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Utilização prevista
Glooko é um software de gestão de dados que se destina a ser utilizado em contextos
domésticos e profissionais para ajudar os indivíduos com diabetes e os seus profissionais de
saúde a rever, analisar e avaliar os dados do dispositivo para auxiliar num programa de gestão da
diabetes eficaz. O Glooko conecta-se a dispositivos e monitorizadores médicos compatíveis para
permitir que os utilizadores transfiram os seus dados para o sistema Glooko.
O Glooko não se destina a fornecer decisões de tratamento nem a ser utilizado como um
substituto do aconselhamento do profissional de saúde.

Avisos
O Glooko não mede, interpreta nem toma decisões sobre os dados transmitidos, não se destina
a fornecer decisões de tratamento automatizadas nem a ser utilizado como um substituto do
parecer profissional. Todos os diagnósticos e tratamentos médicos devem ser realizados sob a
supervisão de um profissional de saúde apropriado.
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1. Como começar a utilizar o Glooko®
O Glooko permite que pessoas com diabetes sincronizem dados de medidores populares de
glicemia, bombas de insulina e Canetas inteligentes, monitores contínuos de glicose (MCG) e
dispositivos de saúde e atividade física. Com várias opções de visualização, o Glooko fornece
informações sobre as flutuações de dados de glicose com base em eventos de estilo de vida
integrados ou adicionados manualmente, incluindo exercício, alimentos, hidratos de carbono e
medicação. O Glooko pode ser acedido através da aplicação móvel Glooko ou da aplicação Web
Glooko.
NOTA: Alguns ecrãs podem variar com base em funcionalidades adicionais. Para obter mais
informações, consulte o Anexo: Funcionalidades adicionais.

1.1. Compatibilidade
O Glooko suporta dispositivos iOS OS 12.0 ou superior e dispositivos Android OS 6.0 ou superior.
O Glooko suporta as seguintes versões de browsers:
•
•
•
•
•

Internet Explorer versão 11 ou superior
Internet Explorer Edge versão 44 ou superior
Google Chrome versão 57 ou superior
Firefox versão 51 ou superior
Safari versão 8 ou superior

Para determinar a compatibilidade do dispositivo de diabetes do paciente, consulte a página
Compatibilidade Glooko.

MeterSync Blue*
O MeterSync Blue é um dispositivo Bluetooth utilizado com medidores de glicemia que não
possuem a função Bluetooth para carregar dados de dispositivos de diabetes para a aplicação
móvel Glooko. Para obter instruções detalhadas sobre como emparelhar o MeterSync Blue com
o seu dispositivo móvel, consulte o Guia de Iniciação do MeterSync Blue.
*Atualmente disponível apenas nos EUA
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Glooko Uploader
Se o seu dispositivo de diabetes não for compatível com o seu smartphone e a opção PC/MAC
estiver disponível de acordo com a página Compatibilidade, pode instalar o Glooko Uploader
para carregar os seus dados através do computador. Para obter instruções detalhadas sobre
como utilizar esta ferramenta para carregar dados, consulte o Guia de Iniciação do Glooko
Uploader.
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1.2. Carregar e visualizar os dados da diabetes
Depois de determinar a compatibilidade do seu dispositivo de diabetes e o método que utilizará
para carregar os seus dados, siga os passos abaixo para começar o carregamento dos seus dados
da diabetes para o Glooko:

Passo 1: Iniciar sessão na sua conta Glooko
Inicie sessão na sua conta Glooko através da aplicação móvel Glooko ou da aplicação Web
Glooko.
Aplicação móvel: Instale a aplicação a partir da App Store ou Google Play. Se já tiver uma conta,
toque em Iniciar sessão, insira os seus dados de início de sessão e toque em Iniciar sessão
novamente. Se não tiver uma conta, toque em Registar e siga as instruções no ecrã para criar
uma nova conta.
NOTA: Se recebeu um código de ativação do seu profissional de saúde ou através de um
programa patrocinado, terá a opção de inserir esse código durante o processo de registo.
Aplicação Web: Aceda a my.glooko.com no seu browser. Se já tiver uma conta, insira os seus
dados de início de sessão e clique em Iniciar sessão. Se não tiver uma conta, clique na ligação
para se inscrever com uma nova conta (ou aceda a join.glooko.com) e siga as instruções no ecrã
para criar uma nova conta.
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NOTA: Se recebeu um pedido de ativação por e-mail a notificar que o seu profissional de saúde
criou uma conta para si, clique no botão Ativar conta no e-mail e siga as instruções no ecrã para
ativar a sua conta. Se recebeu um código de ativação do seu profissional de saúde, aceda a
join.glooko.com/activate e siga as instruções no ecrã para ativar a sua conta.
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Passo 2: Carregar os seus dados do dispositivo de
diabetes
Depois de ter iniciado sessão na aplicação móvel ou Web Glooko, pode carregar os seus dados
para a sua conta Glooko.
Aplicação móvel: No ecrã Início, toque em
Sincronizar. A seguir, selecione o seu dispositivo
ou toque em Novo dispositivo e siga as instruções no ecrã para sincronizar o seu dispositivo e
carregar os seus dados.

