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Junte-se a nós! 
Juntos podemos combater à diabetes. Ajude-nos a
promover a conscientização acerca da diabetes e
as suas complicações sérias. Veja aqui como você
e seu clube podem mobilizar a comunidade:      

n Patrocine um evento do Strides para
promover mais conscientização 

n Realize uma feira de saúde em uma escola
ou centro comunitário

n Coordene refeições ou transporte para um
acampamento infantil de diabéticos 

n Convide profissionais da área da saúde para
falar em eventos no seu clube e distrito 

n Crie parcerias com profissionais da saúde
locais para organizar a realização de exames
de detecção de diabetes e de visão 

n Trabalhe junto às populações de maior risco
de diabetes

n Distribua materiais instrutivos para aumentar
a conscientização da comunidade 

n Organize um grupo de apoio para pessoas
com diabetes

n Informe-se de como pode ajudar com os
programas de diabetes na sua comunidade

Parcerias pela Diabetes
Os Leões trabalham em conjunto com profissionais
locais da saúde, associações de diabetes e
parcerias nacionais para levar a informação,
materiais e recursos mais adequados às
comunidades. As parcerias de Lions Clubs
International no trabalho relativo à diabetes incluem:

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

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

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

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

“Nenhum país está imune à diabetes, nenhum
país tem todas as respostas para este inimigo
comum. Nenhum país conseguiu ainda reverter 
o aumento de prevalência da doença. Para 
derrotar a diabetes precisaremos de todo o
comprometimento e sabedoria que 
conseguirmos reunir.” 

Jean Claude Mbanya, Presidente da 
Federação Internacional da Diabetes (2009-2012)

Para mais materiais e recursos sobre diabetes,
inclusive sobre a Strides…Marcha do Lions
pela conscientização acerca da diabetes,
visite o website de Lions Clubs International 
em www.lionsclubs.org e digite “diabetes” na
caixa de busca.

Conscientização e
Ação acerca 
da Diabetes

O Lions apóia a luta
contra a Diabetes!
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Por que a Diabetes é importante?
A diabetes está aumentando mundialmente…A
diabetes é uma doença que atinge os jovens e idosos,
ricos e pobres. Mais de 360 milhões de pessoas
sofrem de diabetes. Até 2030, a Federação
Internacional de Diabetes (IDF) estima que mais de 550
milhões de pessoas em todo mundo terão a doença.  

A diabetes debilita e pode matar...A cada 8
segundos, alguém morre em decorrência de
complicações da diabetes. Ela está entre as 10
principais causas de deficiências: dezenas de milhões
de pessoas com diabetes sofrem de sérias condições,
como doença cardíaca, derrame, amputação dos
membros inferiores, retinopatia diabética (perda da
visão ou cegueira causada pela doença diabética dos
olhos) e insuficiência renal.  

A diabetes é uma grande ameça mundial à
segurança e prosperidade humana…A diabetes
empobrece famílias e sobrecarrega sistemas de saúde.
Uma grande proporção dos quatro milhões de
pessoas que morrem diariamente em decorrência da
diabetes está nos seus anos mais produtivos (entre 40
e 60 anos), resultando em um alto custo econômico à
sociedade. Crianças morrem de diabetes Tipo 1 em
países de baixa e média renda, porque elas não têm
acesso à insulina que lhes é vital.

A diabetes pode ser evitada?
Praticar exercícios físicos moderados e manter um peso
corporal saudável pode ajudar a prevenir a diabetes do 
Tipo 2. Até o momento, não existe uma terapia
comprovada que previna ou cure a diabetes Tipo 1.

Tipo 1: Geralmente se
desenvolve durante a infância. 

• O sangue produz pouca
ou nenhuma insulina, o
hormônio que ajuda a
glicose do sangue a entrar
nas células 

• As pessoas com o Tipo 1
necessitam receber
insulina diariamente

• O Tipo 1 contabiliza de 
3 a 5% de todos os casos
de diabetes do mundo

Tipo 2: Geralmente se
desenvolve em adultos, apesar
de estar aumentando de
incidência em crianças e
adolescentes de todos 
os países. 

• O corpo não produz ou
não usa bem a insulina 

• As pessoas com o Tipo 2 
frequentemente necessitam
tomar remédios ou
receber insulina  

• Ele contabiliza mais de
90% de todos os casos de
diabetes do mundo 

Diabetes gestacional (GDM):
É qualquer intolerância à glicose
que surge ou é identificada
pela primeira vez durante a
gestação. Estima-se que afete
uma em cada 25 gestações no
mundo todo.

O QUE é a Diabetes?
A diabetes significa que a glicose no
sangue, também conhecida como açúcar
do sangue, está muito alta. A glicose vem
da comida que comemos, e as células
pegam a glicose e transformam em
energia. Mas ter glicose demais no corpo
não é saudável. Há três tipos principais
de diabetes:

Os Leões fazem a diferença
Os Leões têm um grande comprometimento com o
combate à diabetes e a doença diabética dos
olhos. Seja realizando exames nas comunidades
locais ou se voluntariando em acampamentos
recreativos para diabéticos, eles atendem
diretamente às necessidades de diversas maneiras:

n Ajuda à comunidade 
Os Leões trabalham unidos para melhorar os
programas existentes ou para oferecer
serviços vitais onde eles não existem, como:

Programas de instrução à comunidade
Exames de diabetes e visão 
Oferecendo medicamento e materiais 
a famílias necessitadas

Dando apoio às fundações e 
acampamentos recreativos para 
diabéticos

n Strides…Programa de Marcha do Lions 
pela conscientização acerca da diabetes
As pessoas diabéticas necessitam manter
um peso saudável e ser fisicamente ativas
diariamente. O Programa Strides permite que
os Leões incentivem e capacitem as
comunidade para se unirem à luta contra a
diabetes. Os eventos Strides podem incluir
uma caminhada, um circuito de bicicleta ou
outra atividade física para promover os
benefícios do exercício saudável.

n Eventos anuais para conscientização 
acerca da diabetes
Os Leões de todo o mundo observam dias
especiais que promovem a conscientização
acerca da diabetes e suas complicações,
como a retinopatia diabética (perda da visão
ou cegueira provocada pela doença diabética
dos olhos).  

Dia Mundial da Visão (outubro) 
Campanha de Ação para Serviços 
Globais, “Compartilhando a Dádiva da 
Visão” (outubro)

Mês da Conscientização acerca da 
Diabetes (novembro)

Dia Mundial da Luta Contra a Diabetes 
(14 de novembro)

Dia de Alerta Contra a Diabetes 
(a 4ª terça-feira de março – EUA)
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