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UTILIZAÇÃO PREVISTA
O 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.

AVISO!
O Glooko não mede, interpreta nem toma decisões sobre os dados transmitidos nem 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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INTRODUÇÃO
O Glooko sincroniza os dados de dispositivos de diabetes, como medidores de glicemia, bombas de insulina, monitores contínuos
de glicose (MCG), monitores de atividade física e dispositivos "wearables", bem como apresenta estes dados em relatórios
e gráficos de fácil compreensão para melhorar a qualidade e eficiência gerais dos cuidados da diabetes.
Os relatórios referidos neste guia estão disponíveis na aplicação Web da Glooko. Aceda à aplicação Web da Glooko ao navegar para
o endereço my.glooko.com no seu browser.
Para saber mais sobre como utilizar o Glooko, consulte um dos seguintes Guias de Iniciação:
• Guia de Iniciação da Glooko® para Médicos
• Guia de Iniciação da Glooko® Para Utilização Pessoal
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1. RELATÓRIOS

RELATÓRIOS
1. CRITÉRIOS DO RELATÓRIO
1.1 INTERVALO DE DATAS
Na parte superior dos ecrãs Resumo, Gráficos, Livro de registos
e Informações, há uma opção para selecionar o intervalo
de datas dos relatórios. As opções de data incluem 1 dia, 1
semana, 2 semanas, 30 dias, 90 dias e Intervalo personalizado.
O intervalo de datas predefinido dos relatórios é de 2 semanas.
NOTA: a seleção do intervalo de datas permanecerá intacta
durante a visualização de relatórios adicionais na conta do
paciente, porém, assim que se saia da conta ou o utilizador
encerre a sessão, essa seleção é reposta. Sempre que a conta
é acedida, o intervalo de datas tem de ser alterado para que
possa visualizar os dados num intervalo de datas diferente.

1.2 FONTE DE DADOS DE GLICOSE
Na parte superior dos ecrãs Resumo, Gráficos e Informações
(Alteração de local/configuração), há uma opção para
selecionar uma fonte de dados de glicose, a qual determina
o tipo de dados de glicose exibidos nos relatórios. As opções
de fonte de dados de glicose incluem Glicemia ou MCG. A fonte
de dados predefinida é aquela com as leituras mais recentes
associadas à conta do paciente.
NOTA: Se for carregado apenas um tipo de dados (Glicemia e
MCG) para a conta, não há opção de alterar a fonte de dados de
glicose.

1.3 FONTE DE DADOS DE EXERCÍCIO
Na parte superior do ecrã Resumo, há uma opção para
selecionar a fonte de dados de exercício (se aplicável), a qual
determina o tipo de dados de exercícios exibidos nos relatórios.
As opções de fonte de dados de exercício incluem Passos,
Duração, Calorias, Distância – mi e Distância – km.
NOTA: se houver vários dispositivos de saúde associados à
conta do paciente, pode selecionar apenas o(s) dispositivo(s)
cujos dados devem ser exibidos ao clicar na marca de
verificação ao lado do(s) mesmo(s). Os dispositivos
selecionados ficam azuis.
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2. RESUMO | 2.1 GLICOSE

2. RESUMO
O Resumo (acedido através do separador Resumo numa conta de paciente) apresenta uma vista consolidada das métricas mais
importantes da diabetes. Os dados são exibidos com base no intervalo de datas (1 dia, 1 semana, 2 semanas, 30 dias, 90 dias ou
intervalo personalizado) e na fonte de dados de glicose (Glicemia ou MCG) selecionados.

