangue humano para finalidades terapêuticas é uma prática tão antiga 

quanto o surgimento da ciência. Remonta aos antigos Romanos e Egípcios que acreditavam 

que ao se banhar ou beber o sangue humano poderiam obter força para batalhas e até curar-se 

de doenças como elefantíase, epilepsia entre outras que assolavam a época. 

Com o avanço da ciência e da medicina moderna o processo de transfusão de sangue 

se aperfeiçoou, deixando de lado o cunho místico e passando a fundar-se em bases científicas, 

dando um grande salto com as descobertas do fator RH e dos grupos sanguíneos que tornaram 

os procedimentos da hemoterapia mais seguros e a medicina transfusional passou a ser 

reconhecida como uma especialidade médica. 

Mas, a descoberta que inicialmente trouxe tantos benefícios medicinais também tem 

suas desvantagens: a possibilidade de transmissão de doenças. Na década de 40 estudiosos 

concluíram que além do sangue salvar vidas também poderia transmitir diversas infecções, 

dentre as mais conhecidas a sífilis e hepatite que à época ainda eram epidemias de difícil 

controle. Com isso se iniciou em todo o mundo procedimentos com os doadores e com o 

sangue coletado visando a identificação desses agentes infecciosos, os submetendo a 

procedimentos de triagem. 

Na década de 50, com a constante demanda por sangue, surgiram os primeiros bancos 

de sangue brasileiros e com eles a necessidade de uma regulamentação para organização e 

controle da hemoterapia, o que no Brasil ocorreu com certo atraso da atuação governamental 

do setor que acarretou num retardo ao desenvolvimento da hemoterapia brasileira.  

A orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) aos países no intuito de 

fortalecimento dos sistemas nacionais de sangue é de que seus Ministérios da Saúde tomem a 

frente dos sistemas nacionais de sangue, que deverão ser integrados ao sistema público de 

saúde. Há ainda a recomendação de que todo quadro legislativo do programa nacional de 

sangue deva ser de responsabilidade do poder público, podendo ser auxiliado por órgãos 

relacionados à hemoterapia e controle sanitário. 

A elaboração de um sistema regulatório para hemoterapia é fundamental, servindo de 

base para toda rede de profissionais e agentes públicos envolvidos e também para orientação 

da população doadora e receptora, garantindo segurança dos procedimentos, a divulgação de 

informação isenta de equívocos e principalmente respeito a todos os envolvidos, garantindo a 

todos igualdade de acesso à rede de sangue e de todas as suas ações. 
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1.1 Histórico e principais marcos normativos da doação de sangue no Brasil 

 

O desenvolvimento do ordenamento jurídico da hemoterapia no Brasil é, de certo 

modo, extenso e complexo, e numa análise detalhada de alguns dispositivos verifica-se a 

existência de pontos não esclarecidos completamente pela medicina e até de verdadeiras 

contradições, nos levando a conclusão da necessidade de revisão da maioria e principalmente 

de superação de muitas barreiras culturais que ainda influenciam o setor.  

É uma estrutura complexa formada primeiramente pela atuação do Estado que tem 

papel de concepção das diretrizes, incorporando a atuação dos conselhos profissionais 

relacionados, como o da medicina, além de órgãos de defesa sanitária, atuação esta iniciada 

com certo atraso se comparado ao restante do mundo. 

Segundo MELO (2015), num levantamento sobre as legislações que regulam o setor 

hemoterápico foram identificados desde o início da produção normativa da hemoterapia 

brasileira cerca de 141 atos, que incluem normas constitucionais, leis, decretos, portarias, 

resoluções e outros documentos técnico normativos a partir de referências na literatura da 

área, sendo identificada 23 normas superiores, como a constituição federal, leis e decretos, e 

118 atos normativos de órgãos executivos e técnicos da gestão pública, porém, somente 

30,5% desses documentos encontravam-se vigentes até o ano de 2015. Serão abordados no 

presente trabalho os principais e diretamente relacionados ao tema “hemoterapia”. 

O grande salto para hemoterapia brasileira ocorreu a partir da década de 50 com 

surgimento dos bancos de sangue e a publicação das primeiras legislações que disciplinaram a 

doação e transfusão e regulamentou a atuação dos bancos de sangue. Um marco importante 

foi a promulgação em 27 de Março de 1950 da Lei nº 1.075, dispondo sobre a Doação 

Voluntária de Sangue. Vale lembrar que até esse momento da história a doação de sangue era 

uma prática remunerada e os bancos de sangue eram privados, sendo até tema de um 

premiado documentário denominado “Até a última gota” do diretor Sérgio Rezende que 

denunciou o comércio de sangue no país, movimentado por inúmeras pessoas que 

desempregadas e precisando de dinheiro doavam sangue repetidas vezes sem respeitar 

preceitos de higiene e os prazos para retorno, o que levou muitas a morte e uma elevada 

contaminação por doenças transmissíveis pelo sangue.  

Mesmo com a promulgação da Lei de Doação Voluntária de Sangue a prática da 

comercialização persistiu nas décadas seguintes devido à falta de atuação direta do governo 

no controle e fiscalização do setor. E diante da situação caótica que se encontrava a 

hemoterapia brasileira, com altíssima taxa de transmissão de doenças por transfusões de 
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sangue não examinado, que em 1964 foi iniciado pelo Ministério da Saúde o primeiro grupo 

de pesquisas sobre a regulação da hemoterapia no Brasil, resultando na formação da 

Comissão Nacional de Hemoterapia (CNH) através do Decreto nº 54.494/1964. Até a criação 

e atuação dessa Comissão a ausência do poder público e de uma regulamentação da 

hemoterapia já tinham causado muitos prejuízos ao desenvolvimento desse setor no país. 

A regulamentação técnica da hemoterapia no Brasil veio com a promulgação em 1965 

da Lei nº 4.701, fruto da já atuante comissão, posteriormente revogada pela Lei nº 

10.205/2001, sendo cada uma a seu tempo responsável por implementar e estruturar a política 

nacional de sangue, com determinação dos princípios para execução e controle das atividades 

de hemoterapia brasileiras. Ambos os diplomas legais são os principais marcos regulatórios 

da atividade hemoterápica do país. 

Entre a criação dessas duas normas de macro política do setor de hemoterapia houve a 

publicação em 1980 da Portaria Interministerial nº 7 que estabeleceu as diretrizes básicas do 

Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados que ficou conhecido como Pró-Sangue, e 

teve como principais objetivos a expansão e estruturação da toda rede hemoterápica brasileira. 

Em 25 de Janeiro 1988, com a disseminação do vírus HIV pelo mundo e de outras 

doenças transmissíveis pelo sangue, foi promulgada a Lei nº 7.649 denominada Lei Henfil, 

que obrigava o cadastramento de todos os doadores de sangue e a realização dos exames 

laboratoriais no sangue coletado como forma de contenção das contaminações.  

Nas décadas de 70 e 80 ainda eram frequentes os contrabandos de sangue, que levou a 

necessidade de introdução do princípio da doação voluntária e não remunerada na própria 

Carta Magna, quando foi então promulgada a Constituição Federal de 1988 que trazia em seus 

Artigos 196 a 200 as responsabilidades do poder público pela regulamentação, fiscalização e 

controle das ações e serviços de saúde, o que incluía a rede de hemoderivados e conferia ao 

poder público o papel da fiscalização da comercialização ilegal de sangue. 

A década de 90 foi marcada pelo fortalecimento da rede brasileira de hemocentros e de 

toda a hemoterapia, com uma intensa produção normativa técnica pelo Ministério da Saúde e 

órgãos conjuntos, que viria organizar o setor. Inicialmente com a Portaria nº 721/89 

instituindo normas técnicas de coleta, processamento e transfusão, e suas alterações 

posteriores.  

As Portarias nº 121 e 127/95 instituíram e implementaram a fiscalização e inspeção  

em unidades de hemoterapia para garantia da qualidade dos produtos hemoterápicos e a 

Portaria nº 1.840/96 criou o Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo em 

Sorologia para Unidades Hemoterápicas. A Portaria nº 488/98 que estabelece o fluxo para 
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detecção dos anticorpos anti-HIV com finalidade de maximizar o grau de confiabilidade na 

emissão de laudos e minimizar a ocorrência dos resultados falso-positivos ou falso-negativos. 

Em 2001 foi promulgada a conhecida Lei do Sangue, ou Lei Betinho ou ainda Lei 

Arouca que marcou uma nova fase da hemoterapia no país, a Lei nº 10.205/2001 que delegava 

ao Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (SINASAN) a nova política 

nacional de sangue, contendo aspectos técnicos e sanitários visando a segurança do doador, do 

receptor e a qualidade do sangue doado, propondo uma reestruturação das políticas do setor e 

planos de ação técnicos e gerenciais para organização da hemorrede, numa união de esforços 

com a iniciativa privada. Ela foi regulamentada pelo Decreto nº 3.990/2001 que 

posteriormente foi alterado pelo Decreto nº 5.045/2004 que devolveu ao Ministério da Saúde 

a direção do SINASAN, que perdura atualmente.  

Em 02 de Dezembro de 2004 foi sancionada a Lei nº 10.972 que cria a HEMOBRÁS, 

empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde com a função de garantir ao Sistema Único 

de Saúde (SUS) o fornecimento de medicamentos hemoderivados ou produzidos por 

biotecnologia.  

Atualmente a hemoterapia brasileira é regulada pelo Ministério da Saúde em conjunto 

com a ANVISA, e dentre os principais dispositivos legais reguladores do setor estão os dois 

objetos de análise desse trabalho monográfico, que são a Portaria MS nº 158/2016 que 

redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos no Brasil e a Resolução da 

Diretoria Colegiada da ANVISA, o RDC nº 43/2014 que dispõe sobre as boas práticas no 

ciclo do sangue. 

É importante neste momento prévio a definição da natureza jurídica dos dispositivos 

emitidos pelo Ministério da Saúde e pela ANVISA. Trata-se de atos normativos dotados de 

autonomia jurídica, e apesar de ambos possuírem semelhanças textuais em diversos pontos 

não possuem entre si hierarquia ou subordinação. São normas infraconstitucionais e, portanto, 

devem estar em consonância com todos os princípios constitucionais da Carta Magna e, em 

contrario sensu, passíveis a um controle de constitucionalidade. 
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1.2  Os procedimentos hemoterápicos e a hemovigilância 

 

Para adentrarmos na questão central do presente trabalho é necessária uma prévia 

compreensão básica dos procedimentos de doação de sangue, suas etapas, iniciando com a 

identificação dos tipos de doação de sangue possíveis e permitidos pela legislação da 

hemoterapia brasileira.  

O primeiro tipo é o da doação voluntária ou espontânea, aquele em que o candidato a 

doação de sangue procura espontaneamente os postos de coleta e cujo sangue coletado não 

tem uma destinação ou receptor específico. É a doação incentivada pelas campanhas 

governamentais nos diversos veículos de comunicação, nos órgãos de saúde e ações de 

voluntariado.  

A segunda forma é a doação de reposição, uma doação que objetiva a manutenção dos 

estoques de sangue dos bancos e advinda dos parentes, amigos, ou quaisquer pessoas que 

desejem doar sangue em nome de pacientes que necessitam de transfusão de sangue, como 

forma de não desfalcar os bancos de sangue. Cabe ressaltar que essa doação não é exigida e a 

transfusão não fica condicionada a doação. 

O terceiro tipo é a chamada doação autóloga, que consiste na coleta do sangue que 

será utilizado pelo próprio doador, como ocorre nos casos em que esse doador passará por 

cirurgias em que há possibilidade da necessidade de transfusão e preventivamente o doador 

garante que terá sangue armazenado e totalmente compatível.  

Há ainda a Aférese, que consiste na coleta de apenas um dos componentes do sangue 

de forma específica, como o plasma, hemácias, plaquetas ou outros. 

No início da hemoterapia, com o desconhecimento da possibilidade de transmissão de 

muitas doenças pelo sangue, era comum a coleta de sangue sem a realização de 

procedimentos que permitissem o levantamento completo do estado de saúde do doador, com 

uma pesquisa sobre seu comportamento, ou mesmo com o sangue já coletado, através de 

exames laboratoriais. 

Ao longo do tempo as políticas de transfusão de sangue em todo mundo sofreram 

diversas modificações e adaptações de forma a aperfeiçoar os procedimentos de coleta e a 

garantir a qualidade do sangue, aumentando a segurança para os doadores e receptores, já que 

o sangue é comprovadamente um veículo para transmissão de muitas doenças.  

