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RESUMO 

 

Sob a perspectiva do direito fundamental à isonomia, o trabalho discorre sobre a 

inconstitucionalidade presente na proibição à doação sanguínea por homossexuais 

masculinos em hemocentros brasileiros. Contextualiza-se a forma como é construída 

a narrativa de que o sangue do homem homossexual é considerado impróprio para 

transfusões, apontando o fato de que o grande causador desse fenômeno é o vírus 

da imunodeficiência humana, que, por ter afetado principalmente homens gays jovens, 

passa a ser associado à homossexualidade. Por causa dessa correlação 

estigmatizante, há instruções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do 

Ministério da Saúde que tratam de tornar inapto o homossexual masculino que tiver 

relações sexuais com outros homens num período de doze meses, o que, na prática, 

termina por inviabilizar a doação de sangue por esse grupo de pessoas. Dessa 

maneira, o objetivo geral da pesquisa é conhecer e analisar o que leva à 

estigmatização da comunidade gay masculina no Brasil, os efeitos causados pelo 

preconceito e pela discriminação, assim como estudar a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5543, que versa 

sobre a inconstitucionalidade das instruções supracitadas. Quanto à metodologia, é 

uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica – quer dizer, tem-se como fonte 

o material publicado de diversos autores acerca do assunto, além de se levantar dados 

a respeito da proibição à doação de sangue por homens homossexuais e se estudar 

a decisão proferida pela Corte Suprema sobre a matéria em análise. Por fim, conclui-

se que o preconceito é o principal motivo para o impedimento à doação sanguínea por 

homens que se relacionam com outros homens, porque, além do fato de que há 

tecnologia adequada para a detecção de doenças infectocontagiosas nas bolsas de 

sangue coletadas, uma das racionalizações que os contrários à inconstitucionalidade 

pregam também está presente entre pessoas heterossexuais, o que torna o 

argumento inválido e sem sentido. 

 

Palavras-chave: Doação de sangue. Homossexualidade. HIV/AIDS. Isonomia. 

Supremo Tribunal Federal. 

 



ABSTRACT 

 

This project revolves around the unconstitutionality of the prohibition upon male 

homosexuals regarding the donation of blood in national blood centers, under the bias 

of the fundamental right to isonomy. It contextualizes the narrative of how the 

homosexual blood is considered unfit for transfusions by pointing out that the motive 

for this phenomenon is the Human Immunodeficiency Virus, which, due to the fact that 

it has predominantly infected young gay men, it is linked to homosexuality. Therefore, 

there are instructions of the Ministry of Health and the National Health Surveillance 

Agency to turn unable any male homosexual who has had sexual intercourse in the 

last twelve months before the blood donation. The general objective of the project is 

knowing and analyzing the brazilian gay community stigmatization, the effects caused 

by prejudice and discrimination, as well as studying the Federal Supreme Court’s 

decision on the unconstitutionality of those instructions. As for the methodology, the 

research is qualitative, exploratory and bibliographic — in other words, published 

papers of other authors are used as source; not only that, there are the exploration of 

data on the Federal Supreme Court’s decision. Thus, it is possible to affirm that 

prejudice is the main reason for the prohibition upon male homosexuals on the 

possibility of blood donation. Besides the fact that there is advanced technology able 

to detect any trace of infectious diseases in the collected blood bags, one of the 

rationalizations of those who are against the instructions’ unconstitutionality is also 

present on heterosexual sexual relations, which makes the argument invalid and 

pointless. 

 

Keywords: Blood donation. Homosexuality. HIV/AIDS. Isonomy. Federal Supreme 

Court. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

É recorrente o fato de que os hemocentros brasileiros passam por períodos 

de escassez nos estoques, motivo pelo qual promovem campanhas de incentivo à 

doação sanguínea, para que voluntários saudáveis procurem praticar o ato de 

benevolência da doação de sangue. 

Com isso, é de se estranhar que haja recusa quanto ao aceite de sangue 

proveniente de doadores homossexuais, o que acarreta no desperdício de mais de 

dezoito milhões de litros de sangue ao ano – que poderiam estar sendo utilizados para 

o reabastecimento dos escassos estoques nacionais. 

Isso porque há instruções da ANVISA e do Ministério da Saúde que tratam 

de tornar inapto o homossexual masculino que tiver relações sexuais com outros 

homens num período de doze meses, o que, na prática, termina por inviabilizar a 

doação de sangue por esse grupo de pessoas. Deve-se esta realidade à correlação 

feita, ainda hoje, entre a homossexualidade masculina e o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é demonstrar a 

desnecessidade de imposições normativas que visam impedir a doação sanguínea 

por homens homossexuais, uma vez que se fundamentam em preconceitos 

cientificamente infundados. Não apenas isso, a pesquisa pretende expor a forma 

como tal tratamento é degradante e violador de direitos fundamentais 

constitucionalmente protegidos, em especial o da isonomia.   

Então, a problemática da pesquisa gira em torno das seguintes indagações: 

1) Por que o candidato homossexual é rejeitado na entrevista individual, durante a 

triagem clínica, se todos os sangues coletados passam por exames de checagem?; 

2) Qual o motivo da existência de resoluções arcaicas na legislação brasileira, que 

ferem direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, como o da isonomia?; 3) 

Por que há relutância quanto ao fim de impedimento à doação sanguínea por homens 

homossexuais, se as coletas beneficiariam a todos? 

O objetivo geral deste trabalho é pesquisar, conhecer e analisar o que levou 

à estigmatização da comunidade gay masculina no Brasil, os efeitos causados pelo 

preconceito e pela discriminação, assim como estudar a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543, que 
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versa sobre a inconstitucionalidade das instruções da ANVISA e do Ministério da 

saúde, impeditivas da realização de doação sanguínea por homossexuais masculinos. 

Ainda, os objetivos específicos desta pesquisa são: 1) Conhecer, de forma 

histórica, o surgimento do HIV, a sua chegada ao Brasil e a estigmatização criada em 

torno dos homens gays por causa disso; 2) Pesquisar as consequências causadas 

pelo impedimento à doação sanguínea por homens que se relacionam com outros 

homens; 3) Estudar a inconstitucionalidade do artigo 25, XXX, “d”, da RDC nº 34/2014, 

da ANVISA c/c artigo 64, IV, da Portaria nº 158/2016, do Ministério da Saúde; 4) 

Analisar os votos dos Ministros do STF na ADI 5543, bem como a decisão em si e os 

seus reflexos na sociedade brasileira. 

Quanto à metodologia, é uma pesquisa qualitativa, exploratória e 

bibliográfica. Quer dizer, teve-se como fonte o material já publicado de diversos 

autores acerca do assunto, analisando-se o discurso destes. Além disso, busca-se 

levantar dados a respeito da proibição à doação de sangue por homens 

homossexuais, e se estuda a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5543. 

A monografia está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo trata sobre 

a síndrome da imunodeficiência adquirida e do seu causador, o vírus da 

imunodeficiência humana – AIDS e HIV, respectivamente. Nele, diferenciam-se os 

termos previamente mencionados, bem como é feita análise histórico-contextual da 

forma como surgiu a estigmatização em torno da homossexualidade masculina em 

razão do surto de HIV. 

Por sua vez, o segundo capítulo tem como cerne os efeitos causados pela 

proibição imposta pelas normatizações da ANVISA e do Ministério da Saúde, no que 

tange à escassez de sangue nos hemocentros brasileiros, assim como sobre os 

procedimentos preventivos após a coleta de sangue e a desnecessidade das 

restrições. Finaliza-se explanando os impactos psicológicos provocados ao 

homossexual masculino por causa do preconceito e da discriminação. 

Por fim, é no terceiro e último capítulo que se faz o estudo da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 5543, do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a 

inconstitucionalidade das normas da ANVISA e do Ministério da Saúde – restritivas 

quanto à doação de sangue por homens que se relacionam com outros homens. Aqui, 

é analisado o voto proferido por cada Ministro do STF, além de se expor o resultado 

da decisão e os efeitos proporcionados por ela até o presente momento.  
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2 ENTENDENDO O FATOR DETERMINANTE DA RESTRIÇÃO 

 

As normas restritivas da doação de sangue por homossexuais masculinos 

– Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, e Resolução da 

Diretoria Colegiada nº 34/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

– têm, ambas, fundamentação teórica no estigma que surgiu durante a epidemia do 

vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

Tendo isso em mente, entende-se por bem adentrar no assunto HIV e 

AIDS, uma vez que se faz imprescindível a perfeita compreensão do porquê e do como 

a homossexualidade se tornou alvo de discriminação imposta pelo Estado, dando-se 

enfoque na de homens que se relacionam com outros homens. 

Para tanto, iniciar-se-á com a conceituação e a diferenciação entre AIDS e 

HIV, termos equivocadamente utilizados como sinônimos – o que, como se verá 

adiante, não o são –, bem como a descrição da doença e suas fases, além de formas 

de prevenção ao contágio. 

 

2.1 AIDS E HIV: CONCEITUAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO  

 

A síndrome da imunodeficiência adquirida é o que se chama de AIDS, na 

linguagem popular. Por sua vez, o vírus da imunodeficiência humana é conhecido 

como HIV, sendo ele o causador da síndrome da imunodeficiência adquirida. Tal vírus 

foi transmitido para humanos através de primatas e estima-se que, embora casos 

isolados de infecção pela síndrome tenham aparecido mais cedo, os primeiros casos 

da epidemia ocorreram em 1930, tendo a doença se espalhado a partir de 1970 

(WHITESIDE, 2008, p. 01, tradução nossa). 

Então, tem-se a conceituação e a diferenciação desses dois termos, 

comum e erroneamente tidos como sinônimos. A AIDS é a síndrome da 

imunodeficiência adquirida, que é causada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência 

humana.  

 Ademais, a síndrome da imunodeficiência adquirida foi reportada 

publicamente apenas em 1981, nos Estados Unidos da América, onde os médicos 

registraram a presença de um tipo raro de pneumonia, bem como Sarcoma de Kaposi, 

em homens homossexuais jovens (WHITESIDE, 2008, p. 01, tradução nossa). Sob 

essa ótica, importante destacar que a principal característica desta síndrome é a 
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incapacidade do sistema imunológico de seu portador em proteger e defender o seu 

corpo contra doenças, motivo que ocasiona o surgimento de moléstias, como as 

supracitadas, que apenas aparecem quando o enfermo se encontra com o sistema 

imunológico extremamente baixo e falho. 

Acerca do Sarcoma de Kaposi, há diversas formas: a clássica; a endêmica; 

a imunossupressora; e a epidêmica. Esta última é a que se associa com a infecção 

pelo vírus da imunodeficiência humana. O Sarcoma de Kaposi é uma doença 

angioproliferativa provocada por desregulação imunológica, manifestando-se através 

de lesões vermelho-arroxeadas na pele (KLATT, 2018, p. 144, tradução nossa). 

Esclareça-se que o prefixo “angio” vem da palavra “angiopatia”, que se 

refere a doenças nos vasos sanguíneos, enquanto “proliferativa” se refere a algo de 

fácil e rápida dispersão ou proliferação. Ou seja, o Sarcoma de Kaposi é uma doença 

dos vasos sanguíneos de apressada multiplicação.  

Além disso, pelas suas excepcionais aparições anteriormente à epidemia 

de HIV, é tido como o principal alerta de que o portador do vírus da imunodeficiência 

humana chegou ao estágio mais alarmante da infecção, a AIDS. 

Sob esse viés, explana-se o seguinte acerca da evolução da infecção por HIV: 

 
Doença caracterizada por uma disfunção grave e progressiva do sistema 
imunológico do indivíduo infectado pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV). Sua evolução pode ser dividida em 3 fases: infecção aguda, que pode 
surgir algumas semanas após a infecção inicial, com manifestações como 
febre, calafrios, sudorese, mialgias, cefaléias, dor de garganta, sintomas 
gastrointestinais, linfadenopatias generalizadas e erupções cutâneas. A 
maior parte dos indivíduos apresenta sintomas auto-limitados que 
desaparecem após algumas semanas. Entretanto, a maioria não é 
diagnosticada devido à semelhança com outras doenças virais. Em seguida, 
o paciente entra em uma fase de infecção assintomática, de duração variável 
de alguns anos. A doença sintomática, da qual a aids é a sua manifestação 
mais grave, ocorre na medida em que o paciente vai apresentando alterações 
mais acentuadas da imunidade, com o surgimento de febre prolongada, 
diarréia crônica, perda de peso importante (superior a 10% do peso anterior 
do indivíduo), sudorese noturna, astenia e adenomegalia. (BRASIL, 2002, 
p.11). 
 

Em outras palavras, a síndrome da imunodeficiência adquirida possui três 

fases, quais sejam: a da infecção aguda; a da infecção assintomática; e a da infecção 

sintomática. A primeira surge nas primeiras semanas após a infecção do sujeito, 

apresentando os sinais iniciais do contágio, como febre e sudorese, por exemplo. Em 

seguida, passa-se à segunda fase, a assintomática, que dura alguns anos. Por fim, 

entra-se na terceira e última fase, a sintomática, que é a mais grave – aqui, é 
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caracterizada a AIDS, que é o estágio mais avançado da síndrome, em que o portador 

está com o sistema imunológico debilitado e necessitando de cuidados especiais.  

Acrescente-se que, para prevenir a transmissão do HIV ou tratar os 

portadores de maneira eficaz, é preciso mais do que soluções científicas, uma vez 

que esta epidemia encontrou solos férteis de proliferação em locais do mundo onde 

há forte presença de pobreza e de desigualdade (WHITESIDE, 2008, p. 22, tradução 

nossa). 

Quer dizer, a prevenção e o tratamento devem alinhar o entendimento da 

ciência médica com o da sociologia, haja vista que, apesar da importância de se 

entender a síndrome e saber como tratá-la, o comportamento do indivíduo é 

determinante para saber se ele será infectado ou não pelo vírus. Tal comportamento 

varia de acordo com sua escolaridade e situação socioeconômica, pois todos os 

fatores influenciam, seja o local precário onde habita, que facilita o seu contato com 

drogas ilícitas – como heroína –, seja a necessidade de dinheiro que o leva à 

prostituição, uma vez que somente se contrai o vírus se houver relação sexual com 

pessoa soropositiva, ou se tiver utilização de agulha infectada para injetar 

entorpecente intravenoso.   

Dessa maneira, o Ministério da Saúde aduz, em seu manual de bolso 

acerca de doenças sexualmente transmissíveis, que a prevenção é a estratégica 

básica para o controle da transmissão das DST’s e do HIV, uma vez que há 

associação direta entre elas. Ainda, explicita que se deve estimular a adesão ao 

tratamento, já que existem casos assintomáticos ou pouco sintomáticos (BRASIL, 

2005, p. 13). 

Com isso, há como concluir que a infecção pelo HIV resulta na implacável 

destruição do sistema imunológico do portador, provocando o início da síndrome da 

imunodeficiência adquirida, isto é, da AIDS. Todos os portadores do vírus da 

imunodeficiência humana estão sujeitos ao risco de contraírem doenças oportunistas 

e complicações neoplásticas, como o Sarcoma de Kaposi, por causa da possível 

manifestação da AIDS (KLATT, 2018, p. 06, tradução nossa). 

Assim, depreende-se que, uma vez que o corpo está sem sua defesa 

natural, a probabilidade do surgimento e de complicações de qualquer tipo de doença 

torna-se maior, mesmo aquela que, normalmente, não causaria dano significativo em 

um sujeito soronegativo, cujo corpo lutaria contra os vírus ou bactérias maliciosas. 

Então, o portador do vírus da imunodeficiência humana é vulnerável face às mais 
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diferentes infecções, uma vez que o seu baço, os seus linfonodos e os seus leucócitos 

– estruturas individualizadas e células livres do sistema imunológico – foram 

destruídos.  

Ante o exposto, após a compreensão dos conceitos-chave, bem como a 

conceituação da doença e seus reflexos, urge a necessidade de análise acerca do 

surgimento e do alastramento do vírus da imunodeficiência humana – HIV –, o que 

será feito no próximo tópico. 

 

2.2 O SURGIMENTO E O ALASTRAMENTO DO VÍRUS  

 

Inicialmente, sabe-se que a AIDS foi reconhecida em meados de 1981, nos 

Estados Unidos da América, por meio da identificação de um elevado número de 

homossexuais masculinos infectados em San Francisco, que demonstravam 

características típicas do vírus (PINTO et al., 2007). 

A título de informação, as características típicas do vírus são, dentre outras: 

febre, sudorese, calafrios, erupções cutâneas e, nos casos mais graves, pneumonias 

raras e Sarcoma de Kaposi. 

