
“Milhões de pessoas podem ver hoje e estão em
condições de trabalhar para sustentar suas

famílias devido às atividades de prevenção à
cegueira desenvolvidas pelos Leões e por Lions

Clubs International Foundation.”
—Jimmy Carter, Ex-Presidente dos Estados Unidos

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Levando a visão a milhões de pessoas
em todos os cantos do mundo



SightFirst nos países industrializados
Doença dos olhos causada pela diabetes e glaucoma são
as causas principais de perda da visão nos países indus-
trializados. O Programa Leonístico de Saúde dos Olhos
aumenta a conscientização sobre estes dois problemas da
vista nos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Irlanda,
Austrália, Canadá e Turquia. Este programa tem ajudado
a divulgar os sintomas destas doenças entre a população
e salvou a visão de milhares de pessoas.

“Para nós LCIF é uma das organizações mais influen-
tes e significativas que ajuda a esclarecer as pessoas
sobre o risco de doenças na vista. Os Leões represen-
tam um recurso valioso para outras organizações
porque eles conhecem suas comunidades e podem
ajudar a transmitir às pessoas informações que
salvam a visão.”

—Rosemary Janiszewski,Vice-Diretora, Programa de Educação 
do Instituto Nacional da Vista.

Como conseguir subsídios
Os próprios Leões doam uma média de US$23,5 milhões
por ano. Os Leões também levantaram US$143,5 milhões
durante uma campanha de levantamento de fundos que
durou três anos e cujo objetivo era apoiar projetos de
grande escala de prevenção à cegueira.

Colaborando com parceiros de empresas
LCIF trabalha em parceria com dezenas de empresas no
combate à cegueira. Graças a estes parceiros, LCIF tem
sido capaz de ampliar programas, estabelecer novas
iniciativas e oferecer serviços a um número maior de
pessoas carentes.
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O objetivo do Programa
Leonístico de Saúde dos
Olhos é esclarecer o
público sobre a
importância de fazer
exames da vista com
dilatação da pupila e
de procurar tratamento,
se for necessário.

O Dr. James J. Plantner é um dos diversos
pesquisadores médicos que recebeu financiamento
de LCIF para estudar a retinopatia diabética, uma
das principais causas da cegueira entre os
diabéticos.

LCIF já doou mais de US$310 milhões para
projetos de serviço humanitário a fim de

melhorar a qualidade de vida de pessoas e
comunidades em todas as partes do mundo.



Um número estimado de 45 milhões de
pessoas estão cegas hoje. Pelo menos
80% dos casos de cegueira são reversí-
veis ou poderiam ter sido evitados.

É por este motivo que Lions Clubs Inter-
national Foundation (LCIF) e 1,4 milhão
de sócios Leões estão envolvidos numa
campanha global para eliminar a ceguei-
ra evitável.

Em 1925, Helen Keller desafiou os Leões
a se tornarem os “Paladinos dos Cegos”.
Através de LCIF, os Leões estão comba-
tendo a cegueira com muito sucesso. Da
China ao Chile, da Etiópia ao Equador,
LCIF está provocando uma diferença,
restaurando a visão e prevenindo a
cegueira em milhões de pessoas.

O Programa SightFirst
LCIF, o instrumento caritativo de Lions Clubs Internatio-
nal, combate de forma agressiva a cegueira evitável,
principalmente através de SightFirst. O programa Sight-
First atende a milhões de pessoas que estão cegas
desnecessariamente e que, de outra forma, não teriam
acesso a tratamento da vista.
■ De cada dez pessoas cegas, nove vivem em países

em desenvolvimento; portanto, LCIF se concentra em
regiões onde serviços de tratamento da vista são
inadequados ou inexistentes.

■ Milhões de pessoas são cegas porque não foram
operadas de catarata, a qual é responsável por 50%
dos casos de cegueira no mundo.

■ Em alguns países da Ásia e da África, há uma necessi-
dade premente de pessoal treinado na área de
oftalmologia, de equipamento moderno e de
hospitais totalmente equipados.

Para ajudar a atender a estas necessidades, LCIF:
■ Financiou mais de 3,5 milhões de cirurgias de catarata.
■ Ofereceu treinamento a 13.000 pessoas na área

oftalmológica.
■ Financiou a construção ou a reforma de 136

hospitais da vista.