O final da década de 70 e início da década de 80 foi um marco para hemovigilância 

em todo o mundo com o surgimento de um dos piores agentes infecciosos do século e que até 

hoje é desafio para ciência e medicina, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 
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que desencadeou em todo mundo a necessidade de readequações das políticas transfusionais 

visando garantir o processo de transfusão de sangue com segurança e a prevenção de 

transmissão via sanguínea.  

Desde o início da epidemia a contaminação por transfusão foi detectada e apontada 

como uma das principais vias de transmissão do vírus, que na época tinha elevada taxa de 

letalidade, obrigando todos os países e a comunidade científica a planejar e reorganizar o setor 

hemoterápico de modo a conter o crescente avanço da doença. 

Foram então implantados em todo o mundo rigorosos procedimentos de triagem de 

doadores, com a realização de um estudo prévio sobre o estado de saúde e comportamento do 

candidato apurando possíveis causas de suspenção temporária ou definitivamente da 

possibilidade de doação.  

No Brasil, o Governo Federal através do Ministério da Saúde e em conjunto com a 

ANVISA publicaram diversas normas contendo as práticas a serem implantadas em toda rede 

hemoterápica visando a triagem dos doadores e principalmente a segurança dos receptores de 

sangue, com destaque inicial para a Lei nº 7.649/1988 regulamentada pelo Decreto nº 

95.721/1988 que definiu a obrigatoriedade de cadastramento dos doadores de sangue e 

realização de exames laboratoriais para detecção de doenças como a hepatite B, sífilis, doença 

de Chagas, malária e o HIV. 

Pelas determinações do Ministério da Saúde, o doador de sangue ao procurar um posto 

de coleta habilitado passará por um processo inicial de identificação, onde deverá apresentar 

um dos documentos oficiais com foto e preencherá uma ficha cadastral contendo todos os 

dados pessoais, endereço e assinará um termo de consentimento onde autoriza a realização 

dos exames necessários entre outras informações importantes ao doador. 

Em seguida é realizada uma avaliação do estado de saúde e comportamental do 

candidato a doador através de uma entrevista, entre outros testes que avaliam o aspecto de 

saúde, vacinações, histórico de doações ou de transfusões realizadas, de doenças infecciosas 

entre outras que possam influenciar na qualidade do sangue coletado.  

Todos os testes e exigências estão contidos no Art. 52 da Portaria 158/2016 do 

Ministério da Saúde, atualmente em vigência como segue: 

 

Art. 52. Com a finalidade de proteger os receptores, serão adotadas, tanto no momento 

da seleção de candidatos quanto no momento da doação, a avaliação das seguintes 

medidas e critérios de acordo com os parâmetros estabelecidos por este regulamento:  

I – aspectos gerais do candidato, que deve ter aspecto saudável à ectoscopia e declarar 

bem estar geral;  
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II – temperatura corpórea do candidato, que não deve ser superior a 37ºC (trinta e sete 

graus Celsius);  

III – condição de imunizações e vacinações do candidato, nos termos do Anexo IV;  

IV – local da punção venosa em relação à presença de lesões de pele e características 

que permitam a punção adequada;  

V – histórico de transfusões recebidas pelo doador, uma vez que os candidatos que 

tenham recebido transfusões de sangue, componentes sanguíneos ou hemoderivados 

nos últimos 12 (doze) meses devem ser excluídos da doação;  

VI – histórico de doenças infecciosas;  

VII – histórico de enfermidades virais;  

VIII – histórico de doenças parasitárias;  

IX – histórico de enfermidades bacterianas;  

X – estilo de vida do candidato a doação;  

XI – situações de risco vivenciadas pelo candidato; e  

XII – histórico de cirurgias e procedimentos invasivos. 

  

Passada a fase de identificação do candidato e a entrevista e sendo aprovado para 

doação é então coletado o sangue e dele retirada uma amostra que segue para os exames 

laboratoriais de detecção de possíveis agentes infecciosos, como hepatites, HIV, HTLV, 

Doença de Chagas entre outras.  

Em relação ao vírus HIV é aplicado o procedimento implantado pela Portaria 

112/2004 do Ministério da Saúde, com a realização do teste NAT, do inglês Nucleic Acid 

Amplification Test – NAAT. Este teste é utilizado na detecção do vírus da Hepatite C, do 

HIV e reduz a possibilidade da janela imunológica para até 8 dias e desde 2014 esse teste 

passou a ser obrigatório em todo o sangue coletado no Brasil.   

Após a coleta do sangue doado e a separação da amostra de sangue a ser analisado o 

restante do sangue é armazenado em ambiente refrigerado para garantia da manutenção de 

suas propriedades até o resultado final dos exames laboratoriais que enfim certificarão sua 

aptidão para transfusão ao receptor. 

O resultado da adoção dessas novas medidas foi imediato e muito positivo, como 

explica TANAKA e OLIVEIRA (2010):  

 

Na avaliação da efetividade das medidas adotadas pela política de sangue, em nível 

nacional e internacional, como a triagem laboratorial e epidemiológica e novas 

técnicas de inativação viral, observou-se grande impacto na diminuição dos riscos de 

transmissão de infecções mediante transfusões sanguíneas, especialmente após os 

sérios problemas ocorridos no início da epidemia. Tal decréscimo mostra que essas 

medidas são bastante razoáveis para os objetivos propostos. 

 

Sem dúvidas os procedimentos de triagem da hemoterapia foram decisivos para 

redução da transmissão de agentes infecciosos via sanguínea, em especial do HIV que nos 

dias de hoje são praticamente nulas.  
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Mas, apesar dos avanços da ciência e da medicina na detecção e identificação de 

agentes infecto contagiosos ainda não há garantia total da detecção de algumas doenças 

devido a capacidade delas de camuflarem seus sintomas no período inicial do contágio, o que 

é conhecido como “janela imunológica”, que torna o agente infeccioso indetectável no 

período inicial da doença. O setor hemoterápico ainda se vê fragilizado com a possibilidade 

de contaminações e a necessidade constante de reavaliação do sistema de levantamento de 

informações prévias à coleta do sangue de modo a detectar possíveis comportamentos de risco 

que possam tornar o sangue impróprio para transfusão. 

Inserido nesse processo há o papel fundamental de alguns órgãos de proteção e de 

vigilância da saúde, como é o caso da ANVISA, que desenvolvem estratégias de atuação com 

foco em prevenir, diminuir ou eliminar quaisquer riscos a saúde e intervir em problemas 

sanitários. Dentre os diversos papéis da ANVISA há o da Hemovigilância, como um sistema 

de avaliação constante e de alerta sobre os efeitos indesejáveis ou inesperados da utilização de 

hemocomponentes, avaliando toda a cadeia hemoterápica e propondo ações para controle, 

informação, identificação de riscos e melhoria da qualidade de todos os processos e produtos, 

aumentando a segurança das transfusões.  

Segundo o site da Hemovigilância da ANVISA
1
: 

 

Hemovigilância é o conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo 

do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre os eventos 

adversos ocorridos nas suas diferentes etapas para prevenir seu aparecimento ou 

recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do 

doador e receptor. 

 

A Agência é responsável pela coleta e avaliação de informações e pela emissão 

periódica de boletins contendo orientações, publicadas e disponíveis a todos para que atinja o 

objetivo de garantir o sistema de hemovigilância, realizando as correções necessárias ao 

sistema e identificando adversidades, de modo a envolver todos os que participam do serviço 

de hemoterapia, assim como os doadores e receptores de sangue.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/hemovigilancia>. Acesso em Out 2017. 

http://portal.anvisa.gov.br/hemovigilancia
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1.3 Perfil e comportamento sexual dos doadores de sangue 

 

A legislação da hemoterapia foi cuidadosa no sentido de realizar um rigoroso e 

completo levantamento da situação de saúde do candidato e um dos pontos determinantes à 

aprovação da doação é a verificação da inexistência de impedimentos temporários ou 

definitivos à doação de sangue, etapa importante para o presente trabalho e onde se encaixa a 

restrição imposta pelos documentos do Ministério da Saúde e ANVISA.  

É verificado, por exemplo, se o doador se apresenta em situações como de gravidez, 

ingestão recente de bebidas alcoólicas, se possui tatuagens feitas recentemente ou se está 

doente, se fez determinados exames e por último se apresenta comportamento de risco para 

doenças sexualmente transmissíveis e será impedido de doar sangue o candidato que 

apresentar fatores chamados de definitivos, como ter sido infectado por doenças como a 

hepatite após os 10 anos de idade, se apresenta evidência clínica ou laboratorial de doenças 

transmissíveis pelo sangue como a hepatites B e C, Aids (vírus HIV), doenças associadas aos 

vírus HTLV I e II e Doença de Chagas, o uso de drogas ilícitas injetáveis e malária. 

Esse tópico se aprofundará no conceito de comportamento de risco para doenças 

sexualmente transmissíveis, por ser esse o tema central da restrição imposta pelos dispositivos 

aos homens que fazem sexo com homens e utilizado nos argumentos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5543. 

O rol de comportamentos classificados como sendo de risco está elencado na Portaria 

nº 158/2016 do Ministério da Saúde, onde em seu Artigo 64 estabelece que deve:  

 

Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze) meses o candidato que tenha sido 

exposto a qualquer uma das situações abaixo: 

I - que tenha feito sexo em troca de dinheiro ou de drogas ou seus respectivos 

parceiros sexuais; 

II - que tenha feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos ou 

seus respectivos parceiros sexuais; 

III - que tenha sido vítima de violência sexual ou seus respectivos parceiros sexuais; 

IV - homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras 

sexuais destes; 

V - que tenha tido relação sexual com pessoa portadora de infecção pelo HIV, hepatite 

B, hepatite C ou outra infecção de transmissão sexual e sanguínea; 

VI - que possua histórico de encarceramento ou em confinamento obrigatório não 

domiciliar superior a 72 (setenta e duas) horas, durante os últimos 12 (doze) meses, ou 

os parceiros sexuais dessas pessoas; 

VII - que tenha feito “piercing”, tatuagem ou maquiagem definitiva, sem condições de 

avaliação quanto à segurança do procedimento realizado; 

VIII - que seja parceiro sexual de pacientes em programa de terapia renal substitutiva 

e de pacientes com história de transfusão de componentes sanguíneos ou derivados; e 

IX - que teve acidente com material biológico e em consequência apresentou contato 

de mucosa e/ou pele não íntegra com o referido material biológico. (Grifo nosso). 
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Na leitura do inciso IV do Artigo 64 (em destaque) percebe-se que sua redação dá a 

ideia de que a vedação de doação de sangue não é voltada a um comportamento de risco e sim 

direcionada a um grupo específico de risco, a dos homens homossexuais ou bissexuais. 

Em relação aos conceitos de grupos de risco ou comportamentos de risco, NADAL e 

MANZIONE (2003)
2
 concluíram que: 

 

A multiplicação dos grupos de risco para aquisição de DST/AIDS fez com que 

praticamente toda a população sexualmente ativa possa se contagiar. Além disso, 

acredita-se que o termo "grupo de risco", além de discriminatório, está desatualizado, 

e que as chances de infecção são relacionadas mais ao comportamento que à opção 

sexual. Desta forma, faz-se necessário substituir o "grupo de risco" para 

"comportamento de risco" ao se avaliar as chances de contaminação pelas DST. 

NADAL e MANZIONE (2003). pg 129. 

 

Para chegarmos ao núcleo da vedação é necessário identificarmos qual seria o 

comportamento desse grupo específico que representa um risco a prática da transfusão de 

sangue. O que especificamente os homens homossexuais fazem que os heterossexuais não 

façam que justifique essa restrição para doação de sangue.  

Segundo informações do site da ANVISA, a prática sexual entre homens está entre as 

cinco categorias de comportamentos que apresentam risco para infecção do HIV, 

independente de epidemia ou contexto local, tendo como base um relatório da OMS publicado 

em Julho de 2015 que informa uma probabilidade 19,3 superior de infecção por HIV entre os 

homens que fazem sexo com homens do que entre os homens em geral. 

O que difere a prática sexual homossexual da heterossexual (pensando no ato sexual 

convencional) é o sexo anal, segundo estudos uma prática mais propícia à transmissão de 

doenças por ser uma região não preparada para penetração por não possuir a lubrificação 

adequada, o que causa fissuras no ânus, reto e pênis pelo atrito expondo a corrente sanguínea. 