Dito isso, atente-se que, nos EUA, embora a taxa de infecção por HIV tenha 

rapidamente caído 1980, atingido o seu ápice em 1990 e esteja declinando desde 

então, o número de pessoas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana 

continuou aumentando durante os anos 90, permeando até o século XXI. No final de 

2008, aproximadamente 1.2 milhão de pessoas estava vivendo com HIV. 

Globalmente, especula-se que a incidência de novos contágios por HIV alcançou seu 

ápice em 1997 (KLATT, 2018, p. 06, tradução nossa). 

Isto é, apesar de o pico contágio mundial ter ocorrido em 1997, isso não 

significa que as infecções estejam necessariamente diminuindo, uma vez que o 

número de casos continua crescendo ainda hoje, tendo-se o dado de que, no final de 

2008, mais de um milhão de soropositivos estavam convivendo com o vírus em solo 

norte-americano. 

Quanto à presença da doença no Brasil, desde o início da década de 1980 

até os dias atuais, houve 600 mil brasileiros portadores do vírus da AIDS, 

aproximadamente; além disso, o sudeste foi a região mais atingida pelo contágio, 

onde, apesar da alta taxa de incidência, demonstrou estabilização moderada desde 

1998 (PINTO et al., 2007). 
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Diferentemente dos EUA, que tiveram mais de um milhão de contágios, o 

Brasil registrou, aproximadamente, 600 mil soropositivos em seu território desde o início 

da epidemia até hoje. Ainda, atente-se que a situação no sudeste brasileiro começou a 

moderadamente estabilizar os casos a partir de 1998, um ano após o pico global. 

Outrossim, adicione a informação de que ocorreu uma pauperização da 

epidemia brasileira, visto que o maior número de pessoas infectadas está entre 

populações com baixo nível de renda e escolaridade (PINTO. et al., 2007). Dentre 

essa população, encontravam-se homens homossexuais jovens, que eram os 

principais atingidos (TEODORESCU, L. L.; TEIXEIRA, P. R., 2015, p. 28). 

Conforme visto no tópico anterior, todos os fatores influenciam na tomada 

de decisões de um indivíduo, principalmente quando o fator socioeconômico está 

envolvido, pois é extremamente precário no Brasil, devido à latente desigualdade 

social. 

Tome-se como exemplo uma pessoa que, por falta de dinheiro e 

oportunidades de emprego, recorre à prostituição como forma de renda; ela estará 

mais sujeita a contrair o vírus da imunodeficiência humana em um eventual coito 

desprotegido com um soropositivo. 

Outro exemplo seria uma pessoa em situação de rua que, também, é 

usuária de droga. Por causa de seu vício em entorpecentes, a probabilidade de se 

autoinjetar uma droga intravenosa com uma agulha contaminada é alta. 

Além do mais, note-se que o motivo pelo qual homens homossexuais 

jovens eram os principais atingidos pelo contágio de HIV era porque, somado à pouca 

informação que se tinha sobre o assunto na época, havia o preconceito e a 

discriminação contra essa população.  

Por causa disso, as oportunidades de emprego se tornavam escassas, o 

que provocava insuficiência financeira e, consequentemente, a procura por meios de 

renda menos seguros, tendo-se a prostituição a título de exemplo. 

Sob outro prisma, a disseminação da infecção pelo HIV foi rápida, tendo 

como consequência o desenvolvimento da doença por um número cada vez maior de 

brasileiros, e que “na segunda metade da década de 80, o Brasil já havia ultrapassado 

o número de casos notificados por países como a França e o Haiti” (PARKER, 1994). 

Insta destacar que a síndrome da imunodeficiência adquirida surgiu em 

uma época em que o mundo estava começando a ficar cada vez mais interconectado, 

o que terminou sendo uma das causas pelas quais ela se espalhou de forma tão 
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célere. Tanto é verdade que o Brasil superou o número de infectados da França, país 

mais desenvolvido e que recebe um fluxo maior de turistas. 

Desse modo, quanto ao número de novos casos de pessoas infectadas por 

HIV entre 1980 e 1999, o Ministério da Saúde, através de seu Boletim Epidemiológico, 

notificou 155.590 casos de AIDS, dos quais 13%, ou 20.064, referem-se a pessoas 

entre 15 a 24 anos (HISTÓRICO, 20--, online). 

Ou seja, 20.064 casos de infecção por HIV em solo brasileiro ocorreram em 

adolescentes e jovens adultos com idade entre os 15 aos 24 anos, o que corresponde 

a 13% das notificações de novas infecções em território nacional, que totalizaram 

155.590. 

Não obstante, em junho de 2012, o Ministério da Saúde divulgou relatório 

que mostra que o número de pessoas que desenvolveram AIDS no Brasil é de 656.701. 

Em 2011, foram notificados 38.776 casos da doença e a taxa de incidência de AIDS no 

Brasil foi de 20,2 casos por 100 mil habitantes (HISTÓRICO, 20--, online). 

Destarte, percebe-se que houve significativo aumento no número de 

contágios em solo brasileiro, com acréscimo de, aproximadamente, 501.111 novos 

casos de pessoas infectadas por HIV, haja vista que saiu dos 155.590 casos no 

período compreendido entre 1980 e 1999 aos 656.701 casos em 2012. Por 

conseguinte, detém-se a informação de que se tem vinte pessoas soropositivas para 

cada cem mil brasileiros.  

Sob outro viés, de acordo com o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 

2015, realizado pelo Ministério da Saúde (2015, online), 4.329 homens contraíram HIV 

no Brasil, 45,7% por meio de relações homossexuais ou bissexuais, e 49,9% via 

relação heterossexual.  

Portanto, nota-se que a doença não é exclusiva de homossexuais, sendo 

atualmente encontrada, inclusive, entre pessoas que se relacionam com o gênero 

oposto. Também, observa-se que o índice de contágio em relações heterossexuais é 

maior do que em relações homossexuais ou bissexuais, havendo uma quebra de 

expectativa no paradigma do imaginário popular. 

Isto posto, São Paulo é um exemplo de grande sucesso ao combate contra o 

vírus da imunodeficiência humana, porque houve queda de 18% de 2017 para 2018 no 

número de infecções. Para especialistas da área da saúde, tal êxito se deve à “Profilaxia 

Pré-Exposição (PrEP), um remédio que previne a infecção por HIV e é usado 

principalmente por homens que fazem sexo com outros homens” (CALEIRO, 2019, online). 
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Em outros termos, o Brasil obteve sucesso na redução do número de casos 

de infecção pelo vírus HIV em São Paulo, devendo-se a queda à distribuição gratuita 

e em larga escala de medicamentos antirretrovirais, como o Coquetel Antiaids e, mais 

recentemente, a Profilaxia Pré-Exposição, popularmente chamada de PrEp.  

No primeiro medicamento, não se tem o impedimento do contágio, mas 

redução dos danos proporcionados pelo vírus, evitando que o sistema imunológico do 

soropositivo fique comprometido. Por sua vez, a PrEp veio com o propósito de 

prevenção, e não de tratamento – ou seja, ela impede o contágio. 

Nesse sentindo, a profilaxia pré-exposição (PrEP) é caracterizada pela 

combinação de uso cotidiano de dois antirretrovirais (tenofovir associado à entricitabina 

- TDF/FTC), devendo ser tomados antecipadamente às relações sexuais. Ela possui 

grau de proteção de 96% nas relações anais, caso ingerida quatro dias durante a 

semana. No Brasil, é ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) desde o final de 

2017 para grupos com maior risco de infecção (ZUCCHI, E. M. et al., 2018, online). 

À vista disso, infere-se que tanto a prevenção como o tratamento do HIV 

estão bem encaminhados no Brasil, tendo-se os Coquetéis Antiaids, para tratar, e a 

Profilaxia Pré-Exposição, para prevenir. Esta, que possui 96% de grau de proteção 

em relações anais, erradica quase completamente a possibilidade de transmissão do 

vírus quando utilizada em conjunto a preservativos.  

Não apenas isso, ela proporciona maior bem-estar para pessoas 

soropositivas que se relacionam amorosa ou sexualmente com pessoas 

soronegativas, pois dá mais segurança para o parceiro não-infectado quanto à 

possibilidade de contrair HIV. 

Ante o exposto e compreendido o surgimento e o alastramento do vírus da 

imunodeficiência humana, passar-se-á ao estudo da estigmatização que a 

homossexualidade sofreu por causa da epidemia de AIDS – em especial, a de homens 

que se relacionam com outros homens. 

 

2.3 DA ESTIGMATIZAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA FACE À 

EPIDEMIA DE HIV 

 

Ante o exposto, Greco (2016, p. 1561), em seu artigo que aborda o 

enfrentamento da epidemia da AIDS, afirma que o preconceito e a discriminação são 

pano de fundo para a disseminação da AIDS e de outras epidemias. 
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Ora, a ignorância leva ao desconhecimento da realidade de fato, o que é 

prejudicial tanto para o meio acadêmico como para a sociedade no geral, uma vez 

que traz consequências diretas aos indivíduos que dela fazem parte; sem a correta 

informação acerca do assunto, não se consegue prevenir ou evitar o número 

crescente de infecções pela doença.  

Prossegue Greco:  

 
O medo era o sentimento mais fácil de se compreender e teoricamente o mais 
fácil de se combater. O pior é que o medo sentido pela população era 
reforçado pelos profissionais de saúde que se recusavam a cuidar de 
pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) e pelas instituições de saúde que se 
negavam a interná-los. Foi necessária Resolução (nº 1.359) em 1992 do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre o dever dos médicos de 
atenderem pessoas em risco ou infectadas pelo HIV/AIDS [o destaque é do 
autor], a qual foi sucedida por outra mais completa, a Resolução 1.665/2003 
que incluiu a proibição aos médicos de solicitar compulsoriamente exames 
sorológicos para o HIV (2016, p. 1554). 

 

Como se vê acima, foram necessárias duas resoluções para que não 

pudessem mais negligenciar cuidados essenciais a pessoas portadoras do vírus da 

imunodeficiência humana.  

Em contrapartida, o enraizamento do preconceito foi profundo ao ponto de 

fazer-se presente atualmente, tendo sido evidenciado no impedimento da doação de 

sangue desde a pré-triagem de bancos de sangue, na qual o homossexual masculino 

era descartado a partir do momento que informava sua orientação sexual; ao fazê-lo, 

era impedido de realizar a doação sanguínea, devido ao fato de se relacionar com 

outros homens, porque a síndrome da imunodeficiência adquirida foi associada à 

homossexualidade por muito tempo, restando resquícios deste estigma. 

Dito isso, tais medidas têm como embasamento o fato de que a população 

homossexual era vista, à época, como pertencente ao denominado “grupo de risco” 

(GRECO, 2016, p. 1555). 

Isso porque homens homossexuais eram os principais afetados do contágio 

pelo vírus da imunodeficiência humana, bem como pela síndrome da imunodeficiência 

adquirida, o que fomentou a narrativa de que seria uma doença que apenas atingisse 

pessoas gays. 

Em contraposição, apesar do conceito de “grupos de risco” ter sido 

superado há muito tempo, os especialistas alertam que a política pública precisa 

considerar que há grupos que precisam ser abordados de forma específica, como os 

homens que se relacionam com outros homens (CALEIRO, 2019, online). 
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Então, homossexuais homens fazem parte de grupo que necessita de ajuda 

especial do Poder Público, face à sua vulnerabilidade social, política e econômica. Tal 

ideia não vai contra a superada e ultrapassada noção de que antes eram considerados 

como grupo de risco. O que se tem, na verdade, é o reconhecimento da necessidade 

de uma atenção individualizada, visto que suas existências eram tidas como tabus, 

tornando-os invisíveis sociais.  

Nesse sentido, detém-se o seguinte:  

 
A nova enfermidade deflagrou um processo onde um conjunto de atitudes 
morais a respeito da doença e dos acometidos por ela foi construído. Estas 
classificações não foram necessariamente equivalentes às da medicina e da 
ciência em geral. Enquanto os cientistas procuravam esclarecer as formas de 
contágio e desenvolvimento da doença, as classificações coletivas se 
construíam a partir da visão estereotipada do doente (COSTA, 1994 apud 
PARKER, 1994). 

 

Conforme depreende-se do que foi dito acima, a epidemia de HIV foi 

infestada por um pensamento moralista conservador, que correlacionava tanto o vírus 

da imunodeficiência humana como a síndrome da imunodeficiência adquirida à 

homossexualidade, mais especificamente a de homens que se relacionam com outros 

homens.  

Dessa maneira, apesar dos esforços médico-científicos no sentido de 

compreensão da doença, a visão deturpada que foi criada prejudicou a vida de 

centenas de milhares de soropositivos, que sofreram com a exclusão da vida social 

que o estigma causava.  

Segundo Rosistolato (2003, p. 32), a AIDS foi considerada, inicialmente, uma 

“peste gay”, o que, de certa forma, contribuiu para a demora no combate à nova doença. 

Tal associação entre grupos minoritários e novas doenças não é fenômeno recente, 

tendo-se a “peste negra” e a “gripe espanhola” como exemplos (LONGO, 1993). 

Assim, evidencia-se que a estigmatização da doença provocou atraso ao 

combate e ao tratamento do HIV. A epidemia começou a ser vista como calamidade 

pública, que necessitava de atenção e de auxílio do Poder Público, quando o contágio 

se espalhou entre pessoas que se relacionavam com o gênero oposto, isto é, 

heterossexuais – em um aspecto social, a orientação sexual dominante e aceita. 

Por esse ângulo, acerca da estigmatização de toda uma população, 

explana Teodorescu e Teixeira (2015, p. 31): 

 
Nos EUA, a síndrome se mantinha circunscrita a homossexuais, haitianos, 
heroinômanos e hemofílicos e, por isso, os epidemiologistas norte-
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americanos começaram a falar em “doença dos quatro H”. Com a 
caracterização desses quatro grupos, desde o segundo semestre de 1982, 
começou-se a referir a “grupos de risco”. [...] Antes disso, havia sido chamada 
sucessivamente por diferentes nomes: gay penumonie, gay cancer, GRID 
(Gay-Related Immune Deficienty) ou gay compromise syndrome. Quando a 
universalidade da doença tornou-se evidente, atribuiu-se um nome neutro, 
definido pela sigla Aids, Acquired Immunodeficiency Syndrome. 
 

Ou seja, antes da percepção de que a síndrome atinge a todos e não 

apenas a homens homossexuais, era comum a utilização de termos como: pneumonia 

gay; câncer gay; síndrome do sistema imunológico gay etc. Essas terminologias 

transferiam a culpa da doença para uma população e, com isso, estigmatizavam-na.  

Diante disso, o meio médico começava uma cruzada moral contra os 

homossexuais, através de recomendações aos bancos de sangue para que não 

recebessem doações desse grupo, sugerindo, ainda, o estabelecimento de leis que 

regulamentassem a doação de sangue e que punissem aqueles que omitissem sua 

sexualidade (TEODORESCU; TEIXEIRA, 2015, p. 36). 

Quer dizer, a orientação sexual do indivíduo era utilizada para verificar sua 

aptidão ou não para a doação de sangue, este ato de benevolência que todo ser 

humano tem direito de usufruir, caso assim o deseje.  

Ainda, na tentativa de garantir que não houvesse nenhuma possibilidade 

de contaminação de outras pessoas pelo vírus da imunodeficiência humana, havia 

defensores de leis ou regulamentos que coibissem e punissem a doação por homens 

gays, pois se acreditava que em uma maior incidência de infectados nessa população, 

como visto anteriormente. 

Entretanto, é importante ressaltar que clínicas e médicos hematologistas 

respondem civilmente caso não testem o sangue doado coletado, para detectar, 

dentre outros vírus, o da AIDS (DINIZ, 2006, p. 224).  

Então, era desnecessária a rejeição preliminar baseada na orientação 

sexual que costumava ser praticada por bancos de sangue, uma vez que as clínicas 

e os médicos hematologistas devem testar o sangue em todas as coletas, sob pena 

de responsabilização cível caso assim não façam, deixando claro o caráter 

discriminatório que tal ato possuía.  

Destaque-se, por fim, que consta elencado no Código de Ética Médica 

(2019, p. 15) que “a Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e 

da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza”. 
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Nessa linha de raciocínio, portanto, o meio médico não é para ser um 

ambiente discriminatório, já que o bem jurídico maior que se busca preservar é a 

saúde do ser humano e da coletividade.  

