
JÁ É POSSÍVEL SABER O VALOR DE SUA GLICOSE SEM A NECESSIDADE DE PICADAS A 

TODA HORA 

 

Já é possível verificar a taxa de glicose sem a necessidade de lancetas e várias picadas. O novo 

aparelho Freestyle Libre do laboratório Abbot já foi lançado em alguns países da Europa e 

estará, em breve, também no Brasil. 

 O aparelho chamado Sistema de Monitorização Flash de Glicose Freestyle Libre verifica os 

níveis de glicose por meio de um sensor, um pouco maior que uma moeda de 1 real, que é 

fixado na pele do braço, próximo ao ombro. 

 O sensor faz as medidas da glicose por meio de uma pequena agulha de 5mm que é 

introduzida na região subcutânea. Esse sensor deve ser trocado a cada 14 dias, ou seja, é 

necessária uma nova pequena picada somente a cada 14 dias.  

Pode ser usado durante as atividades físicas, o banho e a natação. Porém, é desaconselhado 

seu uso em atividades de mergulho ou que permaneçam na água por mais de 30 minutos.  

O sensor faz leituras a cada 1 minuto, tem a capacidade de armazenar resultados de glicose 

até 8 horas passadas e tem a vantagem de não ser necessários os testes de glicemia capilar 

para a calibração, como ocorre no sistema de monitorização contínua.  

Por outro lado, o aparelho não “avisa” quando os valores estão baixos ou altos, isto é, não é 

possível programá-lo com alarmes como é o caso do glicosímetro de monitorização contínua e 

é necessário aproximar o aparelho do sensor para que ele faça a leitura dos resultados. Essa 

leitura é feita por um sistema de scan em cerca de 1 segundo e pode ser realizado mesmo 

sobre a roupa.  

Apesar desses inconvenientes, esse novo sistema promete atender algumas das necessidades 

esperadas por muitos diabéticos e seus familiares. 

Veja mais informações nos sites abaixo 

http://www.freestylelibre.pt/ 

 https://www.freestylelibre.com.br/ 
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