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Responsáveis 

 
1. Objetivos 2. Aplicação  
Padronizar as técnicas de realização de glicemia capilar a fim de otimizar o 
serviço e oferecer uma assistência de qualidade ao usuário. 
 

A equipe de enfermagem 

 
3. Terminologia 
N/A 
 
4. Diretrizes Normativas  

Nº Ação 
(O quê) 

Atribuição 
(Quem) 

Informações Complementares 
(Como). 

1 Separar o material adequado;  
Equipe de 

Enfermagem 

Será necessário um glicosimetro, 01 par 
de luvas de procedimento, algodão e 
agulha ou lanceta, caneta e coletor de 
perfuro cortante; 

2 Orientar o paciente quanto a 
realização do procedimento;  

Equipe de 
Enfermagem 

Orientar a técnica que será realizada a fim 
de promover a colaboração do cliente e 
aumentar a confiança; 

3 Determinar o local apropriado para 
punção digital;  

Equipe de 
Enfermagem 

Escolher local para punção. Dar 
preferência em local lateralizado das 
extremidades das polpas digitais, devido 
às terminações nervosas; 

4 
Posicionar o paciente 
confortavelmente para o 
procedimento; 

 
Equipe de 

Enfermagem 

Colocar o paciente deitado ou sentado e 
apoiar a mão e o dedo a ser puncionado 
para evitar acidentes, com perfuro 
cortante, caso o cliente assuste ou puxe 
bruscamente a mão; 

5 Realizar a limpeza do local a ser 
puncionado com algodão;  

Equipe de 
Enfermagem 

Fazer anti-sepsia com álcool 70% e 
algodão; 

6 Preparar adequadamente o 
glicosímetro;  

Equipe de 
Enfermagem 

Ligar o aparelho, observar se está 
devidamente calibrado, e se o código 
solicitado pelo monitor corresponde ao 
código da fita de reagente; 

7 Posicionar a fita de reagente;  
Equipe de 

Enfermagem 
Observando atentamente o 
posicionamento adequado; 

8 Realizar a punção digital;  
Equipe de 

Enfermagem 

Obter uma gota de sangue do local da 
punção e aplicar na fita de reagente 
especial Atentar para a quantidade 
suficiente de material sanguíneo, caso 
não seja adequado, realizar nova punção; 

 9 
Aguardar o medidor fornecer uma 
leitura digital do valor da glicose no 
sangue; 

 
Equipe de 

Enfermagem 

Manter a permanência da fita de acordo 
com o tempo especificado pelo fabricante, 
usualmente de 5 a 30 segundos; 

10 Registrar os valores mensurados.  
FIM 

Equipe de 
Enfermagem 

Anotar o valor encontrado na ficha de 
atendimento do paciente. 

 
 

Preparado por: 
 

Enfermeiros 
 

Analisado por: 
 

Serviço de Enfermagem 
 

Aprovado por: 
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5. Disposições Gerais 
 
O monitoramento da glicose sanguínea é fundamental para controle do diabetes, e permite a detecção e 
prevenção da hipoglicemia e hiperglicemia. 
 
5.1 Valores de Referências de glicemia capilar 
 
Normal: 60 a 120 mg/dl 
Hipoglicemia: < 60 mg/dl 
Hiperglicemia: > 120 mg/dl 
 

6. Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Danos permanentes para o usuário; 
 Profissionais serem processados pelos usuários por atendimento inadequado; 
 Danos a imagem e credibilidade dos profissionais de saúde. 

 
 