Logo, o estigma que a homossexualidade masculina sofre por causa da 

epidemia de HIV deve ser deixado de lado, buscando-se promover a inclusão de 

homens que se relacionavam com homens, uma vez que já cientificamente superada 

a concepção de que o HIV e, eventualmente, a AIDS, seria fator inerente à orientação 

sexual destes. 

Ante o exposto, compreendida a estigmatização da homossexualidade 

masculina face à epidemia do vírus de imunodeficiência humana (HIV), passar-se-á à 

análise da luta por igualdade face ao direito fundamental constitucional à isonomia, no 

próximo tópico. 

 

2.4 DA LUTA POR IGUALDADE FACE AO DIREITO FUNDAMENTAL 

CONSTITUCIONAL À ISONOMIA 

 

Preliminarmente, o surgimento da teoria dos direitos fundamentais está 

intrinsecamente ligado ao fim da Segunda Guerra Mundial e à queda do regime 

nazista, o que demonstra o valor moral e ético destes direitos, voltados à proteção da 

dignidade humana (MARMELSTEIN, 2016, p. 10-11). 

Diante das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e, 

em específico, o nazismo, fez-se necessário a aparição de direitos fundamentais para 

a proteção da dignidade da pessoa humana, uma vez que não mais se admitiria o 

desrespeito à valorização da vida humana a partir daquele momento.  

Dessa maneira, focar-se-á no direito à igualdade presente na Constituição 

Federal de 1988, localizado na segunda geração dos direitos fundamentais.  

O dever de igualdade na criação do direito demanda que todos sejam 

tratados igualitariamente pelo legislador. No entanto, isso não significa que o 

legislador deva colocar todos na mesma posição jurídica, muito menos que 

pressuponha que todos partem das mesmas condições naturais ou fáticas, sob o risco 

de “criar normas incompatíveis com sua finalidade (por exemplo: serviço militar para 

crianças) [...]” (ALEXY, 2017, p. 393). 

Isto é, a igualdade absoluta de todos em relação a todos, no que tange à 

posição jurídica, não produziria sua finalidade de fato, mas contribuiria para fatos 
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anormais e sem sentido, que acarretariam em injustiças sociais. Logo, detém-se que 

o legislador não só pode, mas deve tratar os desiguais de maneira desigual, na medida 

de sua desigualdade, para não incidir em erros absurdos. 

Sob essa ótica, preceitua Vecchiatti:  

 
Assim, a realidade prática demonstrou que a aplicação do princípio da 
igualdade, em seu aspecto meramente formal, abre margem para uma série 
de arbitrariedades, uma vez que possibilita a inversão total da célebre 
definição de Aristóteles, que serve de base ao preceito isonômico segundo a 
qual se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 
medida de sua desigualdade. Isso porque a aplicação isolada do aspecto 
formal da isonomia permite tratar igualmente os desiguais, o que per si já fere 
dito princípio (2008, p. 115). 
 

Em outras palavras, não se pode aplicar o direito fundamental à isonomia 

de maneira literal e absoluta, quer dizer, tratando todos absolutamente da mesma 

maneira, uma vez que cada indivíduo possui suas particularidades e estas mudam a 

forma pela qual a realidade dos fatos será experimentada, podendo certo ato do Poder 

Público ser prejudicial para uma parte e benéfico para outra, pois, apesar de idêntica 

medida, não se chegou ao resultado almejado para o indivíduo prejudicado. 

Portanto, o enunciado geral da igualdade não pode exigir que todos sejam 

tratados exatamente da mesma forma, em seu aspecto meramente formal. Contudo, 

também não pode permitir toda e qualquer distinção ou diferenciação, sob risco de 

cometer ato discriminatório e, portanto, inconstitucional. 

Com isso, ensina Marmelstein (2016, p. 80) que a “Constituição Brasileira 

consagra o direito de cada pessoa de ser tratada com igualdade em relação à sua 

identidade cultural, ainda quando esta se distancie dos padrões hegemônicos da 

sociedade”. 

Dito de outro modo, conforme consagra a Constituição Federal Brasileira de 

1988, mesmo divergindo do que é socialmente considerado como o padrão, cada 

indivíduo merece ser tratado de maneira isonômica, conforme sua identidade cultural, ou, 

expandindo um pouco mais, seu gênero, seu estilo de vida, ou sua orientação sexual. 

Não só isso, segue o autor:  

 
O direito à igualdade proíbe que o Estado adote medidas discriminatórias 
arbitrárias, sem justificativa. As leis não podem estabelecer distinções de 
classes, como se houvesse cidadãos de segunda categoria. Não há mais 
nobreza, clero e povo. Há um único indivíduo: o ser humano, que merece 
igual consideração, independentemente da cor da pele, do gênero, da 
condição econômica, da orientação sexual ou de qualquer outro fator 
acessório. 
[...] 
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Com relação à discriminação envolvendo homossexuais, não há nada na 
CF/88 que autorize a conclusão de que seja possível limitar direitos por 
questões de orientação sexual ou que os casais de pessoas do mesmo sexo 
podem sofrer restrições jurídicas decorrentes da sua condição. 
(MARMELSTEIN, 2016, p. 80-81). 
 

Ante o exposto, tem-se que não há nada que, constitucionalmente, permita 

a limitação de direitos de um homossexual baseado em sua orientação sexual, uma 

vez que o direito fundamental à isonomia veda ao Estado de adotar medidas 

arbitrárias e discriminatórias contra essa população, não podendo haver diferenciação 

com base nisso. 

É notório o cuidado que o legislador teve para com os direitos 

fundamentais, visto que eles são essenciais para a defesa do bem-estar de minorias 

sociais, comumente oprimidas perante o poder exercido pela classe dominante à 

época. 

Todos os indivíduos presentes no Estado brasileiro devem ter seus direitos 

respeitados, bem como devem agir de acordo com suas obrigações. Ao ter seu direito 

fundamental à isonomia resguardado, está-se igualmente apreciando o da dignidade 

da pessoa humana, uma vez que são intrinsecamente interdependentes um do outro.  

Não há como falar em isonomia sem dignidade, assim como não tem como 

falar em dignidade sem oportunidades igualitárias. A observância aos direitos 

fundamentais e, em especial, ao tratamento isonômico, é tarefa indispensável em todo 

Estado democrático de direito, não podendo ser diferente para pessoas soropositivas, 

que necessitam de atenção especial do Estado.  

Importante evidenciar que a necessidade de tratamento diferenciado não vai 

contra a isonomia defendida, já que é sabido que se deve tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, sob risco de cometer injustiças, visto que é perceptível a 

negativa diferença de tratamento recebida por pessoas portadoras do vírus da AIDS e, 

até mesmo, por homossexuais não-soropositivos, por sua orientação sexual. 

A militância soropositiva por respeito e por dignidade não é recente, e é 

fruto de intensa luta e sofrimento. Face à morte e à discriminação, no início do surto e 

atualmente, pessoas infectadas pelo HIV continuam a ter de lidar com o preconceito 

e com o isolamento social. 

Dito isso, Dias (2005, p. 8) dita, em seu artigo que trata da 

homossexualidade e do direito à diferença, que “o direito à homoafetividade, além de 
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estar amparado pelo princípio fundamental da isonomia, cujo corolário é a proibição 

de discriminações injustas, também se alberga sob o teto da liberdade de expressão”. 

Isso porque, para o indivíduo exercer sua orientação sexual 

apropriadamente, é necessário que haja a oportunidade de que assim o faça sem 

repreensões, seja por atos institucionais, seja por preconceitos e discriminações 

populares. 

Ainda, a autora diz que “qualquer discriminação baseada na orientação 

sexual do indivíduo configura claro desrespeito à [...] Constituição Federal. Infundados 

preconceitos não podem legitimar restrições a direitos [...]” (DIAS, 2007, p. 8-9). 

Ou seja, a escritora supracitada defende a ideia de que desrespeitar a 

orientação sexual do ser e discriminá-lo em decorrência disso é imoral e 

inconstitucional, pois vai contra o que está expressamente disposto na Constituição 

Federal de 1988, no que se refere ao direito fundamental à isonomia.  

Nesse viés, Giorgis (2002, p. 244) afirma o seguinte:  

 
A relação entre a proteção da dignidade da pessoa humana e a orientação 
homossexual é direta, pois o respeito aos traços constitutivos de cada um, 
sem depender da orientação sexual, é previsto no artigo 1º, inciso 3º, da 
Constituição, e o Estado Democrático de Direito promete aos indivíduos, 
muito mais que a abstenção de invasões ilegítimas de suas esferas pessoais, 
a promoção positiva de suas liberdades. 
 

Em outras palavras, a homossexualidade é inerente ao homossexual, não 

há desvinculação. Desrespeitar um traço de sua própria existência é ir contra um 

mandamento constitucional expresso, que é o de que todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, tendo-se como inviolável o direito à igualdade, 

de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. 

Portanto, há como chegar à conclusão de que vincular homossexualidade 

à síndrome da imunodeficiência adquirida é forma ignorante de desrespeito à 

existência e à realidade de homens cuja orientação sexual é baseada em 

relacionamento romântico ou sexual com pessoas do mesmo gênero. 

Então, a lei é clara quanto a não tolerar a existência de diferenciações 

prejudiciais de qualquer natureza entre os indivíduos, bem como quanto a não poder 

ser utilizada para fins de perseguição.  

Ressalte-se que, impulsionado pela epidemia de HIV, o processo de 

estigmatização sofrido por homossexuais masculinos deu ensejo a normatizações 

impeditivas da doação sanguínea de homens que se relacionam com outros homens, 
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como a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016, do Ministério da Saúde, assim 

como a Resolução da Diretoria Colegiada nº 34/2014, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

 Tais normas ditavam que os indivíduos do sexo masculino que tiveram 

relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo e/ou as parceiras sexuais 

destes eram inaptos temporariamente de doarem sangue por um período de doze 

meses após a prática sexual considerada de risco. Ou seja, era a proibição da doação 

de sangue por homens gays, tendo-se como justificativa para tal medida a inclusão 

destes no denominado “grupo de risco”, que incluía drogados, profissionais do sexo e 

hemofílicos. 

Contudo, a Constituição Federal de 1988 veda de forma expressa a 

discriminação arbitrária contra os indivíduos em território nacional. Dessa maneira, 

havia a discussão se tais normas seriam justificáveis em nome da saúde pública, ou 

se o que se teria, na verdade, era um ato discriminatório injustificável e 

inconstitucional.  

 

 



3 OS EFEITOS DA PROIBIÇÃO DO ART. 25, XXX, “D”, DA RDC Nº 34/2014, DA 

AVISA C/C ART. 64, IV, DA PORTARIA Nº 158/2016, DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, viu-se brotar no Brasil uma crescente 

preocupação com as necessidades de captação, estocagem e distribuição de sangue 

humano, o que acabou se traduzindo nas primeiras leis de regulamentação da 

hemoterapia e na formação de associações de estímulo à doação não remunerada 

(SANTOS; MORAES; COELHO, 1992, online). 

Tal fato se deu à baixa quantidade de estoque de bolsas de sangue que 

havia no Brasil, à época. Após os conflitos armados e o retorno para o país, soldados 

feridos necessitavam de atendimento médico especializado. No entanto, percebeu-se 

que a demanda por sangue era maior do que a capacidade de fornecê-lo. Com o 

intuito de sanar o problema, surgiram leis de regulamentação da hemoterapia. 

Segundo os autores supracitados, em seu artigo que trata acerca da 

politização do sangue nos anos 80, “foi sob o regime militar que o setor se tornou 

objeto de maior atenção governamental, através de uma Política Nacional do Sangue, 

de 1965”, sendo tal política resultado de preocupações dos militares quanto à falta de 

reserva hemoterápica em território nacional em caso de um eventual conflito armado 

(SANTOS; MORAES; COELHO, 1992, online). 

Apesar disso, indo em contramão ao que aconteceu na Europa em relação 

à doação, “o Brasil nunca passou por guerras e grandes catástrofes [...] a cultura de 

guerra provavelmente ampliou a tradição de doar sangue voluntariamente. O papel do 

sangue como salvador de vidas parece ainda pouco claro na cabeça do brasileiro” 

(CHAMONE, 1994, p. 1-3 apud SANTOS, 1995, online). 

Quer dizer, a alta adesão dos cidadãos europeus à doação de sangue se 

deu às guerras e às grandes catástrofes pelas quais o continente já passou, uma vez 

que eles são familiarizados com a necessidade de um pleno estoque de sangue, o 

que finda por proporcionar maior empatia destes para com seus compatriotas, pois há 

um sentimento de dever cívico imbuído no ato de solidariedade que é a doação 

sanguínea. 

Então, em consonância com o que foi dito anteriormente, a preocupação 

dos militares com a possibilidade de falta de estoques de sangue em solo brasileiro 

foi a precursora da Política Nacional do Sangue, de 1965, tendo como base a lei 
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nº 4.701, de 28 de junho de 1965, que dispunha sobre o exercício da atividade 

hemoterápica e outras providências. 

Com isso em mente, é importante ressaltar que a crise econômica durante a 

segunda metade da década de 70 afetou área dos serviços de saúde e provocou 

protestos da população desassistida, que se aliaram aos movimentos de resistência da 

própria corporação médica, tanto nas faculdades de medicina e centros de pesquisa 

como em sindicatos e associações (SANTOS; MORAES; COELHO, 1992, online). 

Em razão disso, a resposta incisiva à insatisfação crescente de parte da 

sociedade foi a criação do Pró-Sangue – Programa Nacional do Sangue –, em 1980, por 

meio da articulação de órgãos da Previdência e do Ministério da Saúde, propondo a 

reorganização da atividade hemoterápica (SANTOS; MORAES; COELHO, 1992, online). 

Posteriormente, o Pró-Sangue veio a se chamar Planashe – Plano Nacional 

de Sangue e Hemoderivados –, evidenciando uma das muitas ações simbólicas que 

o Estado se utiliza para criar novos nomes para antigos programas, uma vez que não 

houve mudanças significativas para a mudança de nome, a não ser a intensa e 

vigorosa articulação de movimentos sociais criados após o aparecimento da AIDS no 

Brasil. Apesar disso, em relação ao seu predecessor, o Planashe aponta para uma 

extensa gama de questões relevantes para o desenvolvimento de um sistema 

hemoterápico mais eficiente (SANTOS; MORAES; COELHO, 1992, online). 

Nesse sentido, tem-se o seguinte: 

 
Os primeiros casos de Aids diagnosticados configuraram um fato social de 
extrema ressonância no país. O grande medo social por ela provocado (para 
lembrar a expressão de Michael Pollak) provocou uma gradual polarização 
da opinião pública e dos movimentos sociais em torno do Pró-Sangue. [...] A 
Aids transfusional, ao disseminar o "grande medo" e aglutinar um amplo 
movimento de luta pela melhoria dos serviços, foi responsável pelos rumos 
da política nacional do sangue na década de 1980 e até nossos dias. 
(SANTOS; MORAES; COELHO, 1992, online). 
 

Isto é, a epidemia de HIV provocou preocupação social quanto aos serviços 

de coleta e distribuição de sangue, sendo o responsável pela movimentação em torno 

da melhoria dos serviços, para que os tornassem mais seguros tanto para quem fosse 

doar como para quem fosse receber sangue coletado. 

Inclusive, foi na tentativa de tornar a atividade hemoterápica mais segura 

que ocorreu o excesso da restrição à doação sanguínea por homossexuais do gênero 

masculino, em que se levava em consideração apenas a orientação sexual do 
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indivíduo, classificando-o como grupo de risco, ignorando que, em vez disso, a 

problemática deveria estar em cima de um comportamento de risco. 

Portanto, percebe-se que o HIV tornou inadiável a necessária e 

negligenciada reestruturação dos serviços hemoterápicos, uma vez que foi recebida 

como uma catástrofe biológica, dando destaque à importância da profissionalização 

da triagem e dos testes pós-coleta, para maior controle e fiscalização (SANTOS; 

MORAES; COELHO, 1992, online). 

Em outros termos, o vírus da imunodeficiência humana foi o responsável 

por uma verdadeira revolução no âmbito dos serviços hemoterápicos no Brasil, 

porque, a partir de então, deu-se mais atenção ao assunto, seja pela 

profissionalização da triagem e dos testes pós-coletas, seja pelo treinamento do 

pessoal da área de saúde sobre como proceder, tendo-se sempre como meta a 

segurança quanto ao não-contágio por meio de transfusão sanguínea. 

Assim, “a evidência de transmissão da síndrome da imunodeficiência 

adquirida pela transfusão de sangue obrigou o governo a implantar mecanismos de 

controle mais eficazes e permanentes nos serviços de coleta e transfusão de sangue”, 

tendo o Ministério da Saúde como precursor da obrigatoriedade da realização do teste 

sorológico para detecção do anticorpo anti-HIV (SARAIVA, 2005, online). 