Encomendar hardware:*
Se precisar de encomendar hardware de sincronização, toque em Necessita de hardware para
sincronizar estes dispositivos? Encomende aqui ou selecione Encomendar hardware de
sincronização na barra de navegação lateral () nos dispositivos Android ou no menu Mais nos
dispositivos iOS.
*Aplicável apenas nos EUA e no Canadá
Aplicação Web: Sincronize o seu dispositivo de diabetes e carregue os seus dados com o Glooko
Uploader.

Glooko® Para Utilização Pessoal

8

Passo 3: Visualizar os seus dados da diabetes
Depois de carregar os seus dados, pode visualizá-los na aplicação móvel Glooko ou na aplicação
Web Glooko.
Alterne entre os diferentes ecrãs para obter várias vistas dos seus dados – e gere relatórios para
imprimir, partilhar ou guardar esses dados.
Para saber mais, veja Visualizar gráficos e tendências.

NOTA: Todos os seus dados de insulina serão agrupados juntos como Insulina, exceto se tiver
dados de insulina da bomba de insulina ou uma Caneta inteligente (e/ou inseridos
manualmente). Se for o caso, os dados da bomba de insulina serão exibidos como Insulina –
Bomba enquanto os dados de insulina da Caneta inteligente (e/ou inseridos manualmente) serão
exibidos como Insulina – Outro. Na aplicação Web Glooko, se um paciente tiver uma bomba
Omnipod® 5 ou uma bomba com Basal-IQ ou Control-IQ, a página de resumo exibirá um cartão
com informações adicionais com o título Detalhes do sistema por baixo de Insulina. Consulte
Anexo: Funcionalidades adicionais para obter mais informações.
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2. Descrição geral da Aplicação móvel
Glooko
Há diversas funcionalidades da aplicação móvel Glooko que acrescentam valor ao seu programa
de gestão da diabetes e permitem que a Glooko se integre mais facilmente no seu estilo de vida.
Ao tirar partido destas funcionalidades, pode facilmente monitorizar, carregar e partilhar os seus
dados da diabetes onde quer que esteja.

2.1. Gerir perfil
No seu Perfil, pode visualizar e atualizar os seus dados pessoais, adicionar um Código
ProConnect, gerir as definições do seu dispositivo, eliminar ou terminar a sessão da sua conta,
entre outros.
Para aceder ao seu Perfil, selecione Perfil na barra de navegação lateral () nos dispositivos
Android ou no menu Mais nos dispositivos iOS e, em seguida, alterne entre os separadores
Pessoal, Dispositivos e Definições.
NOTA: Muitas destas, bem como definições adicionais, podem ser configuradas na aplicação
Web Glooko > Definições.
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Pessoal
Em Perfil > Pessoal, pode visualizar e atualizar
informações demográficas básicas, adicionar um
Código ProConnect e eliminar ou terminar a sessão
da sua conta.
Para atualizar as suas informações, toque num item
para alterar o valor selecionado. Toque em
Concluído, se aplicável, para registar as suas
alterações.
NOTA: Nome, E-mail e Género apenas podem ser
atualizados na aplicação Web Glooko > Definições.

Adicionar um Código ProConnect
Se o(s) seu(s) profissional(ais) de saúde também
utiliza(m) Glooko, pode adicionar o(s) seu(s)
Código(s) ProConnect à sua conta para partilhar
automaticamente os seus dados da diabetes com
este(s) através da nuvem segura.
NOTA: Pode adicionar até cinco (5) Códigos ProConnect à sua conta.

Para adicionar um novo Código ProConnect:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Em Perfil > Pessoal, toque em ProConnect.
Selecione + ADICIONAR CÓDIGO.
Quando lhe for pedido que confirme se pretende avançar, toque em Continuar.
Insira o Código ProConnect.
Toque em Submeter.
Toque em OK para guardar.

DICA: Também pode adicionar um Código ProConnect na aplicação Web Glooko em Definições >
Conta.
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Dispositivos
Em Perfil > Dispositivos, pode configurar um dispositivo
MeterSync Blue, visualizar as Definições da hora do
medidor, ligar uma conta Apple Health e ligar ou desligar a
sincronização do cabo MeterSync.
Para atualizar os seus Dispositivos, toque num item e
altere as definições conforme necessário. Toque em
Concluído, se aplicável, para registar as suas
alterações.

