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Glucosímetro ligado ao smartphone



Glicemia capilar não mostra toda a verdade!



HBA1C não conta toda a história.

HBA1C  6,8 %  em ambos os casos

Excelente controle glicêmico
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Porque Usar CGMS
• Fornece uma visão mais verídica de tendências e padrões

da glicemia do pacientes

• Ajuda a identificar a ação da insulina e as necessidades de 
ajuste do medicamento e do plano alimentar

• Fornece informações sobre a digestão alimentar e a 
administração de insulina

• Fornece dados contínuos que ajudam a identificar
hipoglicemias noturnas



Seleção de Pacientes

• Pacientes DM tipo 1 e 2 que não atingem suas metas
de HBA1C apesar do aparente bom controle das 
medições do glucosímetro

• Pacientes que mantêm os níveis glicêmicos acima da 
meta devido ao medo de hipoglicemia

• Pacientes que estão planejando engravidar ou
gestantes

• Pacientes com hipoglicemias graves

• Pacientes que usam o sensor demasiadamente



Múltiplus estudos tem demostrado os benefícios
clínicos do CGMS

• Redução da HBA1C sem aumento das hipoglicemias

• Redução das hipoglicemias em pacientes com 
HBA1C < 7%

• Redução da variabilidade glicêmica ( mais tempo 
dentro do alvo)

American Diabetes  Association  Diabetes Care 2014



Abbott FreeStyle Navigator

Monitores Contínuos de Glicose- CGM

Dexcom

Medtronic Enlite

Freestyle Libre



Monitores Contínuos de Glicose- CGM



FreeStyle Libre



FreeStyle Libre Pro



Monitores Contínuos de Glicose
CGM

Guardian Real Time









Lentes de contato “inteligentes” do Google 
monitoram diabetes



Bombas de insulina
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Bombas de insulina





Bombas de insulina Performa - Roche



Bombas de insulina Performa - Roche



Bombas de insulina Performa - Roche



CGMS Integrado em uma bomba de insulina
Paradigma Real Time



Bombas de insulina VEO



Bombas de insulina 640 G – 670 G



APPS

• Mercado de APPS para diabetes será um mercado muito
promissor com previsão de invetsimento de bilhões de 
dólares

• Diferentes leis regulatórias de acordo com o país

• Preocupações com segurança e privacidade

• As evidências clínicas são discutíveis e não existe um 
consenso médico sobre o assunto .Serão necessários
futuros estudos para validar a eficácia destes APPs , e até
la recomenda-se cautela

• Prescrição de APPs  apenas com a finalidade informativa



O que se procura em um APP  
para diabetes

• Monitorar a glicemia capilar

• Ajuda com escolha alimentar

• Controle do peso 



APPS

• Diários de glicemia

• Contadores de calorias

• Dietas

• Contadores de carbohidratos

• Manutenção Geral



Best diabetes apps of 2017



APPS





Glucose Buddy



BG Monitor



Glooko













Diabetes Games :Equalize



Diabetes Games :Equalize



Diabetes Games: Dependency
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