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Diabetes na América do
Sul e Central

32 milhões de

adultos (20-79)

vivem com

diabetes na

região da IDF

SACA em 2019.

Estima-se que

esse número

aumente para

49 milhões em

2045 .

42% das

pessoas que

vivem com

diabetes na região da IDF SACA não são diagnosticadas .

O diabetes é responsável por 243.000 mortes na região

da IDF SACA em 2019.

34 milhões de adultos (20-79) na região da IDF SACA têm

tolerância prejudicada à glicose (IGT) , o que os coloca

em alto risco de desenvolver diabetes tipo 2.

1 em cada 7 nascidos vivos na região da IDF SACA é

afetado por hiperglicemia na gravidez.

US $ 70 bilhões foram gastos em cuidados de saúde para

pessoas com diabetes em 2019 - 9% do total da despesa

global em diabetes.
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Fonte: Atlas de Diabetes da IDF 9a Edição 2019

Diabetes e doenças cardiovasculares
(DCV)

Pessoas com diabetes

correm maior risco de

desenvolver doenças

cardiovasculares (DCV) .

As DCV são uma das

principais causas de

morte e incapacidade em pessoas com diabetes e uma

barreira ao desenvolvimento sustentável.

Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes (IDF), em

parceria com a Novo Nordisk, iniciou o estudo Levando

Diabetes ao Coração para avaliar o conhecimento e a

conscientização sobre DCV entre pessoas com diabetes tipo

2. Os dados foram coletados entre setembro de 2017 e maio

de 2018 por meio de um questionário on-line em 32

idiomas. Um total de 12.695 participantes de 133 países em

todas as sete regiões da IDF participou do estudo. O

questionário foi composto por 17 perguntas, divididas nas

seguintes seções: demogra�a; Conhecimento de risco de

Utilizamos cookies para garantir que você
obtenha a melhor experiência em nosso site.
Também coletamos informações pessoais e
compartilhamos informações sobre o uso do site.
Veja nossa Política de Privacidade

Eu aceito cookies deste site. Aceita

https://www.diabetesatlas.org/
https://www.idf.org/cvd
https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease/taking-diabetes-to-heart.html
http://www.idf.org/privacy-policy.html
https://www.idf.org/our-network/regions-members/south-and-central-america/diabetes-in-saca.html


DCV; Conscientização de risco de DCV; educação em DCV

pelos pro�ssionais de saúde; e fontes de informação CVD.

936 respostas foram recebidas da região da IDF nas

Américas do Sul e Central. Faça o download dos resultados

(pdf).
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