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CAMPANHA JUNHO VERMELHO CELEBRA O DIA 
MUNDIAL DO DOADOR DE SANGUE 

 

14 de junho se celebra o Dia Mundial do Doador 

de Sangue. As estatísticas no Brasil indicam que 

nosso país não tem ainda o número ideal de 

doadores.  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomenda que entre 3% a 5% da população de 

um país seja doadora de sangue e, no Brasil, este 

índice é de apenas 1,8%. 

 

Em junho, este assunto se intensifica com a 

CAMPANHA JUNHO VERMELHO DO 

MOVIMENTO EU DOU SANGUE pelo Brasil, que 

tem procurado conscientizar a população da 

importância deste ato. 

 

O ato de doação é sempre importante, pois em 

situações de emergência, os estoques nem 

sempre são suficientes, inclusive em países 

desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Debi Aronis, coordenadora nacional da 

campanha, o Brasil não tem na sua memória 

recente histórico de guerras ou grandes 

catástrofes climáticas como terremotos, atentados 

terroristas ou situações traumáticas e de grande 

comoção nacional que envolvam feridos que 

precisam de doações de sangue. No entanto, os 

acidentes de trânsito, os portadores de câncer, de 

anemia falciforme e outras patologias, 

procedimentos cirúrgicos de grande complexidade 

são o dia-a-dia dos nossos hospitais, sendo a 

transfusão de sangue parte integrante de todos 

estes tratamentos e intervenções. E complementa 

que o objetivo da campanha é fazer com que a 

doação de sangue seja um hábito na vida do 

brasileiro.  

 

Para Debi Aronis, dar sangue no sentido figurado 

é se envolver, se importar, é dar de si para o bem 

de todos. E cada pessoa pode se engajar e 

escolher sua própria causa para contribuir e aos 

poucos mudar sua comunidade, seu bairro, sua 

cidade e assim por diante, o que muda o mundo. 

 

Junte-se a esta causa, doe sangue! 

 

Fonte: http://www.oimparcial.com.br/_conteudo/2016/06/ultimas_noticias/urbano/191548-

campanha-junho-vermelho-celebra-o-dia-mundial-do-doador-de-sangue.html 

 


