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MANIFESTO 

 

 

O SANGUE NÃO TEM ORIENTAÇÃO SEXUAL! 

 

A Opus Diversidades (ex-Opus Gay) é uma Organização Não-Governamental, 

sem Fins Lucrativos, e uma Instituição Particular de Solidariedade Social, reconhecida 

como Pessoa Colectiva de Utilidade Pública.  

Fundada em 1997, por um dos mais reconhecidos activistas portugueses, António 

Serzedelo, a Opus Diversidades converge a sua acção na Defesa dos Direitos Humanos 

de pessoas LGBTQI+ e migrantes, alicerçada nos Valores e Ideais Humanistas 

Universais, e mantém, para além da sua actividade de apoio social no terreno, uma 

atenção e inquirição rigorosas e constantes a todas as diferentes realidades sociais, 

denunciando todas as expressões e manifestações segregacionistas e discriminatórias, que 

minam os caminhos de um Estado de Direito e agridem a própria Constituição. 

Nesse sentido, a Opus Diversidades afirma veementemente o seu repúdio pela 

forma como os homens que têm sexo com homens (HSH), apesar de investidos dos 

mesmos Direitos, constitucionalmente garantidos, que os demais cidadãos, têm sido, ao 

longo dos anos, em Portugal, expostos a acções discriminatórias, por parte de entidades 

de saúde, públicas e privadas, de recusa à sua disponibilidade altruísta de dádiva de 

sangue. 

De acordo com o Estatuto do Dador de Sangue (EDS) (Lei n.º 37/2012, de 27 de 

Agosto), «É dever cívico de todo o cidadão saudável contribuir para a satisfação das 

necessidades de sangue da comunidade, nomeadamente através da dádiva» e «A dádiva 

de sangue é um acto cívico, voluntário, benévolo e não remunerado». 

Consequentemente, aquela recusa, para além de discriminatória, não impede apenas 

a realização de um acto cívico e benévolo, exclui, arbitrária e discricionariamente, 

cidadãos nacionais do cumprimento de um dever cívico, tanto mais relevante quando se 

trata de um bem escasso e vital para as necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Apesar de todas as alterações legislativas e regulamentares, a discriminação persiste 

e as denúncias não param. Tendo tido, recentemente, uma delas repercussão na 

comunicação social, o que é ainda mais incompreensível numa fase de emergência, 

devida a uma situação de pandemia, e quando a própria Federação Portuguesa de Dadores 

Benévolos de Sangue (FEPODABES) anuncia que as reservas disponíveis em vários 
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grupos sanguíneos seriam inferiores a sete dias, e os apelos à dádiva se multiplicavam 

nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais. 

Este comportamento reiterado reveste-se ainda de maior gravidade por ser totalmente 

ilegal. 

Se não, vejamos: 

− A alínea c) do Art.º 6º do já mencionado EDS explicita como um dos direitos 

do dador de sangue o «não ser objecto de discriminação».  

− O Decreto-Lei n.º 185/2015, de 2 de Setembro, que procede à segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de Julho, que estabelece o regime 

jurídico da qualidade e segurança do sangue humano e dos componentes 

sanguíneos, e transpõe para a ordem jurídica nacional a 

Directiva n.º 2014/110/UE, da Comissão, não contempla qualquer 

discriminação relativamente à doação de sangue por homens que fazem 

sexo com homens. 

− A Norma nº 009/2016 de 19/09/2016 da Direcção-Geral de Saúde (DGS), 

actualizada a 16/02/2017, sobre «Comportamentos de Risco com Impacte na 

Segurança do Sangue e na Gestão de Dadores: Critérios de Inclusão e 

Exclusão de Dadores por Comportamento Sexual», tanto a nível da 

informação que deve ser disponibilizada aos dadores, como às/aos 

candidatas/os que devem ser suspensas/os, definitiva ou temporariamente, 

jamais identifica, como critério, a orientação sexual, de modo geral, nem 

os «homens que têm sexo com homens», em particular. 

Do exposto, apenas se pode concluir que a recusa, liminar e infundada, em aceitar 

como dadores de sangue homens que têm sexo com homens, mesmo quando, durante o 

processo de triagem, não apresentam nenhum dos comportamentos ou actividades 

identificados pela norma da DGS, que constituem motivo para suspensão definitiva ou 

temporária da dádiva de sangue, apenas resulta de preconceito e homofobia 

generalizados. 

