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Mais de 2,2 bilhões
de pessoas globalmente
vivem com deficiências
visuais
1

Visão

PROPORCIONANDO UM FUTURO MAIS CLARO NO
PARAGUAI
Inaugurado em 2018, a
Clínica de Oftalmologia do
Lions Clube de Coronel
Bogado (LCCBOC),
no departamento rural
de Itapúa, já realizou
inúmeros eventos de
exames; um oftalmologista
viaja periodicamente ao
local com seu próprio
equipamento para oferecer exames oftalmológicos básicos
a residentes próximos, que se encontram entre os mais
pobres do Paraguai.
Embora a LCCBOC tenha sido um farol de esperança
e saúde para muitos que, de outra forma, não teriam
acesso a atendimento
oftalmológico econômico
ou de nenhum tipo, os
Leões sabiam que uma
clínica de padrão mais
alto poderia atender
melhor a comunidade.
Com um subsídio de
mais de US$ 60.000
da Fundação de Lions
Clubs International (LCIF),
os Leões ajudaram a
transformar a clínica com
equipamentos e tecnologias modernas permanentemente
instaladas para tratar erros de refração e encaminhar de
forma mais eficiente os pacientes com catarata, retinopatia
diabética, doenças oculares pediátricas, degeneração
macular e glaucoma. Os novos equipamentos estão
ajudando a aumentar a capacidade de pacientes da clínica
em 30% ao ano, em cinco anos, para mais de 3.400
consultas por ano.

"Tornamos o
atendimento
oftalmológico
abrangente mais
conveniente e
acessível".

"Tornamos o acesso ao atendimento oftalmológico
abrangente mais conveniente e mais econômico", disse
o administrador do subsídio, Leão Daniel Dominguez.
“Os Leões e LCIF deram aos nossos vizinhos um
presente precioso”.

lcif.org

Vendo claramente as coisas
A visão está na linha de frente dos serviços Leonísticos há mais de um século. Embora tenham
sido feitos grandes avanços, o trabalho tem que continuar, pois estatisticamente, os problemas
relacionados à visão se encontram assim nessa parte do mundo:

13%
dos peruanos com mais de 50
anos têm deficiências visuais de
moderadas a graves3

Classificação entre os
países com maior incidência
de deficiências visuais

México = 19
Brasil = 112

7%

No Equador,
da cegueira é
causada por retinopatia diabética4

ISSO ACONTECE AQUI.
ESTE É O QUADRO GLOBAL PARA OS DESAFIOS COM A VISÃO:

1 bilhão de pessoas vivem com

deficiências visuais que p
 oderiam ter
sido evitadas ou podem ser corrigidas5

US$ 14,3 bilhões

são necessários para tratar os casos
existentes de erro de refração e
catarata no mundo todo6

O número de deficiências para se
enxergar de longe não tratadas em
muitas regiões de baixa e média renda
é 4 vezes maior do que o número
nas regiões de alta renda7

LCIF E OS LEÕES

Bancando serviços e proporcionando soluções
Mais de US$ 365 milhões em subsídios SightFirst de LCIF ajudaram os Leões a mostrar ao mundo um futuro
melhor. Continuaremos a fazer parte da solução, somando a esse progresso:

Visite lcif.org/vision para saber mais e acessar
informações sobre os subsídios do SightFirst,
Equiparadose para o Impacto de Distritos e

9,3 MILHÕES
DE CIRURGIAS
DE CATARATA
REALIZADAS

Clubes junto à Comunidade.

2,3 MILHÕES
DE PROFISSIONAIS
DE ATENDIMENTO
OFTALMOLÓGICO E
AGENTES DA SAÚDE
COMUNITÁRIA
TREINADOS

493 MILHÕES
DE DOSES DE
MEDICAMENTO
PROPORCIONADAS
PARA O TRACOMA,
ONCOCERCOSE
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LCIF é a entidade concessora de subsídios que capacita os Leões a gerar um impacto maior nas suas comunidades e em todo o mundo. A
grande maioria dos fundos que LCIF recebe vêm dos Leões; cem por cento de cada doação apoia o serviço Leonístico por meio de subsídios e
programas de LCIF.
A visão é apenas uma das áreas de causa apoiada por LCIF e pela Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Com o apoio financeiro dos
Leões e clubes de todo o mundo, a Campanha 100 está capacitando os Leões a aumentar o impacto dos serviços na visão, juventude, socorro
após catástrofes e trabalho humanitário, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes em áreas de mais causas,
como o câncer infantil, fome e meio ambiente.
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APOIE O SEU SERVIÇO,
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO
lionsclubs.org/donate