Ligar à Apple Health
Pode ligar a sua conta Apple Health à sua conta Glooko para sincronizar as leituras de Glicemia e
MCG, os dados de insulina e as informações nutricionais quase em tempo real.
NOTA: Antes de ligar a sua conta à Apple Health, a aplicação Apple Health tem de estar instalada
no seu dispositivo móvel. Terá de efetuar atualizações na aplicação Apple Health para permitir à
Glooko o acesso aos seus dados.
Para ligar a sua conta Apple Health:
1. Em Perfil > Dispositivos, toque em Definições da Apple Health.
2. Toque nos Tipos de dados partilhados (Hidratos de carbono, Calorias, Gordura, Proteína,
Insulina ou Glicemia) que gostaria de ativar.
NOTA: Ao tocar em Glicemia vai ativar a partilha de dados de Glicemia e MCG.
3. Quando a aplicação Apple Health abre:
• Toque em Ligar todas as categorias ou toque para ativar a sincronização apenas
para Glicemia, Hidratos de carbono, Energia dietética, Administração de insulina,
Proteína ou Teor total de gordura.
• Toque em Permitir para permitir à Glooko o acesso aos seus dados.
4. Será encaminhado de volta para a aplicação Glooko para visualizar os seus dados
sincronizados.
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Definições
Em Perfil > Definições, pode ver e atualizar as
definições da sua conta Glooko, incluindo a sua Fonte
de dados de glicose, a Deteção de purga, a Unidade de
medição*, os Intervalos de hora diários e o Intervalo
alvo de glicemia. Também pode ativar a partilha de
dados com Dexcom, adicionar um Código de ativação e
gerir notificações push para a sua aplicação móvel
Glooko.
Para atualizar as suas definições, toque num item para alterar o valor selecionado. Toque na
marca de verificação (✓) ou selecione Concluído, se aplicável, para registar as suas alterações.
* Para utilizadores no Canadá, esta definição está bloqueada para mmol/l e não pode ser
alternada para mg/dl.

Deteção de purga*
Esta é uma funcionalidade disponível para pacientes que utilizam as Canetas inteligentes
selecionadas. A deteção de purga é ativada automaticamente para pacientes onde esta
funcionalidade é permitida pelos regulamentos locais no país de residência dos doentes. Quando
a deteção de purga é ativada, a Glooko exclui as doses de purga prováveis das suas estatísticas e
gráficos de insulina. Contudo, todas as doses são armazenadas na Glooko e nunca são excluídas.
No registo de Histórico, os doentes têm a opção de alterar manualmente o estado de uma dose.

NOTA: o algoritmo de deteção de purga nem sempre é preciso. O software deteta doses de
purga que são duas unidades ou menos num espaço de seis minutos antes de outra injeção de
insulina. Se tiver passado demasiado tempo entre a sua dose de purga e a dose injetada, a sua
dose de purga pode aparecer como uma dose injetada. Terá de designar manualmente a sua
dose como purga. Para tal, clique na dose no registo de histórico e selecione Purgada.
*Disponível apenas em mercados selecionados. Atualmente indisponível nos EUA.
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2.2. Adicionar dados manualmente
Diferentes tipos de dados, incluindo A1c, Tensão arterial, Peso, Medicação, Insulina, Alimentos e
Exercício, bem como Notas personalizadas, podem ser adicionados à sua aplicação móvel Glooko
para que possam ser vistos juntamente com os dados de glicemia para revelar tendências e padrões.
Para adicionar dados manualmente:
1. Toque em Adicionar (+) na barra de navegação principal.
2. Selecione o tipo de dados: HbA1c, Tensão arterial, Peso, Medicação, Insulina, Alimentos,
Exercício ou Notas.
3. Toque no campo data/hora e ajuste a data e hora da entrada de dados, se necessário.
4. Pesquise por e/ou selecione (das suas listas Recente, Frequente ou Personalizada) o(s) item(ns)
que gostaria de incluir na entrada e adicione todos os detalhes relevantes. Toque em Concluído
e/ou no símbolo mais (+) para adicionar o(s) item(ns).
• Para adicionar várias entradas (de diferentes tipos) ao mesmo tempo, alterne entre os
tipos de eventos na parte superior do menu Adicionar evento e adicione itens conforme
necessário (não aplicável para A1c, Tensão arterial ou Peso).
5. Toque na marca de verificação (✓) no canto superior direito do ecrã para guardar as suas
entradas.
DICA: Ao adicionar um
evento de Alimentos, pode
pesquisar pelo item,
selecionar entre itens
Recentes ou Frequentes,
adicionar um Item
personalizado ou adicionar
uma entrada rápida de
Hidratos de carbono.
Também pode utilizar a sua
voz ou o leitor de código de
barras tocando no ícone
microfone ( ) ou no ícone código de barras ( ) na barra de pesquisa. À medida que os Alimentos
são adicionados, o total de hidratos de carbono será exibido na parte inferior do ecrã (expandir para
calorias, gordura e proteína).
NOTA: As opções de pesquisa por alimentos estão atualmente em inglês, alemão, francês,
espanhol e italiano. Pode adicionar na mesma um Item personalizado ou uma Entrada de
hidratos de carbono noutros idiomas.
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2.3. Definir lembretes
Pode configurar lembretes para Verificar a sua glicemia, Tomar insulina, Tomar medicação ou
configurar um Lembrete personalizado na aplicação móvel Glooko. Será alertado por notificação
push no seu dispositivo móvel no tempo especificado do lembrete.
NOTA: Para receber notificações push da Glooko, tem também de ativar a opção de Notificações
push em Perfil > Definições.
Para criar um lembrete:
1. Selecione Lembretes na barra de navegação
lateral () nos dispositivos Android ou no menu
Mais nos dispositivos iOS.
2. Toque no símbolo mais (+) no canto superior
direito do ecrã para criar um novo lembrete.
3. Configure as definições do lembrete:
• Hora do dia: Toque e desloque-se para
selecionar a hora do dia a que o lembrete
deve ocorrer.
• Dia(s) da semana: Toque para colocar uma
marca de verificação (✓) ao lado do(s)
dia(s) da semana no(s) qual(is) o lembrete
deve ocorrer.
• Selecionar tipo(s) de lembrete(s): Toque
para colocar uma marca de verificação (✓)
ao lado do(s) tipo(s) de lembrete(s) que
gostaria de adicionar e insira todas as
informações relevantes.
4. Toque em Guardar no canto superior direito do ecrã para ativar o(s) lembrete(s).