1

2

3
4

2.1 GLICOSE
Veja as estatísticas dos níveis de glicose rapidamente.
A codificação de cor facilita a visualização das leituras
que ficam acima do intervalo e abaixo do intervalo alvo.
leituras de glicose dentro de um período de tempo
1 	As
são exibidas em intervalos diferentes. Abaixo, pode ver
a percentagem do tempo durante o qual o MCG esteve
ativo, ou a média de leituras de glicemia por dia, num
determinado período de tempo.
dados de resumo de glicose incluem IGG (Indicador
2 	Os
de gestão da glicose), Média, Mediana (ponto médio), DP
(Desvio padrão), CV (Coeficiente de variação), % tempo
de MCG ativo (se estiver a visualizar o MCG), Leituras/Dia
(se estiver a visualizar a Glicemia), Mais alto e Mais baixo.
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um parecer mais detalhado dos dados de glicose, há
3 	Para
opções para visualizar dados em parcelas Bi-horário, Hora
do dia ou Dia da semana. Selecione uma das parcelas e os
dados exibidos abaixo serão alterados.
o rato sobre o gráfico do AGP para ver a
4 	Coloque
tendência na glicose relativa à parte do dia escolhida.
Quando está no modo Glicemia, coloque o rato sobre
qualquer uma das barras no gráfico de barras para ver
que percentagem das leituras estava Muito alta, Alta,
Dentro do intervalo, Baixa, Muito baixa no período de
tempo selecionado.

2. RESUMO | 2.2 INSULINA, DIETA, ATIVIDADE FÍSICA

1

3

4
2
6
5

2.2 INSULINA, DIETA, ATIVIDADE FÍSICA, LGS/PLGS
E DETALHES DO SISTEMA
Consulte informações sobre doses de insulina, consumo de
hidratos de carbono e níveis de atividade referente ao intervalo
de datas selecionado.
a bomba de insulina estiver a ser sincronizada com
1 	Se
a Glooko, o gráfico circular Insulina exibe as médias

diárias Basal e Bólus do período de tempo selecionado.

Substituições exibe a percentagem total de bólus no
2 	
qual a quantidade de insulina administrada diferiu da
quantidade sugerida pela bomba.

3

	
Dieta exibe a média de Hidratos de carbono por dia

e o número médio de Entradas de alimentos por dia.

Se estiverem a ser obtidos dados de atividade física (através
4 	
de um dispositivo "wearable" ou uma entrada manual),
Atividade física pode exibir Passos, Duração, Calorias
ou Distância com base na Fonte de dados de exercício
selecionada.
dispositivos compatíveis, LGS/PLGS exibe a Suspensão
5 	Para
automatizada de insulina.
Para dispositivos compatíveis, os Detalhes do sistema exibem
6 	
informações sobre a tecnologia avançada da bomba de
insulina (por ex., Basal-IQ, Control-IQ e Omnipod 5).
Nota: as informações em 5 e 6 serão mostradas apenas
se os dados estiverem presentes durante o intervalo de tempo
específico.
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2. RESUMO | 2.3 TENDÊNCIAS

1

2

3

2.3 TENDÊNCIAS*
Identifique tendências chave, tal como quando os níveis de
glicose estão altos, e utilize esses dados para melhorar a gestão
da diabetes.
(NOTA: estas não incluem leituras de glicemia inseridas numa
bomba de insulina.)
Comparações indicam a frequência de valores Altos,
1 	
Baixos e Dentro do intervalo nas leituras de glicemia no
período de tempo selecionado – e a Média de leituras –
comparativamente ao período de tempo anterior.
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Padrões identificam hora(s) do dia em que as leituras
2 	
foram claramente Altas e Baixas. Estes são exibidos
apenas num período de tempo de 30 dias.
Melhores dias identificam o(s) dia(s) da semana em que a
3 	
saúde da pessoa com diabetes esteve mais sob controlo
no período de tempo selecionado.

* Atualmente disponível apenas nos EUA.

GRÁFICOS | 3.1 DESCRIÇÃO GERAL: DADOS DE GLICEMIA

3. GRÁFICOS
Os gráficos (acedidos através do separador Gráficos numa conta de paciente) apresentam representações visuais dos dados
da diabetes. Os dados são exibidos com base no intervalo de datas (1 dia, 1 semana, 2 semanas, 30 dias, 90 dias ou intervalo
personalizado), na fonte de dados de glicose (Glicemia ou MCG) e na fonte de dados de exercício (passos, duração, calorias,
distância – mi ou distância – km) selecionados.