Ante o exposto, após leitura da contextualização da questão hemoterápica 

em âmbito nacional, passar-se-á ao estudo da escassez de sangue nos hemocentros 

brasileiros, o que será feito no próximo tópico. 

 

3.1 DA ESCASSEZ DE SANGUE NOS HEMOCENTROS BRASILEIROS 

 

Atualmente, os requisitos para doação sanguínea são ter entre 16 e 69 

anos, pesar mais de 50 quilos, apresentar documento oficial com foto, estar em boas 

condições de saúde e descanso, estar alimentado, não ter tido hepatite após os 10 

anos de idade, não estar sob uso de medicamentos, não estar resfriado ou com gripe, 

não ter feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses, não estar grávida 

ou amamentando, bem como não ter tido doença de Chagas, Sífilis, Malária ou ser 

soropositivo de AIDS (BRASIL, 2020, online). 

É importante destacar, no entanto, que o rol não é taxativo, podendo haver 

outros motivos pelos quais um indivíduo pode ser impossibilitado de realizar a doação. 

Além disso, detenha-se que o fiel cumprimento destes requisitos é essencial para a 
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qualidade do sangue coletado, sendo atentatório à saúde pública eventual 

descumprimento, ainda que culposamente, uma vez que se está tratando de vidas 

humanas e sua saúde pessoal. 

Nesse sentido, vistos os requisitos para doar sangue e como não é difícil 

atendê-los, é sabido que “muitos hemocentros públicos operam abaixo de sua 

capacidade por falta de doadores”, tendo-se como motivo para tanto a falta de 

conscientização desde cedo, o estigma da coleta, a herança cultural do povo e sua 

deficiência no tocante à doação ao próximo, além das normas e proibições, que são 

um empecilho para o aumento no número de doações (SANTOS; MORAES; 

COELHO, 1992, online). 

Isto significa que não conscientizar desde cedo acerca da importância da 

doação de sangue é um dos motivos para a baixa nos estoques dos bancos de 

sangue, porque aquele indivíduo crescerá alheio ao fato de que o ato de doar sangue 

é um dever cívico, devendo todos contribuírem para não haver falta. 

Também, soma-se a isso o estigma da coleta, presente desde o início da 

epidemia de HIV, uma vez que a possibilidade de contágio por meio de transfusão 

sanguínea causou verdadeiro pânico social, propiciando o surgimento de crenças 

estigmatizantes a respeito da coleta e da doação de sangue, como a falsa ideia de 

que a simples perfuração do seu braço por uma agulha nunca antes utilizada era o 

suficiente para contrair o vírus da imunodeficiência humana – o que pode ser 

considerado como um reflexo da falta de conscientização precoce. 

Além disso, outro motivo para a baixa nos estoques dos bancos de sangue 

é a herança cultural de um povo, como é o caso das Testemunhas de Jeová. Para 

eles, há previsão expressa na lei divina quanto à proibição do consumo de sangue, 

sob pena de punições superiores. Elucide-se que, por consumo de sangue, enquadra-

se o recebimento por meio de transfusões, bem como o ato de doar. 

Ainda, detém-se que outro motivo para os hemocentros públicos operarem 

abaixo da sua capacidade por falta de doadores são as normas e proibições impostas 

a algumas categorias de indivíduos que, devido aos seus comportamentos de risco, 

tornam-se ineptos para a doação sanguínea por um determinado período de tempo. 

 Importa destacar que era assim que os homossexuais masculinos se 

enquadravam, quando ainda eram considerados como pertencentes a um grupo de 

risco pelas normas da ANVISA e do Ministério da Saúde, que versam acerca dos 

serviços hemoterápicos. 
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Ademais, apesar do Brasil coletar o maior volume em termos absolutos na 

América Latina, sua taxa de doação é proporcionalmente menor à de outros países 

da região, como Argentina, Uruguai ou Cuba. Além disso, outra particularidade é a de 

que “seis em cada dez doadores (59,52%) são voluntários, proporção inferior à de 

Cuba (100% são voluntários), Nicarágua (100%), Colômbia (84,38%) e Costa Rica 

(65,74%)” (BARRUCHO, 2015, online). 

Ou seja, para um país continental, o Brasil não está doando sangue o 

suficiente para suprir a necessidade de sua população, obtendo números menores 

que os de países da região, como seus vizinhos, Argentina e Uruguai, além de Cuba. 

Os motivos que acarretam esse tipo de resultado foram elencados anteriormente, 

quais sejam: a não conscientização desde tenra idade; o estigma em torno da coleta, 

tanto para doar como para receber transfusão; a herança cultural de um povo, tendo-

se como exemplo as Testemunhas de Jeová; bem como normas proibitivas. 

Visto isso, cabe destacar o que se segue:  

 
A cada ano, 46% do sangue coletado no mundo são provenientes de doações 
regulares, dentre os quais, 87% dessas doações são realizadas em países 
desenvolvidos, conforme relatório da OMS, em maio de 2005. No Brasil, 
dados da produção hemoterápica apontam que apenas 43% das doações 
efetuadas no país são de doadores regulares. Diante disso, percebesse a 
necessidade de melhorar o estudo, o planejamento, a organização, a 
execução e a avaliação das estratégias utilizadas pelo Setor de Captação de 
Doadores dos Hemocentros do Brasil, na busca de doadores habituais 
regulares, responsáveis, conscientes e saudáveis (LINO; RODRIGUES; 
REIBNITZ, 2011, online). 

 

Em outros termos, o Brasil está abaixo do parâmetro global no que tange 

às doações efetuadas com regularidade, porque o índice mundial está em torno dos 

46%, enquanto as doações regulares brasileiras correspondem a apenas 43% das 

doações sanguíneas realizadas no país. Tal fato aponta para a urgência de melhoria 

no recrutamento de possíveis doadores regulares que tenham responsabilidade, 

consciência e saúde exemplar. 

Como exemplo da baixa captação de doadores, desde agosto de 2019, os 

hemocentros de São Paulo estão em estado crítico, tendo os sangues de tipo B-, B+, 

O+ e AB entre os que estão em situação de maior escassez, enquanto os de tipo A+, 

O-, e A-, entre os que podem entrar em emergência (RODRIGUES, 2019, online). 

Ora, se alguns tipos sanguíneos estão em situação de maior escassez – B-

, B+, O+ e AB – e outros, em eventualidade de entrar em emergência – A+, O- e A- – 
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o que se conclui é que, possivelmente, haja falta no estoque em um futuro próximo, 

caso a situação não se reverta.  

Dessa forma, face à pandemia do novo coronavírus, cujo surto teve início 

no começo de 2020, o Ministério da Saúde está “monitorando diariamente os estoques 

de sangues nos hemocentros dos estados. Cada unidade da federação tem informado 

continuamente a quantidade de bolsas de sangue existentes na rede” (BRASIL, 2020, 

online). 

Embora nenhum estado da federação esteja com sangue em falta, sabe-se 

que o estado de Santa Catarina tem dependido de ajuda para o caso do tratamento 

de febre amarela (BRASIL, 2020, online). 

Assim, visto que Santa Catarina está recebendo amparo quanto ao estoque 

de sangue nos seus hemocentros, evidencia-se a importância e a necessidade da 

ajuda mútua entre os estados da federação brasileira, para tratamentos e 

enfrentamento de enfermidades. 

Adicionando nova perspectiva, tem-se o seguinte: 

 
Em meio às dificuldades, que não são inéditas para equipes cujo trabalho 
envolve uma insistente busca por doadores, hemocentros têm compreendido 
a crise da Covid-19 como a mais severa da história da área. O Centro de 
Hemoterapia e Hematologia de Roraima (Hemoraima) informou [...] que nem 
mesmo as epidemias de zika, chikungunya e dengue afetaram de maneira 
tão expressiva os bancos de sangue. No local, os estoques dos tipos A-, B- e 
AB- estão escassos. As bolsas de A- somam três e as outras estavam 
zeradas até quinta-feira. A média diária de doações era de 50, mas caiu para 
30 em curva inversamente proporcional à ascensão do novo coronavírus 
(CRAVO; SACONI, 2020, online). 
 

Isto é, em relação à coleta de sangue, a pandemia do novo coronavírus 

está sendo mais avassaladora do que outras que a precederam, como a da zika, a da 

chikungunya e a da dengue. Pode-se afirmar que esse fato inédito se deve ao alto 

risco de contágio pelo vírus causador da COVID-19, uma vez que a transmissibilidade 

da doença é interpessoal, e ocorre até mesmo quando o infectado está assintomático, 

o que dificulta o combate e a prevenção, provocando medo na população e 

desestimulando a ida do indivíduo até um hemocentro para a realização de doação 

de sangue. 

Ante o exposto, para contornar a crise de abastecimento de sangue, todos 

os hemocentros que abastecem a rede pública de saúde passaram a contar com ação 

social promovida pelo Facebook, na qual a rede social se utiliza de uma ferramenta para 
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notificar pessoas cadastradas como doadoras de sangue, para que se solidarizem e 

doem em hemocentros próximos às suas localizações (BRASIL, 2020, online). 

Logo, o Facebook, por meio de sua plataforma digital, está auxiliando os 

hemocentros públicos a encontrar eventuais doadores, notificando e conscientizando 

estes do atual quadro emergencial do estoque sanguíneo, com o intuito de estimular 

doações. Essa foi a maneira que a rede social encontrou de abrandar o problema do 

baixo número de bolsas de sangue armazenadas nos hemocentros brasileiros. 

Com isso, analisada a escassez nos hemocentros nacionais, aprofundar-

se-á, no tópico a seguir, acerca dos procedimentos preventivos de doenças 

infectocontagiosas e a forma como eles tornavam desnecessárias quaisquer 

restrições quanto à doação de sangue por homossexuais masculinos. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E A DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO 

 

O Ministério da Saúde, através da Coordenação-Geral de Sangue e 

Hemoderivados, vem concentrando esforços na implantação de sistemas de Gestão 

de Qualidade nos serviços de hemoterapia de todo o país, que visam a garantir que 

os procedimentos e processos ocorram sob condições controladas, objetivando o 

atendimento da demanda transfusional das instituições e agências transfusionais 

conveniadas, assim como o favorecimento do uso racional de hemocomponentes, 

sem que haja falhas e com o mínimo possível de descartes (BRASIL, 2016, p. 65-66). 

Quer dizer, após o período compreendido entre o início da epidemia de HIV 

até os dias atuais, esforços no sentido de garantir a qualidade do sangue coletado 

para eventuais transfusões foram gradualmente implementados pelas autoridades 

competentes, chegando-se à atual situação, na qual a Coordenação-Geral de Sangue 

e Hemoderivados, delegada pelo Ministério da Saúde, promove todo o controle de 

qualidade, para que não haja falhas na coleta e, assim, diminuir os descartes de 

bolsas de sangue – que estão escassas, quase entrando em estado de emergência, 

como visto no tópico anterior. 

Dessa forma, dispõe a Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2016, online) que haverá uma análise pessoal acerca da vida e dos 

comportamentos do possível doador, para ver se a doação poderá ser realizada sem 

causar prejuízo ao doador ou ao receptor. Além disso, visando à proteção dos 

doadores, são adotados critérios fisiológicos para auferir a possibilidade ou não da 
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coleta de sangue naquele momento, como a massa corpórea mínima, a título de 

exemplo. 

Então, são tomadas medidas de precaução, processamento, distribuição e 

utilização em cada coleta de sangue, por meio de uma pré-triagem, na qual se tem 

uma série de indagações e checagens para ver se a realização da doação é possível 

naquele momento. Toda a avaliação é feita em ambiente que garante o sigilo e a 

privacidade do sujeito, além de ser realizada individualmente.  

Portanto, se estiver tudo certo para a doação, o sangue é coletado. Em 

seguida, tem-se uma realização obrigatória de exames laboratoriais para certificação 

de que o sangue está livre de doenças infecciosas, de acordo com o artigo 130 da 

Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016, online), no qual consta a 

obrigatoriedade da realização de exames laboratoriais de alta sensibilidade a cada 

doação. 

Acrescente-se que, dentre as doenças infecciosas às quais a Portaria 

supracitada faz referência, se encontra o HIV ou AIDS. Isto é, durante a realização dos 

exames laboratoriais para garantir a pureza do sangue coletado, busca-se a certificação 

de que este não está contaminado com o vírus da imunodeficiência humana. 

De forma específica, para a detecção do HIV ou AIDS no sangue coletado, 

fazem-se testes para “detecção de anticorpo contra o vírus, ou detecção combinada 

do anticorpo contra o HIV mais antígeno p24 do HIV, bem como a detecção de ácido 

nucleico (NAT) do HIV” (BRASIL, 2016, online). 

Sob essa ótica, chama-se atenção ao procedimento de coleta e de 

distribuição de sangue, que é realizado cada vez que ocorre uma doação sanguínea: 

ele usufrui de segurança e de qualidade no tocante ao exame e à detecção de doenças 

infecciosas, garantindo a boa coleta e a boa distribuição de bolsas de sangue.  

Assim sendo, tornava-se sem motivo a perpetuação de restrições baseadas 

apenas em ser homossexual, já que os hemocentros devem seguir critérios técnicos 

de busca a comportamentos de risco, e não grupos de risco, devendo-se notar o 

seguinte: mesmo que o homossexual doador do sangue seja portador do vírus, os 

exames laboratoriais denunciarão o seu contágio e, assim, procederão ao protocolo 

do descarte seguro, para evitar possíveis novas infecções. 

Logo, restou evidente a desnecessidade que foi ter tido proibições impostas 

contra homens homossexuais, tendo em conta que é errôneo e discriminatório 

correlacionar homossexualidade a ser soropositivo. 
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Isso porque a orientação sexual do doador em nada interferia nos 

procedimentos hemoterápicos brasileiros, que se utilizam de tecnologias avançadas 

o suficiente para a detecção de doenças infecciosas no sangue coletado, incluindo o 

HIV, que era o fator determinante das restrições. 

Ante o exposto, compreendida a forma como os procedimentos preventivos 

tornavam desnecessária a imposição de restrições à doação de sangue por homens 

homossexuais, passar-se-á ao estudo do dano causado pelo preconceito e pela 

discriminação, o que será feito no próximo tópico. 

 

3.3 DO DANO CAUSADO PELO PRECONCEITO E PELA DISCRIMINAÇÃO 

 

A discriminação advém de preconceito socialmente construído que, por sua 

vez, pode ser “abordado tanto como produto quanto como processo de uma atividade 

de apropriação da realidade exterior ao pensamento e da elaboração psicológica e 

social da realidade” (JODELET, 1989, p. 5 apud SILVA, 2017, p. 82). 

Em outras palavras, o imaginário do homem médio forma o que é 

socialmente aceito ou não. Isso quer dizer que, caso algo do mundo dos fatos tenha 

algum tipo de estigma em seu entorno, se criará um preconceito acerca daquilo, e 

esse preconceito poderá se tornar em discriminação. Esta nada mais é do que um 

resultado eventual daquele, uma vez que os preconceitos se restringem ao mundo 

das ideias, enquanto a discriminação em si é a concretização, de forma violenta ou 

não, dessa abstração no mundo dos fatos, provocada por um sentimento de ódio ou 

repulsa sobre aquela coisa ou aquele indivíduo. 

As situações de preconceito envolvem uma diversidade de significados 

sociais, sendo, em sua maior parte, de depreciação e desvalorização, ocasionando 

sentimentos relacionados a algum tipo de sofrimento, que atinge a autoestima do 

indivíduo (SOUZA, 2008). 

Ora, se o preconceito advém de uma concepção estigmatizada acerca de 

algo ou alguém, e este resulta na discriminação quando passa para o mundo dos 

fatos, decerto o indivíduo que sofre com isso se sentirá depreciado e desvalorizado, 

uma vez que, geralmente, o ato de depreciação ou desvalorização está ligado a uma 

característica de sua própria existência, como a cor da pele ou a orientação sexual. 

Ainda, tem-se que: 
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A tendência à generalização é um outro grande problema no que se refere ao 
preconceito, e a história já teve provas disso, a exemplo do holocausto. A 
discriminação [...] é outra característica da prática do preconceito, por se 
tratar de ação de uma pessoa em face de outra pessoa ou grupo. A diferença 
da discriminação (que é uma ação) em relação ao preconceito (entendido 
como julgamento) é a questão das conseqüências, pois na discriminação 
estas ocorrem imediatamente (ALLPORT, 1971 apud SOUZA, 2008, p. 36). 
 

