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O Software GlicoSYS de Gestão de Dados de Glicemia  foi desenvolvido pela HMD Biomedical 
especificamente para uso de entes públicos para a gestão coletiva de dados de monitoramento de pacientes 
portadores de diabetes.

O Programa GlicoSYS apresenta as seguintes vantagens:

  Fácil manuseioØ
  Fácil controle dos dados dos pacientes por meio de relatórios e gráficosØ
  Acesso de dados online (web) e off-line (computador local) Ø
  Sistema de mapeamento de unidades de saúde e de pacientes por região geográfica     Ø
  Fluxo de dados unidirecional para evitar erros e perda de dados durante a coleta de dadosØ
  Sistema de segurança na transmissão de dados criptografados e senha de usuário em diferentes níveis Ø
de acesso
  Possível integração com outros sistemas de gestão, servidores e prontuário eletrônicoØ
  Sistema de backup de dadosØ
  Controle do uso de tirasØ
  Plataforma Nuvem: geração de relatórios dos dados armazenados; opções de impressão e Ø
armazenamento de imagens; documentos em versão pdf; monitoramento de diversas unidades de saúde
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Passos para a Utilização do Programa

Passo 1: Download do Programa
Passo 2: Funções do Programa
Passo 3: Conexão com a Plataforma Nuvem (cloud)
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PASSO 1: DOWNLOAD DO PROGRAMA
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Fazer o download do Programa GlicoSYS no site
 

www.hmdbio.com.br
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PASSO 2: FUNÇÕES DO PROGRAMA
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Após fazer o download e instalar o programa, no primeiro acesso será solicitado o cadastramento de usuário administrador.

O profissional de saúde cadastrará usuário e senha para ter acesso ao Programa GlicoSYS. 

08

CADASTRO DE USUÁRIO E SENHA
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PAINEL DE CONTROLE – FUNÇÕES 

PACIENTE: função para cadastramento e busca  de 
pacientes

LER DADOS:  função de transferência de resultados 
memorizados no monitor para um computador

AGENTE DE SAÚDE: função para cadastramento e  
busca de agente de saúde

SINCRONIZAÇÃO: função de upload dos resultados 
armazenados na plataforma nuvem

LISTA DE DADOS: armazenamento dos resultados 
transferidos para um computador
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10

Ler Dados: para descarregar os resultados 
armazenados no aparelho, conectar o cabo 
USB (fornecido pela HMD) no aparelho e no 
computador. Selecionar a opção LER DADOS.
Na função TIRAS, o agente de saúde registra 
quantas tiras estão sendo entregues ao 
paciente.

LER DADOS
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Transferência finalizadaInício da transferência de resultados do aparelho 
para o Programa
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LER DADOS
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Na ferramenta de rastreio, o agente de 
saúde tem a opção automática de 
escanear o código de barras da 
embalagem das tiras GlucoLeader no 
momento da entrega das tiras aos 
pacientes (atendendo à RDC 16 da 
ANVISA, no quesito rastreabilidade de 
produtos). 
Esta ferramenta é opcional.

LER DADOS - RASTREABILIDADE DAS TIRAS GLUCOLEADER 
(OPCIONAL) 
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CADASTRO DE PACIENTES           
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CADASTRO DE AGENTES DE SAÚDE

AGENTE DE SAÚDE:
O Agente de Saúde é 
cadastrado no sistema pelo 
profissional administrador. 
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SINCRONIZAÇÃO             
                   

SINCRONIZAÇÃO: Os resultados dos 
pacientes armazenados no computador da 
unidade de saúde  são transferidos para 
armazenagem no servidor na plataforma 
NUVEM automaticamente, quando o 
computador estiver conectado à Internet 
(online).
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LISTA DE DADOS             
                   

LISTA DE DADOS: Os resultados dos 
pacientes armazenados no computador 
da unidade de saúde  são transferidos 
para armazenagem no servidor da 
plataforma NUVEM para posterior 
análise dos níveis de glicemia dos 
pacientes.
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Relatórios elaborados pelo Programa:

•  Medições 

•  Lista diária

•  Tendência

•  Distribuição

•  Curva total

•  Glicemia

•  Valor de glicemia total e de limites 

  (editável)

RELATÓRIOS            
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RELATÓRIOS - MEDIÇÕES

MEDIÇÕES: 
Relatório dos resultados de glicemia 
do paciente salvos no sistema. O 
relatório mostra: ID do teste 
armazenado, nome do paciente, ID 
do monitor, data/hora do teste, 
resultado do teste, AC/PC, 
data/hora do download do  
resultado.
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LISTA DIÁRIA: 
A lista diária mostra os resultados 
de glicemia do paciente salvos no 
sistema, incluindo nome do 
paciente, data/hora e resultados 
dos testes.