2.4. Visualizar gráficos e tendências
A Glooko torna a visualização da saúde do diabético mais fácil ao fornecer informações
rapidamente dos seus dados de glicemia no formato de Gráficos e Tendências – e pode gerar
relatórios para guardar, imprimir ou partilhar esses dados.
Pode aceder a Gráficos e Tendências tocando em Tendências na barra de navegação principal.
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Gráficos
O separador Gráficos exibe representações visuais dos seus dados de
Glicemia/MCG, Exercício, Insulina e Hidratos de carbono. Os Gráficos
podem ser visualizados ao longo de um período de 1 semana, 2
semanas, 1 mês ou 3 meses.
Para aceder a Gráficos:
1. Toque em Tendências na barra de navegação principal.
2. Toque no separador Gráficos na parte superior do ecrã.
3. São exibidos os seguintes gráficos:
• Média de glicemia ou Média do MCG
• Exercício
• Insulina
• Hidratos de carbono
• Glicemia por hora do dia ou Descrição geral diária do MCG
4. Toque na seta para baixo () para expandir qualquer um dos
gráficos e deslize para a esquerda ou para a direita para
visualizar mais detalhes por dia.
DICA: Se tiver dados de Glicemia e MCG disponíveis, pode selecionar a
Fonte de dados de glicose a ser utilizada em Perfil > Definições.
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Tendências*
O separador Tendências exibe Padrões, Comparações e Melhores dias
com base nos seus dados de Glicemia/MCG. As Tendências podem ser
visualizadas ao longo de um período de 1 semana, 2 semanas, 1 mês
ou 3 meses.
NOTA: É necessário um mínimo de 15 dias de dados, com pelo menos
duas leituras por dia, para fornecer informações.
Para aceder a Tendências:
1. Toque em Tendências na barra de navegação principal.
2. Toque no separador Tendências na parte superior do ecrã.
3. São exibidas as seguintes Tendências:
• Padrões: Estes identificam horas do dia em que as suas
leituras de Glicemia/MCG estão claramente altas, baixas
ou dentro do seu intervalo alvo. Os Padrões só estão
disponíveis no intervalo de data de 1 mês e só serão
preenchidos se puderem ser identificados.
• Comparações: Estas ajudam-no a monitorizar alterações
nos seus dados da diabetes ao longo do tempo indicando a frequência com que as
suas leituras de Glicemia/MCG foram altas, baixas ou dentro do intervalo no período
de tempo selecionado comparativamente ao período de tempo anterior.
• Melhores dias: Estes ajudam-no a identificar em que dias é que a saúde do diabético
foi mais bem gerida, com base nos seus dados de Glicemia/MCG.
4. Toque na seta para baixo () para expandir uma Comparação para ver mais
detalhadamente.
DICA: Se tiver dados de Glicemia e MCG disponíveis, pode selecionar a Fonte de dados de glicose
a ser utilizada em Perfil > Definições.
*Atualmente disponível apenas nos EUA
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2.5. Sincronizar aplicações de atividade física e
saúde
Com a aplicação móvel Glooko, pode integrar dados de rotina de exercícios das principais
aplicações de atividade física e saúde de terceiros. Tal permite-lhe visualizar os seus dados de
atividades e o modo como estes se correlacionam com os seus dados de glicose e insulina.
Para saber se a(s) sua(s) aplicação(ões) de atividade física ou saúde é(são) compatível(eis) com a
Glooko, consulte a página Compatibilidade da Glooko.
Para sincronizar a(s) sua(s) aplicação(ões) de atividade física ou saúde com a Glooko:
1. Toque em
Sincronizar no canto superior direito do ecrã.
2. Toque em Novo dispositivo.
3. Toque para colocar uma marca de verificação (✓) ao lado de Dispositivos de atividade
física e saúde e, em seguida, toque em Continuar.
4. Toque para colocar uma marca de verificação (✓) ao lado do(s) dispositivo(s) que
gostaria de sincronizar.
5. Toque em Adicionar.
6. A seguir, toque em Ligar para concluir o processo de configuração para cada novo
dispositivo.
• Depois de adicionar o(s) seu(s) dispositivo(s), pode concluir o processo de
configuração mais tarde tocando em Configuração ao lado do(s) dispositivo(s) no
menu Sincronizar.
7. Siga as instruções no ecrã para ligar o(s) dispositivo(s) à Glooko.
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3. Descrição geral da aplicação Web
Glooko
A aplicação Web Glooko permite o acesso aos seus dados de glicose, insulina, hidratos de
carbono e atividade física através de análises consolidadas e vistas de relatório. Com gráficos e
estatísticas por hora do dia e intervalo de datas, pode melhor compreender com que frequência
as suas leituras de glicose ficam abaixo, acima e dentro do intervalo normal como consequência
do seu estilo de vida e de decisões de cuidados de saúde. Os relatórios baseiam-se nos dados do
seu medidor de glicemia, da bomba de insulina, do monitor contínuo de glicose (MCG), das
aplicações de atividade física e saúde e dos eventos adicionados manualmente na aplicação
móvel Glooko.

