
  

 

 

 

 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

Lions International e a Associação de Especialistas no Atendimento e Instrução 
sobre o Diabetes estabelecem uma aliança cooperativa 

 

As duas organizações assinaram um memorando de entendimento 
 

Oak Brook nos EUA, 7 de dezembro de 2022 – Lions International e a Associação de Especialistas no 
Atendimento e Instrução sobre o Diabetes (ADCES) recentemente expandiram um Memorando de 
Entendimento (MOU) para estabelecer uma aliança cooperativa na luta contra o diabetes tipo 2. As duas 
organizações colaborarão para ajudar a prevenir ou retardar o diabetes tipo 2 e melhorar a qualidade de 

vida das pessoas com diabetes nos EUA. 
 

O diabetes afeta 425 milhões de adultos em todo o mundo, com o total previsto para chegar a 629 milhões 
até 20451. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 37,3 milhões de americanos – 
11,3% da população dos EUA – têm diabetes; um em cada quatro não sabe que tem a doença. Outros 96 
milhões de adultos, ou um em cada três americanos, têm pré-diabetes, uma condição séria que aumenta o 
risco individual de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardíacas e derrames. Apenas dois em cada 10 
indivíduos com pré-diabetes estão cientes do risco que têm. 

 

Em resposta a esse baixo nível de conscientização sobre pré-diabetes e diabetes, Lions International e a 
ADCES trabalharão juntos para conectar os Lions/Leo clubes dos EUA aos profissionais do diabetes da 

ADCES em âmbito comunitário. Através de instrução, compartilhamento de recursos e programação 
comunitária, os Leões, Leos e membros da ADCES aumentarão a conscientização sobre pré-diabetes e 
diabetes, encaminharão indivíduos com diabetes para programas de atendimento (DSMES) e de instrução 
ao autocontrole do diabetes e conectarão pessoas com pré-diabetes a programas intensivos de mudança 
de estilo de vida que podem prevenir ou retardar a doença. A assinatura do MOU solidifica uma parceria 
que funcionará nacionalmente. 

 

As duas organizações concordam em cooperar de boa-fé para atingir esses objetivos comuns com o intuito 

de prevenir ou retardar o diabetes tipo 2 e melhorar a qualidade de vida das pessoas diagnosticadas com a 
doença: 

 

• Aumentando a conscientização sobre o diabetes e pré-diabetes por meio de 
programas de instrução comunitária 

• Conectando indivíduos com alto risco de diabetes tipo 2 e complicações do 
diabetes tipo 2 com programas DSMES e de prevenção do diabetes



• Criando projetos colaborativos de serviço para o diabetes, tais como Strides: Leões 
pela Conscientização e Prevenção do Diabetes e programas de mudança de estilo de 
vida  

 

Os Leões servem a um mundo carente resolvendo algumas das questões mais prementes que 
a humanidade enfrenta, incluindo a redução da prevalência de diabetes e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas diagnosticadas. “Lions Clubs International e Fundação de Lions 
Clubs International se dedicam a empoderar Leões e Leos de todo o mundo na luta contra o 
diabetes, servindo comunidades, uma de cada vez”, disse Brian E. Sheehan, presidente 
Internacional de Lions International. “Estamos honrados em unir forças com a ADCES. Cada um 
de nós consegue fazer muito bem por si, mas juntos podemos realizar muito mais e causar um 
impacto maior nas comunidades de todo o país”.  
 

“A ADCES sem orgulha de fazer parceria com Lions International para promover recursos que 

ajudam as pessoas a prevenir, retardar ou controlar o diabetes tipo 2”, disse Angela M. Forfia, 

MA, diretora adjunta dos programas de instrução e prevenção do diabetes da ADCES. “Através 

do nosso trabalho em conjunto, esperamos conectar mais pessoas com esses recursos. Ao 

aumentar a conscientização sobre pré-diabetes e diabetes e esses serviços eficazes, os Leões e 

Leos podem causar um impacto real nas comunidades locais”. 
 

Lions International é a maior organização de serviços do mundo. Graças a 1,4 milhão de associados 
Leões de Lions Clubs International em mais de 49.000 clubes e ao apoio financeiro de subsídios da 
Fundação de Lions Clubs International, Lions International assume alguns dos maiores desafios 
enfrentados pelas nossas comunidades e pelo mundo. Por meio dos nossos esforços locais e globais, 
melhoramos a saúde e o bem-estar, fortalecemos as comunidades e apoiamos os necessitados. 
 

A ADCES é uma organização profissional interdisciplinar dedicada a melhorar o atendimento 
para o pré-diabetes, diabetes e cardiometabólicos por meio de instrução, controle e 

assistência inovadores. Com mais de 12.000 profissionais associados, como enfermeiros, 
nutricionistas, farmacêuticos, especialistas em exercícios e outros, a ADCES possui uma ampla 
rede de profissionais que trabalham com pessoas que têm, são afetadas ou estão em risco de 

desenvolver diabetes. 
 
 

 
Contato com a mídia: Shauna Schuda, Gerente do Departamento de Relações Públicas 

Fone: (630) 468-7075 
E-mail: shauna.schuda@lionsclubs.org 

 
Contato com a mídia: Danielle McNary, Gerente de Marketing e Comunicações  
Fone: (312) 601-4805 
E-mail:dmcnary@adces.org 
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