 

Porque será então que, perante a garantia dada, repetidamente, tanto pela DGS como 

pelo Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST), de que não existe qualquer 

discriminação em função da orientação sexual, mas apenas em função de comportamentos 

de risco, as dádivas continuam a ser negadas a HSH? 

O IPST abriu, inclusivamente, uma averiguação interna a um médico da instituição, 

Luís Negrão, que afirmou num email que «os homens que têm sexo com homens estão 

impedidos de dar sangue» de acordo com um critério internacional «para defesa da saúde 

do doente que recebe a unidade de sangue», declarando que essa não era a posição oficial 

do IPST.  

Finalmente, em sede de audição parlamentar, no passado dia 2 de Março, ficámos a 

saber, pelo Director do Departamento da Qualidade na Saúde da DGS, Válter Fonseca, 
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que a remoção da Norma nº 009/2016, em vigor, da menção a orientação sexual e a HSH 

não passou de uma operação cosmética: 

«Há, de facto, um aspecto que consideramos que merece clarificação: a norma 

9/2016 coloca a referência na sua fundamentação – não no seu componente normativo, 

mas na fundamentação - num documento técnico-normativo da DGS mais antigo que 

identifica alguns grupos de risco para a infecção VIH e é esse conjunto de grupos que 

refere alguns conceitos, como o de homens que tiveram sexo com outros homens. E esta 

referência cruzada merece certamente uma clarificação» 

Ou seja, apesar de a Norma em si não o referir, remete para um normativo anterior, a 

Norma n.º 58/2011, que não é sequer sobre qualidade e segurança do sangue humano e 

dos componentes sanguíneos nem sobre gestão de dadores, mas sim sobre Prescrição 

Laboratorial do Teste de VIH, identificando algumas subpopulações em que o rastreio 

laboratorial do VIH deveria ser realizado, e a respectiva frequência. 

Ora este normativo é datado de um momento anterior ao EDS e ao Decreto-Lei 

n.º 185/2015 em que não existia a evidência/consenso científicos actuais, que não o 

permitem utilizar como fundamento para avaliar comportamentos de risco da Norma em 

vigor. 

Mas não ficámos por aqui. No mesmo dia, a Presidente do IPST, assumiu que era 

prática do Instituto aplicar um critério de suspensão temporária de 12 meses a dadores 

que digam ter um parceiro do mesmo sexo, sem que seja feita qualquer avaliação dos 

respectivos comportamentos sexuais ou do seu real risco. 

Daqui se infere que ao IPST não interessam, de facto, os reais comportamentos 

sexuais, dado que assume como equivalentes uma orientação sexual não heterossexual e 

um comportamento de risco. 

O que é isto senão a constituição de uma discriminação de facto em função da 

orientação sexual, violando, tal como mencionado no início deste texto, princípios 

constitucionais, designadamente o Art.º 13º, o Princípio da Igualdade? 

 

Os resultados mais recentes, constantes do relatório anual sobre a situação da infecção 

por vírus da imunodeficiência humana (VIH) e a síndrome de imunodeficiência adquirida 

(SIDA) em Portugal, «Relatório Infecção VIH e SIDA em Portugal – 2020», elaborado 

pela Unidade de Referência e Vigilância Epidemiológica do Departamento de Doenças 

Infecciosas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em colaboração 

com o Programa Nacional para a Infecção VIH e SIDA (PNVIHSIDA) da DGS, 

divulgado a 26/11/2020, indicam que os níveis de transmissão de VIH em Portugal são 

superiores nos contactos heterossexuais (57,8%). 

No ponto F da Fundamentação da Norma n.º 009/2016, refere o início de «um estudo 

de investigação para avaliar o nível de risco no contexto cultural e social português». 

Nesse sentido, foi criada a Comissão de Acompanhamento do estudo «Comportamentos 

de risco com impacte na Segurança do Sangue e na Gestão de Dadores», coordenado 
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pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) a pedido da Direcção-

Geral da Saúde. Os resultados conhecidos à data indicam uma tendência de decréscimo 

da incidência e uma diminuição do risco residual de incidência (RRI) desde 2017, sendo 

o RRI «um modelo matemático desenvolvido para estimar o risco infeccioso associado à 

transfusão, e que tem em linha de conta a incidência da infecção nos dadores 

(seroconversão) e o período de janela dos testes de rastreio genómico realizados». 