Foram várias sugestões da comunidade científica e médica para que fossem alterados 

os documentos de forma a estender a vedação a todos àqueles que praticam o sexo anal 

independente de sexualidade e esclarecer que se trata de uma restrição ao comportamento de 

risco, não restringindo um grupo específico configurando assim uma discriminação.  

O próprio Ministério da Saúde entra em contradição quando disponibiliza informação 

no Portal da Saúde do SUS
3
, órgão ligado diretamente a este Ministério, onde esclarece e 

                                                 
2
 Artigo “Identificação dos Grupos de Risco para Doenças Sexualmente Transmitidas” publicado na Revista da 

Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Disponível em: www.sbcp.org.br/revista/nbr232/P128_129.htm. 

Acesso em Out 2017. 
3
 Perguntas e respostas sobre AIDS. Atualmente, ainda há distinção entre grupo de risco e grupo de não risco? 

Disponível na página Portal da Saúde do SUS: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/286-

aids/9048-atualmente-ainda-ha-a-distincao-entre-grupo-de-risco-e-grupo-de-nao-risco. 
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diferencia grupos de risco e comportamento de risco e diz que atualmente não há mais a 

classificação de “grupos de risco”, inicialmente atribuído aos homens homossexuais, usuários 

de drogas injetáveis e hemofílicos e que essa classificação foi devida ao desconhecimento 

sobre o vírus HIV na época, fato já superado pela ciência e pela medicina que avança a cada 

dia rumo a cura, sendo um consenso de que existem sim comportamentos de risco, mas que 

estes independem de condição sexual. 

Ainda relacionado ao comportamento sexual dos homossexuais há outra tese de 

sustentação da vedação que diz não se tratar de uma mera discriminação, já que os homens 

homossexuais seriam “mais promíscuos” que os homens heterossexuais e nesse fato estaria 

uma justificativa para enquadrá-los como um grupo de risco, o que escancara a discriminação 

e preconceito sobre o público gay e bissexual, já que não há qualquer base científica que 

determine que o comportamento promíscuo é mais acentuado nos homossexuais que nos 

heterossexuais. 

A promiscuidade não é comportamento exclusivo deste ou daquele grupo, é inerente 

ao ser humano sendo mais acentuado em uns que em outros, independente de sexo ou 

sexualidade. E nesse sentido a legislação hemoterápica já prevê a vedação na doação de 

sangue para pessoas com comportamento promíscuo, não havendo, portanto, a necessidade de 

um inciso especificando a restrição discriminatória a um determinado grupo, como acontece 

no artigo 64, inciso II da Portaria nº 158/2016. 

 

 

2.  HOMOSSEXUALIDADE E A DOAÇÃO DE SANGUE 

 

2.1 O contexto histórico do surgimento da vedação 

 

 O final da década de 70 e início da década de 80 foram anos marcados por uma 

profunda mudança cultural em todo mundo, décadas conhecidas como da “Revolução Sexual” 

que pregava a liberdade e experimentação sexual, o empoderamento feminino, as formas de 

relacionamentos interpessoais que confrontavam os tabus sociais e a aceitação de outros 

formatos de sexualidade.  

E nesse cenário de libertação e quebra de tabus que surgiu uma das mais terríveis 

epidemias da humanidade que até os dias atuais desafia o meio científico numa busca por 

formas de controle e erradicação, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA ou 
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AIDS, cuja origem exata ainda não é precisa e ainda discutida, mas foi responsável pela morte 

de inúmeras pessoas em todo o mundo. 

Os primeiros casos da doença foram detectados na África e principalmente nos EUA, 

onde sua grande maioria era de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais 

moradores de São Francisco e Nova Iorque (grandes centros de concentração da população 

LGBT’s dos EUA), fato que fez convergir para a inferência de que se tratava de uma doença 

específica dos homossexuais, e tamanho era o desconhecimento da doença que foi batizado à 

época de Imunodeficiência Gay, peste gay ou câncer gay, doença que causava um sério 

distúrbio do sistema imunológico com um alto índice de letalidade, uma infecção ligada a 

uma conduta sexual específica, a homossexualidade, e que possibilitava a transmissão do 

agente infectante pelo sangue e, portanto, colocaria em risco toda a cadeia da hemoterapia. 

A imprensa internacional espalhou a notícia sem qualquer critério, anunciando em 

diversos países a chegada de uma doença então conhecida como GRID – Gays-Related 

Imunodeficience (Imunodeficiência Relacionada aos Gays) antes mesmo de descoberta a 

verdadeira causa e detectados casos entre a população, o que causou grande alarde e medo, 

não tendo qualquer respaldo à época do meio médico ou governamental que não possuía 

qualquer conhecimento sobre a doença recém descoberta. 

A doença passou então a ser muito temida e o doente de AIDS uma ameaça para 

sociedade, que direcionava ao público potencialmente alvo do contágio um medo e repulsa, 

reforçando preconceitos que serviriam para fundamentação do chamado “grupo de risco”, um 

grupo de comportamento promíscuo e que precisava de repreensão e de uma contenção moral.  

 Segundo Daniel e Parker (1990), a AIDS era associada a complexas noções de 

doença, sujeira, contaminação e perversão sexual; e o contágio, à transgressão perigosa, 

associada a práticas proibidas como o sexo e o uso de drogas. 

No Brasil, o surgimento dos primeiros casos ocorreu praticamente à mesma época do 

restante do mundo, inicialmente restrito aos grandes centros urbanos brasileiros, São Paulo e 

Rio de Janeiro, mas logo se espalhou para o restante do país. 

Daniel e Parker (1990) referem à existência de três epidemias relacionadas à AIDS. A 

primeira epidemia é a da infecção pelo HIV em si, que passa despercebida pela sociedade. A 

segunda epidemia é a própria AIDS, o aparecimento das doenças infecciosas que se instalam 

em função da imunodeficiência provocada pela infecção do HIV. A terceira epidemia é a 

epidemia de reações sociais, culturais, econômicas e políticas à AIDS. 

No contexto das reações sociais que a partir de 1985 observaram-se as primeiras e 

efetivas ações em relação ao HIV, com a criação das primeiras organizações e uma 
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diversidade de iniciativas com intuito de estudar o vírus, conter o avanço da epidemia e de 

principalmente esclarecer a sociedade sobre o modo de tratar clinica e socialmente o infectado 

pelo vírus do HIV, que até então eram isolados devido o medo de contágio por qualquer tipo 

de contato.  

No Brasil surgiram grupos como o GAPA - Grupo de Apoio e Prevenção da AIDS em 

São Paulo, motivados pelo combate à discriminação aos infectados e o grande aumento da 

epidemia, posteriormente em 1986 é então criado o Programa Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e AIDS, tornando-se referência internacional no tratamento da 

AIDS e outras IST’s. 

Várias foram as iniciativas e políticas para controle, tratamento e principalmente 

informação da população sobre a doença, as formas de evitar e como tratar e se relacionar 

com os soropositivos, mas podemos sentir ainda nos dias de hoje o reflexo da desinformação, 

da inércia dos governos no início da epidemia e principalmente do preconceito da sociedade 

em relação às vítimas da doença.  

ONÃ SILVA (2013) expressa bem o medo que ainda persiste nos dias de hoje, reflexo 

dos primeiros anos de completo desconhecimento da doença e do terror que ela causava: 

 
A construção social da AIDS – síndrome então desconhecida no mundo acadêmico – 

se configurou e fortaleceu na ideia de doença contagiosa, incurável, mortal, provocada 

pelo castigo divino. Tornou-se ameaça à sociedade, que passou a evitar o portador do 

vírus. Inclusive a exclusão era reflexo do ato punitivo social pelas supostas 

transgressões praticadas pelas pessoas soropositivas. A representação inicial também 

era de uma doença associada aos grupos de risco – geralmente aqueles discriminados 

como homossexuais, usuários de drogas injetáveis e profissionais do sexo – e, 

posteriormente, aos grupos específicos dos hemofílicos e receptores de sangue 

transfundido. Essa representação rotulou a Aids no campo das doenças malignas, 

mexeu com sentimentos e preconceitos, gerou condutas e políticas discriminatórias 

aos grupos mais vulneráveis ao HIV. 

   

 Resta claro que as bases das restrições de doação de sangue pelos homens 

homossexuais repousam inteiramente no medo inicial que a doença causou, no 

desconhecimento sobre as formas de transmissão e no preconceito criado em torno das 

pessoas infectadas, e muitos foram os avanços da ciência na identificação do vírus, do 

comportamento no organismo humano e nas formas de transmissão que tornam ainda mais 

evidentes que se trata de pura discriminação social com um grupo específico por estes não se 

enquadrarem nas práticas tidas como corretas socialmente. 

Ainda prevalece em muitos a mentalidade da AIDS como a “Peste Gay” e como uma 

doença de alta letalidade que condena a morte àqueles que contraem o vírus e que a principal 

forma de transmissão é entre os homens homossexuais, mentalidade muito comum dentro da 
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comunidade cristã que possui grande expressão na política brasileira através de suas bancadas 

que presam pela manutenção das vedações e combatem qualquer pleito de direitos da 

comunidade LGBT’s. 

 Mas podemos evidenciar nos dias de hoje uma participação de toda população no 

enfrentamento a esses preconceitos, tanto em torno do portador do vírus quanto à comunidade 

LGBT, e na exigência de esclarecimento a respeito de temas que envolvam saúde pública e 

uma maturidade no relacionamento com os soropositivos e que a AIDS e os comportamentos 

sexuais diversos aos tidos como “naturais” não são mais tabus e encontram-se mais que nunca 

inseridos em seus cotidianos e, portanto, necessitam de atenção e de formas pacíficas de 

convivência e compreensão, tendendo a eliminar condutas discriminatórias e desumanas e 

retirando dessa parcela da população o estigma de anos de terror e puro desconhecimento em 

relação a essa terrível doença. 

 

 

2.2 O comportamento homossexual: uma ameaça ao perfil do doador de sangue? 

 

 Os regimentos que definem o perfil de doador e excluem homens homossexuais e 

bissexuais do ato de doação de sangue, caso tenham tido relações sexuais nos últimos 12 

meses, ainda são omissos num delineamento exato e fundamentado dos comportamentos e 

situações específicas que fazem com que esse grupo seja mais vulnerável que outros à 

infecção pelo vírus HIV e outros agentes infecciosos passíveis de transmissão via transfusão, 

apresentando em sua maioria informações generalizadas e fora do contexto real do 

comportamento sexual da população brasileira. 

 Neste sentido, traçaremos neste capítulo uma análise dos argumentos utilizados como 

base para a vedação, comparando os comportamentos heterossexual e homossexual em 

relação a cada um deles. 

O primeiro está relacionado a prática do sexo anal, uma vez que essa prática sexual 

oferece maiores riscos devido ao fato do ânus não ser uma região propícia a penetração e não 

possuir a lubrificação adequada ao ato sexual, fazendo com que o atrito cause fissuras na pele 

do ânus,  reto e pênis expondo a corrente sanguínea, e essas são regiões do corpo muito 

irrigada por vasos. É importante esclarecer que anatomicamente o ânus masculino e feminino 

não possui diferenças e, portanto, não há diferença do sexo anal se praticado entre homens ou 

entre homens e mulheres.  
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 Uma pesquisa realizada pela Revista Brasileira de Sexualidade Humana e publicada 

como artigo científico de tema “Sexo anal nas relações heterossexuais” de 2004, realizada 

com mulheres de idade entre 14 e 59 anos revelou que 61,4% delas haviam praticado o sexo 

anal, sendo que em 78% dos casos a proposta foi sugerida pelo parceiro e em 10% pela 

parceira e que a prática foi mantida após a primeira experiência em 48% dos casos.  

 No mesmo sentido, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa sobre a Sexualidade 

dos Brasileiros em 2010 e revelou que 64% dos entrevistados que já haviam se relacionado 

sexualmente fizeram sexo anal e desses apenas 49% dos homens eram homossexuais.  

Esses dados evidenciam a realidade do comportamento sexual do brasileiro e a 

fragilidade da manutenção dessa vedação especificamente ao grupo dos homens 

homossexuais e bissexuais, uma vez que a prática de sexo anal não é exclusividade deles e, 

portanto, a vedação deveria ser estendida a todos os indivíduos que pratiquem o sexo anal 

sem uso de preservativos, sejam entre heterossexuais, bissexuais ou qualquer outra 

orientação sexual já que o risco está no ato do sexo anal sem proteção e não na sexualidade de 

quem o pratica. 