Ou seja, tem-se como fator agravante do preconceito as generalizações 

que, não raras, são feitas em relação a um grupo de pessoas ou de coisas, como 

ocorreu no holocausto, em que a generalização em cima dos judeus resultou em 

preconceito e, consequentemente, em discriminação genocida.  

Além desse exemplo, tome-se o de homens gays, que, devido ao fato de 

terem sido os principais afetados pelo vírus da imunodeficiência humana, houve uma 

generalização de que seriam os culpados pelo seu surgimento e, por isso, sofrem com 

discriminações provocadas por essa estigmatização, como as restrições impeditivas 

à doação sanguínea, que podem ser consideradas atos hostis em cima de um traço 

de diferença (SILVA, 2017, p. 82). 

Assim, “ao atribuir-se risco iminente de contaminação pelo vírus HIV e 

outras doenças sexualmente transmissíveis na doação de sangue do homem 

homossexual, pratica-se claramente o preconceito na sua forma mais ostensiva e 

pública” (SILVA, 2017, p. 83).  

Isto é, ao realizar tal atribuição, tomando-se como parâmetro apenas a sua 

orientação sexual, o que se está fazendo, na verdade, é revelar o pensamento 

preconceituoso que está incutido no imaginário do homem médio, que é o de que 

homens gays são promíscuos.  

Nesse sentido, é importante destacar o seguinte:  

 
Sem proteção da camisinha, os riscos de se contrair e/ou transmitir o vírus 
HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis (DST) são iminentes tanto 
para os homens homossexuais, quanto para as mulheres, quanto para os 
heterossexuais. Impor restrição aos homens homossexuais demonstra no 
mínimo um entendimento distorcido da realidade, o que inúmeras vezes 
retrata (e suscita) conflitos psíquicos inculcados pelo meio social no qual se 
convive. A discriminação em questão fere o princípio da igualdade e se opõe 
aos esforços empenhados na luta pelo respeito às diferenças e liberdades 
individuais (SILVA, 2017, p.83). 
 

Quer dizer, a probabilidade de contração do vírus da imunodeficiência 

humana é a mesma tanto para homossexuais como para heterossexuais, caso não 

haja a utilização de preservativos sexuais no momento da conjunção carnal.  
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Ademais, acrescente-se que o sexo anal presente no coito entre homens 

homossexuais era tido como justificativa para o tratamento diferenciado, devido à 

maior vulnerabilidade que tal prática promove no tocante a contaminações por 

doenças sexualmente transmissíveis. 

Isso porque “o reto é constituído por apenas uma camada celular e não 

protege contra traumatismos micro ou macrovasculares, devido à mucosa frágil, 

altamente suscetível a fissuras, permitindo absorção de substâncias” (SOUZA 

JUNIOR et al., 2020, online). 

Em outros termos, o reto humano é extremamente frágil e o ato sexual da 

penetração é violento, causando traumatismos na região anal, o que proporciona a 

abertura de fissuras que, por sua vez, são portas de entrada para substâncias 

exteriores ao interior do corpo do indivíduo – neste caso, o sêmen do outro homem, 

que, caso esteja contaminado, passará o vírus através destas fissuras. 

No entanto, a prática de sexo anal não é restrita a homens gays. De forma 

crescente, heterossexuais estão aderindo à prática. Então, aduz-se o seguinte: 

 

Fato é que o sexo anal não se restringe a gays e vem se disseminando entre 
heterossexuais, o que é omitido durante a triagem da doação sanguínea por 
praticantes heteroconservadores. A Portaria MS 158/2016 não considera 
esse dado, sem deixar clara a proibição de doação por heterossexuais 
expostos ao coito anal. Se a portaria pode distinguir práticas heterossexuais 
seguras das perigosas e permitir o processo de doação, por que essa 
diferenciação não é aplicada a homossexuais, que podem ter se protegido 
durante o sexo? (SOUZA JUNIOR et al., 2020, online). 
 

Portanto, como heterossexuais também praticam sexo anal e não são 

impedidos da realização de doação sanguínea nos hemocentros brasileiros, o mesmo 

tratamento deveriam ter recebido os homossexuais masculinos desde o começo, já 

que a justificativa dada pela ANVISA e pelo Ministério da Saúde consistia, 

basicamente, no alto risco de contração do HIV por meio de relações sexuais anais. 

Visto isso, importa destacar que é prevista a exclusão da doação de sangue 

por pessoas que têm vários parceiros, independentemente da orientação sexual, seja 

heterossexual, bissexual ou homossexual. A previsão está no artigo 64, II, da Portaria 

nº 158/2016 do Ministério da Saúde, em que consta que se considerará “inapto 

temporariamente por 12 (doze) meses o candidato que tenha feito sexo com um ou 

mais parceiros ocasionais ou desconhecidos ou seus respectivos parceiros sexuais” 

(BRASIL, 2016, online).  
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Portanto, tem-se como “de risco” o ato promíscuo em si, e não uma 

orientação sexual, como dispõe a Portaria do próprio Ministério da Saúde. 

Logo, não era plausível a justificativa na qual o impedimento à doação 

sanguínea por homens gays se baseava, uma vez que a síndrome da 

imunodeficiência adquirida não é restrita a apenas uma orientação sexual, incidindo, 

inclusive, entre homens e mulheres heterossexuais, demonstrando-se o fator 

discriminatório que tais normas tinham ao ferirem o direito fundamental à isonomia. 

Sob outro prisma, de acordo com psiquiatra Gomes Correia Filho (apud 

EFEITOS, 2016, online), é cientificamente comprovada a relação entre doenças 

clínicas e a exposição constante a situações discriminatórias, visto que é indissociável 

a conexão entre a mente e o corpo. 

Em suma, a saúde física está diretamente relacionada com a saúde mental, 

uma vez que sua conexão é indissociável. Uma mente atormentada por experiências 

discriminatórias, certamente, não está com a sua saúde no lugar correto, causando 

reflexos no corpo, como baixa autoestima e depressão. 

Desse modo, segundo pesquisa realizada na Universidade Federal de 

Santa Catarina (apud EFEITOS, 2016, online), “quem sofre com discriminação possui 

até 4,4 vezes mais chances de apresentar problemas como depressão, ansiedade e 

dificuldade na hora de se concentrar”. 

Conforme mencionado, a saúde mental do sujeito discriminado está 

fragilizada, o que propicia o surgimento de enfermidades, tanto psíquicas – depressão, 

ansiedade e falta de concentração – quanto físicas, podendo-se citar como exemplos 

a reativação do lúpus e a dermatite atópica. 

Assim, diretamente relacionada com a discriminação sofrida pelo homem 

homossexual, cabe introduzir a homofobia, que se caracteriza como uma 

manifestação arbitrária que consiste em designar o outro como contrário, inferior ou 

anormal por sua orientação sexual, da mesma forma que a xenofobia, o racismo ou o 

antissemitismo (BORRILLO, 2010, p. 13). 

Em síntese, a homofobia nada mais é do que o preconceito e a 

discriminação contra pessoas que se relacionam, amorosa ou sexualmente, com 

pessoas do mesmo gênero. Ressalte-se que o termo abrange tanto homossexuais 

masculinos como homossexuais femininas, isto é, lésbicas. 

Ainda, o termo homofobia, apesar de ter em sua etimologia o “homo”, 

também pode ser utilizado para se referir ao preconceito ou à discriminação que 
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bissexuais possam vir a sofrer, uma vez que, na maioria dos casos, apenas há 

aversão quando estes se relacionam com pessoas do mesmo gênero.  

Isto é, quando estão em um relacionamento com o gênero oposto, são 

socialmente lidos como heterossexuais e, por isso, não sofrem represálias; contudo, 

quando o relacionamento envolve uma pessoa do mesmo gênero, a leitura que 

terceiros têm é a de que são homossexuais – portanto, sujeitos à homofobia. 

Nesse viés, prossegue o autor supracitado: 

 
[...] por sua diferença irredutível, ele é posicionado a distância, fora do 
universo comum dos humanos. Crime abominável, amor vergonhoso, gosto 
depravado, costume infame, paixão ignominiosa, pecado contra a natureza, 
vício de Sodoma – outras tantas designações que, durante vários séculos, 
serviram para qualificar o desejo e as relações sexuais ou afetivas entre 
pessoas do mesmo sexo. Confinado no papel do marginal ou excêntrico, o 
homossexual é apontado pela norma social como bizarro, estranho ou 
extravagante (BORRILLO, 2010, p. 13-14). 
 

Afinal, a homossexualidade sempre foi tida como orientação sexual dos que 

são divergentes, dos que são diferentes dos demais, e, por esse motivo, marginais, 

excêntricos e extravagantes. Além do mais, tal forma de amar já foi considerada crime 

abominável, fonte de vergonha e depravação, para citar alguns dos estigmas que o 

preconceito causou à população homossexual. 

Nesse escopo, o art. 25, XXX, “d”, da RDC nº 34/2014, da AVISA e o art. 

64, IV, da Portaria nº 158/2016, do Ministério da Saúde enquadravam-se a esse 

contexto, porque ao se ter normas que vinculavam homossexualidade a uma 

enfermidade, estava-se, subliminarmente, apontando tal orientação sexual como 

espúria, estranha e extravagante, que necessitava de cuidado, devido a um medo 

ilógico de que teriam doenças infectocontagiosas. 

Ademais, levando-se isso em consideração, conforme consta no Mandado 

de Injunção (MI) 4.733, a discriminação e o preconceito contra a população LGBT 

“macula o princípio da igualdade, e acarreta situação especial de grave 

vulnerabilidade física, psíquica e social, em violação ao direito à segurança, 

importantes prerrogativas da cidadania” (BRASIL, 2014, online apud SOUZA JUNIOR 

et al., 2020, online). 

Então, o direito fundamental à isonomia é desrespeitado toda vez que há 

um ato preconceituoso ou discriminatório contra a população LGBT, da qual os 

homossexuais masculinos fazem parte, mais especificamente na sigla “G”, que 

representa a palavra “gays”. 



39 
 

Este fato se deve ao pressuposto que o direito fundamental isonômico 

prega, que é o de que todos devem ser tratados de maneira igual na forma da lei, não 

podendo haver discriminações prejudiciais de qualquer maneira, como as que 

ocorrem quando um indivíduo é subjugado por sua orientação sexual. 

Assim sendo, a homossexualidade é nada menos que a simples 

manifestação do pluralismo sexual, tida como uma variante regular e constante da 

sexualidade humana. Ainda, “enquanto ato consentido entre adultos, os 

comportamentos homoeróticos são protegidos [...] como qualquer outra manifestação 

da vida privada” (BORRILLO, 2010, p. 14).  

Ou seja, o homossexual é constitucionalmente protegido para gozar de 

uma vida digna, justa e saudável, na qual tenha seus direitos respeitados como 

qualquer outro cidadão brasileiro, não devendo sua sexualidade ser tida como 

empecilho para tanto. 

Sob essa ótica, a homossexualidade, como atributo da personalidade, 

deveria ser mantida fora de qualquer intervenção institucional, “como a cor da pele, a 

filiação religiosa ou a origem étnica, [...] deve ser considerada um dado não pertinente 

na construção política do cidadão e na qualificação do sujeito de direitos” (BORRILLO, 

2010, p. 14). 

Quer dizer, assim como a cor da pele, a filiação religiosa e a origem étnica, 

a sexualidade do homossexual não deve ser levada em consideração sob quaisquer 

circunstâncias quando o assunto é intervenções institucionais, uma vez que é atributo 

da personalidade do indivíduo, não sendo relevante para nenhum assunto que não 

seja a sua vida sexual ou amorosa. 

Adicione-se que intervenções institucionais baseadas puramente na 

orientação sexual do indivíduo podem ser lidas como ações discriminatórias, estando a 

homofobia desempenhando um importante papel para sua concretização, uma vez que 

esta é tida como “uma forma de inferiorização, consequência direta da hierarquização 

das sexualidades, além de conferir um status superior à heterossexualidade, situando-a 

no plano do natural, do que é evidente” (BORRILLO, 2010, p. 15). 

Ora, pode-se considerar como intervenção institucional homofóbica as 

restrições que eram impostas aos homossexuais masculinos no que tange à doação 

de sangue, uma vez que se fundamentavam puramente sob a ideia da correlação 

entre a homossexualidade com o vírus da imunodeficiência humana. 

Dessa maneira, a respeito do ato de doar sangue:  
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As pessoas percebem o que está ao seu alcance para mudar. Alguns 
informantes doadores, após a decisão de doar sangue, relataram que 
adotaram uma atitude mais positiva em relação à vida, procuraram mudar 
hábitos para terem uma qualidade de vida melhor e manterem a saúde. 
Outros informantes, receptores de sangue, após as transfusões sangüíneas, 
passaram a ter esperança de que haveria mudança em suas vidas. A 
condição de ter sido ou estar curado, graças à transfusão de sangue, 
representa a compensação pelo sofrimento por que passaram alguns dos 
informantes receptores de sangue (BENETTI; LENARDT, 2006, p. 49). 
 

Assim sendo, a doação sanguínea proporciona ao doador bem-estar 

pessoal, uma vez que o indivíduo que doou sangue sai do hemocentro com o 

sentimento de dever cumprido, o que promove mais positividade e desejo de 

melhorias para sua vida.  

Não apenas isso, o ato de doar sangue é benéfico para todos, tanto para quem 

doa como para quem recebe. Àquele, o sentimento de cumprimento do dever cívico para 

com o próximo; a este, o sangue que estava precisando para algum tratamento. 

Há, pois, como concluir que o impedimento que havia à doação de sangue 

por homens homossexuais, além de ir contra o direito fundamental à isonomia, ia de 

encontro com os avanços científicos conquistados nos últimos anos. 

Quanto a ir de encontro aos avanços científicos, explica-se: uma vez que 

se tem tecnologias auxiliadoras na prevenção e na detecção de doenças infecciosas 

nos bancos de sangue, o impedimento preliminar do homossexual se torna 

desnecessário, porque, mesmo que ele venha a ser soropositivo, a testagem da bolsa 

de sangue assim indicará após a doação, e a coleta será descartada. 

Quanto a ir no sentido contrário ao direito fundamental à isonomia, há o 

seguinte: as restrições acerca de homossexuais masculinos não poderem doar 

sangue eram justificadas pelo alto risco de infecção por HIV que o sexo anal 

ocasionava a estes. Contudo, sabe-se que a sodomia também é praticada por 

pessoas heterossexuais, mostrando-se descabível a proibição quanto a apenas um 

grupo, evidenciando o caráter discriminatório das medidas, uma vez que o que se 

tinha, na verdade, era um tratamento diferenciado baseado na orientação sexual, o 

que é vedado pela Constituição Federal de 1988. 

Logo, ante o que foi exposto e entendido o dano causado pelo preconceito 

e pela discriminação contra o homem gay, passa-se à análise da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5543, do Supremo Tribunal Federal, que trata acerca da 

inconstitucionalidade das normas impeditivas da doação sanguínea de homens que 

se relacionam com outros homens, bem como os seus reflexos. 



 
 

4 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 5543  

 

Diante à mudança de compreensão acerca da transmissão do HIV e de 

outras doenças, foi-se necessário rever as proibições à doação de sangue. No 

entanto, isso ocorreu por meio do Judiciário, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

5543, do Supremo Tribunal Federal, cuja razão de ser foram as normas da ANVISA e 

do Ministério da Saúde que impuseram restrições aos homossexuais masculinos no 

tocante ao direito de doação sanguínea. 

Assim, tendo-se em mente que não havia necessidade para restrições 

direcionadas a uma orientação sexual, uma vez que o que se devia combater era um 

comportamento de risco em vez de um grupo de risco, houve o ajuizamento desta 

ação, para que o direito fundamental à isonomia fosse preservado, apaziguando as 

diferenças baseadas na sexualidade do indivíduo e promovendo a igualdade entre os 

cidadãos brasileiros, respeitando-se a razoabilidade. 

Dessa forma, no próximo tópico, busca-se a contextualização acerca da 

ADI 5543, demonstrando a forma como ela surgiu, bem como quem propôs e os 

motivos que levaram ao seu ajuizamento, dentre outras problemáticas próprias do 

assunto. 

