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Auto monitorização da Glicemia ....  

 O controle da glicemia reduz de forma significativa as complicações agudas e crônicas do 

Diabetes Mellitus. 

 O alcance das metas no tratamento do Diabetes pressupõe mudanças do estilo de vida , o 

uso de medicações e a monitorização da glicose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Previne hipoglicemias e hiperglicemias incluindo assintomáticas. 

  

Avalia a resposta individual se estão de acordo as metas alcançadas  e as metas recomendadas. 

Possibilita ajustes na terapia para que seja obtidos com segurança e eficácia.  

 

  
 A auto monitorização é preconizada para pessoas com diabetes independente do tipo. 
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GLICOSÍMETROS; Aspectos e importância  

  

MONITORIZAÇÃO DAS GLICEMIAS COM GLICOSÍMETROS 

O IMPACTO DA GLICEMIA  

O alcance das metas no tratamento do Diabetes pressupõe 

mudanças do estilo de vida , o uso de medicações e a 

monitorização da glicose. 
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MONITORIZAÇÃO GLICEMICA COM GLICOSÍMETROS: MAPA DE GLICEMIA  

Os resultados das glicemias devem ser REGIS 

TRADOS para avaliar o perfil da glicose. Podem 

ser registrados manualmente através dos 

DIÁRIOS DE GLICEMIA CAPILAR ou ser 

transferidos diretamente para os computadores 

através de programas informatizados específicos. 

Conhecendo o REGISTRO... 
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Conhecendo os glicosimetros .... 

MONITORIZAÇÃO DAS GLICEMIASCOM GLICOSÍMETROS 

Esses aparelhos quantificam a glicose plasmática. 

 

 

 

 

Os resultados das glicemias é obtida por uma gota de sangue em uma fita biossensora descartável. 
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Alguns aparelhos precisam ANTES serem utilizados: 

 

 Ajustar data e hora 

 Utilizar tiras reagentes específicas  

 Manter a higiene desse monitor 

MONITORIZAÇÃO GLICEMICA COM GLICOSÍMETROS: MAPA DE GLICEMIA  

faixa de medição:< 5 mg/dl  faixa de medição:>700 mg/dl 
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 Permite a retirada da gota de sangue.  

 NUNCA devem ser compartilhadas.  

 Não deve ser reutilizadas. 

Lancetas/ lanceteadores / punção capilar e suas particularidades ... 

 Regulam a profundidade da punção. 

 Estocagem: manter na embalagem original; em local 

seco ;  proteger da luz solar. 

 

 

 Precisão: gota espessa captada pelo fotosensor 

 

 
 Validade: nunca usar fitas vencidas 
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Higienizar o 
local da 
punção 

Punção 
lateral dos 

dedos 

Não 
pressionar 

nem ordenhar 
o dedo  

MONITORIZAÇÃO GLICEMICA COM GLICOSÍMETROS: MAPA DE GLICEMIA  

Cuidados na monitorização.... E as mensagens de erros.... 

 Lavagem das mãos inadequada; 

 Sujeira no monitor; 

 Gota de sangue insuficiente; 

 Tiras vencidas; 

 Inserção de tiras incorreta 

 Contato com alimentos; 

 Gota  de sangue errado na tira; 

 Excesso umidade no dedo. 
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O teste seguro 
da glicemia 

capilar 

está em 
suas 

mãos! 