Atacando o problema da catarata 
que não foi operada
O Banco Mundial descreve a cirurgia de catarata como
a “intervenção cirúrgica mais eficaz do mundo em
termos de custo”. Por que? Porque cirurgia de catara-
ta de alta qualidade pode ser feita em alguns países em
desenvolvimento por apenas US$30,00. Através de
SightFirst, os Leões estão liderando o combate contra a
catarata, levando a dádiva da visão para aqueles que
têm a vista obscurecida ou que perderam a visão.

Evitando e revertendo a cegueira

O treinamento de pessoal especializado na área oftalmo-
lógica é crítico para reduzir a lista de pacientes que estão à
espera de uma cirurgia de catarata. LCIF patrocina o treina-
mento de oftalmologistas, administradores da área de saúde,
gerentes de programas de prevenção da cegueira e técnicos
de nível médio que podem melhorar e influenciar as
atividades de prevenção à cegueira em seus países.

Na Índia, há um número estimado de 15
milhões de pessoas cegas, uma tragédia que
está custando, anualmente, cerca de US$10

bilhões à economia da nação.

“Já faz bastante tempo que LCIF mantém um relacionamen-
to oficial com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com
o lançamento de SightFirst, esta parceria foi reforçada
imensamente… A OMS respeita a capacidade dos Leões de
mobilizarem um grupo numeroso de sócios dedicados a
trabalhar de forma coletiva, em geral em áreas pobres e
difíceis do mundo.”

— Dr. Serge Resnikoff, Coordenador, Prevenção da Cegueira 
e da Surdez/OMS



■ LCIF dedicou mais de US$32,5 milhões a programas
de cuidados da vista na República Popular da China.
Até o momento, dois milhões de cirurgias de catarata
já foram realizadas. Centros de cirurgia oftalmológica
começaram a funcionar em 104 áreas da zona rural
que antes não tinham acesso a tratamento e 12.000
oftalmologistas receberam treinamento.

■ LCIF desenvolveu projetos de catarata em dezenas de
países na África, na América Latina e na Ásia. Em
geral, os resultados são impressionantes. Em Mada-
gascar, o número de cirurgias de catarata aumentou
substancialmente. O Leão Philippe Hein, administra-
dor de SightFirst em Madagascar, disse que "Em
algumas áreas, não é nenhum exagero afirmar que,
para o público, catarata é sinônimo de Lions."

■ LCIF trabalha ativamente na Índia, a nação com o
maior número de cegos do mundo. SightFirst já
realizou mais de 800.000 cirurgias de catarata,
construiu ou ampliou mais de 100 centros oftalmoló-
gicos e conduziu valiosos treinamentos para 80
hospitais da vista.

Parceiros dos Leões no 
trabalho humanitário
■ Organização Mundial da Saúde
■ Centro Carter
■ Habitat for Humanity International
■ LensCrafters, Inc.
■ Christoffel-Blindenmission
■ Instituto Nacional da Vista/Institutos Nacio-

nais de Saúde
■ Olimpíadas Especiais
■ Agência Internacional para a Prevenção da

Cegueira
■ Associação Americana de Diabetes
■ Pfizer Inc.
■ Ely Lilly and Company
■ Merck and Co. Inc.
■ Johnson & Johnson
■ Kraft Foods International
■ Ronald McDonald House Charities
■ Governos de diversos países

“A maneira pela qual os recursos dos Leões foram
mobilizados e os métodos usados para preservar e
restaurar a visão de milhões de pessoas, independen-
temente de cor, crença ou nacionalidade, é uma lição
essencial e um testemunho excelente do lema dos
Leões, ‘Nós Servimos’.”

— Dr. R. Pararajasegaram, Ex-Presidente Imediato, Agência
Internacional para a Prevenção da Cegueira

Em todos os países que contam com o
envolvimento de LCIF, os Leões estão
presentes dedicando inúmeras horas à
implementação de projetos, protegendo o
investimento financeiro de LCIF e de seus
parceiros em serviço e conduzindo
atividades de acompanhamento para
garantir os melhores resultados possíveis.

LCIF financia a reforma de hospitais e clínicas como parte
da estratégia do Lions de prevenção à cegueira.

As despesas administrativas de LCIF
são inferiores a 9% – um recorde
extraordinário entre todas as
organizações beneficentes.



Controlando a oncocercose
Um número estimado de 18 milhões de pessoas estão
contaminadas com oncocercose, uma doença endêmica
debilitante que ocorre em 30 países da África. Porém, um
simples tratamento pode salvar a visão e controlar a onco-
cercose. A única coisa necessária é que as pessoas tomem
um comprimido de ivermectin uma vez por ano durante
pelo menos dez anos.

