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� A monitorização da glicémia é o meio fundamental para controlar a sua diabetes. Esta
medição permite-lhe conhecer de imediato, e em qualquer local, o seu nível de açúcar no
sangue. Para além da importância deste controlo, é vital manter um registo diário dos re-
sultados obtidos. Isto permite que apresente estes dados ao seu técnico de cuidados de
saúde, para que ele possa ter uma ideia precisa da resposta do seu organismo ao plano de
cuidados da diabetes que lhe foi traçado. Para o ajudar a fazer este controlo, existem vá-
rias aplicações digitais na internet ou, então, o recurso a um diário onde vai anotando os
níveis de glicémia que for obtendo.

Quais são os pacientes que devem fazer este controlo?
Deve ser o seu médico a indicar-lhe que é indispensável este controlo. Para além disso, é
também ele que deve aconselhar a forma como o deve fazer. De uma maneira geral aque-
les que podem beneficiar com a medição de glicemia são aqueles que:
• Tomam insulina • Estão grávidas
• Tem níveis baixos de glicose • Têm dificuldade em controlar a glicémia
• Apresentam baixa glicémia sem os sinais de alerta habituais
• Apresentam corpos cetónicos causados por níveis elevados de glicose

Como se deve fazer a medição?
1. Depois de lavar as mãos, insira uma tira teste no seu medidor.
2. Use o dispositivo de punção que se encontra na parte lateral e pressione-o na ponta do
dedo para que possa obter uma gota de sangue.
3. Toque e mantenha a borda da tira de teste junto à gota de sangue e espere pelo resultado.
4. O seu nível de glicémia aparecerá no visor do aparelho.
Nota: os medidores são todos ligeiramente diferentes, por isso consulte sempre o manual do utili-
zador para instruções específicas.
Outras dicas para verificação:
• Com alguns medidores, poderá também usar o antebraço, a coxa ou a parte mais carnu-
da da mão.
• Existem lancetas de mola que tornam as picadas menos dolorosas.
• Se usar a ponta dos dedos pique a parte lateral, perto da unha, para evitar as áreas dos
dedos que mais utiliza. Se assim proceder impede eventuais incómodos ou dor.

Quais são os intervalos de valor alvo?
Os alvos da glicémia são individualizados com base na:
• Duração da diabetes • Não perceção de hipoglicemia
• Idade/esperança de vida • Considerações individuais de cada paciente.
• Comorbilidades • Doença cardiovascular conhecida ou complicações

microvasculares avançadas
A Associação Americana de Diabetes sugere os seguintes objectivos para a maioria dos

adultos com diabetes, com exclusão das grávidas. Outras metas glicémicas, mais ou me-
nos rigorosas, podem ser personalizadas para cada indivíduo.
• A1C: 7% (a A1c também pode ser descrita como eAG): 154 mg/dl
• Antes de uma refeição (glicose do plasma pré-prandial): 70–130 mg/dl
• 1-2 horas após o início da refeição (glicose do plasma pós-prandial): menos de 180 mg/dl
A glicose pós-prandial, pode ser atingida se as metas de A1C não forem cumpridas, apesar de se
atingirem os alvos da glicose pré-prandial.

Que significado podem ter os resultados obtidos?
Quando terminar a verificação de glicose do sangue, anote os resultados obtidos e analise-
-os para ver até que ponto a alimentação, a atividade física e o stresse afetam o seu nível de
glicose no sangue. Procure fazer as medições em vários dias seguidos e aproximadamente à

Use o dispositivo de punção que se en-
contra na parte lateral e pressione-o na
ponta do dedo para que possa obter uma
gota de sangue.

