
Mais de 2,2 bilhões  
de pessoas 
globalmente vivem 
com deficiências 
visuais1

PROPORCIONANDO A DÁDIVA DA VISÃO

Deficiências visuais. Elas 
consistem um problema de 
saúde importante para a 
faixa da população global 
que está envelhecendo, 
incluindo aqueles com mais 
de 50 anos na zona rural 
do norte da Grécia. Com o 
financiamento de subsídio 

da Fundação de Lions Clubs International (LCIF), os Leões 
literalmente se mobilizaram para proporcionar a dádiva 
de cuidados oftalmológicos a idosos de vilarejos remotos, 
onde o acesso a diagnóstico e tratamentos é um problema.

Para alcançar o objetivo 
um - avaliar a saúde ocular 
dos residentes - os Leões 
destinaram US$ 125.000 
em financiamento de LCIF 
para uma van equipada com 
instrumentos para exame 
da visão de alta tecnologia. 
Treinados no uso dos 
mesmos e acompanhados 
por técnicos oftalmológicos e 
oftalmologistas dos hospitais 
locais, os Leões começaram 
a viajar ao norte para 
transformar vidas.

"LCIF está viabilizando que 
façamos exames de visão em 
7.500 pessoas de 50 locais", disse a companheira  
Leão Tania Bekrodimitri. “A nossa van viaja de acordo  
com a necessidade. Cada paciente se submete a um 
exame básico, e aqueles com histórico de diabetes, ou 
sinais de glaucoma ou degeneração macular, fazem  
testes adicionais”. 

Os exames de visão são apenas um aspecto deste projeto 
de dois anos. Há mais fundos de subsídio de LCIF que 
bancam o treinamento especializado para oftalmologistas 
locais e a informação dos pacientes sobre doenças 
oculares e como evitar a progressão das deficiências visuais.

 

Com o 
financiamento 
de LCIF, os 
Leões se 
mobilizaram para 
proporcionar 
a dádiva de 
cuidados 
oftalmológicos.
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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 nesta parte do mundo:

A retinopatia diabética afeta 43% 
dos pacientes com diabetes tipo 2 no 
Reino Unido4 

Quase 7% dos noruegueses com 
mais de 50 anos têm deficiências 
visuais de moderadas a graves3

Classificação entre os países com maior 
incidência de deficiências visuais

Alemanha = 20

Turquia = 72

Rússia = 8

1 bilhão de pessoas 
vivem  com deficiências visuais 
que  poderiam 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

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

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, 

Equiparados e para o Impacto de Distritos e 

Clubes junto à Comunidade.

9,3 MILHÕES DE 
CIRURGIAS DE 

CATARATA REALIZADAS 

2,3 MILHÃO DE 
PROFISSIONAIS 
DE CUIDADOS 

OFTALMOLÓGICOS E 
AGENTES DA SAÚDE 

COMUNITÁRIA 
TREINADOS 

493 MILHÕES 
DE DOSES DE 

MEDICAMENTO 
PROPORCIONADAS 
PARA O TRACOMA, 

ONCOCERCOSE

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 esforços humanitários, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes em mais áreas de causa, 
como o câncer infantil, fome e meio ambiente. 

APOIE O SEU SERVIÇO, 
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO 

lionsclubs.org/donate
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