 

4.1 DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA ADI 5543, QUE VERSA SOBRE A 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES NORMATIVAS À DOAÇÃO 

SANGUÍNEA POR HOMENS HOMOSSEXUAIS 

 

Inicialmente, faz-se importante a compreensão da forma como a discussão 

chegou ao apreciamento do Supremo Tribunal Federal. Em 2016, com 

endereçamento ao Ministro Ricardo Lewandowski – presidente do STF, à época –, o 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), partido político devidamente registrado perante o 

Tribunal Superior Eleitoral e com representação no Congresso Nacional, ajuizou Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5543) com pedido de medida cautelar em face do 

artigo 64, inciso IV, da Portaria n. 158/2016 do Ministério da Saúde, e do artigo 25, 

inciso XXX, alínea d, da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 34/2014 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
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Para o partido político que ajuizou a ação, as normas determinam, em 

caráter absoluto, que os homens homossexuais são inaptos para a doação sanguínea 

pelo período de doze meses a partir da última relação sexual, o que, na prática, os 

tornariam permanentemente inaptos para doação sanguínea caso desfrutassem da 

mínima atividade sexual, sendo os hospitais e bancos de coleta de sangue, públicos 

ou privados, proibidos de receber sangue de homens que se declarem homossexuais, 

na entrevista de pré-triagem, e que tenham praticado coito com outro homem dentro 

do prazo de doze meses (BRASIL, 2016, online). 

Na prática, tal espaço de tempo é demasiado longo e desproporcional, pois 

a explicação que tentava justificar a medida se baseava na janela imunológica entre 

a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana e a produção de anticorpos anti-

HIV no sangue do soropositivo, que é o que possibilita a detecção do vírus quando da 

checagem pós-coleta das bolsas de sangue. Isso porque é sabido que a duração da 

janela imunológica fica em torno de vinte a trinta dias, evidenciando-se o 

descabimento da imposição de inatividade sexual por doze meses. 

Ainda, aduzem que a proibição causa um desperdício de 19 milhões de 

litros de sangue anualmente, bem como salientam que uma única doação pode salvar 

até quatro vidas. Também, apontam o fato de que tais normas prejudicam 

severamente a promoção da saúde pública, além de violar preceitos constitucionais, 

como a dignidade da pessoa humana, o direito fundamental à igualdade, o objetivo 

fundamental de promover o bem de todos sem discriminações, e o princípio da 

proporcionalidade (BRASIL, 2016, online). 

Ora, se uma única doação possibilita salvar até quatro vidas e, ao restringir 

toda uma população do ato de doar sangue, está-se desperdiçando quase vinte 

milhões de litros de sangue, certamente o que se tem é uma afronta à saúde pública. 

Quer dizer, menos pessoas doando significa menos sangue coletado. Por 

sua vez, menos sangue coletado significa menos vidas salvas. Portanto, com menos 

vidas salvas em decorrência de restrições desnecessárias e discriminatórias, não se 

está apenas causando prejuízo a quem sofre com a discriminação – isto é, o 

homossexual masculino –, mas também a toda a nação brasileira, indiretamente 

atingida pelas normas impugnadas da ANVISA e do Ministério da Saúde. 

Ademais, apesar da exordial ter sido protocolada em 2016, o julgamento 

em si começou em outubro de 2017, quando o Ministro Edson Fachin, o relator do 

caso, votou pela inconstitucionalidade das normas, uma vez que, em seu 
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entendimento, elas impõem tratamento desigual de forma injustificável (FREITAS, 

2020, online). 

Com isso, compreendendo que as normas impugnadas eram 

discriminatórias, uma vez que, em decorrência de sua orientação sexual, tratavam 

injustificadamente de forma diferente o homem gay, o Ministro Relator do caso, Edson 

Fachin, entendeu pela inconstitucionalidade de tais normatizações impeditivas. 

Assim sendo, após ilustrada a contextualização da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5543 do Supremo Tribunal Federal, aprofundadamente 

analisar-se-á o voto do Ministro Relator Edson Fachin, o que será realizado no próximo 

tópico. 

 

4.2 O VOTO DO MINISTRO RELATOR 

 

Para Fachin (apud FREITAS, 2020, online), “os critérios para a seleção de 

doadores de sangue devem favorecer a apuração de condutas de risco, não uma 

restrição desmedida com o pretexto de garantir a segurança dos bancos de sangue”.  

Ou seja, os hemocentros não devem restringir toda uma população da 

possibilidade de doar sangue tendo como prerrogativa o estigma de que ela teria mais 

chances de estar infectada por HIV. O que se deve ter, na verdade, é um 

aprimoramento da seleção de possíveis doadores, com critérios que não levem em 

conta a orientação sexual do indivíduo, mas uma apuração de condutas de risco, tanto 

do heterossexual, como do bissexual e do homossexual – sem diferenciação.  

Nesse sentido, continua: 

 
O estabelecimento de grupos – e não de condutas – de risco incorre em 
discriminação, pois lança mão de uma interpretação consequencialista 
desmedida que concebe especialmente que homens homossexuais ou 
bissexuais são, apenas em razão da orientação sexual que vivenciam, 
possíveis vetores de transmissão de variadas enfermidades, como a AIDS. O 
resultado de tal raciocínio seria, então, o seguinte: se tais pessoas vierem a 
ser doadores de sangue devem sofrer uma restrição quase proibitiva do 
exercício de sua sexualidade para garantir a segurança dos bancos de 
sangue e de eventuais receptores (FACHIN apud FREITAS, 2020, online). 
 

Em outras palavras, detém-se que há uma verdadeira imposição de 

abnegação da atividade sexual quando um homem homossexual demonstra vontade 

de doar sangue, sob a justificativa de que seria para proteger os possíveis receptores 

das bolsas de sangue coletadas. 
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Contudo, tal medida é discriminatória, uma vez que culpabiliza a orientação 

sexual do indivíduo face a enfermidades, como a causada pelo vírus da 

imunodeficiência humana. Esse pensamento decorre da estigmatização sofrida por 

homens gays desde a época do início da epidemia de HIV. 

Ainda, diz que não se pode deixar de considerar e reconhecer homens que 

fazem sexo com outros homens – isto é, homossexuais masculinos – como membros 

e partícipes de sua comunidade política, não devendo tratá-los como sujeitos 

perigosos e inferiores, restringindo deles a possibilidade de serem solidários para 

praticar um ato nobre, o de doar sangue (FREITAS, 2020, online). 

Ou seja, ao impor restrições apenas a homossexuais masculinos, a 

mensagem enviada para o subconsciente da população é a de que são sujos e 

perigosos, com os quais se deve ter o mínimo de contato possível, correndo-se o risco 

de contrair a síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS. 

Apesar de não ser tão recente a discussão acerca da possibilidade de 

homens homossexuais doarem sangue, a pandemia do novo coronavírus trouxe 

inédito argumento para o debate, uma vez que, face à nova realidade causada pelo 

COVID-19, houve um reforço no tocante à necessidade de se retirar a proibição 

imposta pelas normas da ANVISA e do Ministério da Saúde, pois houve queda 

consideravelmente alarmante nos estoques dos bancos de sangue nacionais 

(FREITAS, 2020, online). 

Em outros termos, o COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, 

deixou ainda mais evidente um problema que se tinha em solo brasileiro: o da baixa 

quantidade de bolsas de sangue armazenadas nos hemocentros do país. 

Por causa disso, agregou-se esta realidade aos inúmeros outros motivos 

que advogavam sobre o descabimento de medidas restritivas contra homossexuais 

masculinos, uma vez que se necessitava de mais sangue, e que havia toda uma 

população que estava sendo deixada de fora da possibilidade de ajudar no 

reabastecimento dos estoques dos hemocentros nacionais. 

Sob esse viés, o Ministro Edson Fachin alui que “muito sangue tem sido 

derramado em nosso país em nome de preconceitos que não se sustentam, a impor a 

célere e definitiva análise da questão por esta Suprema Corte” (BRASIL, 2016, online). 

Quer dizer, concluiu que havia um enorme desperdício de sangue que 

poderia ser utilizado para o bem de toda a população brasileira, mas que não é levado 

em consideração por causa da orientação sexual do possível doador, caracterizando-



45 
 

se a discriminação promovida por preconceito, o que é insustentável face à 

Constituição Federal de 1988, mais especificamente no que tange ao direito 

fundamental à isonomia. 

Dito isso, no próximo tópico será feita a análise das contradições presentes 

nos dispositivos impugnados, quais sejam: o artigo 64, inciso IV, da Portaria n. 

158/2016 do Ministério da Saúde, e o artigo 25, inciso XXX, alínea d, da Resolução 

da Diretoria Colegiada – RDC n. 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

 

4.3 CONTRADIÇÕES PRESENTES NOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS 

 

Com isso, ponto importante trazido pelo partido político, na exordial do 

processo, é que o próprio Ministério da Saúde, ao editar a Portaria nº 1.353/2011, no 

artigo 1º, §§ 4º e 5º1, teria reconhecido que a orientação sexual não deveria ser critério 

para a seleção de doadores por não considerar um risco em si (BRASIL, 2011, online) 

– o que vai totalmente contra o que consta no artigo 64, inciso IV, da Portaria n. 

158/2016 do Ministério da Saúde2 (BRASIL, 2016, online), e do artigo 25, inciso XXX, 

alínea d, da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 34/2014 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária3 (BRASIL, 2014, online). 

Ora, já que a orientação sexual do indivíduo não deve ser levada em 

consideração quando houvesse seleção para possíveis doadores, as proibições 

baseadas exclusivamente na sexualidade do homem homossexual iam de encontro 

com o que o próprio Ministério da Saúde estabelecia. 

 
1 § 4º Os serviços de hemoterapia deverão capacitar os técnicos da Hemorrede e de suas unidades 
vinculadas de saúde para melhoria de atenção e acolhimento aos candidatos à doação, evitando 
manifestação de preconceito e discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, hábitos de 
vida, atividade profissional, condição socioeconômica, raça/cor e etnia; 
§ 5º A orientação sexual (heterossexualidade, bissexualidade, homossexualidade) não deve ser usada 
como critério para seleção de doadores de sangue, por não constituir risco em si própria. 
2 Art. 64. Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze) meses o candidato que tenha sido exposto 
a qualquer uma das situações abaixo: [...] IV - homens que tiveram relações sexuais com outros 
homens e/ou as parceiras sexuais destes. 
3 Art. 25. O serviço de hemoterapia deve cumprir os parâmetros para seleção de doadores 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em legislação vigente, visando tanto à proteção do doador 
quanto a do receptor, bem como para a qualidade dos produtos, baseados nos seguintes requisitos: 
[...] XXX - os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções transmissíveis pelo sangue 
devem ser avaliados e os candidatos nestas condições devem ser considerados inaptos 
temporariamente por um período de 12 (doze) meses após a prática sexual de risco, incluindo-se: [...] 
d) indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo 
e/ou as parceiras sexuais destes. 
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Também, o paradoxo é encontrado na Portaria n. 158/2016 do Ministério 

da Saúde, uma vez que consta no artigo 2º, § 3º desta que os serviços hemoterápicos 

deverão ser isentos de qualquer discriminação levando-se como base a orientação 

sexual do doador (BRASIL, 2016, online). 

Ou seja, o Ministério da Saúde se contradisse, uma vez que em dois 

dispositivos constava a vedação à discriminação baseada na sexualidade, enquanto 

praticava essa mesma discriminação em outro dispositivo, no qual tornava inepto o 

homossexual que houvesse praticado relação sexual nos doze meses anteriores à 

doação de sangue. 

Dando continuidade aos argumentos apresentados, o autor da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade apresenta que “a regulamentação seria absolutamente 

desproporcional, [...] a própria Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde traz 

medidas eficazes para evitar contaminação do sangue contido nos bancos de doação” 

(BRASIL, 2016, online). 

Como visto no decorrer do segundo capítulo, os hemocentros nacionais 

usufruem de tecnologia suficiente para a detecção e a prevenção de doenças que 

possam vir a existir nas bolsas de sangue coletadas. Por esse e outros motivos, as 

normas impugnadas se mostravam desmedidas. 

Nesse sentido, tem-se que o objetivo da ação é que, independentemente 

da orientação sexual, todo e qualquer indivíduo, de forma igualitária, tenha o direito 

de submeter o próprio sangue aos exames de detecção de doenças, para que, uma 

vez constatado que está saudável e apto para doação, assim o faça, tendo-se, então, 

o repasse do sangue coletado a quem dele necessitar. 

Assim sendo, passar-se-á ao histórico das movimentações processuais 

que ocorreram no trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543 até que 

se chegasse ao julgamento definitivo, o que será realizado no próximo tópico. 

 

4.4 HISTÓRICO DAS MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS ATÉ O JULGAMENTO 

DEFINITIVO DA AÇÃO  

 

Dando continuidade, em 19 de outubro de 2017, o julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 5543 foi suspenso logo após o voto do Relator, o 

Ministro Edson Fachin, que entendeu pela procedência da ação no sentido de declarar 

a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. Na ocasião, de maneira 
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justificada, ausentes estavam os Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello (BRASIL, 

2017, online). 

Isto é, após o entendimento do Ministro Relator – Edson Fachin – no sentido 

de procedência da inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, uma vez que 

iam contra a isonomia que a Constituição Federal de 1988 defendia, já que 

discriminavam injustificadamente homens que se relacionavam com outros homens, 

houve a suspensão da ADI 5543. 

Empós, em 25 de outubro de 2017, outros Ministros se manifestaram 

acerca do tema, havendo três votos em consonância com o do Relator, e um em 

discordância. Os que acompanharam Fachin foram os Ministros Roberto Barroso, 

Rosa Weber e Luiz Fux. Em contrapartida, divergindo dos demais, o Ministro 

Alexandre de Moraes foi na contramão e julgou parcialmente procedente a ação, para 

dar, segundo ele, interpretação conforme a Constituição Federal de 1988. Neste dia, 

justificadamente, o Ministro Dias Toffoli estava ausente (BRASIL, 2017, online). 

Quer dizer, seis dias após a suspensão da ação, houve um embate de 

ideias entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Uns defendiam o voto do 

Relator, enquanto outro divergiu parcialmente acerca da inconstitucionalidade 

pretendida. Até aquele dia, qual seja, 25 de outubro de 2017, o placar encontrava-se 

da seguinte maneira: quatro votos favoráveis a um em sentido parcialmente contrário. 

No dia seguinte, em 26 de outubro de 2017, quando foi chamado o feito a 

julgamento, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista antecipada dos autos. 

Justificadamente, estava ausente à ocasião o Ministro Dias Toffoli (BRASIL, 2017, 

online).  

Para fins de elucidação, o pedido de vista ocorre quando o advogado ou o 

julgador pede para analisar os autos do processo mais detalhadamente, com o intuito 

de, assim, tomar providências mais adequadas ou de decidir de forma mais justa.  

Com isso, devido ao pedido de vista realizado pelo Ministro Gilmar Mendes, 

a devolução dos autos para julgamento ocorreu apenas em 24 de outubro de 2019, 

tendo-se iniciado o julgamento virtual da ADI 5543 em 01 de maio de 2020. 

Acrescente-se que o julgamento foi realizado na modalidade remota por 

causa da situação de calamidade pública provocada pelo novo coronavírus, causador 

da COVID-19. 

Durante a sessão virtual, que ocorreu do dia 01 de maio de 2020 a 08 de 

maio de 2020, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal julgou pela 
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procedência do pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5543, no 

sentido de declarar a inconstitucionalidade do artigo 64, IV, da Portaria nº 158/2016 

do Ministério da Saúde, e do artigo 25, XXX, "d", da Resolução da Diretoria Colegiada 

– RDC nº 34/2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Dessa 

forma, prevaleceram sobre os votos dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo 

Lewandowski, Celso de Mello e, parcialmente, do Ministro Alexandre de Moraes 

(BRASIL, 2020, online). 

Em outras palavras, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543 foi 

julgada procedente por maioria de votos pelo Supremo Tribunal Federal. Isso significa 

que as normas impugnadas do Ministério da Saúde e da ANVISA deixaram de valer 

em território nacional. A partir da vigência desta decisão, homens homossexuais 

passaram a usufruir do direito de doar sangue sem qualquer tipo de restrição que se 

baseie única e exclusivamente em sua orientação sexual. 

Ante o exposto, compreendida a forma como a ação se iniciou e chegou ao 

seu fim, com a decisão procedente em favor da inconstitucionalidade da restrição aos 

homossexuais masculinos quanto à possibilidade de doação de sangue, analisar-se-

á, de forma individual, o voto de cada ministro, sendo o objetivo do próximo tópico. 

 

4.5 DOS VOTOS CONVERGENTES AO DO RELATOR 

 

A análise dos votos convergentes é importante para a compreensão de 

como se chegou ao posicionamento de declarar a inconstitucionalidade das normas 

impugnadas da ANVISA e do Ministério da Saúde, pois, dessa maneira, entender-se-

á a linha de raciocínio dos Ministros e o que os levou a esse entendimento tão 

acertado. 

