
Programa Strides: Leões pela conscientização sobre o diabetes
Promovendo a conscientização, prevenção e controle do diabetes
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O que é o Programa Strides: Leões pela conscientização sobre o diabetes?
Strides é um evento positivo que promove a amizade e o envolvimento comunitário, além de unir os
Leões para que possam agir de forma proativa, conscientizando as pessoas sobre a prevenção e
controle do diabetes. O programa Strides incorpora atividade física por meio de caminhadas
comunitárias, corridas, ciclismo, dança, ou qualquer outro tipo de exercício.  

Missão do Strides
A missão do programa Strides: Leões pela Conscientização sobre o Diabetes é capacitar os
Leões para se unam na luta contra o diabetes implementando esta iniciativa nas comunidades.

A necessidade
O diabetes está aumentando no mundo inteiro. Mais de 360 milhões de pessoas sofrem de diabetes.
Até 2035, a Federação Internacional da Diabetes (IDF) estima que mais de 592 milhões de pessoas
em todo mundo terão a doença. O diabetes debilita e pode matar... a cada 8 segundos, alguém
morre em decorrência de complicações do diabetes. A retinopatia diabética é a principal causa 
da cegueira.  

Objetivos do programa
     • Aumentar o interesse dos Leões para a conscientização sobre o diabetes
     • Capacitar os Leões para que se unam na luta contra o Diabetes!
     • Gerar interesse comunitário para os eventos Strides 
     • Promover um estilo de vida saudável através de exercícios, e atividades que

requerem movimento 
     • Instruir os Leões para que saibam implementar o

evento Stride com facilidade e muita confiança
     • Transmitir o sentido de otimismo e apoio

comunitário para aqueles afetados pela doença
     • Prevenir a perda da visão ao despertar a

conscientização acerca do diabetes e sobre a
retinopatia diabética 

     • Aumentar a visibilidade do Lions na comunidade
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Recursos do Strides
Lions Clubs International desenvolveu o kit informativo Strides: Leões pela conscientização sobre
o diabetes oferecendo materiais e recursos necessários para organizar um evento Strides de
sucesso. O kit contém um guia de atividades, modelo de formulário de inscrição, comunicado à
imprensa, anúncios de utilidade pública, fatos sobre o diabetes, e muito mais. Todos os
componentes do kit podem ser baixados do site www.lionsclubs.org, ou solicitados na sede de Lions
Clubs International, a um baixo custo.

Para obter mais informações sobre o Strides: Leões pela conscientização sobre o diabetes,
acesse o webstide de LCI www.lionsclubs.org fazendo a busca pelo termo “Strides”, ou envie um 
e-mail para programs@lionsclubs.org.

As seguintes organizações podem oferecer recursos e informações adicionais: 

Federação Internacional de Diabetes (IDF)
www.idf.org

Organização Mundial da Saúde (WHO)
www.who.org

Associação de Educação e Acampamentos para Diabéticos (DECA)
www.diabetescamps.org

Programa Nacional de Educação sobre Diabetes (NDEP)
www.ndep.nih.gov

MedicAlert Foundation
www.medicalert.org/groups/lions


