
TRIPLIQUE 
SEU
IMPACTO

Durante os próximos três anos, a Fundação Gates equiparará  
em 2:1 cada dólar que o Rotary destinar à erradicação da pólio,  

até US$50 milhões por ano.

+ =
Pode comprar:

75 
caixas térmicas para 
transportar a vacina 
antipólio e mantê-la 
em condição de uso

COMO AJUDAR

Saiba mais Divulgue Doe 

endpolio.org/pt Doe agora

150 
coletes para identificar 
os voluntários durante 
atividades de combate  

à pólio

600 
canetas de tinta roxa  
para marcar o dedo 

mindinho das crianças 
que já foram vacinadas

Sua
doação

25$

Fundação Bill e 
Melinda Gates

50$

Total contribuído à 
luta contra a pólio

75$



CONTAGEM REGRESSIVA
PARA ENTRAR 
PARA A HISTÓRIA

“Estamos MUITO PRÓXIMOS de eliminar a 
pólio. Apesar dos desafios, já percorremos 
mais de 99% do caminho e podemos 
terminar o trabalho se mantivermos 
nossos esforços.” — Bill Gates

944-PT—(417)



 
 

PRECISAMOS DE
FUNDOS PARA 
ERRADICAR  
A PÓLIO

Vacinar
400 milhões de 

crianças contra a pólio 
anualmente.

Contratar
mais de 150.000 agentes 
de saúde para ir de porta 

em porta a procura de 
crianças.

Se a pólio não for erradicada,
centenas de crianças poderão ficar paralisadas.  
Os custos de atendimento médico global sofrerão 
um grande aumento e haverá uma piora na 
qualidade de vida de muitas crianças. 

Há menos casos de poliomielite hoje do que em qualquer  
outra época na história, e nós não desistiremos até  

eliminarmos a doença completamente. Falta muito pouco  
para um mundo livre da pólio e precisamos de sua ajuda.

A sua doação salvará vidas e dará a uma criança a 
chance de um futuro promissor.

endpolio.org/pt Doe agora

Melhorar
a habilidade de vigilância  

e monitoramento de 
sistemas para detectar 
novos casos do vírus 
selvagem da pólio. 



Para melhorar vidas. 
16 milhões de pessoas estariam paralisadas hoje se não tivessem 
sido vacinadas contra a pólio.

Para investir no futuro. 
Se a poliomielite não for erradicada, dentro de 10 anos 200.000 
crianças poderão ficar paralisadas anualmente. Um mundo livre da 
pólio será um lugar mais seguro para todas as crianças do mundo.

Para melhorar a saúde infantil. 
As redes de vigilância e campanhas de vacinação contra pólio também 
monitoram outros problemas da saúde infantil, como deficiência de 
vitaminas e sarampo, possibilitando que sejam combatidos mais cedo.

Para economizar dinheiro. 
Um mundo livre da pólio economizará mundialmente de US$40 
a US$50 bilhões em custos com a saúde nos próximos 20 anos.

Para entrar para a história. 
A erradicação da pólio será uma das maiores conquistas da saúde 
pública de todos os tempos, pois será a segunda doença, depois da 
varíola, a ser eliminada no mundo.
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5 PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA

ERRADICAR  
A PÓLIO


