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Dia Mundial
do Diabetes
14 de novembro

Dia Mundial do
Diabetes 2021

E

ssa é uma data importante para o diabetes, e para
nós também. Foi a partir de um encontro pelo Dia
Mundial do Diabetes, no Maracanã, que esse grupo se
formou e, que desde então, já produziu 53 edições da
revista. Alguns colaboradores saíram, outros entraram,
caras novas e espíritos novos também estão fazendo
parte agora.
O que nos levou a isso? Passar a informação correta. Quando o tema do Dia Mundial fala em acesso e, no
Brasil, foi adaptado também para a informação, observamos que estamos fazendo a nossa parte.
Por tudo isso, o Dia Mundial do Diabetes é tão importante e merece muitas matérias. São vários conteúdos que estão disponíveis no site www.emdiabetes.
com.br.
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Diabetes around the world | 2021
Number of adults (20–79 years) with diabetes worldwide

Highlights

North America & Caribbean (NAC)

World
784 million

2030

643 million

2021

537 million

46%
increase

2045

63 million

2030

57 million

2021

51 million

24%
increase

2045

69 million

2030

67 million

2021

61 million

13%
increase

2045

260 million

2030

238 million

2021

206 million

The total number of people with
diabetes is predicted to rise to
643 million (1 in 9 adults)
by 2030 and 784 million
(1 in 8 adults) by 2045.

27%
increase

4 in 5 people with diabetes
(81%) live in low income and
middle-income countries.
Diabetes caused 6.7 million deaths
in 2021 – 1 every 5 seconds.
An estimated 44% of adults living
with diabetes (240 million people)
are undiagnosed. Almost 90% of
these people live in low income
and middle-income countries.

IDF Diabetes Atlas 10th Edition

2045

537 million adults
(20-79 years) are living with
diabetes worldwide – 1 in 10.

Western Pacific (WP)

Europe (EUR)

Diabetes was responsible for
an estimated USD 966 billion in
global health expenditure in 2021.
This represents a 316% increase
over the last 15 years.
541 million adults worldwide,
or 1 in 10, have impaired glucose
tolerance, placing them at high
risk of developing type 2 diabetes.
68% of adults with diabetes
live in the 10 countries with
the highest number of people
with diabetes.

Corporate sponsors
The IDF Diabetes Atlas 10th edition has been produced thanks to educational
grants from Novo Nordisk, Pfizer-MSD Alliance and Sanofi:

Africa (AFR)

South & Central America (SACA)
2045

49 million

2030

40 million

2021

32 million

50%
increase

2045

55 million

2030

33 million

2021

24 million

134%
increase

2045

136 million

2030

95 million

2021

73 million

Need more information?

South-East Asia (SEA)

Middle East & North Africa (MENA)

87%
increase

2045

152 million

2030

113 million

2021

90 million

Visit www.diabetesatlas.org

68%
increase

Scan QR code
Contact atlas@idf.org

Décima Edição do Atlas de
Diabetes da IDF

E

m dezembro será lançada a décima edição do Atlas do
Diabetes da International Diabetes Federation (IDF). O
principal intuito do material é ser um recurso para quem
precisa tomar decisões sobre cuidados e prevenção do
diabetes e para aqueles que procuram influenciar essas
decisões.
Nesta nova edição, os especialistas do IDF relatam um
aumento global contínuo na prevalência de diabetes, confirmando o diabetes como um desafio global significativo para a saúde e o bem-estar de indivíduos, famílias e
sociedades, trazendo dados como 81% adultos com diabetes viverem em países de baixa e média renda.
A equipe da Revista EmDiabetes, que acompanha os
lançamentos desde 2000, quando nem existe um site específico, está atenta para divulgar os resultados, assim que
forem publicados.
Mais informações no site da Revista, com reportagem
da equipe (Eduarda Marques de Menezes, Luiz Couto e
Gabriel Figueiredo) em parceria com a Agência UVA, do
projeto educacional com a DC Press / Revista EmDiabetes.
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Convidado do Mês:
Dr. Levimar Araújo