Portanto, neste tópico serão analisados, de forma detalhada, os votos 

convergentes ao do Relator, ou seja, aqueles que foram favoráveis ao pleito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543. 

 

4.5.1 Ministro Luiz Fux 

 

Para o Ministro Luiz Fux, seria danosa a criação de barreiras para a doação 

de sangue no país, uma vez que apenas 1,5% da população brasileira doa sangue, 

causando uma enorme carência nos bancos de sangue nacionais. Em seu voto, 
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destaca que o caso deve ser analisado sob a luz da Constituição Federal de 1988, na 

qual se propõe a criação de um país com sociedade solidária, sendo a doação de 

sangue ato de caridade, solidariedade e cidadania (BRASIL, 2018, online). 

Então, a seu ver, o ato de doar sangue é um direito inerente ao cidadão 

brasileiro, uma vez que, por meio dele, se demonstra o dever cívico de ajuda para 

com o próximo. Ainda, aponta que as restrições seriam atentatórias à saúde pública, 

porque trariam mais prejuízos do que benefícios. 

Continua: “a premissa do legislador é de que a maioria dos homossexuais 

seriam portadores de HIV, quando pesquisas indicam que o aumento da infecção por 

HIV se dá principalmente em heterossexuais”. Então, ele sugere que haja a adoção de 

critérios que, ao mesmo tempo, defendam o interesse público e não discriminem, como 

levar em consideração condutas de risco, e não grupos de risco (BRASIL, 2018, online). 

Ora, partir do pressuposto de que um homossexual seria portador do vírus 

da imunodeficiência humana é discriminação contra essa população, pois tal premissa 

não possui respaldo científico, baseando-se exclusivamente em preconceito daqueles 

que legislaram as normas restritivas, visto que pessoas heterossexuais são, 

atualmente, as principais afetadas pela infecção por HIV. Por esse motivo, Fux 

defende a adoção de critérios de avaliação que não levem em consideração a 

orientação sexual do possível doador, propondo a análise e a restrição em cima de 

comportamentos de risco. 

Isso porque, quando se coloca o foco da questão em cima da ação do 

indivíduo, e não sobre um aspecto de sua personalidade, está-se sendo isonômico 

para com todos, já que qualquer pessoa pode ou não praticar determinado 

comportamento considerado de risco, independentemente da orientação sexual ou da 

identidade de gênero. 

Portanto, o Ministro Luiz Fux é favorável à queda da restrição imposta a 

homens que se relacionam com outros homens presente tanto no artigo 64, inciso IV, 

da Portaria n. 158/2016 do Ministério da Saúde, como no artigo 25, inciso XXX, alínea 

d, da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 34/2014 da ANVISA. 

 

4.5.2 Ministra Rosa Weber 

 

Igualmente favorável ao fim do impedimento, a Ministra Rosa Weber 

entende que “as normas promovem, em seu resultado, tratamento discriminatório, 
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quando elas elegem como critério de inaptidão a orientação sexual do doador e não a 

conduta de risco”, pois desconsideram a utilização ou não de preservativos no ato 

sexual, assim como o fato do doador em potencial ter parceiro fixo ou não, o que faria 

toda a diferença para saber se há configuração de conduta de risco que impossibilite 

a doação sanguínea (BRASIL, 2018, online). 

Em outras palavras, ao eleger como critério de inaptidão a sexualidade do 

indivíduo – em especial, a homossexualidade do homem –, o que se tem é um ato 

discriminatório contra o homem homossexual, porque desconsideram se este utiliza 

preservativos sexuais, ou se possui parceiro fixo, por exemplo. 

Por isso, votou pela inconstitucionalidade das normas restritivas quanto à 

doação de sangue por homossexuais masculinos, pois entende que se deve ir atrás 

do comportamento de risco, para que haja tratamento igualitário para com todos, não 

promovendo discriminações contra uma orientação sexual em específico. 

 

4.5.3 Ministro Luís Roberto Barroso 

 

Por sua vez, em seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso diz que a doação 

de sangue é um ato de desprendimento, de benemerência, de abnegação, além de 

discorrer sobre a forma como os dispositivos são discriminatórios, como se vê a 

seguir:  

 
O modo como se vocaliza a restrição é discriminatório e estigmatizante para 
um grupo que já enfrenta preconceitos históricos que apenas nos últimos 
anos, com atraso, vêm sendo superados — alguns com a ajuda deste 
tribunal. De um lado, não há qualquer dúvida de que a portaria e a resolução 
claramente criam situação de desequiparação em relação aos homossexuais 
masculinos. É um fato fora de dúvida, portanto a queixa é legítima. Por outro 
lado, está o interesse público de se proteger a saúde em geral e dos 
receptores de sangue doado em particular. Intenção legítima, mas resultado 
discriminatório. 
Há duas coisas na vida que são muito ruins: discriminação, desequiparar 
pessoas sem fundamento; e demagogia, tomar decisões que tragam 
malefícios no futuro para receber o aplauso imediato no presente. A defesa 
do interesse público pode permitir a imposição de medidas restritivas a 
direitos fundamentais, mas somente após verificar se atende a um critério de 
proporcionalidade. Se houver algum mecanismo menos gravoso, este deve 
ser preferido. 
A evolução do conhecimento, da ciência, superou concepções que se 
estabeleceram algum tempo atrás nessa área (BRASIL, 2018, online). 
 

Em outros termos, a seu ver, as restrições que eram impostas pelo 

Ministério da Saúde e pela ANVISA são discriminatórias, uma vez que, ao tentar 
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preservar a saúde pública, discrimina-se uma população com base em fundamentos 

já superados pela ciência, como visto anteriormente neste trabalho. 

Além do mais, quanto à ajuda que o STF tem dado no combate ao 

preconceito e à discriminação contra a comunidade LGBT, em 13 de junho de 2019, 

o Supremo Tribunal Federal declarou a criminalização da homofobia, equiparando-a 

ao racismo. Aqui, o termo “homofobia” compreende tanto a discriminação contra 

orientações sexuais divergentes da heteronormativa, como a homossexualidade e a 

bissexualidade, quanto a discriminação contra identidades de gênero, como a 

transexualidade e a não-binariedade – transexuais são pessoas que foram 

designadas no nascimento com um gênero que não corresponde à forma com a qual 

se identificam; não-binários, por sua vez, não se encaixam na binariedade masculino 

ou feminino, uma  vez que seu gênero (ou a falta dele) encontra-se no meio desse 

espectro entre o ser masculino e o ser feminino. 

Desta maneira, seu voto é pela inconstitucionalidade dos atos normativos 

do Ministério da Saúde e da ANVISA, porque considera-os desproporcionais na 

restrição de direitos fundamentais de homens homossexuais, tendo como principal 

fator o excessivo período de inaptidão, que é de 12 meses (BRASIL, 2018, online). 

Então, o Ministro seguiu o voto do Relator, no sentido de declarar 

inconstitucional as normas impugnadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

5543, porque, além de ser contra o impedimento do exercício de direitos 

fundamentais, considera desarrazoável o tempo necessário de abstinência sexual 

para que o homossexual masculino possa doar sangue. 

Nesse sentido, finaliza explanando que “se o problema, como diz o 

Ministério da Saúde e a Anvisa, é a janela imunológica, a regra que impõe abstinência 

por 12 meses de desfruto da vida sexual normal é desnecessária”, haja vista ao fato 

de que, quando se está fora do período da janela imunológica, inexiste o risco do falso 

negativo. Isso porque “se fora do período da janela se elimina o risco do falso negativo, 

não há razão para que eventual interdição extrapole uma margem de segurança” 

(BRASIL, 2018, online). 

Portanto, já que a imposição de abstinência sexual por doze meses antes 

de doar sangue se demonstra desnecessária, e que a homofobia foi criminalizada, 

nada mais lógico do que a declaração de inconstitucionalidade das normas do 

Ministério da Saúde e da ANVISA.  
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Isso porque tais restrições são discriminações contra homossexuais 

masculinos, visto que não se baseiam que em preconceitos infundados, o que vai contra 

o que dispõe tanto a Constituição Federal de 1988, no direito fundamental à isonomia, 

como o Código Penal, visto que a homofobia foi equiparada ao crime de racismo. 

 

4.5.4 Ministro Gilmar Mendes 

 

Em consonância com os Ministro supracitados, Gilmar Mendes votou 

favoravelmente quanto à inconstitucionalidade das normas impugnadas. Para ele, a 

medida é discriminatória, visto que homens homossexuais podem usar medidas de 

proteção, tendo-se o preservativo como exemplo, e, mesmo assim, serem 

considerados inaptos à doação sanguínea (STF, 2020, online). 

Quer dizer, a discriminação ficava nítida com a perpetuação dos impedimentos 

aos homens homossexuais sem levar em consideração a possibilidade de utilização de 

preservativos sexuais, uma vez que o objetivo principal era proteger a população contra o 

contágio por HIV – o grande motivo da implementação de tais restrições.  

Ainda, o fator discriminatório está em apontar a homossexualidade como a 

orientação sexual provável de ser a infectada pelo vírus da imunodeficiência humana, 

quando é sabido que heterossexuais também são atingidos pela soropositividade.  

Em continuidade, durante seu voto, o Ministro Gilmar Mendes atentou para 

a pandemia do novo coronavírus e a consequente queda das doações nos 

hemocentros, evidenciando a urgência de que se tenha mais doações, sendo 

descabidas as restrições imotivadas que geram desperdício de sangue aproveitável à 

população (STF, 2020, online).  

Isto é, chamou atenção para a realidade atual, em que, devido ao novo 

coronavírus, os hemocentros nacionais estão passando por verdadeira crise de 

abastecimento. Por isso, tal fato foi utilizado como argumento adicional para 

fundamentar o seu voto pela inconstitucionalidade das normas restritivas à doação de 

sangue por homossexuais masculinos, visando a um aumento no número de bolsas 

de sangue coletadas. 
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4.5.5 Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia 

 

Por fim, ressalte-se que o entendimento da corrente majoritária foi formado 

ainda pelos votos favoráveis do Ministro Dias Toffoli e da Ministra Cármen Lúcia, no 

sentido da inconstitucionalidade da proibição da doação de sangue por homossexuais 

masculinos, apresentados na sessão virtual do Pleno, que ocorreu entre os dias 01 

de maio de 2020 e 08 de maio de 2020 (BRASIL, 2020, online). 

Ou seja, os Ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia seguiram o voto do 

Relator, no sentido da inconstitucionalidade das normas que restringiam a doação 

sanguínea por homens homossexuais, somando ao número de votos favoráveis ao 

pleito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543. 

Isso significa que eles concordam que as normatizações impeditivas eram 

uma afronta ao direito fundamental à isonomia presente na Constituição Federal de 

1988, uma vez que discriminavam injustificadamente uma orientação sexual com base 

apenas em preconceitos advindos de época na qual não se tinha vasta informação 

acerca do HIV ou da AIDS.  

Por causa da ignorância sobre o assunto, houve estigmatização em cima 

de homens homossexuais, que eram os principais atingidos pelo vírus da 

imunodeficiência humana, sendo esse estigma posteriormente utilizado para 

fundamentar essas mesmas normas impugnadas. 

Visto isso, entendido a opinião e o ponto de vista de cada um dos Ministros 

favoráveis à inconstitucionalidade das normas restritivas ao direito de doar sangue por 

homossexuais masculinos, passar-se-á ao detalhamento dos votos que divergiram ao 

do Relator, o que será feito no próximo tópico. 

 

4.6 DOS VOTOS DIVERGENTES AO DO RELATOR 

 

Imprescindível faz-se analisar o raciocínio daqueles que votaram em 

sentido contrário à inconstitucionalidade das normas impugnadas. Dessa forma, é 

possível detectar o conservadorismo no discurso dos Ministros, uma vez que, ao 

considerarem apropriado o modelo procedimental que costumava ser utilizado nos 

hemocentros, defendem o status quo, isto é, o estado das coisas – aqui, refere-se ao 

estado de aceitar a restrição à doação sanguínea por homossexuais masculinos como 

um mal necessário. 
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Em razão disso, neste tópico será realizada a análise minuciosa dos votos 

divergentes ao do Relator, ou seja, aqueles que foram desfavoráveis ao pleito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543. 

 

4.6.1 Ministro Alexandre de Moraes 

 

Em contrapartida, o Ministro Alexandre de Moraes votou parcialmente 

favorável à queda da restrição imposta pelo artigo 64, inciso IV, da Portaria n. 

158/2016 do Ministério da Saúde, e pelo artigo 25, inciso XXX, alínea d, da Resolução 

da Diretoria Colegiada – RDC n. 34/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

Explica que, apesar das normas impugnadas na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5543 serem somente acerca da questão da orientação sexual 

dos doadores, os dispositivos de ambas as normas estabelecem uma série de 

limitações a partir de estudos técnicos e científicos, como pessoas que tenham feito 

sexo em troca de dinheiro ou drogas, pessoas que tenham tido relações sexuais com 

um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, bem como pessoas com piercing 

ou tatuagem (BRASIL, 2018, online). 

Em outros termos, disse que as normas impugnadas classificam 

homossexuais masculinos como grupo de risco, enquanto, nas outras hipóteses de 

inaptidão, se tem comportamentos de risco. 

Ademais, argumenta que a Lei 10.205/2001 e o Decreto 3.990/2001 

declaram a importância de proteção específica ao doador, ao receptor e aos 

profissionais envolvidos, enquanto as normas analisadas na ADI 5543 seguem 

estudos técnico-científicos, pouco importando a orientação sexual daquele que doa, 

porque “elas dão conta de que a possibilidade de transmissão do vírus HIV nas 

relações sexuais entre homens é maior do que nas relações entre homens e mulheres” 

(STF, 2020, online). 

Quer dizer, defende que deve haver uma proteção específica ao receptor 

do sangue coletado e a todos que trabalham para que essa coleta ocorra, o que, a 

seu ver, justificaria restrições aos homens que se relacionam com outros homens. 

Além disso, afirma que as normas impugnadas não focam na orientação sexual do 

doador. 
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Para ele, “não se trata, a priori, de um ato arbitrário, discriminatório, 

direcionado tão somente à orientação sexual das pessoas”. Então, julgou 

parcialmente procedente a ação, declarando inconstitucionalidade do artigo 4 da 

Portaria do Ministério da Saúde, e sugerindo revisão da resolução da ANVISA, para 

que se retire o prazo de doze meses de inaptidão, “substituído para uso desde que o 

teste no sangue seja realizado somente após a janela imunológica definida pelas 

autoridades de saúde” (BRASIL, 2018, online). Em outras palavras, o Ministro 

Alexandre de Moraes deu interpretação conforme a Constituição Federal de 1988, 

para que o sangue coletado não fosse utilizado que na situação de passar por 

adequado teste imunológico (STF, 2020, online). 

Ou seja, as normas impugnadas seriam fundamentadas em cima de 

estudos técnico-científicos que não levam em consideração a sexualidade do possível 

doador, mas que apenas restringem a liberdade de doação de homens homossexuais. 

Ainda, em seu voto, destaca que é a favor da diminuição do prazo de 

inaptidão da possibilidade de homossexuais homens doarem sangue, que era de doze 

meses sem relações sexuais, porque este se baseia na janela imunológica do HIV, 

que é, em média, de trinta dias.  

Contudo, não concorda com a inconstitucionalidade das normas 

impugnadas e, por isso, deu voto parcialmente favorável, apenas para adequar o 

período de inaptidão com o da janela imunológica do vírus da imunodeficiência 

humana. 

 

4.6.2 Ministro Ricardo Lewandowski 

 

Somando à corrente minoritária divergente, o Ministro Ricardo 

Lewandowski expõe que o Supremo Tribunal Federal "deve adotar uma postura 

autocontida diante de determinações das autoridades sanitárias quando estas forem 

embasadas em dados técnicos e científicos devidamente demonstrados" (BRASIL, 

2020, online). 

Isto é, ele defende a forma que as normas do Ministério da Saúde e da 

ANVISA disciplinaram sobre como deve ser feito a coleta de sangue e quem pode 

doar, concordando em todos os seus termos, uma vez que foram dadas por 

autoridades sanitárias brasileiras. 
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Também, em seu entendimento, de acordo com o artigo 20 da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o STF deve guiar-se segundo as 

consequências práticas da decisão, evitando-se interferências em políticas públicas 

com comprovação científica, “especialmente quando forem adotadas em outras 

democracias desenvolvidas ou quando estejam produzindo resultados positivos” 

(BRASIL, 2020, online). 