1

2
3

3.1 DESCRIÇÃO GERAL: DADOS DE GLICEMIA
Veja como os níveis de glicose estão correlacionados com a
insulina, os hidratos de carbono e o exercício durante o período
de tempo selecionado. Quando a fonte de dados de glicose é
configurada para Glicemia, os dados da glicose refletem assim
os dados da glicemia.
Os dados de Glicose, Hidratos de carbono, Insulina
1 	
e Exercício, se registados, são exibidos como gráficos

agrupados que permitem a comparação de vários pontos
de dados e, por sua vez, a Legenda fornece informações
sobre as cores e os símbolos. Expanda o formulário
de registo para configurar as horas de refeições para
o paciente.

a opção Percentis para ver dados quanto a
2 	Selecione
10–90.º percentil e 25–75.º percentil por dia ou semana.
Selecione a opção Média para exibir uma linha de
tendência que indica as médias de glicose do período
de tempo selecionado. Configure as horas de refeições.
o rato sobre qualquer dia para ver os dados de
3 	Coloque
Glicose, Hidratos de carbono e Exercício correlacionados
com esse dia específico. Clique no dia para visualizar
o gráfico Descrição geral de 1 dia desse dia.
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3. GRÁFICOS | 3.2 DESCRIÇÃO GERAL: DADOS DE MCG

2

1

3

1. Modal

4

3.2 DESCRIÇÃO: DADOS DE MCG
Veja como os níveis de glicose estão correlacionados com a
insulina, os hidratos de carbono e o exercício durante o período
de tempo selecionado. Quando a fonte de dados de glicose é
configurada para MCG, os dados de glicose refletem assim os
dados do MCG.
Os dados de Glicose, Hidratos de carbono, Insulina
1 	
e Exercício, se registados, são exibidos como gráficos

agrupados que permitem a comparação de vários pontos
de dados e, por sua vez, a Legenda fornece informações
sobre as cores e os símbolos.

Selecione a opção Percentis para ver dados quanto a
2 	10–90.º
percentil e 25–75.º percentil por dia ou semana.
Selecione a opção Média para exibir uma linha de
tendência que indica as médias de glicose do período
de tempo selecionado.
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o rato sobre qualquer dia para ver os dados de
3 	Coloque
Glicose, Hidratos de carbono e Exercício correlacionados
com esse dia específico. Clique no dia para visualizar o
gráfico Descrição geral de 1 dia desse dia.
todos os gráficos e relatórios, os dados de insulina
4 	Em
são todos agrupados como Insulina, a menos que

existam dados de insulina da bomba de insulina e Caneta
inteligente (e/ou inseridos manualmente). Se for o
caso, os dados da bomba de insulina são exibidos como
Insulina – Bomba enquanto os dados de insulina da
Caneta inteligente (e/ou inseridos manualmente) são
exibidos como Insulina – Outro.

3. GRÁFICOS | 3.3 DESCRIÇÃO GERAL: 1 DIA

1
2

2

3

4
5

3.3 DESCRIÇÃO GERAL: 1 DIA
Veja como os níveis de glicose estão correlacionados com
a insulina, os hidratos de carbono e o exercício num dia
específico.
Os dados de Glicose, Hidratos de carbono, Bólus, Taxa
1 	
basal, Sistema e Exercício, se registados, são exibidos

como gráficos empilhados que permitem a comparação
de vários pontos de dados e, por sua vez, a Legenda
fornece informações sobre as cores e os símbolos.

gráfico consolida os dados de Glicose em todas
2 	Este
as fontes de dados (Glicemia e MCG). O Intervalo alvo
antes da refeição é indicado com linhas pontilhadas e
o Intervalo alvo após refeição é indicado com linhas
contínuas.

o rato sobre qualquer ponto de dados para
3 	Coloque
visualizar a leitura de glicose, o total de hidratos de
carbono, os detalhes da insulina ou os detalhes do
exercício dessa altura específica.
uma bomba com Basal-IQ ou Control-IQ tiver sido
4 	Se
sincronizada com o Glooko, estas informações serão
exibidas como Sistema. Pode consultar informações
adicionais, como administrações automatizadas de insulina
e suspensões automatizadas da bomba, entre outros, em
Bólus e Taxa basal.

