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Área Jurisdicional 2 Canadá

Estatísticas globais

Visão Geral de Área Jurisdicional

População adulta  
27,1 milhões

Adultos com diabetes 
2,6 milhões

Prevalência regional

9,6%

Casos de diabetes não diagnosticados 
793.560

Mortes relacionadas ao diabetes 
11.300

Crianças com diabetes Tipo 1 
(0-19 anos)

18.930

u   1 em cada 11 
adultos têm diabetes

u     Mais de 425 
milhões 
de pessoas têm diabetes. Até 2045 
este número chegará a 629 milhões

 

 
 
 

u      1 em cada 2  
adultos com diabetes não são 
diagnosticados (212 milhões), e 
correm maior risco de desenvolver 
complicações prejudiciais e 
dispendiosas

u     352 milhões  
de pessoas correm o risco de 
desenvolver diabetes do Tipo 2, que 
está aumentando na maioria dos 
países 

u     Mais de 1,1 milhão 
de crianças vivem com  
diabetes do Tipo 1

u      4 milhões de mortes  
foram causadas por diabetes em 
2017 

u     79%  
dos adultos com diabetes vivem em 
países de baixa e média renda 

u     1 em cada 7 
Mais de 21 milhões de nascidos 
vivos  
(1 em cada 7) foram afetados pelo 
diabetes durante a gravidez em 2017 

u     727 bilhões 
Em 2017, o diabetes causou, pelo 
menos, 727 bilhões de dólares em 
gastos com saúde —12% do total  
gasto com adultos.

PRECISA DE MAIS INFORMAÇÕES?

Visite lionsclubs.org para saber como Lions Clubs International 

está servindo na linha de frente do diabetes

EM PARCERIA COM

Fonte de dados: Atlas do Diabetes, Federação Internacional do Diabetes (IDF), 8ª edição, 2017. Visite diabetesatlas.org para mais informações.
Lions Clubs International expressa sua gratidão à IDF por sua liderança na comunidade global do diabetes.

Número de clubes  
nesta região:

Nº médio de adultos com diabetes na 
comunidade de cada clube

3.736 697



País/território
População 
adulta

(20-79 anos)

Casos de 
diabetes

(20-79 anos)

Prevalência nacional 
do diabetes 

(%)

Casos de diabetes 
não diagnosticados  

(20-79 anos)

Crianças com  
diabetes do Tipo 1 

(0-19 anos)

Mortes relacionadas 
ao diabetes

(20-79 anos)

Total de 
Lions 
clubes

Média de 
adultos c/
diabetes por 
comunidade

Canadá 27.141.150 2.603.200 9,59 793.560 18.930 11.300 3.736 697

Membro da IDF: Diabetes Canada  |  Cidade: Toronto  |  Fone: +1 416 363 3373 

Total 27.141.150 2.603.200 9,59% (média) 793.560 18.930 11.300 3.736 697 (média)

Folha Informativa do Diabetes de 2018-19

*Estimativa de dados de países semelhantes fornecida pela IDF.     05/18 PO


