
Primeira Cúpula Global de Vacinas destaca progresso notável rumo à vacinação de todas 

as crianças  

 

Líderes globais se unem para dar a todas as crianças um começo de vida saudável 

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 23 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- Mais de 300 

líderes mundiais, especialistas em saúde e desenvolvimento, vacinadores, celebridades, 

filantropos e líderes empresariais vão se reunir amanhã em Abu Dhabi na primeira Cúpula 

Global da Vacina para endossar o papel fundamental que as vacinas e a imunização 

desempenham para dar às crianças um começo de vida saudável. Apesar do enorme progresso, 

uma criança ainda morre a cada 20 segundos de doenças evitáveis, como pneumonia, rota vírus, 

sarampo e meningite. 

Para ver os recursos de multimídia associados com este comunicado de imprensa, por favor, 

clique em: http://www.multivu.com/mnr/61396-bill-and-melinda-gates-foundation-first-global-

vaccine-summit 

A cúpula, focada no poder das vacinas, acontece durante a Semana Mundial de Imunização (de 

24 a 30 de abril) para manter o ritmo da Década das Vacinas, uma visão e compromisso de 

atingir todas as pessoas com as vacinas que elas precisam. A erradicação da pólio é um marco 

importante nesta visão. 

Bill Gates, copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates, fará uma palestra para comemorar o 

progresso e homenagear os indivíduos, comunidades, parceiros e nações que tornaram possível o 

sucesso. O discurso será transmitido ao vivo em www.globalvaccinesummit.org. 

"As vacinas servem para salvar vidas e proteger as crianças durante toda a vida", disse Bill 

Gates, copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates. "Ao investir em sistemas de imunização 

mais fortes, podemos proteger os nossos ganhos contra a poliomielite e levar até as mães e 

crianças outros serviços de saúde." 

O mundo está se unindo em torno do Plano de Ação Global de Vacinas, aprovado por quase 200 

países em maio do ano passado, para desenvolver vacinas melhores e mais acessíveis e entregá-

las através de sistemas de imunização de rotina mais fortes. Se tivermos sucesso, podemos salvar 

mais de 20 milhões de vidas e prevenir quase um bilhão de doenças até 2020. Isto vai poupar 

cerca de US$ 12 bilhões em custos de tratamento e obter mais de US$ 800 bilhões em ganhos 

econômicos, uma vez que as crianças vacinadas viverão mais, com mais saúde e serão mais 

produtivas. 

"A Cúpula Global de Vacinas é uma reunião histórica de líderes e inovadores globais cuja 

colaboração pode ter um impacto significativo e positivo na garantia de uma sociedade global 

saudável. Sob a orientação de Sua Alteza Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente dos 

Emirados Árabes Unidos e governante de Abu Dhabi, continuamos empenhados em apoiar a 
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entrega de vacinas que salvam vidas para as crianças de todo o mundo", disse Sua Alteza Sheikh 

Mohamed bin Zayed Al Nahyan. 

"A imunização é uma das maneiras mais econômicas para prevenir doenças e proteger as vidas 

jovens", disse o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon. "O sucesso mundial até agora na luta 

contra a poliomielite mostra o quanto podemos avançar. Nosso grande avanço veio graças a uma 

aliança internacional de parceiros. Hoje, temos uma janela de oportunidade para acabar com a 

pólio para sempre." 

A Cúpula da Global de Vacinas está sendo realizada em parceria com Sua Alteza Geral Sheikh 

Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e vice comandante 

supremo das Forças Armadas dos EAU, o secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon e 

Bill Gates, copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates. 

Os participantes da cúpula que inclui ministros de saúde, profissionais de saúde da linha de 

frente, organizações não governamentais internacionais e doadores, vão discutir como a 

comunidade global pode garantir que todas as crianças tenham acesso às vacinas, como o roteiro 

para a erradicação da pólio funciona e as oportunidades conferidas pela nova vacina e inovações 

de entrega. A agenda completa da cúpula está disponível aqui.  

Os parceiros organizadores da Cúpula Global de Vacinas são: UNICEF, Organização Mundial da 

Saúde, Iniciativa Global para a Erradicação da Pólio, GAVI Alliance, e Fundação Bill & 

Melinda Gates. 

O trabalho dos Emirados Árabes Unidos com a Fundação Bill & Melinda Gates: 

Em janeiro de 2011, Sua Alteza Geral Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro 

de Abu Dhabi e vice comandante supremo das Forças Armadas dos EAU e Bill Gates, 

copresidente da Fundação Bill & Melinda Gates, prometeram um total de US$ 100 milhões, US$ 

50 milhões de cada parceiro, para a compra e distribuição das vacinas vitais que irão salvar 

crianças afegãs e paquistanesas e prevenir a doença durante toda a vida. A parceria está 

resultando na imunização de aproximadamente cinco milhões de crianças no Afeganistão contra 

seis doenças mortais e ajudará os funcionários da Organização Mundial de Saúde e UNICEF a 

atingir cerca de 35 milhões de crianças no Afeganistão e Paquistão, com vacinas orais contra a 

poliomielite. 

Sobre a ONU e as vacinas 

A imunização atinge 80 por cento das crianças do mundo, salvando 2,5 milhões de vidas por ano. 

Apesar desses sucessos, ficam faltando 23 milhões de crianças a cada ano, principalmente das 

comunidades mais pobres e vulneráveis. Para alcançar os não imunizados, as Nações Unidas e 

seus parceiros apoiam a aquisição de vacinas e os mecanismos de distribuição, fortalecem os 

sistemas de saúde locais, ajudam a garantir o financiamento sustentável para a imunização e 

defendem a redução das desigualdades no acesso às vacinas essenciais e outras intervenções que 

salvam vidas. 
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Fundação Bill & Melinda Gates 

Guiada pela crença de que toda vida tem igual valor, a Fundação Bill & Melinda Gates trabalha 

para ajudar todas as pessoas a levar uma vida saudável e produtiva. Nos países em 

desenvolvimento, a fundação se concentra em melhorar a saúde das pessoas e lhes dar a 

oportunidade de se livrarem da fome e da pobreza extrema. Nos Estados Unidos, ela procura 

garantir que todas as pessoas, especialmente aquelas com menos recursos, tenham acesso às 

oportunidades que precisam para ter sucesso na escola e na vida. Com sede em Seattle, 

Washington, a fundação é dirigida pelo CEO Jeff Raikes e o copresidente William H. Gates Sr., 

sob a direção de Bill e Melinda Gates e Warren Buffett.  

FONTE  Bill & Melinda Gates Foundation 

 

Para fotografia de alta-resolução e filmagem com qualidade de transmissão, por favor, acesse: 

www.thenewsmarket.com/gatesfoundation. 

 

CONTATO: Bill & Melinda Gates Foundation, +1.206.709.3400, media@gatesfoundation.org.  
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