5

	Se um Omnipod 5 tiver sido sincronizado com o Glooko,
as informações do ciclo fechado serão exibidas como
Sistema. Informações adicionais sobre suspensões
automatizadas são exibidas como OP5 BASAL.
A Legenda abaixo do gráfico mostra mais informações
sobre as Administrações do sistema.
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3.GRÁFICOS | 3.4 SOBREPOSIÇÃO: DADOS DE GLICEMIA
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1

3.4 SOBREPOSIÇÃO: DADOS DE GLICEMIA
Veja as tendências de glicemia por dia da semana e hora do
dia. Quando a fonte de dados de glicose é configurada para
Glicemia, ficam disponíveis duas opções diferentes do gráfico
Sobreposição: Diagrama de dispersão e Diagrama de caixa.
entre Diagrama de dispersão ou Diagrama
1 	Alterne
de caixa para obter diferentes tipos de gráficos para
visualizar os dados.

visualizar o gráfico Diagrama de dispersão: selecione a
2 	Ao
opção Ligar dias para ligar todos os pontos de leitura de
glicemia. Selecione a opção Média para exibir uma linha
de tendência que indica as médias de leitura do período
de tempo selecionado.

3
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	Selecione um dia (ou vários dias) da semana para
visualizar um gráfico com apenas esses dados específicos.
Desmarque todos os dias para visualizar todos os dados
num gráfico.

o rato sobre uma data/hora específica para
4 	Coloque
visualizar os dados de glicose correspondentes a esse
ponto de dados. Clique num ponto no gráfico Diagrama
de dispersão para visualizar dados antes e depois dessa
leitura na lista de Históricos. Desloque o cursor para a
esquerda ou para a direita para visualizar outros pontos
de dados.
dados de glicose, incluindo Média, Desvio padrão,
5 	Veja
Coeficiente de variação, Leituras/Dia e informações do
intervalo de glicose.
Coloque o rato sobre uma data/hora específica no gráfico
6 	
Diagrama de caixa para visualizar o intervalo dos valores
de MCG desse dia.

3. GRÁFICOS | 3.5 SOBREPOSIÇÃO: DADOS DE MCG
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1

3.5 SOBREPOSIÇÃO: DADOS DE MCG
Veja as tendências de glicemia por dia da semana e hora do
dia. Quando a fonte de dados de glicose é configurada para
MCG, ficam disponíveis duas opções diferentes do gráfico
Sobreposição: Diagrama de esparguete e AGP.

1

	Alterne entre Diagrama de esparguete ou AGP para
obter diferentes tipos de gráficos para visualizar os dados.

dados de glicose, incluindo Média, Desvio padrão,
4 	Veja
Coeficiente de variação, Leituras/Dia e informações do
tempo no intervalo e % tempo de MCG ativo.
Coloque o rato sobre uma data/hora específica do gráfico
5 	
AGP para compreender a mediana e o intervalo dos
valores de glicose.

um dia (ou vários dias) da semana para
2 	Selecione
visualizar um gráfico com apenas esses dados específicos.
Desmarque todos os dias para visualizar todos os dados
num gráfico.
o rato sobre uma data/hora específica para
3 	Coloque
visualizar os dados de glicose correspondentes a esse
ponto de dados. Desloque o cursor para a esquerda ou
para a direita para visualizar outros pontos de dados.
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3. GRÁFICOS | 3.6 CALENDÁRIO

1
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3

3.6 CALENDÁRIO
Identifique os padrões de glicose ao longo dos períodos
de tempo com vistas contextuais que mostram a forma como
os hidratos de carbono e a insulina se correlacio.
com níveis de glicose. O Calendário consolida dados
1 	Nam
de todas as fontes de dados (Glicemia e MCG) num único
relatório, fornecendo uma vista abrangente de todos os
dados do período de tempo selecionado.
s dados de Glicose, Hidratos de carbono, Bólus e
2 	OTaxa
basal, se registados, são exibidos como gráficos

agrupados que permitem a comparação de vários pontos
de dados e, por sua vez, a Legenda fornece informações
sobre as cores e os símbolos.
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em qualquer dia para ser encaminhado para
3 	Clique
o gráfico Descrição de 1 dia desse dia específico.

