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O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo, porém,
facilmente evitável. As mortes anuais por sarampo atingiram 
mínimos históricos, mas apesar do progresso impressionantes, o
sarampo continua sendo uma ameaça global, com grandes surtos
da doença em algumas regiões do mundo. 

Sarampo:

n É a principal causa da mortalidade infantil, sendo que 
pode ser prevenido através de imunização.

n Mata 335 crianças diariamente, podendo causar sérios 
efeitos colaterais, como perda da visão e da audição, 
pneumonia e danos cerebrais.

n Pode ser prevenido com uma vacina que custa menos 
de US$1,00.

Linha do Tempo sobre a Campanha Uma Vacina, Uma Vida

n 2010: Os Leões fizeram parceria com a Iniciativa contra o 
Sarampo e com a Fundação Bill e Melinda Gates para 
lançarem programas piloto em países africanos, vacinando 
mais de 41 milhões de crianças. 

n 2011: Dando continuidade a um programa piloto bem-sucedido, 
os Leões foram desafiados pela Fundação Bill e Melinda Gates 
a angariarem US$10 milhões no combate ao sarampo. 

n 2012: Os Leões excederam a meta de angariar US$10 milhões 
por meio da campanha Uma Vacina, Uma Vida. Programa do 
Lions de Iniciativa Contra o Sarampo.

n 2013: LCIF e os Leões anunciaram uma nova parceria com 
a GAVI Alliance. Como parte desta parceria, os Leões 
prometeram angariar US$30 milhões até o centésimo 
aniversário de Lions Clubs International, em 2017. 

A GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and 
Immunisations) foi fundada no ano 2000 para financiar 
vacinas para crianças em mais de 70 países, considerados 
os mais pobres do mundo.   

n A missão da GAVI é salvar a vida das crianças e 
proteger a saúde das pessoas, aumentando o acesso 
à imunização nos países mais pobres do mundo.

n Desde o ano 2000, 440 milhões de crianças foram 
imunizadas contra mortes evitáveis por vacinação, 
inclusive contra o sarampo.

n Até 2020, espera-se que mais de 700 milhões de crianças 
sejam imunizadas contra o sarampo e a rubéola. 
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Lembre-se de:

R Agradecer aos clubes pelo tempo dedicado e
pela generosidade

R Solicitar aos clubes e indivíduos que considerem
fazer uma doação online no site www.lcif.org

R Prometer que responderá a todas as perguntas

R Entrar em contato com o clube dentro de uma
semana da sua apresentação para dar
prosseguimento
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Além de apoiar a GAVI Alliance, LCIF apoiará a mobilização 
social do Leões e os esforços de defesa da causa em países 
considerados como prioritários. Os Leões estarão envolvidos em:

n Desempenhar um papel fundamental nos esforços de:

n Continuar promovendo os programas de imunização de rotina 
em nível nacional, conforme necessário.

n Promover a Semana Mundial de Imunização e campanhas de
vacinação

• Anúncios no rádio e televisão
• Livretos e folhetos
• Eventos especiais
• Educação das famílias por meio de visitas de porta em porta

Uma Vacina, Uma Vida: Iniciativa Contra o
Sarampo do Lions

n Uma oportunidade para LCIF e os Leões aumentarem o 
nível de apoio à vacinação, ajudando a imunizar mais 
de 114 milhões de crianças  

n Desafia os Leões de todo o mundo a angariarem 
US$ 30 milhões até o nosso 100º aniversário em 2017

n Para cada US$1,00 arrecadado pelos Leões, o Departamento 
de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido e a 
Fundação Bill e Melinda Gates estarão equipando com 
também US$1,00.

n Incluindo os fundos equivalentes, o valor de US$60 milhões
serão angariados para os trabalhos de imunização


