
• 400 pessoas morrem todos os 
dias devido ao sarampo, ou seja, 
16 mortes a cada hora 

• A maioria das mortes devido ao
sarampo ocorrem em crianças 
não vacinadas, abaixo de cinco
anos de idade

• 30 por cento dos sobreviventes sofrem de complicações 

• Quando uma pessoa sofre de sarampo, 90 por cento das
pessoas que entram em contato com ela serão infectados,
caso não tenham sido vacinados ou não tenham contraído
a doença anteriormente

• Com a quantia de US$1,00, uma criança pode ser vacinada
contra o sarampo

5 Fatos sobre o
Sarampo:

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
630-571-5466
lcif@lionsclubs.org
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Para mais informações, atualizações e ferramentas de

arrecadação, visite o site www.lcif.org.

“Esta nova parceria representa mais um passo adiante para

efetivamente combatermos o sarampo. A parceria com a

vasta rede mundial de Lions Clubes permitirá que a Gavi

imunize mais crianças com a vacina contra o sarampo e a rubéola, reduzindo o

número de mortes por sarampo e os casos de Síndrome da Rubéola Congênita”.

-Dr. Seth Berkley, CEO, Gavi, a Aliança das Vacinas

“Um dos principais desafios na luta contra o

sarampo e imunizações em geral, é que

precisamos ser persistentes. Temos que ser intrépidos, incansáveis... Não se

vacina apenas uma vez. Temos que vacinar ano após ano. Se você fizer isto

sempre, as crianças estarão seguras. Mas se você parar, elas morrerão".

–William H. Gates Sr., Co-chair, Fundação Bill & Melinda Gates, em seu discurso

na Convenção de Lions Clubs International em 2011.

"Os recursos captados pelos companheiros Leões e equiparados

pelo Reino Unido representarão milhões de crianças que poderão

levar uma vida mais saudável e feliz, capazes de melhor contribuir

para as suas comunidades." –Justine Greening, Secretária de

Estado para Desenvolvimento Internacional do Reino Unido.

NOSSOS PARCEIROS

Ajude-nos a Estancar o
Sarampo Agora. 

UMA VACINA,
UMA VIDA:

INICIATIVA DO LIONS 
CONTRA O SARAMPO

Os Leões sentem-se orgulhosos de sua parceria com 
organizações que lideram a luta pela erradicação do
sarampo. Juntos, estamos eliminando o sarampo 
para sempre.



O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo,
porém evitável. Ela ainda consiste uma ameaça de morte 
para as pessoas em áreas que carecem de acesso a vacinas. 
De fato, o sarampo é uma das principais causas de morte 
infantil evitável por meio de vacina. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima que 145.000 mortes por ano ocorrem
em consequência do sarampo.   

Por apenas US$1, uma criança pode ser imunizada contra o
sarampo para o resto da vida, tornando a vacina potencial-
mente a mais eficaz em termos de custo-benefício em 
intervenções de saúde. Eliminar o sarampo pode tornar-se uma
realidade, porém, precisamos da sua ajuda. Os Leões engajaram-se
em uma parceria de longo prazo com a Gavi, a Aliança das 
Vacinas, se comprometendo a doar US$30 milhões em combate
ao sarampo até o nosso 100º aniversário em 2017.

O PROBLEMA

No ano 2000, antes de lançarmos a Iniciativa Contra o Sarampo,
mais de 562.000 chianças morriam todos os anos devido a
complicações causadas pela terrível doença. Felizmente, entre
2000 e 2013 o aumento ao acesso à vacina reduziu as mortes
pelo sarampo em 75 por cento, em termos mundiais. Em 2013,
cerca de 84 por cento das crianças em termos mundiais 
receberam a vacina em seu primeiro aniversário. Porém, mais
de 330 crianças ainda morrem diariamente devido ao sarampo.
Atualmente, os Leões, LCIF e os nossos
parceiros estão trabalhando com
afinco para ter acesso a essas 
crianças que ainda não foram 
vacinadas. Desde que se 
envolveram na luta contra o
sarampo em 2010, os Leões e 
os nossos parceiros ajudaram 
a vacinar milhões de crianças.
Por meio da nossa nova 
parceria com a Gavi, outros 
milhões de crianças terão
acesso à vacinação.

EXISTE UMA ESPERANÇA

Graças à parceria com a Gavi, os Leões continuarão 

oferecendo apoio financeiro para a entrega das vacinas

necessárias, contribuindo ainda na mobilização social e

esforços de defesa da causa na luta contra o sarampo e 

a rubéola. Quando você doa para a Iniciativa Contra o

Sarampo, os recursos são equiparados 1 por 1 pelo

Fundo Equivalente da Gavi, o qual é financiado pelo 

Departamento de Desenvolvimento Internacional (DFID)

do Reino Unido e pela Fundação Bill e Melinda Gates.

Este programa de equiparação multiplica o impacto da

sua doação, elevando o total para US$60 milhões. Por

meio dos nossos esforços conjuntos com a Gavi e outros

parceiros, aumentaremos o acesso aos serviços de 

imunização de qualidade em todos os níveis - global, 

nacional e local - para beneficiar as crianças nos países

em desenvolvimento.  

UM NOVO DESAFIO

A sua Doação para a Campanha Uma

Vacina, Uma Vida: A Iniciativa Contra

o Sarampo é equiparada dólar por

dólar. Para fazer uma doação, visite o

site www.lcif.org/donate.


