
Diabetes: os Leões assumem a  
luta contra esta epidemia global



Uma intervenção muito importante

A casa de Len Dompke nas cercanias de Chicago fica 

a apenas 12 minutos de carro do hospital local. No 

entanto, a primeira vez que Dompke foi até lá, este foi 

um dos trajetos mais longos que percorreu na vida. Ir 

até lá significava reconhecer e mudar alguns hábitos 

nada saudáveis, o que não seria fácil.

Dompke estava na eminência de ser diagnosticado 

com diabetes tipo 2. Isso foi antes de ir ao Hospital de 

Elmhurst e continuar indo uma vez por semana durante 

um ano. Se algo não mudasse, ele se tornaria um dos 

400 milhões de cidadãos que vivem com a doença em 

todo o mundo. 

Os Leões do Distrito 1-J formaram uma parceria com 

a entidade médica Edward-Elmhurst Health (EEH) para 

criar um programa de prevenção do diabetes e inter-

venção no estilo de vida, que recebeu um subsídio de 

US$ 95.000 concedido pela Fundação de Lions Clubs 

International (LCIF). Graças a este incrível trabalho de 

equipe, Dompke teve uma nova oportunidade na vida.

Dompke, a personal trainer, a sua esposa e a coach do programa.
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O diabetes tipo 2 é uma doença na 

qual o corpo não usa a insulina da 

forma correta, podendo levar a sérias 

complicações de saúde, que incluem 

doenças de pele, problemas oculares 

e lesões nos nervos. Se nada for feito, 

pode levar à morte prematura. 

O número de pessoas com diabetes 

cresceu de 108 milhões em 1980 

para 422 milhões em 2014 e continua 

crescendo, conforme a Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 

A boa notícia é que, com mudanças 

na dieta e no estilo de vida, o diabetes 

tipo 2 pode ser evitado. E é aí que os 

Leões se envolvem.

Uma tendência que pode ser evitada 

Os subsídios do diabetes de LCIF podem conceder aos Leões até US$ 250.000. Os projetos normalmente apoiam 

a prevenção, informação e o melhor acesso ao tratamento do diabetes para populações carentes. LCIF também 

dá suporte a programas de retinopatia diabética por meio do SightFirst. Visite lcif.org/Subsídios para saber mais 

sobre o financiamento de subsídios que ajudam os distritos do Lions a desenvolverem e implementarem projetos 

humanitários de grande escala.

Os Leões servem a comunidade com muito entusiasmo através de um evento de exames do diabetes na Flórida, EUA.
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Os Leões atendem à convocação 

O programa que ajudou a colocar a vida de Len Dompke de novo nos trilhos, 

Dê uma guinada na sua saúde, é voltado diretamente a oferecer informações 

e recursos para adultos de baixa renda com risco de desenvolver o diabetes. 

Os Leões locais, com o apoio do subsídio de US$ 95.000 concedido por 

LCIF e profissionais da saúde do EEH, foram essenciais para o sucesso do 

programa. Cada Leão do Distrito 1-J envolvido no projeto foi treinado para 

ser um embaixador junto à comunidade que possa interceder pela prevenção 

do diabetes, facilitar reuniões informativas, interagir com os participantes do 

programa e realizar eventos de angariação de fundos. Este é um exemplo 

clássico dos Leões fazendo o que fazem melhor: servir!

A Companheira Leão Patty Worden trabalhou diligentemente 

ao lado dos associados do clube para aumentar a parte deles 

nos fundos necessários para o programa Dê uma guinada na 

sua saúde. “Fiquei muito surpresa quando fiz esse teste A1C 

e descobri que era pré-diabética. Depois de passar pelo pro-

grama, estou contando os meus passos, bebendo mais água 

e comendo mais alimentos frescos. Sinto-me melhor e tomo 

decisões mais saudáveis”, disse a Companheira Leão Patty. 

“Também tenho o benefício adicional de saber que meus  

colegas não poderiam aproveitar esta aula sem o apoio do meu 

Lions clube. Trabalhamos arduamente para proporcionar isso à 

comunidade. Tenho muito orgulho de ser Companheira Leão!” 
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Um plano criterioso

A meta do Dê uma guinada na sua saúde é simples: evitar ou retardar o avanço do diabetes tipo 2 para aqueles que sejam pré-diabéticas ou tenham 

fatores de risco para desenvolver a doença. Há quatro objetivos que apoiam essa meta:

Instruir os participantes 
sobre o pré-diabetes, 
diabetes, progressão e 
prevenção da doença, 
usando o currículo criado 
pelos Centros para o 
Controle e Prevenção de 
Doenças dos EUA (CDC).

Apoiar mudanças de 
comportamento  
sustentáveis relativas à 
dieta, atividade física e 
ao controle do peso.

Treinar os participantes 
em estratégias de gestão 
do estresse e para manter 
a motivação.

Desenvolver um 
plano personalizado 
de longo prazo para 
modificar o estilo de 
vida reduzindo o  
açúcar no sangue, 
controlando e  
mantendo a perda de 
peso e minimizando  
as complicações  
adicionais do diabetes.

5Diabetes: os Leões assumem a luta contra esta epidemia global



Depois de uma discussão muito honesta com o médico e uma inesperada 

cirurgia no joelho, Dompke, 61 anos, reuniu coragem para fazer o telefonema 

que mudaria a sua vida. Ele estava determinado a mudar as coisas e se tornar 

saudável - para sempre. 