 

A triagem antes da colheita não é o único método de análise ao sangue e de segurança 

dos receptores. Ao colocar a ênfase na triagem, enquanto factor primordial da protecção 

da saúde do doente, passa-se a ideia de que o sangue doado não é testado, em contradição 

óbvia ao Decreto-Lei n.º 185/2015. 

O processo de triagem destina-se a reduzir a percentagem de sangue contaminado 

recolhido, com base em variados factores (medicação que o potencial dador possa tomar, 

patologias de que possa sofrer, já ter sido receptor de transfusão por, por exemplo, 

cirurgia, etc.), entre os quais também se inclui a probabilidade de infecção por 

determinados comportamentos, incluindo sexuais. Mas, independentemente deste rastreio 

prévio, todo o sangue é testado antes de ser administrado. 

Para além de não terem sido alienadas, as más práticas do Estado têm um impacto 

brutal na vox populi, especialmente a nível das redes sociais, onde a desinformação e as 

notícias falsas se espalham como fogo em erva seca. 

Fruto desta ignorância, é a ideia, cada vez mais presente e disseminada, de que a 

dádiva de sangue por HSH constitui um perigo para os receptores de transfusões e, pasme-

se, de que aqueles têm doenças exclusivas, perigosas e incuráveis, de que apresentamos 

os seguintes exemplos: 

«Analisar o sangue doado custa dinheiro e o facto de haver mais desperdício nas 

recolhas de sangue de pessoas homossexuais faz com que o Estado possa perder até cerca 

de dez milhões de euros por ano em testes a sangue, que só serve para ir para o lixo», 

«há dados que revelam que as colheitas de pessoas com práticas homossexuais têm mais 

desperdício do que as de práticas heterossexuais» e «há uma maior incidência de DST's, 

Hepatite A e SIDA, entre pessoas homossexuais»… 

 

HSH, Homens que fazem Sexo com Homens, é um conceito bastante alargado que 

inclui homens homossexuais, bissexuais e heterossexuais. 

Quando se aceita automaticamente como dador um homem heterossexual porque, 

alegadamente, não tem comportamentos de risco, não se está a descartar apenas a 

possibilidade de os ter, está a eliminar-se a possibilidade de os ter com outros homens. 

E o que dizer de mulheres dadoras que vivem, sem o saber, com homens que têm sexo 

com homens? Nada na triagem as impede de doar.  

Citando Paulo Côrte-Real, no artigo «Sangue fresco», publicado no jornal Público, a 

04/03/2021: 
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«Sempre as estatísticas sobre “o grupo” como se não houvesse tantos grupos que se 

poderia identificar dentro do “grupo” e como se não houvesse tantos outros “grupos” 

que poderiam ser considerados e constituídos com base em comportamentos que não são 

exclusivos do “grupo”» 

Mas nem passa pela cabeça de quem faz a triagem, ou de quem, superiormente, 

implementa as práticas, que um homem ou uma mulher heterossexuais possam ter muitos 

mais comportamentos de risco e/ou comportamentos de muito maior risco do que pessoas 

não heterossexuais. 

Tivemos acesso a relatos de homens, heterossexuais, casados, dadores de sangue há 

várias décadas, a quem nunca foi perguntado, nos postos de colheita, se tinham práticas 

de sexo anal ou oral com as parceiras, se usavam algum tipo de protecção, se utilizavam 

serviços de pessoas trabalhadoras do sexo ou há quanto tempo estavam em abstinência 

sexual.  

Muito recentemente, um casal de homens dirigiu-se ao Centro de Sangue e da 

Transplantação de Lisboa para doar sangue. Um deles, que não fez qualquer referência 

ao género do parceiro com quem vivia, doou sangue sem qualquer problema. O outro, 

que referiu ter como parceiro único e estável um homem, com quem vivia há alguns anos, 

foi impedido de doar. 

Afinal o critério é ou não é a orientação sexual? Obviamente que, neste caso, não 

foram os comportamentos sexuais, que eram os mesmos, que definiram a elegibilidade. 

 

Na verdade, a triagem acaba por ser contraproducente e de não contribuir para o 

objectivo a que se destina. Aliena quem fala honesta e frontalmente sobre a sua orientação 

sexual, e a vive de forma mais aberta, e aceita quem a oculta, por ter maior dificuldade 

em a aceitar e que, provavelmente, apresentará mais comportamentos de risco. No fim, 

aproveita sangue com maior probabilidade de estar infectado e descarta o que pretenderia 

recolher. 