A medição da glicémia permite-lhe conhe-
cer de imediato, e em qualquer local, o
seu nível de açúcar no sangue. É também
vital manter um registo diário dos resulta-
dos obtidos.
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mesma hora para verificar se os níveis estão muito altos ou muito baixos. Se os valores
continuarem na mesma, então está na hora de mudar de plano. Fale com o seu médico ou
enfermeiro para perceber o significado dos resultados. É um processo moroso. Pergunte ao
seu médico ou enfermeiro se lhes deve telefonar para comunicar imediatamente os resulta-
dos que estejam fora de um determinado intervalo. Tenha em mente que os resultados da
glicose do sangue muitas vezes são dececionantes e desencadeiam um sentimento de frus-
tração. A sua evolução pode deixá-lo perturbado, confuso, zangado ou deprimido. Lembre-
-se que o seu nível de glicose no sangue é uma forma de avaliar a eficácia do seu plano de
cuidados da diabetes. Não é um julgamento pessoal. Os resultados obtidos podem apenas
significar que precisa de uma mudança no seu plano da diabetes.

Pode-se controlar a glicose através de análises à urina?
Os controlos de urina para a glicose não são tão precisos como as medições da glicose do
sangue e só devem ser usados quando o teste de sangue é impossível. No entanto, quando
a sua diabetes está fora de controlo ou quando está doente, é importante analisar a urina
para a existência de corpos cetónicos. Todos os indivíduos com diabetes deveriam con-
trolar periodicamente a urina para a existência de cetonas.

Medidores de glicémia
Os medidores de glicémia são pequenas máquinas computadorizadas que lêem a quanti-
dade de glicose no sangue. Em todos os tipos de medidores o nível de glicose no sangue
apresenta-se no ecrã sob a forma de um número, tal numa pequena calculadora. Caso o
seu médico ou enfermeiro não tomem a iniciativa de o fazer, solicite-lhes indicações so-
bre a maneira correta de usar o medidor. Atendendo aos avanços tecnológicos dos medi-
dores de glicémia, o uso de um aparelho é melhor do que a verificação visual.

Qual é o seu grau de precisão?
Os testes laboratoriais comprovaram a precisão da maioria dos medidores. Esta é a parte boa.
A parte má é que os erros dos medidores são, na maioria das vezes, provocados pelo utilizador.
Para que isto não suceda deve fazer uma aprendizagem adequada e depois proceder sempre de
forma correta. Aqui estão algumas outras causas para leituras incorretas do seu medidor:
• Aparelho sujo • Gota de sangue muito pequena
• Tira de teste desatualizada • Medidor ou tira sem estarem à temperatura ambiente
• Medidor não calibrado ou inadequado para a caixa de tiras-teste usada
Pergunte à sua equipe de cuidados de saúde para verificar a sua técnica de medição

pelo menos uma vez por ano. Se não o fizer os erros podem perdurar ao longo do tempo.

Como escolher um medidor da glicémia?
Existem muitos medidores à escolha. Alguns são feitos para indivíduos com deficiências
visuais. Outros vêm com memória, para poder armazenar os resultados no próprio apare-
lho. Se pensa comprar um medidor de glicemia, aqui estão alguns pontos a considerar:
• Qual é o aparelho que o seu médico ou educador de diabetes sugerem? Talvez tenham
medidores que utilizem mais frequentemente e, por isso, os conheçam melhor.

• Quanto vai custar? (tenha em atenção que nem sempre os sistemas de saúde pagam os apa-
relhos). Terá ainda de levar em consideração o custo das tiras e das lancetas. Compare
aparelhos e preços.

• O medidor é fácil de usar? Os procedimentos variam. Alguns são mais simples do que
outros.
• O medidor é simples de manter? É fácil de limpar? Como está o medidor calibrado?
Está corretamente ajustado para o lote de tiras que está a usar?
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico
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Em todos os tipos de medidores o nível de
glicose no sangue apresenta-se no ecrã
sob a forma de um número, tal numa pe-
quena calculadora.

Pergunte ao seu médico ou educador da
diabetes qual o medidor que sugerem por-
que pode haver algum que eles conheçam
melhor e lhe dêem a preferência.