3.1. Gerir definições
Para aceder às Definições da sua conta, selecione Definições no menu que se encontra no canto
superior direito da sua aplicação Web Glooko. Neste ecrã, tem a opção de atualizar as
informações da sua conta Glooko (incluindo E-mail, Palavra-passe e Códigos ProConnect),
configurar as suas Definições de dados, ligar a aplicações de terceiros, entre outros.
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O meu perfil
Em Definições > O meu perfil, pode visualizar e atualizar informações demográficas básicas,
incluindo o Nome, o Tipo de diabetes, a Data de nascimento, a Altura e o Peso. Para efetuar
alterações, clique no(s) campo(s) e atualize conforme necessário. Clique em Guardar para
registar as suas alterações.

Conta
Em Definições > Conta, pode atualizar o seu E-mail, Palavra-passe ou Idioma, gerir o(s) seu(s)
código(s) ProConnect e alterar o seu Profissional de saúde preferencial.

Alterar e-mail, palavra-passe ou idioma
Para atualizar o seu E-mail, a Palavra-passe ou o Idioma, clique em Alterar e-mail, Alterar
palavra-passe ou Alterar idioma, insira ou selecione o valor pretendido e clique em Guardar.

Adicionar um Código ProConnect
Se o(s) seu(s) profissional(ais) de saúde também utiliza(m) Glooko, pode adicionar o(s) seu(s)
Código(s) ProConnect à sua conta para partilhar automaticamente os seus dados da diabetes
com este(s) através da nuvem segura.
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NOTA: Pode adicionar até cinco (5) Códigos ProConnect à sua conta.
Para adicionar um novo Código ProConnect, siga estes passos:
1.
2.
3.
4.
5.

Em Definições > Conta, clique em + Adicionar novo código.
Será exibida uma janela pop-up. Clique em Continuar para avançar.
Insira o Código ProConnect.
Clique em Submeter.
Clique em OK para regressar ao menu Definições.

DICA: Também pode adicionar um Código ProConnect à sua conta na aplicação móvel Glooko em
Perfil > Pessoal.

Alterar o seu Profissional de saúde preferencial
O seu Profissional de saúde preferencial é indicado com uma estrela (). O seu Profissional de
saúde tem a capacidade de ajustar as Definições de Entrada de glicemia da bomba, o que
influencia os seus gráficos e as estatísticas. Se estiver a partilhar com vários profissionais de
saúde, apenas um pode ser definido como Profissional de saúde preferencial.
Para definir qual o Profissional de saúde preferencial, siga estes passos:
1. Em Definições > Conta, clique em Editar ProConnect.
2. Escolha o seu Profissional de saúde preferencial através do botão à esquerda do nome do
profissional de saúde.
3. Clique em + Confirmar alteração para registar a nova seleção.

Definições de dados
Em Definições > Definições de dados, tem a opção de ajustar a sua Unidade de medição, as
Definições de entrada de glicemia da bomba, os Intervalos alvo de glicemia e os Intervalos de
hora diários.
São exibidas as seguintes definições:
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•

Unidade de medição: Pode ser
alterada entre mg/dl ou
mmol/l. A mesma é definida
automaticamente com base
no facto de estar a utilizar um
medidor de glicemia de mg/dl
ou mmol/l. Para os
utilizadores no Canadá, esta
definição está bloqueada para
mmol/l e não pode ser
alternada para mg/dl.

•

Definições de entrada de
glicemia da bomba: Pode ser alternada para Sim ou Não para incluir ou excluir leituras de
glicemia inseridas manualmente em bombas de insulina nos seus gráficos e estatísticas.
Por predefinição, estas leituras são incluídas.
NOTA: Se estiver ligado através do ProConnect, o seu Profissional de saúde preferencial
também pode ajustar as suas Definições de entrada de glicemia da bomba.

•

Intervalos alvo de glicemia: permite-lhe alterar os seus Intervalos alvo de glicemia,
incluindo o Limite inferior, o Limite superior pré-refeição e o Limite superior após
refeição. Para editar estes intervalos, clique no campo do valor que necessita de ser
modificado e insira o valor pretendido

•

Intervalos de tempo diários: permite-lhe definir as horas do dia que indicam o início das
suas rotinas da Manhã, Tarde, Fim de tarde e Noite. Para atualizar estes intervalos, clique
na seta para baixo () ao lado de qualquer uma das horas do dia e selecione uma nova
hora para começar.

DICA: Muitas destas definições também podem ser atualizadas na aplicação móvel Glooko em
Perfil > Definições.

