
ALÍVIO SOBRE RODAS

Saber que seu filho 
tem câncer é algo 
incompreensível. É algo 
que causa mudança de 
vida e é aterrorizante. 
E, infelizmente, as taxas 
de câncer infantil estão 
aumentando. 

Na Bósnia e Herzegovina, o único hospital que oferece 
tratamento de câncer para crianças não tem um 
programa de acompanhamento. Com 75 por cento das 
crianças apresentando 
complicações após o 
tratamento, este era um 
problema sério.

Os Leões, juntamente 
com uma organização 
local sem fins lucrativos, 
criaram um plano para 
fornecer atendimento gratuito a crianças em todo o 
país com um programa de acompanhamento móvel. 
Com quase US$ 37.000 em fundos de Subsídios 
Equiparados da Fundação de Lions Clubs International 
(LCIF), os Leões compraram um veículo, equipando-o 
com o equipamento médico necessário para realizar os 
cuidados de acompanhamento. Agora, até 200 crianças 
se recuperando de câncer a cada ano, junto com suas 
famílias, recebem cuidados vitais e apoio de um médico, 
enfermeira, psicólogo, assistente social e educador, 
que viajam para as casas dos pacientes para prestar 
cuidados, e levar esperança. 

“Estou muito feliz por estar sentada em nossa van, 
sabendo que trazemos um sorriso aos rostos das 
crianças”, disse Nejra Musich, que sobreviveu ao câncer 
infantil e agora é conselheira. “Estamos felizes por ter 
vivido para ver isso acontecer.”

A cada 2 minutos, 
uma criança é 
diagnosticada com 
câncer1

lcif.org

“Trazemos um 
sorriso aos 
rostos das 
crianças.”
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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 em 
áreas de causas, como câncer infantil, fome e meio ambiente. 

APOIE O SEU SERVIÇO, 
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO 

lionsclubs.org/donate
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lcif.org/childhoodcancer

FONTES/OBS.: 1St. Baldrick’s Foundation; 2,3Cancer Atlas; 4ExPO-r-Net; 5The Lancet; 6Nações Unidas; 7Organização Mundial de 
Saúde; 8American Childhood Cancer Organization; limites de subsídios sujeitos a alterações

LCIF E OS LEÕES

Financiam serviços,  
trazem soluções
A ocorrência global de câncer infantil é 
maior do que se pensava8. LCIF financia o 
trabalho humanitário global desde 1968, 
existe e faz parte da solução.

 
SUBSÍDIOS PARA  
CÂNCER INFANTIL 

apoiar projetos que  
aliviam a carga da família 

US$ 10.000 - 
US$ 150.000

SUBSÍDIOS 
EQUIPARADOS 

Financiam custos de 
construção e equipamento

 US$ 10.000 - 
US$ 100.000

SUBSÍDIOS PARA  
O IMPACTO DE DISTRITOS  

E CLUBES JUNTO À 
COMUNIDADE 

aplicáveis a projetos locais  
dedistritos e clubes

VALOR DO                           
SUBSÍDIO VARIA

Uma história de devastação e sonhos
Nenhuma criança merece ter câncer. No entanto, linfomas, leucemias e outras formas da 

doença comum em crianças são a dura realidade para muitos jovens europeus e suas famílias.             
Há tristeza, mas também esperança.

TAXA DE   
       SOBREVIVÊNCIA  
DO CÂNCER 
          INFANTIL

≥80 ≤20

ISSO ACONTECE NA EUROPA. GLOBALMENTE, O CÂNCER INFANTIL ESTÁ ASSIM:

57% dos casos de  
câncer infantil não  
são diagnosticados  
em partes do mundo5

O câncer é a principal causa  
de morte em crianças                          
300.000 novos casos anualmente  
em crianças de 0 a 19 anos7

países 
desenvolvidos países menos 

desenvolvidos6

Incidência de câncer         
por milhão de crianças
- Leucemia 49,1
- Linfomas 16,3
- Tumores no sistema nervoso       
   central 36,62

90%                              
Taxa de cura

de linfoma de Burkitt em 
países de alta renda3

Custos por paciente/
caso

Médico e não-médico:  
>~180.000€

Produtividade perdida: 
>~933.000€4