No momento, LCIF e o Centro Carter estão tratando
anualmente de 8 milhões de pessoas em risco na África.
Mas a sua ajuda é necessária para tratar de milhões de
outras pessoas na África que certamente ficarão contami-
nadas a não ser que contem com a nossa intervenção.

Provavelmente estas crianças serão contaminadas pelo
parasita que causa a oncocercose, a não ser que os
nossos esforços para salvá-las sejam maiores ainda.

"A cegueira em
crianças é, em
geral, uma tragé-
dia que pode ser
evitada e que
provoca um impacto
na criança, na comu-
nidade e na sociedade. O
número de cegos no mundo
pode dobrar nos próximos 25 anos se não houver
uma intervenção maior de organizações tais como
Lions Clubs International e sua fundação."

—Dr. Serge Resnikoff, Coordenador, Prevenção à Cegueira e à
Surdez, Organização Mundial da Saúde

Eliminando o tracoma que leva à cegueira
Uma outra prioridade de LCIF no Sudão,
Etiópia e Mauritânia é eliminar o tracoma, a
causa principal de cegueira evitável. Tracoma é
uma doença comum em países em desenvolvi-
mento, onde a pobreza, falta de higiene e
excesso de população são predominantes.

A fim de erradicar o tracoma, SightFirst está tra-
balhando em parceria com o Centro Carter,
com a ITI, uma iniciativa da Pfizer e da Edna
McConnell Clark Foundation. A esperança é
que esta terrível doença, que vem castigando a
humanidade desde os tempos dos faraós no
Egito antigo e que representa um grande
perigo para mães e crianças pequenas, seja
eliminada antes de 2020.

Posto de distribuição de ivermectin na Nigéria.
A dosagem é determinada pela altura da
pessoa, a qual é medida em uma vara pintada.

Salvando a visão das crianças
A cada minuto uma tragédia ocorre no mundo: uma
criança fica cega. Cinquenta por cento destes casos
poderiam ser evitados ou tratados. Isto significa que,
anualmente, é possível salvar a visão de 250.000
crianças. LCIF formou uma parceria com a
Organização Mundial da Saúde para evitar a
cegueira em crianças de 30 países em desenvolvi-
mento. Não é apenas a cegueira que será evitada.
Salvar a vista de uma criança significa que inúmeros
ciclos de pobreza e de dificuldades serão quebrados
e superados.
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Dados sobre a cegueira foram fornecidos pela Organização Mundial de Saúde.Foto do ex-presidente Jimmy Carter 
por J.D. Scott Photography. Outras fotos foram fornecidas por sócios Leões.

LCIF: uma fundação de qualidade
■ Em 2002, Charity Navigator, uma organização sem fins lucrativos com sede

em Nova Jersey, encarregada de analisar a responsabilidade fiscal e a
situação financeira de organizações de caridade, deu a LCIF a sua maior
classificação, isto é, quatro estrelas.

■ LCIF não recebe nenhuma parcela das quotas dos clubes. E mais, as
doações são usadas totalmente em subsídios. Todas as despesas administrati-
vas de LCIF são pagas com dinheiro de juros de investimentos.

■ LCIF atende necessidades locais dos Leões e aprova subsídios que servem as
necessidades da comunidade.

■ LCIF representa saúde, recuperação e esperança. Através de LCIF, os Leões
diminuem a dor e o sofrimento e levam esperança e felicidade a todas as
partes do mundo.

Benefícios para os parceiros de LCIF
■ Você se beneficiará da boa vontade gerada por sócios da maior organização

de clubes de serviço do mundo.
■ A reputação que LCIF tem de cumprir a

sua missão trará benefícios para a sua
organização.

■ O seu apoio será comunicado através de
diversos meios, entre eles a revista men-
sal do Lions. O site do Lions na Internet
oferece acesso a informações sobre LCIF.

■ A sua organização estará associada a um
dos mais completos esforços de
prevenção à cegueira.

■ Você terá a satisfação de saber que está
ajudando as pessoas mais carentes do
mundo.

Participe da batalha para salvar a
visão de milhões de pessoas que
ficarão cegas ou deficientes visuais
sem a sua ajuda e a ajuda de LCIF.

Para cada dólar desembolsado por LCIF, os Leões investem o seu tempo e muitas vezes
dinheiro que tem muito mais valor que o próprio subsídio - aumentando o impacto da
doação de um parceiro.