Também é verdade que, quer antes de 2016, quer depois da publicação da Norma 

agora em vigor, as práticas eram, e continuam a ser, muito díspares, consoante a área 

geográfica ou, até, entre postos de colheita na mesma região. 

Em alguns não se colocava a questão, quando ainda estava presente, noutros continua-

se a colocar, mesmo na sua ausência. 

Aquela discriminação e esta ambiguidade fazem com que muitas pessoas LGBTQI+ 

se recusem a doar sangue ou deixem de ser dadores. Sendo o sangue um bem tão valioso 

e, frequentemente, tão escasso, esta realidade deveria ser invertida e não alimentada. 

No fundo, o Estado, que deveria combater a discriminação e promover a informação, 

é o próprio a contribuir, através da falta de critérios claros e da ausência de clarificação 

definitiva da «tal norma», para a promoção do estigma e para a perpetuação do 

preconceito. 
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Não vale a pena tapar o Sol com a peneira. Aquilo que o Estado, através da DGS e do 

IPST, continua a dizer à população, passados cerca de 40 anos, é que continua a haver um 

grupo maldito, um grupo que propaga doenças que são exclusivamente suas. Mesmo 

depois de se saber que o VIH não era exclusivo dos homossexuais, que a infecção estava 

relacionada com comportamentos de risco e não com grupos de risco, mesmo quando a 

prevalência passou a ser maior nas pessoas heterossexuais, a ideia permaneceu. Tal como 

permanece para outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

Independentemente de não apresentarem comportamentos de risco, as pessoas 

LGBTQI+, muito especialmente gays e bissexuais, não têm direito a qualquer presunção 

de inocência; serão sempre consideradas culpadas, mesmo quando até existe prova em 

contrário. 

 

Dia 1 de Março, o Governo anunciava a criação de um grupo de trabalho para rever, 

no prazo de uma semana, a norma de 2016, afirmando: 

«Estamos em crer que aquilo a que se vai chegar é, certamente, uma igualdade e não 

discriminação com base em qualquer tipo de orientação sexual. O que está em causa são 

os comportamentos de risco e nada mais do que isso» e acrescentando «Além da 

clarificação da norma e a sua actualização à luz da melhor evidência científica, há que 

procurar uma uniformidade de critérios que deve ser respeitada de norte a sul do país, e 

há também a necessidade de informar, quer os profissionais de saúde, quer o público em 

geral, que a tónica é no comportamento e não na orientação sexual. A evidência científica 

e as práticas de todos os outros países vão de forma síncrona nesse sentido» 

Já passaram quase três semanas e continuamos sem ter qualquer clarificação. Aliás, 

já depois disso, tal como o jornalista Bernardo Mendonça relatou no Expresso, a mesma 

dificuldade em doar foi sentida pela mesma pessoa a quem anteriormente tinha sido 

negada a dádiva. Agora, conseguiu doar. Não sem antes o terem tentado demover durante 

cerca de 2 horas! 

 

Pelo exposto, requeremos o seguinte: 

- Eliminação de todos os critérios de exclusão de candidatos a dadores de sangue, 

incluindo períodos de suspensão, fundamentados, directa ou indirectamente, objectiva ou 

subjectivamente, em orientação sexual; 

- Esclarecimento definitivo e claro das regras de elegibilidade dos candidatos a 

dadores de sangue; 

- Implementação de normas de monitorização dos processos de triagem de candidatos 

a dadores de sangue para detectar, denunciar e punir os casos de incumprimento e de 

discriminação;  

- Implementação de campanhas de formação sobre discriminação de candidatos a 

dadores de sangue e distinção entre comportamentos de risco, incluindo os sexuais, e 

orientação sexual, direccionados a os técnicos responsáveis pelos processos de triagem, 
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com a colaboração de entidades do sector social (e.g. IPSSs) que trabalhem na área 

LGBTQI+; 

- Promoção de uma campanha nacional que promova a dádiva de sangue, clarificando 

e educando a opinião pública sobre comportamentos de risco e lutando contra o estigma 

e o preconceito; 

- Alargamento do âmbito dos estudos que permitam a clarificação e definição de 

critérios de inclusão e exclusão para outras populações actualmente afastadas 

liminarmente da dádiva. 

 

... PORQUE NÃO HÁ SANGUES MAIS IGUAIS QUE OUTROS  

 

 

 

Lisboa, 19 de Março de 2021 

 

 

Helder Bértolo 

Presidente da Direcção da Opus Diversidades 


