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OBJETIVO: Obter o valor da glicemia capilar e intervir precocemente sobre as alterações que colocam o 
paciente em risco de morte. 

RESPONSÁVEIS: Médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. 

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

01. 
Utilizar Equipamento 
de Proteção 
Individual (EPI) 

Equipe Verificar POP-06 (Regras gerais biossegurança). 

02. 
Separar o material 
necessário 

Enfermeiro/tec. 
enfermagem 

Materiais: Glicosímetro com fitas teste, lanceta ou agulha 
13X4,5, algodão embebido a álcool 70%, coletor de 
resíduo perfurocortantes. 
 

03. 

Comunicar ao 
paciente que será 
realizado o 
procedimento 

Equipe 
Orientar o paciente ou acompanhante quanto a realização 
do procedimento, se possível.  
  

04. 
Escolher o local para 
a punção 

Enfermeiro/tec. 
Enfermagem 

Preferencialmente escolher a polpas digitais dos dedos. 
Outras opções: lóbulo da orelha, antebraço, região 
superior da panturrilha, calcâneo (em RN). 

05. Preparar o aparelho 
Enfermeiro/tec. 
Enfermagem 

Introduzir a fita teste no monitor na direção das setas. 
Automaticamente o aparelho ira ligar-se. 
Aparecerá no visor os símbolos da fita-teste e da gota de 
sangue. 
  

06. Realizar a punção 
Enfermeiro/tec. 
Enfermagem 

Limpar área com algodão ou gaze umedecido em álcool a 
70% e aguardar secagem. 
Realizar uma leve pressão no local para facilitar o fluxo 
sanguíneo. 
 

07. Realizar o teste 
Enfermeiro/tec. 
Enfermagem 

Obter volume de sangue suficiente para preencher o 
campo reagente da fita. 
Aguardar a leitura digital do valor da glicose sanguínea.  
Realizar descarte da fita teste no local apropriado. 

08. 
Informar e registrar o 
resultado 

Equipe 
Informar médico intervencionista quando for atendimento 
com Suporte Avançado (USA). 
Registrar o valor obtido na ficha de atendimento. 

09. 
Comunicar o médico 
regulador 

Enfermeiro/tec. 
enfermagem 

Em casos de atendimento por Unidade de Suporte Básico 
(USB), ligar para a Central de Regulação e informar ao 
médico regulador o resultado da glicemia obtida e estado 
geral do paciente;  
Se USB, solicitar conduta do médico regulador: aguardar 
Equipe de Suporte Avançado (USA) no local ou deslocar 
para Centro Regional de Saúde (CRS) ou Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) mais próxima; 
No caso de ocorrência em Anhanduí com viatura 
intermediária (presença do enfermeiro) informar o médico 
regulador do resultado da glicemia capilar e seguir a 
prescrição médica por telemedicina. 
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