RELATÓRIOS - LISTA DIÁRIA
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TENDÊNCIA:
O gráfico indica as médias dos
resultados de glicemia do paciente
salvos no sistema, com opções de
visualização: diária, semanal e
mensal.

RELATÓRIOS - TENDÊNCIA

CORES DO GRÁFICO 

FAIXA AMARELA: sinaliza os limites 
superior e inferior do risco de 
glicemia 

FAIXA VERDE: sinaliza glicemia 
dentro do limite das normalidades

FAIXA ROSA: sinaliza glicemia em 
alto risco no paciente

Obs: as faixas são ajustáveis no 
cadastro do paciente

20



www.hmdbio.com.brsuporte: 11 4304-5004www.glicosys.com.br

HMD BioMedial Inc.

DISTRIBUIÇÃO:
Gráfico dos resultados de glicemia 
do paciente cadastrado, distribuídos 
em três intervalos (fora do 
limite/fora da faixa normal/normal), 
baseado no valor de glicemia 
normal e limite. 
O gráfico tem opções de 
visualização: diária, semanal e 
mensal.

RELATÓRIOS - DISTRIBUIÇÃO
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CURVA TOTAL: 
Gráfico de resultados de glicemia do 
paciente em linha curva. 
O gráfico traz as seguintes informações: 
- Quantidade de testes nas opções 
AC/PC.
- Valor máx/min/médio das opções 
AC/PC.

RELATÓRIOS - CURVA TOTAL
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GLICEMIA:
Gráfico de resultados de glicemia
do paciente mostrados em forma
de coluna, baseados em dois
intervalos de tempo de teste:
antes e após a refeição. O
gráfico também mostra
informações como data do
relatório do AC/PC; total de
testes feitos no período
selecionado no relatório; valor
máx/min/médio das opções
AC/PC.

RELATÓRIOS - GLICEMIA
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VALOR DE GLICEMIA TOTAL E DE LIMITES
(editável por usuário master)
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PASSO 3: CONEXÃO COM A PLATAFORMA 
NUVEM (CLOUD)
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INSERÇÃO DE CHAVE DE ACESSO

Após o download do Programa, inserir a Chave de Acesso (fornecida pela HMD)

no campo Administração/ Configurações.

26



www.hmdbio.com.brsuporte: 11 4304-5004www.glicosys.com.br

HMD BioMedial Inc.

SUPORTE TÉCNICO:  
Quando o programa é 
contratado, nossa equipe 
de TI fica à disposição 
para prestar suporte na 
viabilização do acesso da 
unidade ao sistema.  

Acesse a Plataforma Nuvem, com login e senha fornecidos pela  HMD, 
no site www.glicosys.com.br

27

ACESSO À PLATAFORMA NUVEM
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A página HOME mostra todos os pacientes monitorados, os profissionais e as unidades de saúde  
cadastrados no sistema e a data da última transmissão de dados realizada. 

PLATAFORMA NUVEM – HOME
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PLATAFORMA NUVEM – RELATÓRIO PACIENTES

NOTA: Busca fácil dos 
resultados dos pacientes 
armazenados no 
computador, os quais são 
transferidos para 
armazenagem no servidor 
“NUVEM” (CLOUD), para 
posteriormente poderem 
ser inseridos no prontuário 
eletrônico do SUS (acesso 
aos níveis de glicemia, toda 
análise de dados ou parte 
deles).
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PLATAFORMA NUVEM – RELATÓRIO PACIENTES

Resultados dos pacientes 
armazenados no 
computador após serem  
transferidos para 
armazenagem no servidor 
da plataforma NUVEM 
(níveis de glicemia, análise 
total ou parcial de dados, 
inclusive dados pessoais).

O gráfico mostra a 
porcentagem de controle 
do monitoramento.
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PLATAFORMA NUVEM – RELATÓRIO PACIENTES
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PLATAFORMA NUVEM – MAPA
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PLATAFORMA NUVEM – MAPA / UNIDADE
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PLATAFORMA NUVEM – NOTIFICAÇÕES  (0PCIONAL)

A opção Notificações é 
utilizada quando a 
unidade de saúde 
deseja enviar 
mensagens aos seus 
pacientes.
Este serviço é opcional. 
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PLATAFORMA NUVEM – GERENCIAMENTO / USUÁRIOS

Os dados dos pacientes 
armazenados são 
encriptados e só podem 
ser acessados por 
usuários cadastrados, 
por meio de senha. 
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PLATAFORMA NUVEM – GERENCIAMENTO / UNIDADES

Busca de 
unidades por 
nome.
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PLATAFORMA NUVEM – GERENCIAMENTO / CIDADES

Busca de unidades 
por cidade.
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PLATAFORMA NUVEM – GERENCIAMENTO / LOGS DE MEDIÇÃO

Logs de 
medição 
armazenados 
no servidor.
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PLATAFORMA NUVEM – GERENCIAMENTO / WEBSERVICE

Registros no 
servidor. 
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1 – Como baixar o software no meu computador?
R:  Acessar o site www.hmdbio.com.br. Clicar na opção DOWNLOADS. Selecionar GLICOSYS. O download iniciará automaticamente.

