
ENTRE EM AÇÃO
ELIMINE UMA DOENÇA PARA SEMPRE



Hoje, 19 milhões de pessoas que teriam ficado paralíticas,  
estão caminhando e 1,5 milhão de pessoas que teriam morrido, 
estão vivas.

PARA MELHORAR  
A QUALIDADE DE VIDA

Se todos os esforços de erradicação forem interrompidos hoje,  
a pólio poderá ressurgir e paralisar 200.000 crianças 
anualmente. Um mundo livre da pólio será um mundo  
mais saudável para todas as crianças.

PARA INVESTIR  
NO FUTURO

PARA MELHORAR  
A SAÚDE INFANTIL
Redes de vigilância da pólio e campanhas de vacinação também 
monitoram outros problemas de saúde, como a carência 
de vitaminas e o sarampo, permitindo que sejam tratados 
prontamente. 

Graças aos esforços globais para erradicar a pólio, mais de 
US$27 bilhões já foram economizados em custos relacionados 
à saúde desde 1988. A expectativa é que mais US$14 bilhões 
sejam economizados até 2050. 

PARA DIMINUIR OS CUSTOS  
DE SERVIÇOS DA SAÚDE

O fim da pólio será uma das maiores conquistas na história  
da saúde pública, sendo a segunda doença humana, depois  
da varíola, a ser erradicada globalmente. 

PARA ENTRAR  
PARA A HISTÓRIA

5 MOTIVOS PARA 
ERRADICARMOS  
A PÓLIO
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Durante a luta para eliminar a pólio, mostramos o que podemos fazer 
quando unimos nossas forças. Podemos livrar o mundo da pólio,  

mas para tanto, precisamos entrar em ação juntos. 

IMUNIZAR
mais de 400 milhões

de crianças contra a pólio
anualmente

MELHORAR
os sistemas de vigilância 

contra doenças para 
detectar o vírus da pólio  

em pessoas ou  
no meio ambiente

CONTRATAR
mais de 150.000 agentes
da saúde para irem de  

porta em porta a fim de 
vacinar cada criança

Se a pólio não for erradicada, centenas de milhares de crianças  
poderão ficar paralíticas dentro de 10 anos. Haverá um  

aumento dramático nos custos globais de serviços da saúde e  
uma piora drástica na qualidade de vida das pessoas  

afetadas pela doença.

SUA DOAÇÃO SALVARÁ VIDAS E DARÁ ÀS CRIANÇAS A CHANCE 
DE UM FUTURO MAIS SAUDÁVEL.

 
Doe agora em endpolio.org/pt   

O FINANCIAMENTO É ESSENCIAL  
PARA ERRADICAR A PÓLIO



“O Rotary foi a primeira organização a incentivar a 
iniciativa para livrar o mundo da pólio, e inúmeros 
rotarianos participaram de esforços de arrecadação 
de fundos, vacinação e defesa da causa. A etapa final 
para um mundo livre da poliomielite é a mais difícil 
— e vamos precisar da ajuda de cada rotariano para 
chegar até o fim. Mas, estou confiante de que, juntos, 
nós vamos eliminar a pólio.” 

Bill Gates,  
co-chair da Fundação Bill e Melinda Gates

TRIPLIQUE SEU  
IMPACTO

A Fundação Bill e Melinda Gates irá 
equiparar, na proporção de 2:1, cada dólar 

que o Rotary destinar à erradicação da pólio, 
até US$50 milhões por ano.

Sua doação 

25US$

da Fundação Bill e 
Melinda Gates 

US$50
+

Total para a luta contra a pólio 

US$75
ESSE DINHEIRO PODE COMPRAR:

150 
Coletes para identificar os agentes da 
saúde e permitir que administrem as 

vacinas com segurança

75
Transportadores para manter as  

vacinas frias e eficazes

600
Canetas roxas para marcar os  
dedos mindinhos das crianças  

que já foram imunizadas

endpolio.org/pt   

COMO AJUDAR

SAIBA MAIS.
COMPARTILHE.
DOE.

Os clubes são incentivados a doar anualmente 
US$1.500 ou mais à iniciativa de erradicação da 
pólio e os distritos a alocarem todo ano rotário 
pelo menos 20% do seu FDUC à causa. Clubes 
e distritos que assim fizerem receberão um 
certificado de reconhecimento.
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