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Número de pessoas com diabetes no mundo e por região
em 2017 e em 2045 (20-79 anos)
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acima de
65 anos com
diabetes.

atlas IDF 2017 - Diabetes no brasil. 2-3
Diabetes tipo 1 (0-19 anos)

No Brasil, dos casos de hiperglicemia
na gestação, 6,2% são por diabetes
detectados antes da gestação.

Número de crianças e adolescentes com tipo
1 no mundo - 1.106.500

Vale enfatizar que 86,4% são por diabetes
mellitus gestacional e 7,4% são outros
tipos de diabetes primeiramente
detectados na gestação.

O Brasil ocupa o 3º lugar
em número de crianças
e adolescentes com diabetes tipo 1.

A hiperglicemia na gestação aumenta
com a idade, sendo de 9,8% nas gestantes
entre 20-24 anos, elevando para mais
de 30% naquelas acima
de 35 anos de idade.

Hiperglicemia na gestação:

No mundo: Proporção de nascidos vivos
afetados pela hiperglicemia na gestação – 16,2%

Não Diagnosticados
Estima-se que cerca
de 40% das pessoas
com diabetes não sabem
ter a doença na América Latina.

Rank por regiões Proporção de diagnóstico de DM não conhecido
1 África

69,2%

2 Sudeste Asiático

57,6%

3 Pacífico

54,1%

4 Norte da África e Oriente Médio

49,0%

5 América do Sul e Central

40,0%

6 Europa

37,9%

7 América do Norte e Caribe

37,6%

O Brasil ocupa o 4ª lugar entre os paises com maior número de pessoas
que desconhecem seu diagnóstico de diabetes mellitus.
Mortalidade

Na Região
SACA

44,9%

das mortes antes
dos 60 anos de idade
são devido ao
diabetes
mellitus

Em 2017, no mundo foram 4 milhões de mortes
por diabetes. Na América do Sul e México foram 209.717
adultos de 20-79 anos que morreram como resultado
do diabetes (11% de todas as causas de morte).
Cerca de 44,9% dessas mortes aconteceram em pessoas
com menos de 60 anos de idade.
Metade dessas mortes foram no Brasil.

Gastos

Gastos em saúde
decorrentes do diabetes
mellitus totalizam
29.3 bilhões.
Esses gastos tendem
a aumentar
em 30% até 2045.

O Brasil é o 6º pais
do mundo em gastos
com diabetes, porém, quando
se considera o gasto por pessoa,
o Brasil não se estabelce entre
os 10 paises que tem
maior investimento médio
por individuo com diabetes.
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Complicações do Diabetes
Doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte
e incapacidade nos casos de diabetes.
Em jovens com tipo 1 (8-43 anos) – 5 pessoas
em 1.000 morrem por DCV a cada ano.
Em tipo 2 de meia idade em países de média e alta renda –
27 pessoas em 1000 morrem por DCV a cada ano.

Retinopatia diabética é a primeira causa de perda de visão
em adultos de 20-65 anos. Cerca de 1 a cada 3 pessoas
vivendo com diabetes tem algum grau de retinopatia diabética.
E 1 a cada 10 evolui com comprometimento grave da visão.
A prevalência de qualquer grau de retinopatia em pessoas
com diabetes é 35% enquanto que a proliferativa é 7%.

Dados de 54 paises mostrou que 80%
dos casos de doença renal grave é causada
por diabetes.
44% das pessoas com diabetes desenvolvem
doença renal crônica.

A prevalência de neuropatia periférica varia de 16% a 66%.
A amputação é 10 a 20 vezes mais comuns na população
com diabetes do que na população geral.
A prevalência global de pé diabético é em média 6,4%,
variando de 3% na Oceania a 13% na América do Norte.

www.diabetes.org.br

www.diabetes.org.br

www.diamundialdodiabetes.org.br

Agir hoje para mudar o amanhã!