E

m novembro, mês do Dia Mundial do Diabetes, aconteceu uma live especial com a consultora científica
da Revista Em Diabetes, Claudia Pieper, e o atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o
Dr. Levimar Rocha Araújo, já eleito presidente para a gestão 2022/2023. Os temas foram o 14 de novembro, os
100 anos da descoberta da insulina e a importância na
visibilidade do tema. O encontro aconteceu no perfil da
Revista no Instagram.
Sob mediação da jornalista Cris Dissat, a palestra registrou uma boa participação do público e o então vice-presidente, o Dr. Levimar, ressaltou a importância do Dia
Mundial do Diabetes para a difusão de conhecimento,
sem exceção.
O endocrinologista é o nosso convidado do mês. A
live também está disponível no nosso canal no Youtube www.youtube.com/revistaemdiabetes.
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Com a Palavra, Dra. Claudia Pieper

Educando
Educadores em
Diabetes On-line
Por Claudia
Pieper

O

Psicóloga Graça Camara

projeto Educando Educadores (EE) é uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD e a ADJ
Diabetes Brasil, com apoio da Federação Internacional
de Diabetes das Regiões Sul e Central da América – IDF
SACA. Este projeto é coordenado pela psicóloga Graça
Camara.
É um Curso de Qualificação em Educação em Diabetes
para profissionais de saúde, iniciado em junho de 2008.
Foram realizadas até outubro de 2019, 38 edições e certificados mais de 2000 profissionais. Estes profissionais
qualificados, desenvolveram seus próprios projetos educativos, e envolveram outros profissionais de saúde, pessoas com diabetes e seus cuidadores, impactando assim
a população como um todo.
A partir da pandemia do COVID 19, o Curso, que era
50% prático e 50% expositivo e integralmente presencial,
não pode mais ser realizado neste formato.
Mas, com a demanda de novos alunos e evolução da
equipe responsável em técnicas de ensino à distância, foi
realizada a 39ª e 40ª edição em um formato totalmente
online. Conheça mais detalhes no site da Revista
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Congresso de Diabetes
Aberto ao Público

A

lém de compreender melhor sobre o tratamento do
diabetes, é importante saber que existe uma permanente preocupação em estudar e se atualizar através de
pesquisas, estudos e novas formas de tratamento. Tudo
pensando em trazer o máximo de normalidade ao dia a
dia de quem tem diabetes.
Por isso, os congressos médicos são tão importantes.
A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) realizará, entre
os dias 25 e 28 de novembro o 23° Congresso, acontecendo de forma virtual - o Diabetes 2021.
O grande número de participantes, e equipes multiprofissionais, prova a importância de atividades como esta
na área médica, em que se abordam temas envolvendo
a alimentação, pesquisa, tecnologia, medicamentos, prevenção, estudos de casos etc.
Este ano, o Congresso abre espaço para a participação do público.
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Por Trás da Notícia:
Congresso da SBD

H

á anos sou apaixonada por coberPor Cristina
tura de congressos na área méDissat
dica, como já venho contando aqui
na coluna. E, em tanto tempo, o que
não faltam são histórias. Aproveitando a reportagem
sobre o Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes,
que acontece esse mês, lembrei de um desafio que ultrapassamos com a equipe da Revista.
O projeto, que foi apresentado e aprovado pela Servier,
era o de montar uma redação da nossa revista dentro de
um estande durante o Congresso. Até aí, isso já fez parte
de nossos projetos para outros eventos. A questão era outra. O desafio era lançar a edição especial da Revista um
dia após a realização do evento em São Paulo, ainda no
formato anterior com muitas páginas.
O Diabetes 2017 terminava em um sábado e no domingo a edição especial da Revista estava prontinha e publicada. Como fizemos? Dá uma lida na matéria no site,
onde conto essa nossa aventura de bastidores. Temos
certeza que vão se divertir.
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Revista EmDiabetes
•
•
•
•
•

Site - www.emdiabetes.com.br
Twitter - @rev_emdiabetes
Instagram - @emdiabetes
Facebook - @revistaemdiabetes
Youtube - @revistaemdiabetes

Email - contato@emdiabetes.com.br

9 - novembro - 2021 • nº 54

