
MELHORANDO A CONSCIENTIZAÇÃO E OS 
RESULTADOS   

"O problema é complexo", 
disse o ex-diretor 
internacional Dr. Nicolás 
Jara, sobre a luta do 
Equador contra o 
diabetes. "A nossa 
estratégia para lidar com 
ele também deve ser". A 
Federação Internacional 

do Diabetes (IDF) reporta que 5,5% dos adultos 
equatorianos vivem com diabetes2, cujas mortes tiveram 
um aumento 
assombroso de 51% em 
10 anos3. Sendo a 
obesidade um fator de 
risco importante, e tendo 
a porcentagem de 
crianças equatorianas 
com sobrepeso dobrado 
nas últimas três 
décadas4, isso fica bem 
claro: A luta é real.

Além dos fundos 
angariados localmente, 
os Leões estão alocando 
estrategicamente um 
subsídio para o Diabetes da Fundação de Lions Clubs 
International (LCIF) de quase US$ 65.000 para colaborar 
com a Casa de la Diabetes, uma organização membro 
da IDF, para oferecer treinamento e informações 
necessárias aos residentes de Cuenca e Guayaquil.

“Faltam conhecimentos fundamentais no Equador. 
Queremos resolver isso de forma eficiente e eficaz ”, 
disse Jara. Os Leões estão formando uma parceria com 
a Casa de la Diabetes para treinamentos sobre 
prevenção e gerenciamento do diabetes para mais de 
150 profissionais da saúde, que depois realizarão 
workshops instruindo milhares de pacientes com 
diabetes e pré-diabetes. Os Leões também estão 
realizando feiras sobre saúde para mais milhares e 
expandiram um acampamento noturno para crianças 
aprendendo a conciliar suas doenças com a infância.

1 em cada 11 
adultos do 
mundo todo tem 
diabetes1
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Um subsídio de 
US$ 65.000 
de LCIF para o 
diabetes está 
proporcionando 
treinamento e 
informação.



15,3%

Uma doença de proporções épicas
49,1 milhões. 

Esse é o número previsto de pessoas na região da América do Sul e Central (SACA) com diabetes até 20455. 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 mundo6: 

127 mil jovens da SACA 
têm diabetes tipo 1

95,8 mil vivem no Brasil7

75% de todos os 
gastos governamentais com 
saúde estão relacionados 
ao diabetes no México8

é o aumento previsto 
para os gastos de 
saúde com o diabetes 
na SACA até 20309

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 

4,2 milhões  de 
mortes 
foram causadas  pelo 
diabetes

A causa e a cura do diabetes tipo 1 são desconhecidas; combater 
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 
mais10.

lcif.org/diabetes 

LCIF E OS LEÕES

Bancando serviços 
e proporcionando 
soluções
Desde 2000, a prevalência do diabetes 
aumentou mais de 300%11. LCIF e os Leões 
estão presentes e fazem parte da solução 
desta epidemia global.

FONTES/OBS.: 1,2,5,7,9Federação Internacional do Diabetes; 3Instituto Nacional de Estatística e Censos; 4Intercâmbio Global dos Dados de Saúde; 6,10,11Organização Mundial da Saúde; 8Centro Nacional de Informação Biotecnológica; os limites 
dos subsídios estão sujeitos a alterações

SUBSÍDIOS DO 
DIABETES 

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

ATÉ US$ 250.000

OS 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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