Glooko® Para Utilização Pessoal

22

Aplicações e dispositivos
Em Definições > Aplicações e dispositivos, tem a opção de ligar as suas aplicações de atividade
física e saúde de terceiros, instalar o Glooko Uploader ou ligar uma conta de dispositivos à sua
conta Glooko. Note que a disponibilidade para ligar aplicações e contas de dispositivos
diferentes irá variar conforme a região/o mercado.

Ligar aplicações e dispositivos
Tem a capacidade de sincronizar a(s) sua(s) aplicação(ões) de atividade física e saúde de
terceiros à Glooko para obter dados de rotina de exercício.
Para ligar a(s) sua(s) aplicação(ões) de terceiros à Glooko:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Ligar aplicações e dispositivos.
2. Escolha a partir da lista de aplicações de terceiros e clique em Ligar. Será redirecionado
para a página de início de sessão da(s) aplicação(ões).
3. Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão e ligar a(s) aplicação(ões) à sua conta
Glooko.
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Carregar PDM da Omnipod®
Para carregar dados do seu sistema Omnipod:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Carregar PDM da Omnipod®.
2. Quando lhe for pedido que confirme se pretende avançar, clique em Continuar.
3. Selecione o Sistema PDM da Omnipod® ou o Sistema Omnipod DASH™ e, em seguida,
clique em Seguinte.
NOTA: Se está a tentar sincronizar um Sistema Omnipod DASH™ num computador Mac,
ser-lhe-á pedido para instalar o Glooko Uploader para sincronizar os seus dados com a
Glooko.
4. Siga as instruções no ecrã para ligar o seu dispositivo e carregar os seus dados.
DICA: Se sincronizou o dispositivo Omnipod anteriormente, tem a opção de carregar dados
selecionando a opção Carregar PDM da Omnipod® no canto superior direito da maioria dos ecrãs
na sua conta. Também pode sincronizar o seu dispositivo Omnipod na aplicação móvel Glooko
através de Início > Sincronizar.

Ligar à nuvem DASH™*
Pode ligar a sua conta de nuvem Omnipod DASH™ à sua conta Glooko para sincronizar os seus
dados uma vez a cada 24 horas.
Para ligar a sua conta de nuvem Omnipod DASH™:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Ligar à nuvem DASH™.
2. Clique em Ligar.
• Se tiver uma conta PodderCentral™, insira os seus dados de início de sessão e
clique em Iniciar sessão.
• Se não tiver uma conta PodderCentral™, deslize para baixo até chegar a Criar uma
conta PodderCentral™ e crie uma nova conta.
3. Siga as instruções no ecrã para registar e/ou ligar a sua conta.
NOTA: Depois de ligar a sua conta, o estado do dispositivo será exibido como Pendente e pode
demorar até uma hora para que os dados apareçam. Assim que o estado mude para Ligado, os
seus dados começarão a ser sincronizados.
DICA: Também pode ligar a sua conta de nuvem DASH™ na aplicação móvel Glooko através de
Início > Sincronizar.
*Atualmente disponível apenas nos EUA

Glooko® Para Utilização Pessoal

24

Obter Glooko Uploader
Pode instalar o Glooko Uploader para sincronizar dados de medidores de glicemia, bombas de
insulina e MCG compatíveis para a sua conta Glooko a partir do seu computador. Para saber
mais, clique aqui.

Ligar à conta Dexcom
Pode ligar a sua conta Dexcom à sua conta Glooko para sincronizar dados (com um atraso de três
horas) a partir da Dexcom uma vez a cada quatro horas.
Para ligar a sua conta Dexcom:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Ligar à conta Dexcom.
2. Insira o seu Nome de utilizador e Palavra-passe Dexcom e, em seguida, clique em Iniciar
sessão.
• Se não tiver uma conta, clique em Criar uma conta Dexcom para criar uma nova
conta.
3. Siga as instruções no ecrã para criar e/ou ligar a sua conta.
DICA: Também pode ligar a sua conta Dexcom na aplicação móvel Glooko através de Início >
Sincronizar.

Ligar à conta Eversense*
Pode ligar a sua conta Eversense à sua conta Glooko para sincronizar dados a partir da Eversense
a cada quatro horas.
Para ligar a sua conta Eversense:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Ligar à conta Eversense.
2. Insira o seu E-mail e Palavra-passe Eversense e, em seguida, clique em Iniciar sessão.
• Se não tiver uma conta, clique em Inscrever-se para criar uma nova conta.
3. Siga as instruções no ecrã para criar e/ou ligar a sua conta.
DICA: Também pode ligar a sua conta Eversense na aplicação móvel Glooko através de Início >
Sincronizar.
*Atualmente disponível apenas nos EUA
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Ligar a dispositivos iGlucose
Pode ligar o(s) seu(s) medidor(es) iGlucose à sua conta Glooko para sincronizar os dados a partir
do iGlucose em tempo real.
NOTA: Antes de ligar o seu medidor iGlucose à Glooko, tem de ter pelo menos uma leitura no
seu medidor.
Para ligar o seu medidor iGlucose:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Ligar a dispositivos iGlucose.
2. Insira o Número de série e a Última leitura (valor) do seu medidor iGlucose e, em
seguida, clique em Seguinte.
3. Siga as instruções que surgem no ecrã para ligar o seu medidor.
DICA: Também pode ligar o seu medidor iGlucose na aplicação móvel Glooko através de Início >
Sincronizar.

