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A IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE NO BRASIL 
 
TEXTO 1: 

Os 
TEXTO 2: 
 

No Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta terça-feira (14), a polêmica em torno da doação por homossexuais 
volta à discussão no cenário mundial. Isso porque, após atentado à boate gay em Orlando (EUA), no último domingo (12) 
– que culminou com 50 mortos e 53 feridos – muitos homossexuais, dispostos a ajudar, se viram impedidos por infringir 
as regras norte-americanas. 

Nos Estados Unidos, a legislação diz o mesmo que as normas do Brasil: “homens que tenham mantido relações sexuais 
com outro homem no último ano não podem doar”. A determinação faz com que, na prática, integrantes desse grupo sejam 
impedidos de fazer a doação. 

Uma campanha lançada em abril deste ano pela agência de publicidade Africa, em parceria com a ONG internacional All 
Out, quantificou em uma fila virtual o reflexo dessas regras. Contabilizando - por meio de uma enquete online - homens 
homossexuais que gostariam de doar sangue e não podem, a Wasted Blood tem uma lista de 215.301 doadores em uma 
fila de espera fictícia. 

Segundo a campanha, os possíveis doadores têm, em sua maioria, entre 25 e 50 anos e poderiam ajudar 863.604 pessoas 
com um estoque simbólico de 97.155 litros de sangue. 

A regra de abstinência sexual de um ano para os homossexuais interessados em doar sangue é nova em solo norte-
americano. Ela vale desde 2015, quando o FDA (Agência Federal de Drogas e Alimentos), órgão que equivale à Anvisa 
brasileira, derrubou a norma que bania homens gays de doar sangue por toda a vida e publicou as novas determinações 
similares às brasileiras. Para os brasileiros, por sua vez, a regra já vale desde 2004. No Brasil, a restrição está expressa 
na portaria 158/2016, do Ministério da Saúde, e na Resolução 43/2014, da Anvisa, as quais incluem na lista de 12 meses 
sem poder doar tanto os “homens que tiveram relações sexuais com outros homens”, como as “parceiras sexuais” desses. 

As regras brasileiras são questionadas no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). “Todo 
sangue recebido no país é testado para averiguar qualquer tipo de contaminação. Se existe risco, ele existe para todas as 
amostras, a orientação sexual não deve ser parâmetro para isso”, avalia o ativista LGBT e presidente fundador da ONG 
Grupo Dignidade, de Curitiba, Toni Reis. 

A causa é apoiada pela Defensoria Pública da União (DPU). Em audiência pública sobre o tema, em maio deste ano, o 
defensor público federal Erik Boson classificou as regras vigentes como “discriminatórias” e apontou que a norma “ajuda a 
estigmatizar a população gay, atribuindo a esses o estigma de 'grupo de risco'”. “A previsão alimenta, reproduz e reforça 
a discriminação já existente na sociedade”, acrescentou. 

Disponível em:  
http://www.ebc.com.br/cidadania/2016/06/dia-mundial-do-doador-de-sangue-polemica-envolve-doacoes-de-homossexuais-no-brasil 

 
TEXTO 3: 
 

O mês de junho é tipicamente o período que as temperaturas começam a cair, propiciando aumento da incidência de 
infecções respiratórias, além da temporada de provas em universidades, escolas e do início das férias escolares. Por isso 
é o período em que se costuma registrar quedas significativas nos estoques dos bancos de sangue, públicos e privados. 
Para destacar a importância da doação de sangue nesse momento do ano, começou no último sábado (1º) a campanha 
Junho Vermelho. 

A campanha iluminará com a cor vermelha, durante todo o mês, instituições públicas e privadas, prédios históricos e 
monumentos em diferentes localidades do país. Serão feitas ações especiais durante a semana do Dia Mundial do Doador 
de Sangue, que é comemorado no dia 14 de junho. Lançada no estado de São Paulo, a campanha Junho Vermelho 
ganhou status de lei estadual em 15 de março de 2017 (nº 16.386) e passou a ser promovida em todo o país. 

 

http://www.ebc.com.br/cidadania/2016/06/dia-mundial-do-doador-de-sangue-polemica-envolve-doacoes-de-homossexuais-no-brasil


Os dados também mostraram que 39% dos brasileiros admitem não saber qual é seu tipo de sangue. O estudo, que ouviu 
2.771 entrevistados em todo o país, mostrou que o desconhecimento é maior entre os homens (44%) do que entre as 
mulheres (35%). Assim como a maioria dos jovens (52%), na faixa dos 16 aos 24 anos, também desconhecem esse 
aspecto de seu próprio corpo. 

