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JUSTIFICATIVA - PL 0264/2016 
O presente projeto de lei tem por objetivo incluir no Calendário Oficial da Cidade de 

São Paulo o Dia da Municipal do Doador de sangue, a ser realizado anualmente no dia 14 de 
junho. 

O dia 14 de junho foi instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2004 
como o Dia Mundial do Doador de Sangue, sendo que o objetivo principal da OMS foi 
homenagear e agradecer a todos os doadores que ajudam, diariamente, a salvar vidas. Não 
fosse apenas o júbilo aos doadores, a data homenageia também o aniversário de Karl 
Landsteiner, prêmio Nobel pela descoberta do sistema de grupos de sangue ABO. 

A doação de sangue é um ato de amor, e a instituição de um dia na esfera municipal 
tem como finalidade parabenizar os doadores por este gesto de carinho, entrega, 
desprendimento e de amor ao próximo, e mais que isto, esta data tem o escopo de 
conscientizar a população por meio de ações culturais e sociais do bem e da importância que 
um gesto simples pode ter, uma vez que cada doação pode salvar até 4 (quatro) vidas. 

Atualmente, segundo o sítio eletrônico da Organização Pan-Americana da Saúde 
(PAHO)1 vinculado à Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 108 milhões de 
unidades de sangue doados são coletados em todo o mundo a cada ano (...) Ao redor de 50% 
deste sangue é coletado de países de alta renda, que concentram apenas 18% da população 
mundial2 , com isto, vê-se a necessidade de conscientizar a população sobre a importância do 
ato de doar sangue, uma vez há países carentes cujos estoques de sangue são muito baixos e 
não suportam as demandas as quais são submetidos. 

Se compararmos a taxa de doação dos países com base na renda, temos que A taxa 
de doadores de sangue voluntários em países de alta renda é 36,8 doadores/1000 habitantes, 
em países de média renda, 11,7 doadores/1000 habitantes e em países de baixa renda, 3,9 
doadores/1000 habitantes3, com tais informações e levando-se em consideração as 
informações prestadas pelo Portal Brasil4, verificarmos que o Brasil em 2014 teve uma taxa de 
doação de apenas 18,49 para cada 1000 doadores, ou seja, 1,8% de doadores a cada, uma 
taxa muito baixa para um país continental de grande população como o Brasil. 

Com isto, verifica-se que a inclusão desta data tem como escopo reconhecer a 
importância da doação de sangue no âmbito municipal, buscando fomentar e conscientizar a 
população sobre este ato gracioso que é doar e salvar vidas. 

Dessa forma, justifica-se a importância da inclusão do Dia Municipal do Doador de 
Sangue no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de São Paulo. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis 
e solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 

1 http://www.paho.org/bireme/index.php?id=294%3Adia-mundial-do-doador-de-sangue-
2015&option=com_content 

2 Acessado em 25 de maio de 2016 às 10h 03min: 
http://www.paho.org/bireme/index.php?id=294%3Adia-mundial-do-doador-de-sangue-
2015&option=com_content 

3 Acessado em 25 de maio de 2016 às 10h 10min: 
http://www.paho.org/bireme/index.php?id=294%3Adia-mundial-do-doador-de-sangue-
2015&option=com_content 



4 Acessado em 25 de maio de 2016 às 10h 11min: 
http://www.brasil.gov.br/saude/2015/06/dia-mundial-do-doador-de-sangue-e-celebrado-neste-
domingo 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2016, p. 164 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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