Outro argumento que deixa ainda mais clara a discriminação e o estigma sofrido pela 

população homossexual em relação a doação de sangue no Brasil e que transfere a eles uma 

fragilidade da medicina e da ciência no sentido de que ainda há falhas na detecção de algumas 

infecções no processo de triagem devido a janela imunológica, seria que supostamente os 

homens homossexuais estariam procurando os hemocentros não com a finalidade de doar 

sangue, mas com intuito de realizar os testes para descarte de infecção por HIV por terem se 

exposto recentemente à situações de risco de contágio. 

Foi inclusive conclusão de alguns pesquisadores de importantes centros de estudo 

como do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília, de que essa 

prática estaria incrementando o risco transfusional do vírus já que os doadores estariam na 

fase inicial da doença e dentro do prazo da janela imunológica onde seria indetectável a 

presença do vírus nos exames de triagem.  

À mesma conclusão chegaram as representantes da ANVISA e do Ministério da Saúde 

TANAKA e OLIVEIRA (2010) que defendem a manutenção da vedação e publicaram o 

artigo “Homens que fazem sexo com homens e a análise ética da triagem dos doadores de 

sangue no Brasil”, onde dizem que uma alteração nas normas poderia levar a um aumento de 

casos de transmissão de doenças infecciosas, conduzindo a um incremento dos riscos 

transfusionais.    
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É fato inegável que na atualidade a quantidade de informação disponível sobre o HIV 

e a disponibilidade de meios para identificação imediata e tratamento da doença, com testes 

rápidos para HIV disponíveis em toda rede pública de saúde e em centros específicos de 

prevenção e tratamento do HIV espalhados por todo o país, com total garantia e precisão do 

resultado e sigilo tornam esses argumento de utilização do procedimento de doação de sangue 

como forma de detectar o HIV algo totalmente absurdo e impraticável.  

 Além do fato que desconsideram que um homem ou mulher hétero que se expos à 

comportamentos de risco de contaminação possam também realizar a doação de sangue com o 

mesmo intuito de detecção de IST’s. O que em si é uma ideia estapafúrdia tendo em vista a 

grande quantidade de sangue que será colhido na doação enquanto em exames mais simples 

de HIV como existentes hoje em dia poderão, com uma simples raspagem da mucosa da boca 

por exemplo, realizar testes cujo resultado sai em minutos. 

Uma terceira e também insustentável linha que se relaciona diretamente com o 

comportamento é a de que os homens homossexuais seriam mais promíscuos que os homens 

heterossexuais, o que amplia as chances de transmissão de IST’s. Mais uma vez a nítida 

discriminação, já que a promiscuidade não é exclusividade de homens homossexuais, ou 

heterossexuais, ou de homens, ou de mulheres, sequer do ser humano. É restringir mais uma 

vez um comportamento de risco a um determinado grupo sem qualquer base científica com 

intuito de transformá-lo num grupo de risco, informação já pacífica na ciência de que se trata 

de um preconceito e discriminação e que não existem grupos e sim comportamentos de risco. 

O que pode ser observado nesses documentos é que apesar da extrema importância 

não é abordado temas fundamentais em se tratando de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, como a prática sexual com uso de preservativos. E em muitas passagens a 

legislação coloca o sexo heterossexual como praticamente isento de riscos quando na verdade 

não é e possui a mesma probabilidade de contaminação como qualquer outra forma de sexo 

sem proteção, isso sem entrar na questão da infidelidade ou da poligamia que são tradições da 

cultura brasileira. 

 A verdade é que não há para a hemoterapia a diferenciação entre a prática de sexo 

entre heterossexuais, homossexuais ou qualquer outra condição sexual e o ponto chave está na 

pratica de sexo seguro, com uso de preservativo, com a regularidade de acompanhamento 

médico e de exames periódicos que atestem as condições de saúde dos candidatos a doadores 

de sangue. 
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Dados do Ministério da Saúde publicados pelo Boletim Epidemiológico de 2015
4
 

registraram um considerável aumento no contágio por HIV entre os anos de 1980 a 2015 na 

população heterossexual, sendo superior ao número de contágios entre a população 

homossexual e bissexual juntos, no mesmo período. 

Em vários países do mundo a legislação da hemoterapia está sendo atualizada no 

sentido de eliminar discriminações e informações sem base científica. Na Argentina 

recentemente ocorreu uma reforma em sua legislação sobre doação de sangue no mesmo 

sentido que vem ocorrendo a discussão no Brasil, e em Setembro de 2015 o governo 

Argentino derrubou os dispositivos legais que impunham qualquer restrição à doação de 

sangue pelos homens homossexuais, uma mudança histórica que pôs fim a visão de “grupo de 

risco” imposta aos homens homossexuais para as denominadas “práticas de risco”, como está 

sendo sugerido ao Ministério da Saúde e compõe a fundamentação da ADI 5543 que tramita 

no STF. 

No mesmo sentido o governo Chileno alterou em 2013 sua legislação de forma a 

restringir o comportamento sexual de risco dos candidatos a doação de sangue sem restringir 

qualquer orientação sexual, pois é claro que o maior problema para a hemoterapia está no 

comportamento promíscuo em geral e a prática de sexo sem preservativos. O governo Chileno 

considera mais importante para hemoterapia a adoção de políticas inclusivas que tornem o ato 

de doação permanente, pois um procedimento inclusivo e livre de preconceitos incentivará a 

todos a praticá-lo repetidas vezes.  

O processo está agora nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF) e com eles a 

decisão que poderá recuperar a dignidade e a proporcionalidade, corrigindo anos de 

discriminação e colocando um fim a esses regulamentos, e tudo indica caminhar a esse rumo 

que atende ao clamor popular pela não perpetuação de preconceitos em nosso ordenamento 

jurídico, cujo valor maior é o da imparcialidade. O papel do Estado precisa ser resgatado no 

sentido da resguardar os princípios fundamentais de igualdade e o respeito a todos, sem 

distinção. 

 

 

 

                                                 
4
 Dados do Ministério da Saúde. Casos de Aids notificados no Sinan (número e percentual) em indivíduos com 

13 anos de idade ou mais, segundo categoria de exposição hierarquizada, por sexo e ano de diagnóstico. Brasil, 
1980 a 2015. 
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2.3 A privacidade e a intimidade relativas à orientação sexual e a necessidade de novos 

parâmetros. 

 

A intimidade e a privacidade são garantias fundamentais previstas na Carta Magna, em 

seu Artigo 5º, inciso X que diz que são invioláveis e será assegurado o direito a indenização 

material ou moral caso sejam violadas. A liberdade de expressão que inclui a expressão da 

sexualidade e a inviolabilidade da intimidade e da privacidade compreendem totalmente as 

opções íntimas da sexualidade, que devem ser asseguradas assim como a liberdade de opção 

pela profissão entre outras escolhas particulares ao indivíduo. 

Um fato também desconsiderado quando elaboradas essas normas é a possibilidade 

que todas as pessoas têm de omitir fatos da vida particular, como a orientação sexual, o que 

pode acontecer justamente pelo medo das pessoas de serem discriminadas e classificadas 

como potencialmente perigosas a sociedade, como ocorre nesses documentos, e essa omissão 

estaria de certo modo amparada pela lei uma vez que o direito a privacidade inclui a opção de 

revelar ou não informações relativas à sua vida íntima, assim como fatos relacionados ao seu 

corpo. 

A entrevista realizada com todos os candidatos a doação de sangue tem como base a 

confiança de que o candidato relatará todas as situações que possam ocasionar um risco de 

contaminação e consequentemente transmissão via transfusão, como podemos observar no 

Art. 55 da Portaria nº 158 do Ministério da Saúde, como segue: 

 

Art. 55. Todos os doadores serão questionados sobre situações ou comportamentos 

que levem a risco acrescido para infecções sexualmente transmissíveis, devendo ser 

excluídos da seleção quem os apresentar.  

Parágrafo único. A entrevista do doador deve incluir, ainda, perguntas vinculadas aos 

sintomas e sinais sugestivos de Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) 

como: 

a) perda de peso inexplicada; 

b) suores noturnos;  

c) manchas azuladas ou purpúricas mucocutâneas (sarcoma de Kaposi); 

d) aumento de linfonodos com duração superior a 30 (trinta) dias;  

e) manchas brancas ou lesões ulceradas não usuais na boca; 

f) febre inexplicada por mais de 10 (dez) dias;  

g) tosse persistente ou dispneia; e  

h) diarreia persistente. 

 

 

Um levantamento feito pelo chefe do Departamento de Notificações e Orientações de 

Doadores com Sorologias Alteradas da Fundação Pró-Sangue e apresentada como tese de 

doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-USP em 2008 pelo 
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pesquisador Dr. Cesar de Almeida Neto, realizado com 272 indivíduos soropositivos para 

HIV de um estudo caso-controle que doaram sangue na Fundação Pró-Sangue em São Paulo 

constatou que 48,9% deles omitiram fatores de risco durante a triagem que poderiam evitar a 

coleta do sangue.  

Mas, tratando de saúde pública esse direito à privacidade e a intimidade passariam a 

ser relativos quando os fatos da intimidade podem interferir de forma drástica na vida de 

terceiros e colocar em cheque todo um sistema de saúde? O ato de doação de sangue envolve 

muitas pessoas que não só o doador e por isso haveria a necessidade de chegar a um senso 

comum, a uma forma de garantia real da segurança de todo o procedimento e a qualidade do 

sangue e assegurar que todas as informações prestadas pelo doador sejam verdadeiras. 

A escolha por restringir o doador pela orientação sexual é um terrível engano que deve 

ser imediatamente corrigido, uma vez que muitos doadores de sangue saudável são 

descartados equivocadamente e que muitos estão doando omitindo a informação sobre sua 

sexualidade. O que precisa ser aperfeiçoado são os métodos de levantamento de informação 

sobre os comportamentos de risco e formas de deixar o doador confiante em expor sua 

intimidade e não se sentir ameaçado em ser classificado como um perigo à sociedade.  

A ciência tem feito sua parte em aperfeiçoar os métodos de detecção de agentes 

infecciosos, que hoje em dia são mais seguros e reduziram muito o tempo da janela 

imunológica, porém, ainda não garantem 100% a detecção de infecções muito recentes. 

Em matéria de saúde pública não há espaço para equívocos e manutenção de tabus ou 

preconceitos sociais, é preciso que sejam adotadas políticas públicas pautadas em 

fundamentos comprovados, em bases científicas. A construção de uma sociedade justa e 

igualitária é dever do estado e o respeito à diversidade sexual é pauta prioritária na sociedade 

contemporânea e não pode ser deixada de lado, isso está bem traduzido nesse trecho de Roger 

Raupp Rios do artigo “Para um direito democrático da sexualidade” publicado em 2006:  

 
Um direito democrático da sexualidade, enraizado nos princípios dos direitos 

humanos e nos direitos constitucionais fundamentais, deve atuar simultaneamente no 

sentido do reconhecimento do igual respeito às diversas manifestações da sexualidade 

e do igual acesso de todos, sem distinções, aos bens necessários para a vida em 

sociedade. 

 

 O grande desafio do poder público é o equilíbrio entre o dever de proporcionar a 

população o direito à saúde e aos procedimentos hemoterápicos isentos de riscos respeitando 

por outro lado o direito à intimidade e a privacidade do doador que não pode ser intimidado 

por determinações discriminatórias e preconceituosas. 
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3. OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E A ANÁLISE DA VEDAÇÃO 

 

3.1 A legislação brasileira e a homossexualidade 

 

 Os direitos da população LGBT’s tem sido tema constantemente debatido em todas as 

esferas da sociedade brasileira e no judiciário não tem sido diferente, e foram muitas as 

conquistas dessa população como o direito à união civil, dos casais homoafetivos se 

candidatarem à adoção de crianças entre outros resultantes de árdua luta e superação de 

diversos tabus da sociedade, e apesar do Brasil ser um Estado Laico não podemos negar que a 

política brasileira sobre grande influência da religião e de valores morais da sociedade 

brasileira, o que representa um grande entrave à conquista dos direitos dos homossexuais. 

Não há no ordenamento jurídico brasileiro qualquer dispositivo ou menção que proíba 

expressamente a união de pessoas do mesmo sexo, ao contrário, há no texto da Constituição 

Federal Brasileira entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a 

promoção do bem geral sem quaisquer formas de discriminação, como consta no Art. 3º, 

inciso IV, in verbis: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

[...] 

