A diabetes é
considerada uma
das maiores
emergências de
saúde do século XXI,
pela sua crescente
incidência e prevalência
a nível mundial.

1 em cada 11 pessoas tem diabetes.

6

seg

1 pessoa morre com diabetes.
5 milhões de mortes em 2015.

A diabetes é uma das doenças mais frequentes no mundo e é
considerada uma epidemia mundial, com tendência a aumentar,
especialmente no que diz respeito à diabetes tipo 2, muito
associada a maus hábitos alimentares e falta de atividade física.

Em Portugal:

No Mundo:
2016

2040

422
M

642
M

Pessoas com diabetes
a nível mundial

Entre os 20
e os 70 anos

+1M

%

de Portugueses
tem diabetes.

90% das pessoas com
diabetes mellitus tipo 2

70% destes casos podiam ter sido
prevenidos com alimentação saudável
e prática de exercício regular

Pessoas adultas com diabetes têm

2-3x

risco superior de enfarte do miocárdio
e acidente vascular cerebral (AVC)

A diabetes tem custos
económicos significativos, que
incluem o aumento dos gastos
em cuidados de saúde, a perda
de rendimento e de
produtividade de pessoas com
diabetes e seus familiares.

8%-10%

da despesa total nacional
em Saúde no ano de 2015
foi em custos associados
ao tratamento da diabetes

Complicações tardias da diabetes
Macrovasculares

Microvasculares

(lesões dos pequenos vasos sanguíneos)

(lesões dos grandes vasos sanguíneos):

Retinopatia, nefropatia e neuropatia

doença coronária, doença cerebral e
doença arterial dos membros inferiores.

Neurológicas, macro
e microvasculares

Outras complicações

(incluem alterações a nível dos vasos sanguíneos
e das terminações nervosas)

pé diabético e neuropatia

disfunção sexual, infeções,
cancro, obesidade etc.

Como melhorar a vida
das pessoas com diabetes

Diagnóstico
precoce

Com o apoio de:

Acesso a cuidados
adequados

Alimentação
saudável

Prática de exercício
regular
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