2 – Como cadastrar pacientes ou alterar seus dados? 
R: Na tela painel de controle, clicar em PACIENTE, e prosseguir com o cadastro , completando as informações que são solicitadas na 
tela. Após a conclusão do cadastro, clicar no botão SALVAR. Para editar os dados, clicar no botão EDITAR para efetuar as alterações 
desejadas. Clicar em SALVAR.

3 -  Como eu cadastro ou descadastro o aparelho de um paciente?
R: Na tela painel de controle, entrar em PACIENTE. Selecionar a opção +Glicosímetro.  Cadastrar o número de série do aparelho 
(localizado tanto na embalagem quanto no verso do aparelho). Para descadastrar/trocar de aparelho, siga as mesmas instruções. 

4 - Como localizar o cadastro de um paciente?
R: Na tela painel de controle, clicar em PACIENTE e em seguida na opção  PROCURAR. Uma tela abrirá com um campo no qual se 
pode digitar o nome do paciente (completo ou apenas as primeiras letras). PESQUISAR. Após identificar o nome que procura, clicar 
duas vezes no nome do paciente.

5 - Como realizar o cadastro de um agente de saúde?
R: Na tela painel de controle, clicar em AGENTE DE SAÚDE. Selecionar NOVO. Clicar em PERFIL para que o menu de opções seja 
aberto. Prosseguir com o cadastro.

6 - Como transferir os dados de um paciente armazenados no aparelho para o computador ?
R: Primeiro, certificar-se de que o computador esteja com o programa GLIGOSYS instalado. Conectar o cabo USB (fornecido pela 
HMD) no aparelho e no computador. Clicar em LER DADOS. Aguardar alguns minutos para que o cabo faça a leitura dos dados. 
Quando o programa estiver pronto para descarregar os dados, o botão com a imagem de um aparelho saíra do modo DESCONECTADO 
e passará para LER DADOS e mudar de cinza para verde. Clicar no botão. A transferência começará e levará alguns segundos para 
baixar todos os resultados ainda não baixados. O programa mostrará os dados do paciente usuário do aparelho, o número de série do 
aparelho e quantos resultados foram baixados naquele momento. 40
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7 - Como proceder caso um aparelho não esteja associado a um paciente?
R: Efetuar o cadastro do paciente (pergunta 2) e associar o aparelho a seu cadastro. Ou baixar os resultados no computador e na 
sequência cadastrar o paciente (neste caso, o programa indicará que o aparelho não está associado a nenhum paciente). 

8 - Os dados já baixados podem ser baixados novamente?
R: Não, pois o sistema funciona de forma inteligente, salvando apenas os novos resultados que estão no aparelho e que não foram 
ainda  baixados. 

9 - Após a transferência dos resultados estes são apagados do aparelho?
R: Não,  os resultados permanecem na memória do aparelho, a qual possui capacidade para armazenar 800 resultados. Após o 
resultado de número 800 ter sido salvo, o aparelho deleta automaticamente o resultado mais antigo e salva o mais recente. 

10 - O que é a plataforma nuvem?
R É um servidor de armazenamento e gestão de dados. Os dados são transferidos de forma totalmente segura. Basta estar com : 
acesso à internet e ter usuário e senha para acessar dados dos pacientes e das unidades de saúde. A plataforma possui ferramentas 
estatísticas completas do perfil glicêmico dos pacientes e também das unidades de saúde.

11 - Como os dados são transferidos para a plataforma nuvem?
R: Os dados armazenados no computar são transferidos automaticamente para o servidor na plataforma Nuvem, uma vez que o 
computador esteja conectado à Internet (online). Caso o computador não esteja conectado à Internet (offline), os dados ficarão 
pendentes na função Sincronização, aguardando conexão com a Internet para serem transferidos. 

12 - Os dados armazenados podem ser acessados de forma remota?
R: Os dados armazenados no computador da unidade de saúde apenas podem ser acessados no computador da unidade. A 
plataforma Nuvem pode ser acessada de forma remota, por meio de login e senha. 

ATENÇÃO:
Para mais informações sobre o aparelho de glicemia e tiras de teste GLUCOLEADER, leia as instruções de uso. 

Para o bom funcionamento do seu programa GlicoSYS, lembre-se de fechar as telas após o uso e clicar em “sair” ou 
efetuar “logout” quando não estiver utilizando o programa. Em caso de dúvida, contate o Suporte da HMD. 
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Em caso de dúvida quanto ao funcionamento do 

Programa GlicoSYS, acesse nosso suporte:

SUPORTE TÉCNICO: 

(11) 4304-5004

suporte@hmdbio.com.br             

4211 2091-2090
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