 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Baseados nas diretrizes da Carta Magna, muitos estados da federação incluíram no 

texto de suas Constituições o mesmo dever de respeito a todos e combate a discriminações, e 

em algumas Constituições como a do Estado do Mato Grosso, em seu Art.10º, deixa bem 

claro o dever de respeito à diversidade sexual e de igualdade, como segue: 

 

O Estado de Mato Grosso e seus municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos 

agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias 

individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na 

Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos 

princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos seguintes termos: 

[...] 

III — a implantação de meios assecuratórios de que ninguém será prejudicado ou 

privilegiado em razão de nascimento, raça, cor, sexo, estado civil, natureza de seu 

trabalho, idade, religião, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, 

deficiência física ou mental e qualquer particularidade ou condição. (Grifo nosso). 

 

Na mesma linha, corrobora com dever de respeito à orientação sexual a Constituição 

do Estado do Sergipe, que em seu Art. 3º, inciso III, assegura: 
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Por suas leis e pelos atos de seus agentes, além dos direitos e garantias individuais 

previstos na Constituição Federal e decorrentes do regime e dos princípios que ela 

adota ainda os seguintes: 

[...] 

II — proteção contra discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idade, classe social, 

orientação sexual, deficiência física, mental ou sensorial, convicção político-

ideológica, crença em manifestação religiosa, sendo os infratores passíveis de punição 

por lei. (Grifo nosso). 

 

 A legislação de um país deve estar em sintonia com a evolução da sociedade e da 

mentalidade de seus cidadãos, necessitando de constante revisão e renovação. A legislação 

brasileira apesar de uma aparência progressista apresenta em muitos pontos uma face 

materialmente contraditória e preconceituosa, mantendo no ordenamento jurídico tratamentos 

verdadeiramente discriminatórios de diversos fatores e entre eles o da orientação sexual. 

Alguns atores importantes da sociedade e do poder público já se posicionaram contra o 

tratamento discriminatório aos LGBT’s e essa repercussão provocou uma reflexão e o 

amadurecimento na mentalidade da população, que a cada dia está mais ativamente 

participativa no debate de assuntos que envolvam seu cotidiano e tem se observado um 

aumento do apoio popular no combate aos preconceitos de forma geral.  

Diversas entidades de classe como a Ordem dos Advogados do Brasil, através de sua 

Comissão Nacional de Diversidade Sexual, também aderiram à causa no intuito de a mudança 

do texto que restringe apenas aos homens que fazem sexo com homens substituindo por texto 

mais abrangente e que se enquadre a realidade sexual do brasileiro entre outras lutas da 

população LGBT’s. 

Apesar de persistir em muitos setores do judiciário uma visão androcêntrica e 

homofóbica, impondo em muitas vezes a heterossexualidade como o “normal” e a 

homossexualidade como “anormal”, podemos notar que ordenamento jurídico brasileiro tem 

evoluído no sentido de tornar o direito universal, harmônico e isonômico, conforme os 

ensinamentos de Rosa Maria Rodrigues de Oliveira (2000, p. 84), “fecha-se assim um círculo 

vicioso que oblitera, por motivos ideológicos, o avanço de propostas que impulsionem a 

ciência jurídica ao alcance do valor da igualdade substancial aos homossexuais [...]”. 

Em alguns Tribunais de Justiça do Brasil podemos evidenciar essa visão mais 

progressista em reconhecimento e respeito aos direitos dos homossexuais, como o Tribunal do 

Estado do Rio Grande do Sul, pioneiro na resolução de diversos temas sensíveis da sociedade, 

em uma decisão de 1999 reconheceu de forma sensível como sendo de competência da Vara 

de Família para assuntos que envolvam famílias homoafetivas, como segue: 
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RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO 

DE SEPARAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO DOS CASAIS FORMADOS POR 

PESSOAS DO MESMO SEXO. Em se tratando de situações que envolvem relações 

de afeto, mostra-se competente para o julgamento da causa uma das varas de família, à 

semelhança das separações ocorridas entre casais heterossexuais. Agravo provido. 

(RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Justiça, AI nº 599 075 496, Relator 

Desembargador Breno Moreira Mussi, 1999). 

 

Em muitas situações o judiciário tem sido omisso justamente por não haver previsão 

legal a respeito da diversidade de relações humanas que sempre existiram, mas foram sempre 

marginalizadas e que hoje em dia estão expostas no cotidiano do brasileiro e na luta pelo 

reconhecimento do seu direito de existir e exercer sua sexualidade, e a ausência de normas 

não pode ser substituída por posturas rígidas do Estado visando anulação de uma realidade 

que não se pode mais esconder e precisa ser levada ao centro dos debates de modo a integrar o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado positivamente em relação aos temas 

que envolvem as relações homoafetivas, como em relação ao reconhecimento da união estável 

entre pessoas do mesmo sexo equiparada a dos casais heterossexuais.  

Mais que nunca é necessária uma mudança de postura em todas as camadas da 

sociedade no sentido de respeito aos direitos humanos e aos preceitos constitucionais, sem 

permitir a influência discriminatória da religião ou da moral com qualquer parcela da 

população, fazendo com que o direito seja operado como sempre deve ser, de todos e para 

todos, sem distinção.  

 

 

3.2 Da violação à Dignidade da Pessoa Humana 

 

A dignidade da pessoa humana é um dos princípios fundamentais do estado 

democrático de direito, um dos mais importantes e abrangentes e por englobar diversos 

significados torna difícil uma delimitação, mas é inquestionável sua força no mundo jurídico e 

na condução da vida em sociedade.  

Esse princípio está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 

das Nações Unidas, em seu preâmbulo, constando também na Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos de 1969 em seu Art. 11º § 1º. 

No ordenamento jurídico brasileiro esse princípio está presente na Constituição 

Federal, positivado no Art. 1º inciso III como um dos Direitos Fundamentais a serem 

resguardados pelo Estado, vinculando a esses direitos todo o ordenamento jurídico nacional. 
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São princípios basilares que visam a garantia do bem estar de todos, incumbindo ao 

Estado o papel de assegurar à população o acesso a uma vida digna.  

De acordo com o pensamento do filósofo Immanuel Kant, a autonomia da vontade é 

atributo exclusivo dos seres racionais e fundamento da dignidade humana, e diz que os seres 

humanos devem reconhecer-se como fins em si mesmos, reconhecendo a humanidade em si e 

nos outros não permitindo qualquer tentativa de coisificação do ser humano. 

Trata-se de um princípio que harmoniza, unifica e serve como base a todo o 

ordenamento democrático, sendo a essência da organização política brasileira. Das palavras 

do ilustre Luís Roberto Barroso a Dignidade da Pessoa Humana: 

 

Trata-se de um espaço de integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por 

sua só existência no mundo. [...] Ele representa a superação da intolerância, da 

discriminação, da exclusão social, da violência, da incapacidade de aceitar o outro, o 

diferente, na plenitude de sua liberdade de ser, pensar e criar. 

 

 Tem-se, portanto, o entendimento de que a integração social do indivíduo é parte 

indispensável à sua dignidade e, portanto, reprovável qualquer comportamento social ou 

norma que o exclui ou marginaliza indiscriminadamente, ferindo os princípios fundamentais 

e, por isso, sendo necessária uma imediata intervenção do Estado de forma a recuperar o 

equilíbrio. 

 A noção de dignidade da pessoa humana engloba além da autodeterminação a 

liberdade e o respeito para que outros também possam exercer essa autodeterminação, é um 

dever de empatia e respeito ao próximo isento de atos que violem a existência de outros. 

 Pelos ensinamentos do ilustre Alexandre de Moraes (2002, p.128): 

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que 

traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em 

um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 

somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 

as pessoas enquanto seres humanos. 

 

Isso é mais grave quando o Estado, o guardião dos princípios fundamentais previstos 

em sua própria Constituição, é quem os fere. Da ação estatal vem a vedação a um ato que 

envolve uma parcela específica e significativa de seus cidadãos, se sustentando com 

argumentos ultrapassados que perpetuam discriminação, preconceito e ódio, que devem ser 

terminantemente combatidos pelo Estado para possibilitar uma vida equilibrada em sociedade. 
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O ato de vedar uma parcela da população da doação de sangue baseando na orientação 

sexual é um atentado a diversos princípios fundamentais e principalmente à dignidade da 

pessoa humana, uma vez que essa restrição marcará para sempre os indivíduos de forma a 

marginalizar seu comportamento e sua intimidade, afetando profundamente sua estima e a 

visão do seu papel na sociedade. 

Atribuir a suposta possibilidade maior de contaminação por agentes infecciosos aos 

homens que fazem sexo com homens é ignorar todos os argumentos científicos que fluem em 

sentido contrário, no sentido de que o contágio é possível a qualquer indivíduo que pratique 

sexo sem preservativos ou uso de métodos hoje disponíveis para evitar o contágio 

independentemente da orientação sexual, e nessa estigmatização da população LGBT’s fica 

clara a coisificação do ser humano descrita por Kant, onde há uma inversão de prioridades, 

sobrepondo a “coisa” sobre a vida. 

Saúde pública é coisa séria, estigmatizar pessoas as marcando como mais susceptíveis 

a determinadas doenças é coisa séria e precisa de embasamento científico e jamais de 

influência religiosa e moral, e é dever maior do estado o resgate e garantia de igualdade e 

respeito a dignidade humana a toda sua população, indistintamente. 

Pelas palavras de Patrícia Mannaro, Procuradora Municipal e Integrante da Comissão 

de Direitos Humanos da OAB/SP: 

 

Não é legítimo ao Estado, aplicar restrições que ferem a proporcionalidade 

fática, mutilando os Direitos Humanos desta forma vil e irresponsável e se mantendo 

inerte aos inúmeros óbitos causados pela recusa desproporcional em não permitir que, 

pessoas homossexuais e bissexuais, em razão de sua orientação, ajudem a salvar vidas. 

O sangue azul da mão do Estado é tão vermelho quanto os demais.  

 

 Ao pensar num país onde a saúde pública é caótica e os estoques de sangue cada vez 

mais deficitários, permitir que sejam negados cerca de 18 milhões de litros de sangue segundo 

estimativas é subvalorizar a dignidade humana duplamente, seja do doador sendo vedado de 

um ato de solidariedade e contribuição para saúde pública e marcado negativamente pela 

sociedade por isso e do outro lado o receptor do sangue a espera por sangue disponível e 

compatível para transfusão e a ele é negado o direito a saúde, pois prevalecem regulamentos 

absurdamente discriminatórios retirando dele o acesso a um sangue que pode ser tão seguro 

quando de qualquer outra pessoa saudável. 
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3.3 Da violação ao Direito de Igualdade e Não Discriminação 

 

O princípio da igualdade tem uma relação íntima com o princípio da dignidade da 

pessoa humana e ainda com o princípio da não discriminação, pois conferir os mesmos 

direitos e tratamentos a todos os cidadãos é indispensável à garantia de dignidade entre os 

indivíduos, devendo ser um princípio norteador ao legislador na criação das leis.  

Para Aristóteles as leis são uma forma de estabelecer o equilíbrio tão difícil de 

igualdade dentro de uma sociedade, que seria obtido se tratando os iguais de maneira igual e 

os desiguais de forma desigual à medida da desigualdade, vedando nas leis qualquer 

tratamento discriminatório e tentando trazer mais equilíbrio à sociedade.  

O grande problema reside nessa determinação de quem são os iguais e quem são os 

desiguais dentro de uma sociedade, esse é o ponto de tensão que permeia a situação discutida 

no presente trabalho, de como tratar os diferentes de forma diferente sem que esse tratamento 

seja discriminatório, causando assim a desigualdade. 

Em alguns países como Portugal possui expresso em sua constituição a proibição de 

discriminação por orientação sexual, o que infelizmente não consta em nosso ordenamento 

jurídico, abrindo brechas para o surgimento de tensões e a ocorrência de discriminações, mas 

nosso ordenamento jurídico no que tange às proibições à discriminações é exemplificativo e o 

STF possui o entendimento de que todos os tipos de discriminações possam ser abrangidas 

pelo ordenamento pátrio. 

Trazendo para seara das normas em estudo, o que elas ferem é o direito que todos têm 

de se apresentarem a um ato aberto a todo público e ter igualdade de tratamento, já que todos 

são iguais e há todas as evidências científicas que provam que a orientação sexual não é o 

fator decisivo para vedação de doação de sangue, tornando inconstitucionais tais normas. 

