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1.    RESUMO 

No âmbito da atuação do Poder Público e da prestação de serviço qualquer espécie 

de discriminação para que ocorra deve ter fundamento e ser legalmente amparada. 

Há previsões no sistema de doação de sangue no Brasil que acabam por perpetrar 

uma discriminação contra determinados grupos, dentre eles os homossexuais. 

Busca-se com este trabalho investigar se esta discriminação se justifica – em termos 

legais e médicos – ou se, o que se tem é tão somente uma conduta preconceituosa 

que, portanto, acaba por legitimar a violência sendo assim, totalmente contrária aos 

preceitos contidos Ordenamento Jurídico atual, o qual deve ser necessariamente 

respeitado por todos os órgãos que compõe o Estado dispondo-se a prestar um 

serviço classificado como de utilidade pública. 

 

2. INTRODUÇÃO 

  Em meados da década de 80 uma doença até então inominada começa se 

espalhar causando grande medo no meio científico. O medo advinha da falta de 

conhecimento a respeito das formas de contágio e por conseguinte, no 

desenvolvimento de um tratamento específico para os portadores desta.  

 Por volta de 1981 a doença começa a ser conhecida pela sigla GRID ( Gay-

related imunne deficiency), o que traduz o pensamento de época. A doença hoje 

conhecida como HIV, AIDS ou SIDA é um dos maiores exemplos da saga cruzada 

contra um grupo, que teve na sua história o peso de ser relacionado a uma das 

doenças que mais amedrontou no século XX. A carga de preconceito contida nesta 

pressuposição não parece carecer de explicação.  

 Em vista a este horrendo erro histórico da classe médico-científica seria por 

bem que o mesmo erro não viesse a ser cometido, havendo maior parcimônia por 

parte dos cientistas à atribuição de um contágio viral a um grupo pela razão de hábitos 

privados do mesmo. Isto porque por isonomia, a atribuição poderia muito bem ser 

relacionada as práticas heterossexuais, visto que a troca de fluídos corporais que 

podem implicar na difusão de alguma doença também no ato sexual héteroafetivo.  

 Neste sentido, muito espanta que no Brasil a portaria do Ministério da Saúde 

de número 2.712/2013, em seu artigo 64, inciso IV, haja a vedação expressa ao grupo 

homossexual do sexo masculino na doação de sangue, pelo prazo de 12 meses. Esta 

vedação explicita que não aprendemos nada com os erros do passado ao relegarmos 

a um grupo o peso de uma taxação pejorativa. 



Em que pese o princípio constitucional da não-discriminação e da igualdade 

levarem a vedação da criação de normas jurídicas direcionadas a estabelecer 

distinções de conteúdo negativo à uma pessoa ou a um determinado grupo de 

pessoas, a prática está presente na mencionada Portaria ministerial. Em fato, a 

referida portaria editada em 2013 continua a gerar uma discriminação odiosa que 

alimenta a própria cultura preconceituosa que a gerou. 

           Assim, a defasagem no número de doações de sangue no Brasil em 

comparação ao número necessário para continuar a salvar vidas, acaba muitas vezes 

prejudicada em decorrência desse preconceitos exemplificado mediante a vedação. 

Isto é, os legisladores que deveriam, segundo o ordenamento jurídico, evitar a difusão 

da discriminação pregando pela igualdade fazem justamente o oposto, muito vezes 

sem revisitar o estudo clínico médico, o que cumula na perda de vidas, a qual poderia 

ser evitada. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Identificar, junto aos hemocentros, se há alguma espécie de diferenciação no 

tratamento entre heterossexuais e homossexuais no que diz respeito a possibilidade 

de doação de sangue e os trâmites para que essa aconteça. Buscando a 

compreensão se - caso exista - esta se justifica por razões médicas ou se trata-se 

apenas de conduta que perpetua discriminação e fere direitos. 

3.2. Objetivos Específicos 

- Analisar a legislação vigente acerca da doação de sangue no Brasil. 

- Compreender os procedimentos que caracterizam a doação e utilização posterior do 

material coletado. 

- Entrevistar profissionais da área para expandir o conhecimento acerca do tema e 

compreender a prática. 

- Buscar informações específicas junto aos Hemocentros no intuito de coletar material. 

- Criação de banco de dados com os dados coletados e analisá-lo. 

- Estabelecer relações de Direito comparado com outros países e legislações. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será qualitativa e quantitativa. Caracterizar-se-á pela coleta 

de dados e levantamento bibliográfico, além de entrevistas. Os dados coletados 



comporão um banco que será analisado utilizando recursos estatísticos e a leitura se 

dará à luz dos princípios jurídicos que norteiam o trabalho. A revisão bibliográfica 

abarcará temas correlatos ao objeto da pesquisa tanto nas ciências médicas quanto 

jurídicas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto aliará a pesquisa científica médica a jurídica sendo que a captação de dados 

médicos se encontra em faze inicial. No que tange a pesquisa jurídica o levantamento 

de dados iniciados em nível nacional será continuado, somando a este o estudo de 

legislações estrangeiras. Neste sentido, o ordenamento positivado será analisado 

juntamente com o estudo das jurisprudências relacionadas ao tema. Em seguida, 

munidos de dados científicos médicos e jurídicos e, portanto, com base suficiente para 

uma análise minuciosa, o trabalho se dirigirá ao intuito de mapear o número de 

doações de sangue feitas no Brasil, o número que seria necessário e por conseguinte, 

o número de doações em falta e enfim, o número de doações que deixam de ser feitas 

para os homossexuais homens em vista a vedação da Portaria Ministerial. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa encontra-se em fase de levantamento de dados e estabelecimento de 

contato junto as instituições. Portanto, o que se tem consiste basicamente nos 

esboços de como a captação de dados ocorrerá, bem como os embriões dos 

questionários que serão utilizados nas entrevistas junto aos profissionais da área. 

Além de levantamento de bibliografia especializada e criação de um acervo robusto 

para subsidiar a pesquisa e posterior produção cientifica que dela originar. 
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