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Introdução

• Hemoglobina glicada A1c é  gold standard na avaliação do controlo glicémico da Pessoa 
com Diabetes (PcD).

• Em Portugal, a autoavaliação é prescrita a mais de um terço das PcD tratadas com apenas 
antidiabéticos orais.

• A medição da glicemia capilar e glicemia intersticial são formas de monitorizar o controlo 
glicémico na PcD

• Fundamental distinção entre a autoavaliação e o autocontrolo.

• Autoavaliação é o simples processo de medir a glicemia por parte da PcD

• Autocontrolo implica ajuste do tratamento através da tomada de decisões de acordo com 
o valor obtido, sempre integrado num programa estruturado - implica um programa de 
acompanhamento estruturado e específico que permita à PcD e a Equipa Cuidadora (EC) 
fazer alterações no plano terapêutico, nutricional e de exercício.

• As recomendações sobre a frequência da monitorização e os horários para realização dos 
testes de glicemia variam entre as associações internacionais de diabetes, pelo que deve 
ser definida pela EC tendo em conta vários aspetos:

• tipo de diabetes
• tipo de medicação 
• nível de controlo metabólico
• …



Introdução

• Atenção situações excecionais que podem implicar um desequilíbrio 
metabólico e onde o autocontrolo assume um papel importante.

• Autocontrolo implica envolvimento PcD num programa de autocontrolo 
devendo trazer à consulta:
• Glucómetro
• Livro de registos (valores de glicemia complementados com data, hora, relação 

com as refeições e circunstâncias especiais/ intercorrências).

• A EC deve avaliar de forma efetiva a capacidade da PcD no manuseio do 
glucómetro e de adesão a um plano de autocontrolo. 

• A autoavaliação per se, não inserida num programa de autocontrolo, não 
tem vantagens podendo ser fator indutor de stress e menor qualidade de 
vida.

• Na PcD não insulino tratada a automonitorização da glicemia capilar está 
associada a uma redução estatisticamente, mas não clinicamente 
significativa de HbA1c aos 6 meses, mas não aos 12 meses



Introdução - Sistemas de monitorização 
glicemia intersticial (FreeStyle Libre®)

• O sistema de monitorização de glicemia intersticial (SMGI) em 
comparação com a autovigilância das glicemias por punção 
capilar demonstrou uma diminuição do tempo em 
hipoglicemia:
• DM tipo 1: redução de 1.24 horas/dia em hipoglicemia (IC95% -

1.71,- 0.77; p<0.0001)
• DM tipo 2: redução de 0.47 horas/dia (IC 95% -0.73, -0.20; p<0.001)
• Crianças com DM tipo 1: redução de até 50% do tempo diário total. 

• Atualmente o SMGI está comparticipado apenas na PcD tipo 
1, grávidas e tipo 2 com múltiplas injeções diárias (regime 
basal – bólus) ou com dispositivos de PCSI (perfusão continua 
insulina), com necessidade de autovigilância da glicemia por 
punção capilar de 5 ou mais vezes por dia. 

https://diacler.com.br/hipoglicemia/
https://diacler.com.br/hipoglicemia/
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Não insulino tratados
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Recomendações
• A monitorização da glicemia intersticial nas PcD tipo 2 não deve ser 

recomendada por rotina. 

• Relativamente à monitorização da glicemia capilar, a evidência 
existente sugere que para que um autocontrolo seja eficaz é 
necessária:

• integração num programa de educação específico e estruturado

• A frequência das medições da glicemia capilar deve ser individualizada 
em função das características específicas de cada PcD tipo 2, tendo em 
conta:

• hipoglicemias sintomáticas
• profissões de risco
• medicados com sulfonilureias
• idosos com doença renal crónica
• mulheres grávidas ou no período pré concecional
• doença aguda
• PcD sob corticoterapia
• Programas educacionais de curto prazo sob influência de dieta na glicemia.



Situações especiais

• Profissões ou atividades de risco acrescido se 
hipoglicemias: motoristas, manobradores de 
maquinaria, trabalhadores em alturas

• Início ou alteração da terapêutica antidiabética 
(posologia ou fármaco)

• Fármacos com influência no metabolismo 
glucídico (e.g. corticóides)

• Doenças intercorrentes e intervenções 
cirúrgicas



Situações especiais

• Todas as situações especiais, incluindo controlo 
glicémico instável, devem ser integradas num 
programa de autocontrolo em articulação 
direta com a EC. Nestes casos pode-se 
recomendar a realização de registos de perfil 
com 6 a 7 pontos/ dia/ semana que são 
obrigatoriamente analisados em consulta.