4. LIVRO DE REGISTOS | 4.1 DOSES DE BÓLUS DE INSULINA

4. LIVRO DE REGISTOS
O Livro de registos (acedido através do separador Livro de registos numa conta de paciente) apresenta as leituras de glicemia, hidratos
de carbono, bólus de insulina e insulina basal num formato de livro de registos diário. Os dados são exibidos com base no intervalo de
datas (1 dia, 1 semana, 2 semanas, 30 dias, 90 dias ou intervalo personalizado) selecionado.

1

2

3

5

4
6

4.1 DOSES DE BÓLUS DE INSULINA
dados são agrupados por semana, independentemente
1 	Os
do período de tempo selecionado. As leituras têm códigos
de cor consoante se encontrem Acima do intervalo,
Dentro do intervalo alvo e Abaixo do intervalo
uma leitura tiver vários valores, estes são indicados
2 	Se
com um asterisco (*) e é exibido apenas o valor mais
extremo.
valores manuais são indicados com um tipo de letra
3 	Os
parecido com caligrafia.

leituras obtidas antes da refeição são indicadas com
4 	As
um ponto preto preenchido (•) ao lado da leitura.
Bólus de correção (um bólus do tipo de correção) é
5 	Um
indicado com uma seta para baixo () ao lado do valor
do bólus, exibido abaixo da leitura.
médias por hora do dia (Manhã, Tarde, Fim de tarde
6 	As
e Noite) são exibidas abaixo do relatório – com médias
semanais na extremidade direita.
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5. HISTÓRICO | EVENTOS REGISTADOS E INTRODUZIDOS MANUALMENTE

5. HISTÓRICO
O registo de histórico (acessível através do separador Histórico de uma conta de paciente) apresenta um conjunto de
diferentes eventos registados pelo paciente através dos respetivos dispositivos ou introduzidos manualmente através
da Glooko Mobile App. Os dados são apresentados com base no intervalo de datas (1 dia, 1 semana, 2 semanas, 30
dias, 90 dias ou intervalo personalizado) selecionado.

1

2

5.1 EVENTOS REGISTADOS E INTRODUZIDOS
MANUALMENTE
O registo de histórico apresenta os eventos
1 	

registados recentemente, incluindo A1c, alarmes,
leituras de glicemia, tensão arterial, exercício,
alimentos, insulina, cetonas, medicação, notas e peso.
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É possível filtrar os eventos no registo de histórico
2 	
para mostrar apenas os dados específicos para o
período de tempo selecionado.

6. INFORMAÇÃO | 6.1 ALTERAÇÃO DE LOCAL/CONFIGURAÇÃO

6. INFORMAÇÕES
Os relatórios de informações (acedidos através do separador Informações numa conta de paciente) fornecem vistas detalhadas
dos dados de insulina apenas se tiver sido carregada uma bomba de insulina para a conta. Os dados são exibidos com base
no intervalo de datas (1 dia, 1 semana, 2 semanas, 30 dias, 90 dias ou intervalo personalizado) e na fonte de dados de glicose
(Glicemia ou MCG) selecionados.