Utilizando dos ensinamentos de Aristóteles, do tratamento desigual aos desiguais deve 

ser considerado o fato que a orientação sexual não determina a intensidade sexual do 

indivíduo e nem a forma como ele pratica sexo. Há entre os heterossexuais indivíduos 

promíscuos e descuidados em relação ao uso de preservativos e entre os homossexuais 

indivíduos monogâmicos que praticam o sexo com todos os cuidados necessários à prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis, e essas diferenças dentro de um mesmo grupo de 

orientação sexual devem ser levadas em consideração. 

Classificar todos os homossexuais como um “grupo de risco” é uma grave afronta aos 

princípios constitucionais, ao tratar indivíduos tão desiguais em comportamento como um 
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grupo homogêneo, sem uso de razoabilidade e reforçando um estigma social que marginaliza 

uma população que sempre foi tão agredida pela sociedade, e isso em um país onde a cada 25 

horas uma pessoa LGBT é assassinada
5
, segundo dados da ONG Grupo Gay Bahia, um dos 

mais atuantes e influentes da causa LGBT no país. 

É fato inegável que o Estado vem agindo de forma desigual, discriminando 

determinado grupo em relação ao restante da população injustamente. Com respeito à 

isonomia, dever máximo do Estado, o ilustre CELSO DE MELLO (2003, p. 09) elencou 

alguns critérios que possibilitam a identificação de desrespeitos ao princípio da igualdade, 

como segue: 

 

Parece-nos que o reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem 

quebra da isonomia se divide em três questões: 

a) a primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; 

b) a segunda reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em 

critério de discrímem e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico 

diversificado; 

c) a terceira atina à consonância desta correlação lógica com os interesses absorvidos 

no sistema constitucional e destarte juridicizados. 

Esclarecendo melhor: tem-se que se investigar, de um lado, aquilo que é adotado 

como critério discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa 

racional, isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, 

atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da desigualdade 

proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação ou fundamento racional 

abstratamente existente é, in concreto, afinado com os valores prestigiados no sistema 

normativo constitucional. A dizer: se guarda ou não harmonia com eles.  

 

Trazendo para o caso em estudo, imagine a situação de um candidato a doador de 

sangue após passar pelo cadastro inicial e pelos procedimentos de pré-triagem, e no momento 

da entrevista em que é questionado sobre sua sexualidade e relata que fez sexo com homens 

nos últimos 12 meses é informado de que está impedido de doar sangue e, ao questionar a 

razão da vedação é na maioria das vezes informado de que apenas se trata de um 

procedimento padrão, sendo totalmente ignorado o fato de ter feito uso de preservativo ou se 

toma outras precauções.  

Tamanho é o constrangimento, a decepção e a indignação diante de evidente 

preconceito e discriminação por parte do poder público. E muitos dos técnicos e médicos que 

participam da hemoterapia realmente não tem uma resposta a dar, já que tudo consta nos 

regulamentos que devem seguir e que não informam com precisão a verdadeira causa da 

vedação e o pior, apresentam graves contradições.   

                                                 
5
 Fonte: Matéria do Correio Braziliense. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ 

brasil/2017/05/17/internas_polbraeco,595532/a-cada-25-horas-uma-pessoa-lgbt-e-assassinada-no-brasil.shtml  
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Um dos paradoxos que fragilizam e expõem a superficialidade na elaboração das 

normas em análise é explícito no Art. 2º, § 3º da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde, 

in verbis: 

Art. 2º [...] 

§ 3º Os serviços de hemoterapia promoverão a melhoria da atenção e acolhimento aos 

candidatos à doação, realizando a triagem clínica com vistas à segurança do receptor, 

porém com isenção de manifestações de juízo de valor, preconceito e 

discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, hábitos de vida, 

atividade profissional, condição socioeconômica, cor ou etnia, dentre outras, sem 

prejuízo à segurança do receptor. (Grifo nosso). 

 

  Evidente a superficialidade com que trataram uma questão tão delicada e em como 

elaboraram normas que disciplina a hemoterapia de forma irresponsável, ao mesmo tempo 

pregando a isenção de preconceito e discriminação por orientação sexual no tratamento aos 

doadores, em outro momento vedam a doação de sangue exatamente pelo mesmo motivo. 

  O que é fato é que o medo da discriminação afeta drasticamente a hemoterapia 

brasileira, assim como é fato que cerca de 18 milhões de litros de sangue estão sendo 

rejeitados por ano segundo estimativas devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde 

e ANVISA, e esse número ainda pode ser aumentado quando pensamos que nos últimos 

tempos houve um crescimento na sociedade dos simpatizantes pela luta dos direitos LGBT e 

que indignados com tamanha discriminação passem a não doar sangue, e quem sabe assim o 

poder público sentindo o impacto reflita sobre a incoerência da vedação e passem a um sério 

debate que redefina os parâmetros da hemoterapia de forma a garantir um tratamento igual e 

não discriminatório. 

 

 

3.4 Da violação ao Direito de Proporcionalidade 

 

O princípio da proporcionalidade, muitas vezes tratado como princípio da 

razoabilidade, tem por objetivo o equilíbrio dos direitos individuais e ao mesmo tempo de 

limitar a ação e a discricionariedade do poder público, combatendo os excessos e 

desigualdades de tratamento obrigando a ponderar pela razoabilidade. 

Uma característica essencial desse princípio é a necessidade que ele impõe de uma 

justificativa detalhada, metódica de qualquer ação que resulte na intervenção aos outros 

direitos fundamentais que resultem em injustiça. Nas palavras de PULIDO (2003, p. 757): 
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[...] conforme o princípio da proporcionalidade em sentido estrito, a importância da 

intervenção no direito fundamental deve estar justificada pela importância da 

realização do fim perseguido pela intervenção legislativa. 

 

Podemos então visualizar esse princípio como àquele que age controlando a 

intervenção estatal, que fica condicionada a apresentação de justificativas e outros meios que 

expliquem a necessidade dessa intervenção. 

No mesmo sentido o ilustre doutrinador BONAVIDES (2006, p. 434) diz que: 

 

Em nosso ordenamento constitucional não deve a proporcionalidade permanecer 

encoberta. Em se tratando de princípio vivo, elástico, prestante, protege ele o cidadão 

contra os excessos do Estado e serve de escudo à defesa dos direitos e liberdades 

constitucionais. 

  

Fica evidente após a conceituação do princípio que as normas em questão excedem o 

limite da razoabilidade e agridem a proporcionalidade. Vários fatores importantes foram 

simplesmente desconsiderados na elaboração das normas mesmo se tratando de um assunto de 

tamanha seriedade, persistindo em conceitos já superados pela ciência e de tempos em que as 

doenças sexualmente transmissíveis eram de difícil controle desconhecidas.  

Outro fato é que a vedação na forma que se apresenta não resolve o ponto chave de 

prevenção da contaminação via transfusão, pois o fator que realmente influencia na 

contaminação não está na orientação sexual e sim na prática sexual desprotegida. 

Diante de tais argumentos não resta dúvidas da necessidade de uma revisão das 

normas, seja para busca de provas cientificamente convincentes para manutenção da vedação 

ou sua revisão completa, já que para a medicina e para ciência é um ponto superado e 

amplamente discutido, convergindo para o entendimento de que é a prevenção da 

contaminação, independente da orientação sexual, frequência sexual ou fatores irrelevantes a 

quem pratica o sexo seguro, a chave para uma hemoterapia isenta de contaminações. 

Para BARROSO (2013, p. 329), o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade é 

uma ferramenta que permite ao judiciário a invalidação de atos legislativos ou administrativos 

quando tais atos não sejam mais adequados ao fim perseguido e às necessidades reais da 

sociedade, o que é totalmente cabível à situação quando a ciência demonstra que são 

argumentos ultrapassados que sustentam tais vedações e que necessitam de uma revisão e 

readequação, optando por meios menos gravosos que atingirão o resultado com mais 

eficiência sem ofender a dignidade dos doadores. 

Os posicionamentos do STF em relação ao tema em sua maioria tem acompanhado a 

opinião de importantes Tribunais Constitucionais de outros países que trataram do mesmo 
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assunto, no sentido de que são normas discriminatórias que atentam contra diversos 

princípios, dentre eles destacam a proporcionalidade. Há evidente excesso por parte do poder 

público e assim sendo houve um atentado ao princípio da proporcionalidade. 

Sangue seguro depende principalmente de sexo seguro, e as políticas de saúde pública 

não podem jamais serem reguladas por normas superficiais, de bases frágeis ou ainda 

baseadas em conhecimento superado cientificamente. A legislação de um país deve refletir a 

realidade de sua sociedade e deve acompanha-la tanto do ponto de vista comportamental 

quando aos avanços de sua ciência. 

 

 

4. DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

 

 As leis e atos normativos do Poder Público se revestem de presunção de validade, uma 

vez que são resultado da atuação dos agentes públicos eleitos para defesa dos interesses da 

sociedade, tendo como norte à sua atuação os princípios constitucionais, porém, essa 

presunção de validade das leis e atos normativos permite que em casos de invalidade ou 

inconstitucionalidade sejam revistas, em se produzidas provas da inconstitucionalidade, 

ficando a cargo de quem alega o ônus. 

 A Constituição Federal, dotada de supremacia formal e material, é diretriz para as 

demais normas jurídicas e a sua interpretação, segundo ensinamentos de BARROSO (2013, p. 

325), “destina-se à preservação da validade de determinadas normas, suspeitas de 

inconstitucionalidade, assim como à atribuição de sentido às normas infraconstitucionais, da 

forma que melhor realizem os mandamentos constitucionais”.  Nessa definição, segundo o 

autor, abriga o mecanismo de controle de constitucionalidade. 

 No Brasil o controle de constitucionalidade compreende duas hipóteses, como diz o 

ilustre doutrinador Dirley da Cunha Júnior, sendo uma primeira hipótese a de controle difuso-

incidental, provocado por via de exceção ou defesa, em um caso concreto, perante qualquer 

juízo ou tribunal; e a segunda hipótese de controle concentrado-principal, provocado por via 

das ações específicas, perante o STF, tais como, ADI por ação ou por omissão, ADI 

interventiva, ADC e ADPF. 

 Dentre os instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade trataremos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI, uma vez que é a ação foco para o tema 

abordado e foi ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) combatendo os atos 

normativos em análise. 
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 A Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI tem por finalidade a declaração de que 

uma lei ou ato normativo, seja federal ou estadual, completamente ou em parte, contraria a 

Constituição Federal e através do papel de controle concentrado de constitucionalidade é 

permitida a contestação do conteúdo dissonante. Sua previsão legal está nos Arts. 102, I “a” e 

103 da Constituição Federal, sendo neste último elencando o rol de legitimados a propor tal 

ação e ainda na Lei nº 9.868/99 que dispõe sobre o processo de julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade perante o STF. 

 Há três modalidades de Ação Direta de Inconstitucionalidade: a genérica, a 

interventiva e a por omissão. A ADI genérica é o principal e mais utilizado, e cabe para 

declarar inconstitucional lei ou ato normativo do âmbito federal, estadual ou distrital editados 

posteriormente à Constituição Federal e que ainda estejam em vigor, tratando-se de uma ação 

judicial objetiva, inclusive é um dos nomes dados a essa ação, cujos reflexos podem 

transbordar o judiciário que age como o legislativo. A ADI interventiva, como o próprio nome 

diz, consiste na intervenção federal em algum Estado, ou do Estado em Município, em casos 

que se verifica o descumprimento de algum dos itens constantes no Art. 34 da Constituição 

Federal. A ADI por omissão, que tem sua previsão legal no Art. 103, § 2º, consiste na 

declaração de inconstitucionalidade pela omissão do poder público pelo não cumprimento de 

lei ou norma, devendo este tomar as providências para que seja cumprido, como no caso de 

programas de governo não cumpridos. 

 São os legitimados para proposição da ADI, ou legitimados ativos, conforme expresso 

no Art. 103 da Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade: 

I - o Presidente da República; 

II - a Mesa do Senado Federal; 

III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa; 

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 

V - o Governador de Estado; 

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal 

VI - o Procurador-Geral da República; 

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 

 

 Os legitimados passivos são os órgãos ou autoridades responsáveis pela emissão da lei 

ou ato normativo cujo conteúdo fere dispositivos constitucionais, sendo convocados a prestar 

as informações necessárias ao relator. Há ainda a figura do Amicus curiae, pessoas ou 
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organizações desvinculadas das partes do processo que devido o interesse jurídico, econômico 

ou político no resultado da ação apresentam suas razões sujeitas a admissão ou não pelo 

relator para colaboração na ação, deixando claro que não poderá intervir ou recorrer. 

