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A cada 2 minutos,
uma criança é
diagnosticada
com câncer
1

DOMINADO POR GRATIDÃO
“Começamos com a
máquina de hemodiálise
convencional, mas por
causa da gravidade e
da instabilidade da
criança, era muito difícil
de fazê-la nele”, explica a
Dra. Renata Seixas.

Câncer

infantil

Dra. Renata estava
falando de um menino
que atendeu no hospital
de câncer pediátrico em
Sorocaba, Brasil, Grupo
de Pesquisa e Assistência
ao Câncer Infantil, mais conhecido como GPACI. O
hospital oferece tratamento de câncer para crianças de
famílias que podem não ter condições de pagar pelos
cuidados em outro lugar. Com cada vez mais crianças
precisando de cuidados, o equipamento do hospital
não conseguia dar conta.

“Sem a nova
máquina, ele
teria morrido.”

Os Leões locais, que conheciam o hospital, sabiam
que precisavam ajudar. Com um Subsídio Equiparado
de cerca de US$ 99.000 da Fundação de Lions Clubs
International (LCIF), os Leões ajudaram a atualizar o
hospital, facilitando um melhor atendimento para mais
pacientes. Logo após a instalação do equipamento, o
hospital recebeu um paciente com câncer em estágio
avançado. “Com certeza, sem a nova máquina, ele
teria morrido”, disse a Dra. Renata. “Só por isso já valeu
o projeto.”

lcif.org

A verdadeira história pode não ser conhecida
É difícil ter uma visão abrangente do câncer infantil, pois os registros de câncer geralmente não estão
disponíveis na maioria dos países de baixa e média renda2. Além disso, muitos casos de câncer infantil
não são diagnosticados e, portanto, não são documentados. Isso é o que se sabe nesta parte do mundo:

Impacto anual

17.500 novos casos
>8.000 vidas perdidas

A cada 4 horas
uma criança morre de
câncer no México3

5

Incidência em crianças
na América Latina

1 em 2

por milhão

crianças diagnosticadas
com câncer em ambientes
de poucos recursos morre6

Leucemia 48,7
Linfomas 16,7
4
Tumores no sistema nervoso central 23

ISSO ACONTECE AQUI. GLOBALMENTE, O CÂNCER INFANTIL ESTÁ ASSIM:

57% dos casos de câncer
infantil não são diagnosticados
em partes do mundo7
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INFANTIL

O câncer é a principal causa
de morte em crianças
300.000 novos casos anualmente
em crianças de 0 a 19 anos9

LCIF E OS LEÕES

Financiam serviços,
trazem soluções
A ocorrência global de câncer infantil é
maior do que se pensava10. LCIF financia
o trabalho humanitário global desde 1968,
existe e faz parte da solução.

SUBSÍDIOS PARA
CÂNCER INFANTIL
apoiam projetos que
aliviam a carga familiar
US$ 10.000 US$ 150.000

lcif.org/childhoodcancer

SUBSÍDIOS
EQUIPARADOS
Financiam custos de
construção e equipamento

SUBSÍDIOS PARA
O IMPACTO DE DISTRITOS
E CLUBES JUNTO À
COMUNIDADE
aplicáveis a projetos locais
dedistritos e clubes
VALOR DO
SUBSÍDIO VARIA

US$ 10.000 US$ 100.000

FONTES/OBS.: 1St. Baldrick’s Foundation; 2,9Organização Mundial da Saúde; 3ArcGIS; 4Cancer Atlas; 5,6Pan American Health Organization;
7
The Lancet; 8Nações Unidas; 10American Childhood Cancer Organization; os limites dos subsídios estão sujeitos a alterações

LCIF é a entidade concessora de subsídios que impulsiona os Leões para que gerem 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.
O Cânder Infantil é apenas uma das áreas de causa apoiadas porLCIF e pela Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Com o apoio
financeiro dos Leões e clubes de todo o mundo, a Campanha 100 está impulsionando os Leões a aumentar o impacto dos serviços na área da
visão, juventude, socorro após catástrofes e esforços humanitário, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes nas
áreas de causas, como o câncer infantil, fome e meio ambiente.
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APOIE O SEU SERVIÇO,
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO
lionsclubs.org/donate