Ligar à conta FreeStyle LibreView da Abbott*
Pode ligar a sua conta FreeStyle Libreview da Abbott à sua conta Glooko para sincronizar
continuamente os dados do sensor FreeStyle Libre da Abbott.
Para ligar a sua conta FreeStyle Libreview da Abbott:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Ligar à conta FreeStyle LibreView da
Abbott.
2. Insira o seu endereço de e-mail e a Palavra-passe da aplicação FreeStyle Libre e, em
seguida, clique em Iniciar sessão.
• Se não tiver uma conta, aceda a: https://www.libreview.com para criar uma nova
conta.
3. Siga as instruções no ecrã para criar e/ou ligar a sua conta.
*Atualmente disponível apenas na Suécia e Noruega.
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Ligar a Ypsomed mylife*
Pode ligar a sua conta Ypsomed mylife à sua conta Glooko para sincronizar automaticamente os
dados da sua bomba Ypsomed uma vez a cada hora.
Para ligar a sua conta Ypsomed mylife:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Ligar Ypsomed mylife.
2. Insira o seu Nome de utilizador e Palavra-passe Ypsomed mylife e, em seguida, clique em
Ligar.
• Se não tiver uma conta, aceda a: https://mylife-software.net para criar uma nova
conta.
3. Siga as instruções no ecrã para criar e/ou ligar a sua conta.
*Disponível apenas nos mercados selecionados.

Ligar OneTouch Reveal®*
Pode ligar a sua conta LifeScan OneTouch Reveal® à sua conta Glooko® para permitir a
sincronização automática de dados do seu dispositivo LifeScan.
Para ligar a sua conta OneTouch Reveal®:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Ligar OneTouch Reveal®.
2. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta OneTouch Reveal® e, em
seguida, clique em Ligar.
o Se não tiver uma conta, poderá selecionar "Criar uma conta" na página de início de
sessão da OneTouch Reveal®.
3. Siga as instruções presentes no ecrã para criar e/ou ligar a sua conta.
* Disponível apenas em mercados selecionados.

Carregar dados da Abbott
Pode adicionar dados do seu dispositivo Abbott FreeStyle Libre à Glooko transferindo os seus
dados Abbott no Libreview como um ficheiro csv e, em seguida, carregando o ficheiro csv na sua
conta Glooko.
Para carregar um ficheiro csv com os dados Abbott na sua conta Glooko:
1. Em Definições > Aplicações e dispositivos, clique em Carregar dados da Abbott.
2. Siga as instruções no ecrã e, em seguida, clique em Carregar.
DICA: Também pode carregar os dados da Abbott clicando em Carregar dados da Abbott no topo
da maior parte dos ecrãs nas sua conta.
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Gestão da conta
Eliminar conta
Em Definições > Gestão da conta, tem a opção de eliminar a sua conta Glooko em qualquer
momento. Isto também eliminará todos os dados da sua conta Glooko. Para eliminar a sua
conta, basta clicar no botão Eliminar conta.
DICA: Também pode eliminar a sua conta na aplicação móvel Glooko através de Perfil > Pessoal.
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4. Descrição geral dos relatórios
Com a Glooko, é fácil visualizar e partilhar os seus dados da diabetes. Se houver dados
disponíveis na sua conta Glooko, pode guardar, imprimir e partilhar relatórios através da
aplicação móvel Glooko ou aplicação Web Glooko.
Para obter informações detalhadas sobre os relatórios disponíveis e como interpretar os
mesmos, consulte o Guia de Referência de Relatórios Glooko.

4.1. Relatórios disponíveis
Os relatórios disponíveis incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumo
Livro de registos
Descrição geral
Descrição geral diária
Sobreposição
Calendário
Informações
Dispositivos
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4.2. Criar e partilhar relatórios
Ao criar relatórios, pode incluir todos os dados disponíveis ou selecionar os que devem ser
exibidos.

Relatórios de aplicações móveis
Na aplicação móvel Glooko, tem a opção de enviar um relatório por E-mail, Fax ou Imprimir para
PDF, bem como enviar o seu relatório por E-mail no formato
CSV.
Para criar relatórios na aplicação móvel Glooko:
1. Selecione Partilhar relatório na barra de navegação
lateral () nos dispositivos Android ou no menu Mais nos
dispositivos iOS.
2. Toque para selecionar o seu método de partilha
pretendido.
• Se partilhar um PDF, selecione o período de tempo,
os seus critérios de relatório e a opção de
impressão preferida.
• Toque no ícone Relatórios ( ) no canto superior direito do ecrã
3. Siga as instruções no ecrã para gerar o seu relatório.
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Relatórios da aplicação Web
Na aplicação Web Glooko, tem a opção de guardar ou imprimir um relatório no formato PDF.
Para visualizar e partilhar relatórios na aplicação Web Glooko:
1. Selecione Criar relatório PDF no
canto superior direito da maioria dos
ecrãs.
2. Selecione um intervalo de tempo e
os dados de relatório que devem ser
incluídos no mesmo.
3. Assim que os critérios do relatório
forem definidos, clique em Criar
PDF.
4. Visualize, transfira ou imprima o seu
relatório.
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5. Suporte
Se tiver dúvidas, estamos aqui para ajudar. Pode entrar em contacto connosco de uma das
seguintes formas:
•
•

