
Uma vacina salva uma vida:
O trabalho de LCIF e dos Leões 
para terminar com o sarampo

Ao lado dos nossos parceiros,
visamos fornecer vacinas 

para mais de 

87,8 milhõeS 
de criançaS

Com o apoio da LCIF, 
os Leões têm trabalhado em

21países
onde o sarampo representa
uma grande ameaça à saúde

A vacina contra o sarampo
evitou 

17,1 milhõeS 
de morteS

entre os anos de 2000 e 2014

A Fundação de Lions Clubs  
International vai angariar 

US$ 30 milhões
até 2017 para combater 

o sarampo

Fontes: Organização
Mundial da Saúde e 
Centros para o Controle
e Prevenção de Doenças
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  O que é o sarampo?

  •  Uma infecção viral contagiosa que ataca primeiro o sistema 
     respiratório e depois desenvolve uma erupção cutânea. 90%
     das pessoas sem imunidade contrairão o vírus ao se exporem
  • 30% dos sobreviventes apresentam complicações, que podem 
     incluir a perda permanente da audição, cegueira e morte
  •  Uma das doenças que mais podem ser evitáveis pela vacina
  •  Encontra-se em todas as partes do mundo
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  Como o sarampo impacta o mundo

  •  O sarampo é a causa da morte de 145.000 pessoas por ano
  • Ele tira a vida de 335 crianças a cada dia
  •  É uma das principais causas de morte infantil evitável por meio 
     de vacina
  •  O sarampo é 6 vezes mais infeccioso do que a gripe
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  Por fim ao sarampo

  •  Instruir, arrecadar dinheiro, fornecer vacinas 
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  O nosso plano de ação

  •  Trabalhar com os nossos parceiros e Leões em todos os lugares 
       para garantir que as vacinas cheguem às crianças e que as 
       crianças cheguem às vacinas 
n

  Os nossos parceiros 

  •  Gavi, Aliança das Vacinas
  •  Fundação Bill e Melinda Gates
  •  Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento 
     Internacional (DFID)
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  Como os Leões podem ajudar 

  •  Em âmbito de clube
     º Organizar eventos de angariação de fundos, tais como concertos,
       jantares, bailes, eventos esportivos e doar o dinheiro arrecadado 
       para LCIF
     º Pedir ao Coordenador de LCIF do seu clube para fazer uma 
       apresentação sobre o sarampo

  • Leões individualmente
     º Divulgar através da mídia social, boca a boca ou em publicações 
       como o jornal local
     º Voluntariar-se em centros de vacinação
     º Doar ainda hoje! Um dólar pode salvar uma vida
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    Em 2013, LCIF se uniu ao Fundo Equiparado da Gavi e seus parceiros,
Fundação Bill e Melinda Gates e o Departamento do Reino Unido
para o Desenvolvimento Internacional (DFID). O fundo vai equiparar
dólar por dólar as iniciativas contra o sarampo de LCIF (Uma vacina
salva uma vida). Até março de 2017, tinham sido pagos US$ 22,5
milhões do nosso compromisso de US$ 30 milhões com a Gavi.
Quando atingirmos a nossa meta de US$ 30 milhões, a equiparação
da Gavi nos levará a US$ 60 milhões angariados
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    Até o final de 2017, estima-se que os Leões e LCIF terão mobilizado
mais de US$ 85 milhões para a luta contra o sarampo
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