1
2

3

6.1 ALTERAÇÃO DE LOCAL/CONFIGURAÇÃO
Veja com que frequência a alteração de local/configuração afeta
os níveis de glicose.
entre Glicemia ou MCG para ver os padrões de
1 	Alterne
eventos de alteração de local/configuração por fonte

níveis de glicose -12 horas antes da alteração de
3 	Os
local/configuração e +6 horas após a alteração por dia são
exibidos abaixo do gráfico principal. Clique em qualquer
dia para ser encaminhado para o gráfico Descrição de 1
dia.

de dados.
leituras são agrupadas por tempo entre eventos
2 	As
(≤ 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias e ≥ 5 dias). Os valores de

glicemia medianos (meio) de cada agrupamento são
indicados com um ponto azul (•). A porção azul-escura
de cada barra representa leituras no âmbito de 25–75% da
média de glicemia -12 horas antes da alteração e a porção
azul-clara 10–90%.
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6. INFORMAÇÕES | 6.2 DIMINUIÇÃO E SUSPENSÃO DO DÉBITO BASAL TEMPORÁRIO

1
2

6.2 D
 IMINUIÇÃO E SUSPENSÃO DO DÉBITO BASAL
TEMPORÁRIO
Compreenda de que forma a diminuição e suspensão do débito
basal temporário afeta os níveis de glicose ao observar as leituras
antes, durante e após cada ação.
alterações na Glicose -1 hora antes da alteração, durante
1 	Veja
a alteração (incrementos de 15 minutos) e +4 horas após a
alteração. Ordene os dados por Data, Hora, Taxa de débito
basal temporário ou Duração.
uma hora para ser encaminhado para o gráfico
2 	Selecione
Descrição de 1 dia.
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6. INFORMAÇÕES | 6.3 AUMENTO DO DÉBITO BASAL TEMPORÁRIO

1
2

6.3 AUMENTO DO DÉBITO BASAL TEMPORÁRIO
Compreenda de que forma o aumento do débito basal
temporário afeta os níveis de glicose ao observar as leituras
antes, durante e após cada aumento.

alterações na Glicose -1 hora antes da alteração, durante
1 	Veja
a alteração (incrementos de 15 minutos) e +4 horas após a
alteração. Ordene os dados por Data, Hora, Taxa de débito
basal temporário ou Duração.
uma hora para ser encaminhado para o gráfico
2 	Selecione
Descrição geral de 1 dia.

19

7. DISPOSITIVOS

7. DISPOSITIVOS
1
5

3

4
2

7.1 PERFIS DE BOMBA
O ecrã Dispositivos (acedido através do separador Dispositivos
numa conta de paciente) dá acesso às definições da bomba de
insulina para ajudar com as decisões do plano de tratamento.
Também são exibidas informações básicas sobre medidores
de glicemia e MCG.
todos os dispositivos utilizados pelo proprietário
1 	Veja
da conta.

2

	Ao selecionar um dispositivo na lista, as definições
disponíveis para este dispositivo serão exibidas no
lado direito.

3

	É possível alternar entre Perfis de bomba e Definições
do dispositivo quando tiver sido carregada uma bomba
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de insulina. Tal permite aos utilizadores ver o perfil
de bomba e as definições em duas vistas separadas.

4

	Pode visualizar as definições de bomba anteriores ao
selecionar a hora do carregamento no menu pendente.

5

	A compensação do tempo do dispositivo refere-se à
diferença de tempo no dispositivo a ser carregado vs.
o sistema a ser utilizado para o carregamento. Este pode
indicar que a hora de um dispositivo está incorreta.

8. CRIAR RELATÓRIOS

8. CRIAR RELATÓRIOS

Clique na opção Criar relatório PDF na maior parte dos ecrãs
numa conta de paciente para criar um relatório para partilhar
ou guardar.Selecione um intervalo de datas (1 dia, 1 semana,
2 semanas, 30 dias, 90 dias ou intervalo personalizado), os
dados do relatório que devem ser incluídos no relatório e o
modo de impressão, em seguida, clique em Criar PDF.

• NOTA: os médicos têm igualmente a capacidade de guardar
uma seleção de relatório como um Perfil favorito. Para saber
mais sobre esta funcionalidade, consulte o Guia de Iniciação
da Glooko® para Clínicas.
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SUPORTE

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 via e-mail: help@glooko.com
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Glooko Inc

411 High Street
Palo Alto, CA 94301
EUA

Glooko AB
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