Dompke já havia tentado, sem sucesso, perder peso por conta própria. O  

programa Dê uma guinada na sua saúde foi a tábua de salvação de que ele 

precisava. “Finalmente, tudo começou a fazer sentido: nutrição, exercícios  

e apoio, têm todos partes iguais na equação. O programa é bem mais do  

que apenas uma dieta. É uma mudança no estilo de vida, e ele me deu as  

ferramentas de que eu precisava para fazer mudanças definitivas”, explicou 

Dompke. “As aulas eram interessantes, os materiais eram de fácil leitura,  

as metas foram realistas, meus instrutores foram dedicados e astutos, e  

ninguém julgava ninguém”. 

Avançando rápido pelo programa de um ano, Dompke é uma versão mais  

forte, mais saudável e 36 quilos mais leve do que era antes! E o melhor de 

tudo, com o apoio dos Leões e o subsídio concedido por LCIF, ele não corre 

mais o risco de desenvolver o diabetes.

O sucesso que inspira 

Obrigado, Leões! Quero que todos saibam 

do bem que vocês estão fazendo para as 

nossas comunidades a cada dia.

- Len Dompke, beneficiário do subsídio do  

diabetes nos EUA
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Impacto mensurável

Os indivíduos em risco de desenvolver o diabetes 

de tipo 2 podem se inscrever no programa Dê 

uma guinada na sua saúde para tentarem tanto 

evitar a doença como melhorar a saúde geral e a 

qualidade de vida. Em pouco mais de um ano, o 

programa fez testes em 211 pessoas, das quais 

8% eram diabéticas e não sabiam. Outras 31% 

eram pré-diabéticas. Daquelas com pré-diabetes, 

57% se inscreveram no programa. 

O programa Dê uma guinada na sua saúde,  

apoiado pelos Leões do Distrito 1-J e por LCIF,  

já foi citado duas vezes por “efetivamente  

oferecer um programa de qualidade, que toma 

como base as evidências e atende todas as 

normas para ter reconhecimento do CDC”, o que 

coloca o programa em um grupo de elite dos  

programas de prevenção do diabetes . Na  

verdade, há apenas um outro hospital no estado 

de Illinois que oferece um currículo que já tenha 

recebido esta honra. Felizmente para Dompke, o 

programa do Edward Hospital de Elmhurst estava 

apenas a alguns minutos de distância dele.

Em todo o mundo, os Leões estão fazendo do diabetes o enfoque 
do serviço que oferecem. Para ajudar a alcançar o melhor resultado 
possível, criamos subsídios para assistir com projetos de larga escala 
ou relacionados. Cada projeto é específico e concebido pelos Leões 
locais para causarem o máximo impacto. 

Na Roménia, os Leões estão usando um subsídio de 

US$ 84.912 para criar acampamentos para diabéticos 

e grupos de apoio para adolescentes e suas famílias, 

fornecendo recursos informativos e recreativos em várias 

regiões do país.

US$ 84.912

No Sri Lanka, os Leões receberam uma doação de US$ 56.587 para 

renovar e equipar 5 centros comunitários de recursos que vão realizar 

testes do diabetes e fornecer ferramentas para a conscientização e 

informação para cerca de 60.000 pessoas nos próximos 2 anos. 

US$ 56.587 

Na Áustria, um subsídio de US$ 32.722 está 

financiando os serviços de instrução e apoio 

aos pacientes para adolescentes através de 

um acampamento de diabéticos do Lions. 

US$ 32.722 
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Vamos fazer a diferença juntos

O programa de subsídios do diabetes de LCIF oferece apoio financeiro para os 

Leões que busquem aumentar a conscientização, prevenção e iniciativas de 

gerenciamento do diabetes nas comunidades, muitas vezes em parceria com 

organizações do diabetes dos seus distritos. Os Leões podem se candidatar  

a fundos de subsídios de até US$ 250.000 para projetos impactantes que  

aprimorem e expandam os acampamentos de diabéticos; apoiem eventos  

abrangentes de exames do diabetes; aumentem o acesso a estabelecimentos  

de saúde de alta qualidade que ofereçam atendimento a diabéticos e aprimorem 

o conhecimento dos profissionais da saúde.

Este programa é uma prova de que os Leões estão fazendo uma grande diferença nas 
comunidades. Com a ajuda dos Leões de todo o mundo que apoiam LCIF, criamos 
algo que não está apenas mudando, mas salvando vidas. Este é apenas o começo do 
que podemos conseguir juntos. 
- Leão Jim Worden, Elmhurst Lions Club

Os Leões se empenham em melhorar a qualidade de vida 
das pessoas que vivem com diabetes em todo o mundo. 
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LCI e LCIF proporcionam igualdade de oportunidades

Esta é a história de uma única vida transformada graças ao Lions e LCIF. 
É apenas uma ideia do impacto do nosso trabalho e do que é possível. 
Agora você tem a chance de se juntar à luta contra o diabetes e fazer a 
diferença. Cada dólar conta e o seu poderia bancar um diagnóstico precoce 
que pode propiciar uma vida longa e saudável para alguém do outro lado 
da cidade ou do outro lado do mundo. Faça uma doação a LCIF hoje para 
tornar possível a detecção precoce do diabetes e o acesso ao tratamento 
adequado para diversas pessoas em todo o mundo.

Faça uma doação 
hoje mesmo!
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