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Estatísticas sobre o diabetes: Organização Mundial da Saúde

O diabetes é atualmente uma das doenças com crescimento mais rápido no 
mundo, afetando atualmente 422 milhões de pessoas de todas as raças, níveis 
de renda, idade e até mesmo crianças. Como Leões e Leos, dedicamo-nos a 
combater a epidemia de diabetes para melhorar a qualidade de vida, fortalecer 
famílias e revitalizar comunidades.

As nossas metas
• Inteirarmo-nos e instruir as nossas comunidades a respeito do diabetes.
• Criar ambientes que inspirem e apoiem estilos de vida saudáveis.
• Aumentar o acesso ao tratamento, medicamentos e equipamento para diagnóstico do 

diabetes.
• Melhorar a coordenação e apoio a normas e planos nacionais relativos ao diabetes.

Mensagem do Presidente Naresh sobre o diabetes
“Lions Clubs International não vai ficar parado, vendo esta doença aumentar.  Nos 
empenharemos na prevenção e tratamento desta doença”.

O que é o diabetes? 
O diabetes é uma condição crônica que ocorre quando o corpo não consegue produzir 
insulina suficiente ou usar a insulina disponível corretamente. A glicose permanece no sangue, 
o que em última análise pode levar à lesão nos nervos, órgãos e vasos sanguíneos. Há três 
tipos principais de diabetes:
• Diabetes tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico destrói as células produtoras de 

insulina e o corpo não consegue produzir insulina. Geralmente se desenvolve em crianças 
e adolescentes, mas pode acontecer em qualquer idade.

• Diabetes tipo 2 ocorre quando a insulina é produzida, mas não devidamente absorvida 
pelo organismo. Está aumentando na maioria dos países, mas simples medidas relativas 
ao estilo de vida têm se mostrado eficaz na sua prevenção ou retardamento. Em âmbito 
mundial o acesso a informações é tremendamente necessário. 

• Diabetes gestacional ocorre em mulheres grávidas afetando um em cada sete 
nascimentos. Se não for devidamente controlado, as mulheres correm um risco maior de 
complicações durante o parto. Os bebês podem nascer com um alto peso de nascimento, 
dificuldades respiratórias ou açúcar no sangue e correm o risco de desenvolver diabetes 
tipo 2 no futuro, bem como as mães. 

Participe da luta contra o diabetes
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Por que precisamos participar da luta:

O diabetes é considerado uma epidemia global — 642 milhões 
de pessoas terão diabetes até 2040

Estima-se que 422 milhões de adultos atualmente tenham 
diabetes

O diabetes é a sexta principal causa de mortalidade no mundo e 
a sexta principal causa de mortalidade entre as mulheres

1 pessoa morre de diabetes a cada 7 segundos 

5 milhões de pessoas morrem de diabetes a cada ano

50% das pessoas portadoras do diabetes nem mesmo sabem 
disto

77% das pessoas com diabetes vivem em países de baixa e 
média renda

O diabetes afeta a todos nós
Há chance de que você conheça alguém com diabetes. Visite 
fightdiabetes.lionsclubs.org para um exercício que permite refletir sobre essas 
ligações pessoais com os companheiros associados do clube.

Participe da luta contra o diabetes
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