A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que cada país tenha, entre 3% e 5% de sua população 
doadora de sangue frequente. No Brasil, o índice fica em 1,8%, enquanto em alguns países da Europa, cerca de 7%. 

Disponível em:  
http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-06/junho-vermelho-campanha-destaca-importancia-da-doacao-de-sangue 

 

“O fenômeno gentrificador no Brasil”.  
 
TEXTO I 

Chama-se gentrificação (do inglês gentrification) o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas 
da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando 
a população de baixa renda local. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a 
permanência de antigos moradores de renda insuficiente para sua manutenção no local cuja realidade foi alterada. Além 
dos aspectos sociais, a gentrificação afeta significativamente o meio ambiente. Isso porque, ao longo do processo de 
requalificação ou revitalização urbana, áreas verdes podem ser destruídas para a construção de edifícios ou outros 
empreendimentos.  
 
TEXTO II 

       
TEXTO III 
 

A prefeitura de Paris publicou um plano governamental radical para deter o processo de gentrificação pelo qual passam os 
bairros centrais da capital francesa: através de um comunicado oficial, o governo regional anunciou uma lista de 257 
endereços – 8.021 apartamentos – onde a prefeitura terá o direito de impedir a venda dos imóveis com a finalidade de 
convertê-los em moradias subsidiadas.  

O apartamento será vendido pelo preço de mercado. No entanto, o preço oferecido seria decidido pela prefeitura, e não 
pelo vendedor. Se o proprietário recusar a oferta, pode apelar a um juiz independente e pedir nova oferta ou tirar a 
propriedade do mercado. O que o proprietário não pode fazer é vender o apartamento a um terceiro sem antes oferecê-lo 
à prefeitura.  

Ian Brossat, funcionário da prefeitura de Paris, justifica a medida:  

“Optar por diversidade e solidariedade, contra a exclusão, o determinismo social e a lógica centrífuga do mercado 
(imobiliário). Também ajuda a reduzir as desigualdades entre o leste e o oeste de Paris. Em particular, onde o 
desenvolvimento da oferta social é insuficiente.”  

Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/759927/paris-anuncia-medidas-radicais-para-impedir-gentrificacao> 

TEXTO IV 

“Entende-se por gentrificação o processo de revitalização dos espaços urbanos ou a aparente substituição de paisagens 
de caráter popular por construções típicas de áreas nobres. Trata-se de um processo em que o espaço geográfico urbano 
transforma-se e ressignifica-se, sobretudo em função da valorização acentuada e do enobrecimento de uma área antes 
considerada periférica. 

No entanto, é importante considerar que a transformação desses espaços não representa necessariamente uma mudança 
no padrão de vida da sociedade, haja vista que a população mais pobre, ao emigrar dessas regiões, passa a habitar outras 
localidades, geralmente ainda mais periferizadas. Essa ocorrência é chamada de segregação urbana. 

Um exemplo nítido do processo de gentrificação do rio é a favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Historicamente formada a 
partir de invasões, constituída por barrados amontoados e sem estrutura, esse local vai aos poucos transformando-se, 
recebendo novas casas de luxo formadas por pessoas ricas que buscam a área visando à bela visão do alto do morro. Com 
isso, o Vidigal vai conhecendo uma cada vez maior valorização de seus espaços, com a substituição do perfil de moradores 
e, consequentemente, das estruturas que os cercam. 

Nem sempre o processo de gentrificação é um fenômeno econômico sem relação com as ações públicas, às vezes é o 
próprio Estado quem comanda ou interfere no processo. Na África do Sul, durante a Copa, algumas populações foram 
removidas e deslocadas para moradias populares, e seus lares pobres foram substituídos por outras construções. Na Copa 
do Mundo de 2014, a região da zona leste de São Paulo viu uma ressignificação de suas áreas após a construção do estádio 
de futebol utilizado pela cidade durante o megaevento, com a consequente valorização abrupta do valor do solo.” 

[http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/geografia-humana/geografia-urbana.htm] 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-06/junho-vermelho-campanha-destaca-importancia-da-doacao-de-sangue
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/segregacao-urbana.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/segregacao-urbana.htm