Por determinação do Art. 102, I, “a” trata-se de uma ação a ser ajuizada diretamente 

no STF, titular da competência para julgamento, não passando a ação por instâncias 

inferiores. Conterá a peça inicial uma cópia da lei ou ato normativo que esteja violando a 

Constituição e a fundamentação da inconstitucionalidade, sob pena de imediata impugnação 

pelo relator.  

 Recebida a ação, o relator procederá a comunicação à autoridade que emanou a lei ou 

ato normativo dissonante para que este apresente o contraditório, podendo ainda serem 

ouvidos órgãos ou entidades consultivas, de acordo com a relevância e necessidade. Podem 

ainda ser designados peritos ou pareceristas para opinarem. Serão chamados para 

manifestarem nos autos o Advogado Geral da União, que atuará como um curador especial da 

presunção de constitucionalidade dos atos do poder público e o Procurador Geral da 

República, que atuará como fiscal da lei. 

 Superados os trâmites iniciais do processo, decidirão os ministros pela 

constitucionalidade ou não da lei ou ato normativo, exigindo-se que estejam presentes na 

sessão de julgamento ao menos oito dos ministros que compõe o STF, e da decisão não caberá 

recursos que não os embargos de declaração, tendo tal decisão eficácia genérica, imediata 

(salvo casos específicos), erga omnes e em alguns casos possuir efeito retroativo. Em relação 

ao Judiciário e a Administração Pública Federal terá um efeito vinculante não podendo ser 

contrariada. 

 Luís Roberto Barroso sobre a decisão que declara inconstitucional uma lei ou ato 

normativo diz: 

A decisão que declara a inconstitucionalidade de uma lei em ação direta reveste-se de 

autoridade de coisa julgada, com sua eficácia vinculativa para todos os órgãos 

judiciais, inclusive para o próprio STF. Mas a decisão que julga improcedente o 

pedido – e, consequentemente, declara a constitucionalidade da lei ou ato normativo- 

produz apenas efeito vinculante, subordinando todos os demais tribunais, mas não o 

próprio Supremo Tribunal Federal, que poderá revê-la se assim lhe aprouver. 

 

 Portanto, uma lei ou ato normativo declarado inconstitucional será tratado como se 

nunca houvesse gerado efeitos, sendo passível de reparação de danos àqueles que tenham sido 

prejudicados por ela, o conhecido no mundo jurídico como efeito ex tunc. Porém, o STF 

poderá decidir de forma a surtir efeito a partir do momento da decisão, o efeito ex nunc. 
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4.1 A ADI 5543, comentários sobre sua apresentação. 

 

 Foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal no dia 07/06/2016, com pedido de medida 

cautelar, a Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 5543 proposta pelo Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), partido político com representação no Congresso Nacional, contra 

atos normativos do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA contendo dispositivos que vedam para doação de sangue os homens que praticaram 

sexo com homens nos últimos 12 meses anteriores a intenção de doação, alegando tratar de 

uma discriminação absurda por parte do Poder Público em função da orientação sexual dos 

candidatos, o que fere diversos preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana. 

 Assinaram a exordial da ADI na qualidade de patronos do Partido Socialista Brasileiro 

os advogados Rafael de Alencar Araripe Carneiro, Luiz Phillipe Vieira de Mello Neto, João 

Otávio Findanza Frota e Matheus Pimenta de Freitas Cardoso, todos do escritório Carneiros 

Advogados localizado em Brasília-DF. 

 Ingressaram na qualidade de Amicus curiae e devidamente legitimados o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, O Grupo Dignidade – pela cidadania de gays, 

lésbicas e transgêneros, o Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCIVIL, a Defensoria 

Pública da União, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, a Associação Brasileira de 

Famílias Homoafetivas – ABRAFH, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de 

Gênero – GADVS, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – ABGLT, o Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Brasília – 

CADIR-UNB, o Núcleo de Pesquisa Constitucionalismo e Democracia: Filosofia Dogmática 

Constitucional Contemporânea, do programa de Pós Graduação em Direito da Universidade 

Federal do Paraná – UFPR, o Núcleo de Prática Jurídica da UFPR, o Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Nacional dos Defensores Públicos – 

ANADEP, todos devidamente representados pelos seus advogados. 

 Da parte dos legitimados passivos o Advogado Geral da União representando o 

Ministro de Estado de Saúde e o Procurador Geral Federal representando a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 O relator sorteado para o processo, o Ministro Edson Fachin, adotou para a ação o rito 

abreviado, conforme previsão do Art. 12 da Lei das ADIs, em razão da relevância da matéria 

e importância para ordem social e segurança jurídica, sendo julgada diretamente no mérito 

sem prévia análise da liminar, sendo dado o prazo de dez dias para as autoridades envolvidas 

apresentarem através de seus procuradores as informações ao relator, sendo em seguida 
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determinado ao Advogado Geral da União e ao Procurador Geral da República a vista aos 

autos nas suas devidas responsabilidades no prazo de cinco dias, sucessivamente. 

 A exordial apresentada contém 30 páginas, devidamente endereçada e identificadas as 

partes e trazendo inicialmente o resumo da demanda, identificando precisamente nas normas 

ora impugnadas os dispositivo que impõe de forma absoluta a vedação, em seguida 

apresentando as justificativas da inconstitucionalidade. São objeto da ação os seguintes 

dispositivos impugnados: a Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde em seu Art. 64 inciso 

IV e o RDC nº 43/2014 da ANVISA em seu Art. 25 inciso XXX letra “d”. Preenchido, 

portanto, o requisito exigido pela Lei das ADIs, em seu Art. 3º e incisos. 

 Apresenta então os requisitos para legitimidade ativa para ADI dos partidos políticos 

com representação no Congresso Nacional, conforme dispõem os Arts. 103, VIII, da 

Constituição Federal, e 2º, VIII, da Lei nº 9.868/99 e sobre o cabimento da ADI, prevista no 

Art. 102, inciso I, alínea “a” da Constituição Federal e apresenta precedentes, como a ADI 

4105/DF também voltada contra o Ministério da Saúde e a ADI 4874/DF contra a ANVISA. 

 A peça traz em seu corpo diversos resultados de pesquisas, envolvendo o tema da 

doação de sangue, sobre o vírus HIV e recortes de publicações em revistas onde estimam a 

perda que tem ocorrido nos estoques de sangue devido às restrições impostas e dados sobre o 

comportamento sexual, comprovando se tratar de um terrível equivoco a restrição apenas aos 

homens que fazem sexo com homens. Trazem fatos históricos que envolvem o início da 

vedação e demonstram se tratar de um preconceito superado nos dias atuais em relação ao 

HIV, de épocas em que o conhecimento era escasso e quando atribuíram ao público 

homossexual a sua propagação, o que ainda persiste na mentalidade de muitos apesar de todo 

esclarecimento da medicina e da ciência sobre a doença e das formas de contaminação. 

 Consta na exordial que “a legislação brasileira é aparentemente progressista, mas 

notoriamente contraditória e impregnada de preconceito”. Apresentam as diversas 

contradições constantes nos documentos, onde se podem identificar verdadeiros paradoxos 

quando em momento descartam qualquer tipo de discriminação e em outro o reafirma. 

Apontam como uma possível solução algo que já está previsto no quadro normativo, a 

exclusão de pessoas de comportamento promíscuo independente de orientação sexual, e ainda 

a necessidade de uma reformulação de modo a retirar do ordenamento jurídico qualquer traço 

discriminatório que se sustenta pela frágil justificativa de “proteção”, quando na verdade 

mantem a prática de exclusão social do grupo atingido. 

 Traça um breve paralelo sobre o que vem ocorrendo em diversos outros países onde já 

superaram o discurso discriminatório em torno dos homossexuais, em países vizinhos ao 
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Brasil, como a Argentina, onde recentemente retirou de seu ordenamento jurídico qualquer 

menção aos homossexuais como um “grupo de risco” substituindo pelo termo 

“comportamento de risco” direcionado a qualquer pessoa com vida sexualmente ativa, 

independente de orientação sexual, o mesmo objetivo pretendido pela ação em estudo. 

 No capítulo em que adentram na questão de direito, com as violações à Constituição 

Federal, citam as ofensas à Dignidade da Pessoa Humana, ao Direito de Igualdade, a 

Discriminação de Minorias e a Proporcionalidade. Demonstram os precedentes do próprio 

STF em matéria de reconhecimento aos direitos da população LGBT e posicionamentos 

particulares de Ministros do STF favoráveis ao combate à discriminação e ao reconhecimento 

de direitos reivindicados pelos movimentos LGBT, como em um artigo publicado pelo ilustre 

doutrinador e Ministro do STF, Luís Roberto Barroso. 

 Apresentam uma breve argumentação buscando o deferimento da Medida Cautelar 

para suspensão liminar da eficácia dos dispositivos impugnados, justificando o fumus boni 

iuris na nítida ofensa aos preceitos constitucionais e o periculum in mora pela violação ao 

direito de igualdade em caráter continuado, e que quanto mais demorada a declaração da 

inconstitucionalidade maior será o sofrimento das pessoas atingidas pelas restrições, além da 

urgente necessidade de sangue da rede hemoterápica brasileira. 

 A peça é finalizada conforme as regras processuais, contendo os pedidos pelo 

reconhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez apresentados todos os 

pressupostos de admissibilidade e que seja concedida medida liminar para determinar a 

suspensão imediata dos efeitos dos atos normativos restritivos e, ao final, julgar procedente a 

ação e declarar a inconstitucionalidade com redução de texto nos dispositivos apontados em 

razão das violações à Constituição Federal. 

 Cabe ainda salientar a grande contribuição para a ação dos pedidos de ingresso como 

Amicus curiae, uma vez que se trata de questões que envolvem a medicina e direitos da 

população LGBT’s, o que demanda subsídios técnico-jurídicos de especialistas dessas áreas, 

auxiliando o órgão julgador na melhor decisão para sociedade. 

 Todas as peças apresentadas cumpriram os requisitos formais de admissibilidade 

exigidos em lei e seus conteúdos de grande valia para análise da questão.  

 O calendário de julgamento foi publicado no DJe no dia 29/09/2017 agendando a 

primeira sessão de julgamento do Plenário para o dia 19/10/2017 as 14 horas. 
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4.2 O posicionamento do STF sobre a vedação de doação de sangue por HSH 

 

 Na pauta para julgamento da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do dia 

19/10/2017, com início previsto para as 14 horas no horário de Brasília a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5543 sobre a vedação de doação de sangue por homens que fazem 

sexo com outros homens e que tenham mantido relações sexuais nos últimos 12 meses 

anteriores à intenção de doação. Ausentes justificadamente à sessão os Ministros Dias Toffoli 

e Celso de Mello. Presidência da sessão  com a Ministra Cármen Lúcia. 

 Seguindo o regulamento, inicia-se a sessão plenária com o voto do relator do processo, 

o Ministro Edson Fachin, que votou pela revogação dos atos normativos do Ministério da 

Saúde e da ANVISA, pois entende que não há justificativa para o estabelecimento de um 

“grupo de risco” baseado na orientação sexual, devendo ser aperfeiçoado no processo de 

seleção de candidatos à doação de sangue fatores que apurem e identifiquem os 

comportamentos de risco, que do contrário há uma restrição desmedida utilizando-se do 

pretexto de aumentar a segurança dos bancos de sangue do país. 

 Pelas palavras do Ministro Fachin em seu voto: 

 

As normas do Ministério da Saúde e da Anvisa estabelecem, a meu modo de ver, uma 

discriminação injustificável, tanto do ponto de vista do direito interno, quanto do 

ponto de vista da proteção internacional dos direitos humanos. Compreendo que essas 

normativas, ainda que não intencionalmente, resultam por ofender a dignidade da 

pessoa humana na sua dimensão de autonomia e reconhecimento, porque impede que 

pessoas por elas abrangidas sejam como são. 

 

 É clara a visão do ilustre Ministro de que tais normas estabelecem uma discriminação 

ao persistir na ideia de existência de um “grupo de risco” em razão da orientação sexual, 

impondo tais medidas restritivas com falso escopo de segurança incorrendo em discriminação 

direcionada ao exigir um celibato de doze meses prévios a doação de sangue somente aos 

homens gays e bissexuais.  

Durante a sessão plenária foi aberto espaço para sustentação oral das partes integrantes 

do processo, onde se apresentaram o advogado do autor, o Doutor Rafael de Alencar Araripe 

Carneiro, e um total de oito Amici curiae representados por seus advogados.  