Suporte Web: https://support.glooko.com
Suporte de e-mail: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Estados Unidos
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Anexo: Funcionalidades adicionais
A.1. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
O Mobile Insulin Dosing System (MIDS) da Glooko foi concebido para ajudar indivíduos com
diabetes tipo 2 a rever, analisar, avaliar e comunicar as suas leituras de glicose em jejum aos
respetivos médicos. O programa MIDS permitir-lhe-á receber ajustes à sua insulina de ação
prolongada entre visitas, com base no Plano de tratamento configurado pelo seu médico.
O MIDS só está disponível para pacientes a quem o profissional de saúde prescreva o programa.
O MIDS só deve ser utilizado com prescrição. O MIDS foi concebido para funcionar com leituras
de glicose que são registadas em mg/dl e não pode ser utilizado em segurança com valores em
mmol/l. Para evitar danos, garanta que os medidores de glicose utilizados com o sistema Glooko
estão definidos para valores de glicose em mg/dl.
Para saber mais sobre o MIDS, consulte o Guia do Utilizador MIDS da Glooko para Pacientes.
*Atualmente disponível apenas nos EUA

A.2. Glooko Clinical Research
A Glooko Clinical Research permite que os profissionais de saúde
monitorizem os utilizadores a participar em estudos de investigação
clínica. Enquanto participante da investigação, tem acesso a uma
aplicação móvel separada da Glooko Clinical Research, que tem de
ser ligada a um Código ProConnect exclusivo da Glooko Clinical
Research (fornecido pelo coordenador do site) para partilhar os
seus dados da diabetes.
Enquanto participante da investigação, também pode carregar e
partilhar os seus dados com um Research Uploader separado.
NOTA: A aplicação móvel Glooko Clinical Research apenas pode ser
ligada a um Código ProConnect de cada vez.
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A.3. Basal-IQ
Os pacientes que utilizam a bomba Tandem t:slim X2 juntamente com um MCG têm a opção de
ativar uma tecnologia chamada Basal-IQ. Trata-se de uma tecnologia avançada que prevê e ajuda
a prevenir baixa glicemia. Basal-IQ permite que um paciente deixe que a bomba seja suspensa
automaticamente e retome a administração de insulina
com base nas leituras do MCG.
Um paciente com Basal-IQ instalada na bomba pode
escolher entre 2 modos:
•
•

Basal-IQ
Modo manual

Na Glooko, se existirem dados Basal-IQ para um paciente,
isto é apresentado na página Resumo na forma de um cartão de informações denominado:
Detalhes do sistema. Basal-IQ também é apresentada na vista diária da secção Gráficos.

A.4. Control-IQ
Os pacientes que utilizam a bomba Tandem t:slim X2 juntamente com um MCG têm a opção de
ativar uma tecnologia denominada Control-IQ. Trata-se de uma tecnologia híbrida avançada de
ciclo fechado que prevê e ajuda a prevenir tanto os níveis altos como os baixos. Control-IQ
permite que o paciente deixe que a bomba ajuste automaticamente os níveis de insulina com
base nas leituras de MCG.
Um paciente com Control-IQ instalado na bomba pode
escolher entre 4 modos:
•
•
•
•

Control-IQ
Sono
Exercício
Manual

Na aplicação Web Glooko, se existirem dados Control-IQ para um paciente, isto é apresentado
na página Resumo na forma de um cartão de informações denominado: Detalhes do sistema.
Control-IQ também é apresentado na vista diária da secção Gráficos.
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A.5. Omnipod® 5*
Os pacientes que utilizam a bomba Omnipod 5 juntamente com o MCG da Dexcom têm a opção
de ativar a tecnologia de ciclo fechado desenvolvida pela Insulet. É uma tecnologia híbrida
avançada de ciclo fechado que prevê e ajuda a prevenir tanto hiperglicemias como
hipoglicemias. Permite que o paciente deixe que a bomba ajuste automaticamente os níveis de
insulina com base nas leituras de MCG.
Um paciente com um Omnipod 5 e um Dexcom CGM
pode escolher entre 4 modos:
•
•
•
•

Modo automatizado
Automatizado: limitado
Automatizado: HypoProtect
Modo manual

No Glooko, se existirem dados em circuito fechado de
um Omnipod 5 para um paciente, isto é apresentado
na página Resumo sob a forma de um cartão de
informações denominado: Detalhes do sistema Os dados do ciclo fechado também são
apresentados na vista diária da secção Gráficos.
NOTA: O Omnipod 5 é uma integração de nuvem para nuvem. A ligação com o Glooko é
estabelecida no PodderCentral, onde os utilizadores necessitam de autorizar a ligação entre o
seu Omnipod 5 e o Glooko. Quando a ligação estiver feita, os dados fluem regularmente para o
Glooko com uma hora de atraso.
*Atualmente disponível apenas nos EUA
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