
COMO CONCILIAR O DIABETES COM A INFÂNCIA   

“No acampamento, pude 
fazer amizade com 
crianças que têm a 
mesma doença. Com elas, 
pude falar tranquilamente 
sobre o diabetes e não me 
senti mais tão sozinho 
com meus problemas".

Essas palavras de alívio são do Thomas, um jovem 
adolescente que participou do Acampamento 
Leonísticos para Diabéticos na Áustria, uma experiência 
edificante viabilizada por um subsídio da Fundação de 
Lions Clubs International (LCIF) de quase US$ 34.000. 

Voltado à informar sobre o diabetes e a deixar as 
crianças serem crianças, o acampamento ensinou aos 
participantes como melhorar o controle metabólico, 
essencial para aqueles 
com diabetes, e 
proporcionou algo 
igualmente importante 
- a chance dos 
campistas se sentirem 
como as outras crianças 
enquanto se divertiam 
nadando, participando 
de esportes de campo e 
fazendo outras 
atividades. Junto com a 
equipe médica e não 
clínica disponível para 
medir os níveis de glicose no sangue dos campistas ao 
longo da semana, encontravam-se Leões, que ajudaram 
a organizar e implementar o acampamento de uma 
semana.

Aprender a contar carboidratos, calcular doses de 
insulina e administrar injeções é a realidade de muitas 
pessoas com diabetes. Mas os jovens com a doença 
merecem ter uma infância despreocupada e divertida. 
Graças a LCIF, crianças como o Thomas na Áustria e as 
pessoas que participam dos Acampamentos Leonísticos 
para Diabéticos em outras partes da Europa e do 
mundo podem ter uma vida mais feliz e saudável.

Diabetes

lcif.org

1 em cada 11 
adultos do 
mundo todo tem 
diabetes1

“No 
acampamento, 
pude fazer 
amizade com 
crianças que 
têm a mesma 
doença”.
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No Reino Unido, as complicações 
do diabetes causam 3,5 vezes mais 
mortes entre os mais pobres do que 

entre os mais ricos.5

Uma doença de proporções épicas
60 milhões. 

Esse é o número de pessoas que têm diabetes2 nesta parte do mundo. Mas isto é apenas o começo. Veja estes 
números preocupantes sobre a doença que a Organização Mundial da Saúde diz ser a oitava causa principal de morte 

no mundo3:  

9,5 milhões
Casos previstos até 2030: 10,1 milhões4

de adultos da Alemanha 
têm diabetes

21,2% dos gastos globais com o        
diabetes ocorrem na Europa 

Despesas em 2019:       
US$ 161,4 bilhões

Despesas previstas 
para 2030: US$ 168 
bilhões6

4,2 milhões  de 
mortes 
foram causadas  pelo 
diabetes

A causa e a cura do diabetes tipo 1 são desconhecidas; com-
bater o diabetes tipo 2 - geralmente causado pela má alimentação e falta de exercício - requer 
 programas de informação e de modificação de comportamento. Se não for tratado, o diabetes 
pode levar à cegueira, lesões nos nervos, insuficiência renal, acidente vascular cerebral, ataque 
cardíaco e muito mais7.

ISTO ACONTECE AQUI.  
ESTE É O QUADRO GLOBAL PARA O DIABETES EM 2019:

374 milhões
de pessoas estavam em 
 risco crescente do diabetes 
tipo 2

~463 milhões
Entre 20 e 79 anos de idade 
tinham diabetes
Casos previstos até 2045: 700 milhões

10% de toda as         
despesas com saúde   
entre adultos   
se deviam ao diabetes 

50%  
de casos de diabetes   
não foram                      
diagnosticados 

FONTES/OBS.: 1,4,6,7,8Federação Internacional do Diabetes; 2,3,5Organização Mundial da Saúde; os limites dos subsídios estão sujeitos a alterações

lcif.org/diabetes

LCIF E OS LEÕES

Bancando serviços 
e proporcionando 
soluções
Desde 2000, a prevalência do diabetes 
aumentou mais de 300%8. LCIF e os Leões 
estão presentes e fazem parte da solução 
desta epidemia global.

SUBSÍDIOS DO 
DIABETES 

bancam exames, acesso a 
estabelecimentos de saúde, 
informação, acampamentos

ATÉ US$ 250.000

SUBSÍDIOS 
EQUIPARADOS 

financiam custos de 
equipamentos e construção 

em larga escala

DE US$ 10.000 A US$ 
100.000

SUBSÍDIOS PARA O 
IMPACTO DE DISTRITOS E 

CLUBES JUNTO À COMUNIDADE 
se aplicam a projetos de distritos e 

clubes

O VALOR DOS SUBSÍDIOS 
VARIA

LCIF é a entidade concessora de subsídios que capacita os Leões a gerar um impacto maior nas suas comunidades e em todo o mundo. A 
grande maioria dos fundos que LCIF recebe vêm dos Leões; cem por cento de cada doação apoia o serviço Leonístico por meio de subsídios e 
programas de LCIF.

O diabetes é apenas uma das áreas de causa apoiada por LCIF e pela Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Com o apoio financeiro 
dos Leões e clubes de todo o mundo, a Campanha 100 está capacitando os Leões a aumentar o impacto dos serviços na visão, juventude, 
socorro após catástrofes e esforços humanitários, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes em mais áreas de 
causa, como o câncer infantil, fome e meio ambiente. 

APOIE O SEU SERVIÇO, 
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO 

lionsclubs.org/donate
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