O advogado Rafael Carneiro lembrou em sua fala de um trecho do despacho do 

Ministro Fachin que justificava a necessidade de celeridade ao processo e ressaltou a 

oportunidade que o STF tem de demonstrar a sociedade seu olhar pelos direitos das minorias 

em meio a tantas polêmicas que envolvem a política nacional. Das palavras de Rafael Araripe 
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Carneiro, “[...] Esta Corte tão envolvida nos últimos tempos com conflitos de poder e causas 

corporativas tem a oportunidade de voltar-se à proteção dos direitos das minorias e dos 

direitos fundamentais”. 

A contribuição das sustentações foi muito importante, sendo adotada no voto do 

relator que deu procedência a Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar 

inconstitucionais os dispositivos impugnados. Segue a conclusão e síntese do voto do relator, 

o Ministro Edson Fachin: 

Em síntese Senhora Presidente, o art. 64, IV, da Portaria nº 158/2016 do Ministério da 

Saúde, e o art. 25, XXX, “d”, da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 34/2014 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA:  

a) ofendem a dignidade da pessoa humana (autonomia e reconhecimento) e impedem 

as pessoas por ela abrangidas de serem como são (art. 1º, III, CRFB); 

b) vituperam os direitos da personalidade à luz da Constituição da República;  

c) aviltam, ainda que de forma desintencional, o direito fundamental à igualdade ao 

impedir as pessoas destinatárias da norma de serem tratadas como iguais em relação 

aos demais cidadãos (art. 5º, caput, CRFB); d) fazem a República Federativa do Brasil 

derribar o que ela deveria construir – uma sociedade livre e solidária – art. 3º, I, 

CRFB;  

d) induzem o Estado a empatar o que deveria promover – o bem de todos sem 

preconceitos de sexo e quaisquer outras formas de discriminação – art. 3º, IV, CRFB; 

e) afrontam a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e 

Políticos, a Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e 

Intolerância, os quais, em razão do § 2º do art. 5º, da CRFB, por serem tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos, possuem natureza materialmente 

constitucional. Vale dizer, em que pese não estarem sediados no texto da Constituição 

da República de 1988 os direitos previstos nesses tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos a ela se incorporam quando o Brasil torna-se parte destes. 

 

A sessão foi interrompida e o julgamento foi suspenso logo depois de proferido o voto 

do relator, sendo reagendada para o dia 25/10/2017 a retomada da pauta. 

Na segunda sessão plenária do dia 25/10/2017, ausente justificadamente o Ministro 

Dias Toffoli, foi retomada a pauta da ADI 5543, foi dada sequência na leitura dos votos do 

Ministros do STF. Acompanharam o voto do relator proferido na sessão anterior os Ministros 

Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, pela inconstitucionalidade dos atos 

normativos em estudo, ressaltando a ofensa aos princípios constitucionais e a evidente 

discriminação ao reforçar a ideia de “grupo de risco”. 

O Ministro Luis Roberto Barroso reafirmou a desproporcionalidade da exigência de 

abstinência sexual de um ano somente aos homens que fazem sexo com homens, tendo em 

vista que os exames atuais de detecção do vírus HIV conseguiram reduzir a janela 

imunológica para 12 dias, pelas suas palavras “[...] O banimento dos homossexuais 

masculinos da doação de sangue é algo discriminatório e estigmatizante para um grupo que 

já enfrenta preconceitos históricos”. 
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A Ministra Rosa Weber em seu voto afirmou o tratamento discriminatório das normas 

em análise pelo posicionamento de restrição a um “grupo de risco” em vez de 

“comportamento de risco” e principalmente o fato dessas normas desconsiderarem fatores de 

extrema importância como o uso de preservativos, do número de parceiros fixos ou não, o que 

desatende o princípio da proporcionalidade. 

O Ministro Luiz Fux trouxe para pauta a face discriminatória das normas que partem 

do pressuposto de que todo gay é potencialmente infectado pelo HIV, e o distanciamento da 

realidade sexual e dos dados de infecção por HIV nos dias atuais, quando disse “[...] A priori 

o melhor critério não é o grupo de risco, mas a conduta de risco. A premissa é de que a 

maioria dos homossexuais seria portadora de HIV, quando as pesquisas mostram hoje que os 

homossexuais têm muito mais cuidado hoje do que os heteros.”. 

A primeira divergência surgiu no voto do Ministro Alexandre de Moraes, que 

acompanhou parcialmente o voto do relator sugerindo algumas adaptações às normas hora 

impugnadas. Seu voto é contrário à restrição de doação de sangue por homens que fazem sexo 

com homens e que deve ser retirado do texto a abstinência sexual de 12 meses antecedentes á 

intenção de doação, porém, defende a ideia de que esse grupo apresenta um risco mais 

elevado e que os procedimentos de triagem e exames devam ser diferenciados, citando a 

alternativa de estoque por um prazo maior do sangue coletado até a passagem do prazo da 

chamada “janela imunológica”, onde seriam refeitos os testes afastando qualquer 

possibilidade de contaminação. O Ministro Ricardo Lewandowski em sua manifestação 

apontou seguir o voto do Ministro Alexandre de Moraes, mas só finalizaria seu voto na sessão 

plenária seguinte, juntamente com os demais Ministros que ainda não haviam votado. Logo 

após o voto do Ministro Luiz Fux o julgamento foi suspenso pela presidente Cármen Lúcia e 

remarcado para o dia seguinte. 

Na terceira e última sessão de julgamento da ADI 5543 (até a data de conclusão do 

presente trabalho monográfico), ausente justificadamente o Ministro Dias Toffoli por 

recomendação médica e sob a presidência da Ministra Cármen Lúcia, chamado o feito a 

julgamento, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista antecipada dos autos, o que suspende por 

tempo indeterminado o julgamento da ação até que o Ministro proceda a análise do caso, 

ficando dele o retorno da ação à pauta do plenário do STF. 

As perspectivas dos autores da ADI 5543 e dos Amici curiae são pela declaração de 

inconstitucionalidade das normas do Ministério da Saúde e da ANVISA pelo STF, tendo por 

base julgamentos que envolvem o tema de sexualidade e direitos LGBT’s, como no recente 

reconhecimento da União Homoafetiva pelo julgamento da ADI 4277, o que demonstra a 
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sensibilidade dos Ministros com o reconhecimento de direitos e diminuição da discriminação 

que tanto estigmatiza essa parcela da população, tudo indica caminhar na direção da 

igualdade.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

  Podemos observar na sociedade contemporânea uma inquietação em relação a muito 

do que temos engessado como conhecimento, que sempre nos foi posto e absorvíamos sem 

qualquer questionamento e perceber também o aumento da sensibilidade da população em 

relação a temas que envolvem as minorias em geral, o que tem ganhado força com a ampla 

utilização das redes sociais que propagam a informação (e a desinformação) aos quatro cantos 

do mundo em um clique. 

 O presente trabalho buscou refletir esse sentimento da sociedade no sentido de que é 

preciso uma correção imediata de erros e desigualdades cometidas no passado e que 

marcaram profundamente a vida de tantas pessoas pela violência, pela rejeição, pelo 

preconceito e alguns desses erros ainda persistem baseados em informações incoerentes e 

discriminatórias que precisam de superação e atualização.  

 A questão torna-se ainda mais importante e o debate mais urgente quando envolvemos 

um ponto crítico em toda a nação, a saúde pública. O Brasil sempre teve um sistema de saúde 

caótico, sendo constantemente palco de escândalos de desvio de recursos da saúde e 

testemunha inerte do sofrimento de toda a população, e dentro desse amplo e caótico sistema 

de saúde se encaixa a hemoterapia.  

O ato de doação de sangue é um dos atos de solidariedade mais significativos quando 

pensamos na força do sangue em todos os seus sentidos, e restringir um cidadão desse ato de 

solidariedade é retirar dele sua dignidade, anulando o direito de ser quem ele é e a 

possibilidade de salvar outras vidas. 

 As normas do Ministério da Saúde e da ANVISA que restringem os homens que 

fazem sexo com outros homens (HSH) gera uma exclusão de fato da possibilidade de doação, 

o que escancara uma discriminação fruto do contexto histórico do nascimento da vedação que 

ainda persiste até os dias de hoje, quando a explosão da AIDS atingiu maciçamente a 

população homossexual que recebeu todo o ônus da terrível descoberta, o que hoje não se 

sustenta em vista dos avanços da comunidade científica em relação ao vírus, seu 
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comportamento no organismo e formas de contágio, além dos tratamentos de combate ao 

vírus que caminham dia a dia para a cura completa. 

 A manutenção de preconceitos em nosso ordenamento jurídico incentivando a cultura 

do ódio é uma questão que necessita de intervenção urgente do poder público, uma vez que 

ele deve ser o reflexo dos anseios de uma população e acompanhar a evolução da sociedade, 

excluindo qualquer tipo de discriminação em vista à heterogeneidade de uma população, e o 

respeito à diversidade deve ser pedra fundamental em qualquer Constituição. 

 Há necessidade urgente de superação da ideia de existência de grupos de risco, termo 

carregado de preconceito e desinformação, necessitando na hemoterapia de mais rigor em 

relação a identificação dos comportamentos de risco independentes de orientação sexual, já 

que os agentes infecciosos não optam por este ou aquele tipo de organismo baseando na 

orientação sexual, todas as pessoas estão igualmente propensas.  

 Outro fato relevante é que temas de extrema importância como o uso de preservativos 

nas relações sexuais são totalmente ignorados nos documentos objeto de análise do presente 

trabalho e também ausentes em muitos debates das políticas públicas para saúde, ocorrendo 

em algumas situações o uso de termos que transmitem a impressão de colocar o sexo 

praticado entre pessoas heterossexuais como isento de riscos, o que não é realidade e um 

verdadeiro risco para saúde pública tamanha desinformação.  

A promiscuidade e a prática de sexo sem preservativos devem ser o foco nos sistemas 

de triagem para doação de sangue e considerados os acréscimos de risco de contaminação, e 

ao contrário do que muitos defendem essas práticas não comportamentos exclusivos dos 

homossexuais e bissexuais.  

Porém, e infelizmente, verificamos que para muitos dos autores que se manifestam 

sobre o tema e até mesmo sutilmente presente na opinião de alguns dos Ministros do STF há a 

persistente defesa da ideia de que os homossexuais apresentam um risco acrescido para 

contaminação por IST’s, o que a ciência exaustivamente demonstrou como sendo uma 

informação já superada e discriminatória. 

Resta claro o evidente ataque aos preceitos constitucionais base de nossa sociedade, 

sendo papel fundamental do Supremo Tribunal Federal a guarda de nossa Constituição 

Federal de forma a garantir à sociedade uma vida digna, garantia de saúde pública de 

qualidade e respeito aos direitos de todos, e no caso específico dos homossexuais o papel de 

combate às discriminações que estigmatizam essa população que sofre desde a infância com 

preconceitos, agressões e que tornam o Brasil um país líder nas estatísticas de morte 

motivadas por razões homofóbicas. 
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Há necessidade de imediata revisão das normas, de reformulação dos parâmetros e dos 

métodos de entrevista e abordagem dos candidatos à doação de sangue e principalmente de 

aceitação das mudanças culturais e do comportamento sexual da população brasileira, 

afastando toda hipocrisia e encarando o fato que o povo brasileiro sempre foi muito 

sexualizado e que muitas das práticas sexuais são comuns a todas as orientações sexuais, 

como é o caso do sexo anal, centro da questão na vedação de doação de sangue por HSH. 

Entendo que a completa anulação dos dispositivos discriminatórios das normas como 

pretendem os autores da ADI 5543 pode parecer pouco provável, mas, é inevitável que haja 

uma alteração substancial em seu conteúdo de modo a retirar termos que explicitamente 

discriminam, sem que essas alterações tragam consequências negativas à saúde pública e à 

segurança da hemoterapia, não deixando de lado a incorporação dos avanços da medicina e da 

ciência, o comportamento sexual do brasileiro e a evolução cultural da população. 

Na ciência não há espaço para discriminações e preconceitos, sendo princípio da 

pesquisa científica a abertura total para o conhecimento isenta de qualquer influência religiosa 

ou moral da sociedade que apenas atrasa a evolução, assim como não deve haver espaço para 

discriminação no ordenamento jurídico de qualquer país, e é papel de ambos, ciência e direito, 

disciplinar as condutas e aos poucos mudar a mentalidade da população, e dever do poder 

público a guarda dos preceitos fundamentais que compõem sua Constituição. 
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