Ademais, ressalta que o Supremo Tribunal Federal deve tomar cuidado 

com as decisões que profere, pois usufruem de aplicabilidade geral e podem vir a 

causar danos à sociedade, caso adentrem em esferas às quais desconhecem, como 

a saúde pública. Ainda, faz constar que restrições similares são adotadas em outros 

países democráticos mundo afora, e que tais métodos seriam bem-sucedidos nestes. 

Nesse diapasão, o Ministro justifica seu voto da seguinte maneira: 

 
Nos debates já iniciados em Plenário, enfatizei que, neste caso complexo e 
delicado, temos valores distintos a ponderar, que são igualmente 
respeitáveis: a saúde pública de um lado, e o postulado da dignidade humana 
e o princípio da não discriminação, de outro. Estamos diante da árdua tarefa 
de sopesar esses interesses igualmente relevantes e válidos.  
Parece-me possível, conforme já ressaltado por Ministros que me 
antecederam, admitir a listagem das condutas de risco que estejam 
abarcadas pelas normas impugnadas. Neste caso, caberá às autoridades 
sanitárias apresentar questionário para, ante eventual enquadramento na 
prática de conduta de risco, aplicar-se a quarentena correspondente, 
observando-se, assim, o dever de proteção à saúde do receptor.  
De toda forma, não me parecem discriminatórias as normas em questão. 
Eventuais redundâncias constantes da norma são permissíveis pelo fato de 
que se dirigem a todos os destinatários da Política Nacional de Coleta e 
Transfusão de Sangue no Brasil, decorrente do disposto no art. 199, § 4º, da 
Constituição Federal, e instituída pela Lei 10.205/2001: doadores, receptores 
e equipe médica responsável (BRASIL, 2020, online). 
 

Em outras palavras, Lewandowski não via inconstitucionalidade nas 

normas impugnadas, porque, a seu ver, elas estavam fundamentadas em cima de 

estudos técnico-científicos e de acordo com o que as autoridades sanitárias 

estabeleciam como medida de segurança para as doações de sangue. Não apenas 

isso, realizou o sopesamento entre a saúde pública e outros direitos fundamentais, 

como o da isonomia, e decidiu por votar desfavoravelmente à Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5543. 
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4.6.3 Ministro Celso de Mello 

 

Aponte-se que Ministro Celso de Mello partilha de semelhante 

entendimento ao de Lewandowski, que não considera discriminatórias as normas 

impugnadas do Ministério da Saúde e da ANVISA (BRASIL, 2020, online). 

Isso significa que o Ministro concorda que o Supremo Tribunal Federal deve 

ter cuidado com decisões que a todos afetam, especialmente quando tratam de 

assuntos que não são da área jurídica, como a saúde pública. 

Além do mais, compartilha da ideia de que, como as normas impugnadas 

foram baseadas em estudos técnico-científicos realizados por autoridades sanitárias, 

elas estavam corretas e agiam de maneira acertada no que tange à proteção da saúde 

pública brasileira. Por isso, votou de maneira desfavorável ao pleito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5543. 

 

4.6.4 Ministro Marco Aurélio 

 

Por fim, o quarto e último voto divergente ao do Relator é o do Ministro 

Marco Aurélio, que votou pela improcedência da ação. Em sua argumentação, relata 

que a norma impugnada é autônoma, inovando no ordenamento jurídico ao criar 

obrigação sem ser versada em lei (BRASIL, 2020, online). 

Isto é, seu argumento inicial é pautado no fato de que as normas 

impugnadas são autônomas, o que significa que as restrições impostas aos 

homossexuais masculinos quanto à possibilidade de doação sanguínea não são 

baseadas em lei formal. 

Além disso, diz que, ao haver limitação temporal da doação de sangue por 

homens homossexuais, em decorrência de relação sexual, o Estado brasileiro está 

resguardando a saúde pública e a integridade do receptor, pois o Poder Público, 

“diante de dados concretos a evidenciarem risco revelado ante determinadas 

condutas, possui o dever constitucional de implementar políticas protetivas” (BRASIL, 

2020, online). 

Em outros termos, o Ministro está de acordo com o prazo temporal de doze 

meses imposto a homens homossexuais com vida sexual ativa. A seu ver, esta é a 

maneira correta de proteger a saúde pública em face do risco de contágio de doenças 

infectocontagiosas, como o HIV ou a AIDS. 
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Ainda, atenta para o dever do Estado quanto à implementação de políticas 

protetivas ao receptor do sangue coletado, chamando atenção para o cuidado que se 

deve ter com condutas de risco praticadas anteriormente à doação de sangue. 

Para ele, a preocupação das autoridades sanitárias é no sentido de evitar 

possível contaminação do sangue coletado, destacando que a inaptidão temporal não 

é exclusiva aos homens que se relacionam com outros homens, também se aplicando 

àqueles que se envolvam com prostituição, tenham feito tatuagens ou piercing em 

situações de risco, ou possuam parceiros sexuais diversos, ocasionais, 

desconhecidos ou que tenham contraído doenças sexualmente transmissíveis, dentro 

do mesmo período de doze meses (BRASIL, 2020, online). 

Quer dizer, ao explanar os motivos pelos quais não concorda com a 

inconstitucionalidade das normas impugnadas, mistura o significado de “grupo de 

risco” com o de “comportamento de risco”, uma vez que os únicos dentre as hipóteses 

de inaptidão à doação sanguínea que se enquadram naquele são os homossexuais 

masculinos, já que, em todos os outros casos, o que se tem é a realização de um 

comportamento considerado de risco. 

Segundo o Ministro Marco Aurélio, seria descabível partir do pressuposto 

do preconceito quando o assunto é saúde pública, pois correria o risco de inviabilizar 

a segurança do próprio sistema de coleta de sangue, uma vez que haveria 

impedimento à realização de pré-triagem para a identificação de situações nas quais 

o risco extrapola o razoável. Sob essa óptica, prossegue:  

 
Nem mesmo a necessidade de maximizar a doação, embora essencial à 
concretização do Estado Social de Direito, pode ser conduzida com atropelo 
dos requisitos mínimos de segurança, sob pena de esvaziar-se, por via 
transversa, o próprio conteúdo do direito fundamental à saúde.  
Não há, nesse campo – da saúde –, como potencializar a óptica da promoção 
de ações tendentes à isonomia. Desde que fundada em argumento 
constitucionalmente aceitável, é possível, ao Estado, buscar política que 
melhor atenda ao objetivo (BRASIL, 2020, online). 
 

A seu ver, o combate ao preconceito e às discriminações, pautado no 

direito fundamental à isonomia, não pode ser utilizado como pressuposto para alterar 

restrições impostas por autoridades sanitárias, pois resultaria em insegurança no que 

tange à saúde pública, uma vez que se estaria abaixando os níveis protocolais dos 

procedimentos hemoterápicos. 

Por fim, finaliza seu voto afirmando que o quadro brasileiro não destoa da 

tendência mundial no tocante ao alto índice de infecção pelo HIV na população 
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homossexual masculina, bem como que, apesar do risco na coleta de sangue de 

homossexuais masculinos não seja em decorrência de sua orientação sexual, o alto 

índice de contaminação, quando comparado com a população em geral, fundamenta 

a cautela implementada pelas autoridades de saúde, visando à proteção da saúde 

pública (BRASIL, 2020, online). 

Dessa maneira, afirma que homossexuais masculinos são os principais 

afetados pelo vírus da imunodeficiência humana quando comparados com pessoas 

heterossexuais, bem como relata que a realidade brasileira não é destoante do resto 

do mundo quanto ao número de infectados em solo nacional. 

Por causa disso, acredita que as medidas restritivas quanto à doação de 

sangue por homens que se relacionam com outros homens sejam justificáveis. Assim 

sendo, votou desfavoravelmente ao pleito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 5543, entendendo que não há nada de errado com as normas impugnadas do 

Ministério da Saúde e da ANVISA. 

 

4.7 DA DECISÃO PROCEDENTE DA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 5543 E SUAS REPERCUSSÕES EM 

ÂMBITO NACIONAL 

 

Então, por sete votos favoráveis contra quatro contrários, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 64, inciso IV, 

da Portaria n. 158/2016 do Ministério da Saúde, e do artigo 25, inciso XXX, alínea d, 

da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 34/2014 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), que excluíam do rol de habilitados para doação 

sanguínea homens que tiveram relações sexuais com outros homens nos doze meses 

antecedentes. 

Dessa maneira, a doação de sangue realizada por homens homossexuais 

passou a ser permitida em todo o território nacional, sem qualquer tipo de restrição 

baseada exclusivamente na orientação sexual do doador. 

Visto isso, é sabido que o Ceará foi o primeiro estado do país a seguir a 

decisão em sua integralidade. Isso porque o Ministério Público do Estado do Ceará 

(MPCE) “solicitou que os órgãos receptores aceitem imediatamente a doação de 

sangue por [...] homossexuais [...] sem discriminação em razão de sua orientação 

sexual [...], conforme previsto na Constituição Federal” (BRASIL, 2020, online). 
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Isto é, com a firme solicitação feita pelo MPCE, o estado do Ceará foi o 

primeiro a implementar, em sua totalidade, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, respeitando a orientação sexual do homossexual e não a levando em 

consideração durante a fase preparatória para a coleta das bolsas de sangue.  

Contudo, apesar da decisão no sentido da inconstitucionalidade das 

normas do Ministério da Saúde e da ANVISA, esta decidiu desrespeitar o que foi 

decidido pelo órgão superior defensor da Constituição.  

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) apresentou Reclamação (RCL 41506) 

no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), alegando que, quanto à doação por homens que se relacionam com outros 

homens, “ao menos 10 hemocentros públicos e privados de todo o país confirmaram 

a orientação nacional da Anvisa de que devem ser declarados ‘inaptos’ para doação 

de sangue, por 12 meses [...]” (BRASIL, 2020, online). 

Quer dizer, mesmo após as normas impugnadas terem sido declaradas 

inconstitucionais pelo STF, a ANVISA manteve sua posição e orientou a todos os 

hemocentros em território nacional a desconsiderar o teor da decisão do Supremo, o 

que é uma clara afronta à segurança jurídica e à Constituição Federal de 1988. 

Segundo a ABGLT, “não há necessidade de nenhum ato da Anvisa ou do 

Ministério da Saúde para que a decisão do Supremo seja cumprida, pois ela é 

autoaplicável” (BRASIL, 2020, online). 

Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal é autoaplicável, não 

necessitando de qualquer esforço da ANVISA ou do Ministério da Saúde para que 

haja o seu cumprimento, a não ser o respeito às diretrizes estabelecidas.  

Além disso, percebe-se que a resistência na aceitação da 

inconstitucionalidade de tais normas discriminatórias possui viés preconceituoso, uma 

vez que ainda parte do pressuposto de que o sangue do homossexual masculino é 

perigoso e provável de conter alguma enfermidade infectocontagiosa, como o HIV ou 

a AIDS. 

Ademais, ressalte-se que a justificativa dada pela ANVISA sobre o envio 

aos hemocentros da orientação de que não seguissem a decisão do Supremo foi a de 

que não havia tido a conclusão total do julgado, uma vez que o acórdão não havia 

sido publicado. No entanto, é sabido que as decisões proferidas são válidas desde a 

publicação da ata do julgamento – neste caso, em 22 de maio de 2020 –, sendo este 
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o entendimento seguido pelo STF, em conformidade com o precedente da 

Reclamação 2.576-4, em que consta que “[...] é de ser aplicado o critério adotado por 

esta Corte [...] na ADI 711 em que a decisão [...] é válida a partir da data da publicação 

no Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento” (BRASIL, 2004, online). 

Portanto, não há motivo para o não acatamento da decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, cumprindo a todos os hemocentros nacionais, públicos ou 

privados, seguir o que foi estabelecido e permitir a doação sanguínea 

independentemente da orientação sexual do doador, indo em consonância ao que 

está disposto na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no direito 

fundamental à isonomia. 

Ante o exposto, compreendeu-se a decisão procedente da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5543 e as suas repercussões em âmbito nacional, como o 

fato de que o estado do Ceará foi pioneiro em permitir a doação por homens 

homossexuais sem restrição, e que a ANVISA demonstrou resistência em cumprir o 

que foi determinado pelo órgão superior. 

 

 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho girou em torno do estudo da inconstitucionalidade da proibição 

aos homossexuais masculinos quanto à possibilidade de doação sanguínea em 

hemocentros brasileiros, sob o viés do direito fundamental à isonomia.  

Contextualizou-se a forma como se construiu a narrativa de que o sangue 

do homem homossexual era considerado impróprio para transfusões, apontando o 

fato de que o grande causador desse fenômeno foi o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), que, por ter afetado principalmente homens gays jovens, passou a ser 

assimilado à orientação sexual de homens que se relacionam com outros homens. 

Além disso, foram analisadas as consequências causadas pela proibição 

das normatizações da ANVISA e do Ministério da Saúde. Também, estudou-se a 

decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela inconstitucionalidade de tais 

restrições. 

Dessa maneira, o objetivo geral do trabalho foi alcançado, visto que houve 

a pesquisa, o conhecimento e a análise do que levou à estigmatização da comunidade 

gay masculina no Brasil e dos efeitos causados pelo preconceito e pela discriminação, 

bem como houve o estudo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5543, do 

Supremo Tribunal Federal, que versava a respeito da inconstitucionalidade dos 

dispositivos da ANVISA e do Ministério da Saúde – impeditivos da doação sanguínea 

por homossexuais masculinos. 

Não obstante, os objetivos específicos também foram atingidos, veja-se: se 

conheceu o surgimento do HIV, a sua chegada ao Brasil e a estigmatização criada em 

torno dos homens gays em decorrência disso; pesquisou-se e explicou-se as 

consequências causadas pelo impedimento à doação sanguínea por homens que se 

relacionam com outros homens; estudou-se a inconstitucionalidade do artigo 25, XXX, 

“d”, da RDC nº 34/2014, da ANVISA c/c artigo 64, IV, da Portaria nº 158/2016, do 

Ministério da Saúde; analisou-se os votos dos Ministros do STF na ADI 5543, assim 

como a decisão em si e os seus reflexos sociais em âmbito nacional.  

Dito isso, todas as indagações feitas na introdução do trabalho possuem 

como resposta, de maneira simples e direta, o preconceito e a discriminação que se 

criou por causa do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e da síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS).  
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Há, pois, como concluir que o preconceito era o principal motivo para o 

impedimento à doação de sangue por homens homossexuais. Isso porque, além do 

fato de que havia tecnologia adequada para a detecção de doenças 

infectocontagiosas, uma das racionalizações que os contrários à inconstitucionalidade 

pregavam – o coito anal nas relações sexuais homossexuais – também estava 

presente entre pessoas heterossexuais, o que tornava o argumento inválido e sem 

sentido. 

Portanto, com a liberação da doação de sangue por homossexuais 

masculinos, caminha-se em conformidade com o que o Constituinte idealizou quando 

redigiu os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.  

Isto é, o direito fundamental à isonomia prega que todos são iguais perante 

a lei, e que ninguém deve ser tratado de forma diferente em decorrência do que quer 

que seja, incluindo a orientação sexual.  

Assim, este trabalho demonstrou como e por que a homossexualidade não 

deve ser tratada como orientação sexual espúria, cujo sangue deve ser considerado 

perigoso, pois não há justificativa que sustente tal tratamento diferenciado nos 

hemocentros brasileiros. 

Por fim, ressalte-se que, quando a presente pesquisa foi iniciada, a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 5543, do Supremo Tribunal Federal, estava parada 

desde 2017, devido a um pedido de vistas. 

Nesse sentido, o trabalho tinha como diretriz, a princípio, a demonstração 

do porquê a decisão do STF deveria ser pela inconstitucionalidade das normas 

impugnadas – como, de fato, ocorreu.  

Apesar disso, ainda usufrui de relevância, servindo de fundamento para 

explicar como os votos da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal se 

sustentam, uma vez que pautados no contexto sociológico e na Constituição Federal 

de 1988.  

Ou seja, a presente pesquisa reforçou e validou a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, pois demonstrou-se como a maioria dos Ministros acertou em seus 

votos, de maneira mais aprofundada.  

Quer dizer, ao entenderem pela inconstitucionalidade das normas 

impugnadas da ANVISA e do Ministério da Saúde, respeitaram um dos direitos 

fundamentais que a Constituição Federal de 1988 defende: a isonomia entre as 

pessoas, não importando as suas orientações sexuais. 
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