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Resumo: O diabetes mellitus (DM) configura-se como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio 

para os sistemas de saúde de todo o mundo. Pacientes com DM que utilizam insulina em seu tratamento 

precisam de cuidado por toda a vida, incluindo a realização do automonitoramento da glicemia capilar por meio 

de glicosímetros. Levando em consideração que a prevenção do agravamento do DM é a melhor maneira de 

impedir complicações, e que o automonitoramento da glicemia capilar, quando bem executado, tem papel 

valioso neste contexto, torna-se importante desenvolver um procedimento que padronize a distribuição dos 

insumos para o automonitoramento da glicemia capilar. Essa é uma estratégia para assegurar o uso consciente 

dos recursos que acaba contribuindo também ao cuidado com o paciente. Sendo assim, o objetivo desse trabalho 

foi desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (POP) visando a dispensação de insumos para o 

automonitoramento da glicemia capilar por pacientes insulinizados atendidos em uma unidade básica de saúde. 

O POP foi desenvolvido com base em experiências anteriores e em questões regulatórias e terapêuticas 

pertinentes, contemplando itens sobre orientações acerca da insulinoterapia e técnica de manuseio do aparelho. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 Unidade Básica de Saúde Nilton Luiz de Castro, localizada no bairro Tarobá, no 

município de Ponta Grossa, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

O diabetes mellitus (DM) configura-se como uma epidemia mundial, traduzindo-se em 

grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a 

urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta 

inadequada e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência 

do diabetes em todo o mundo (RIBEIRO et al., 2006). Pacientes com DM que utilizam 

insulina em seu tratamento precisam de cuidado por toda a vida, sendo importante a 

realização do automonitoramento dos valores de glicemia capilar por meio de aparelhos 

específicos chamados glicosímetros.  

 Existem diversas vantagens em se fazer o monitoramento da glicemia capilar, dentre 

eles, o acompanhamento do tratamento, a criação de condições de análise situacional que 

sirvam para o balizamento de condutas ou decisões acerca da terapia, monitoramento de 

episódios de hipoglicemia, além da prevenção de complicações do DM descontrolado, tais 

como infartos, acidente vascular cerebral e obstrução nas artérias. 

 Com base nisso e considerando a elevada carga de morbimortalidade associada, a 

prevenção do DM e de suas complicações é hoje prioridade de saúde pública. Neste sentido, a 

Portaria nº 2.583 de 2007, do Ministério da Saúde, define o elenco de medicamentos e 

insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Lei nº 11.347, 

de 2006, aos usuários com DM, vinculada à participação destes indivíduos a programas de 

educação promovidos pelas unidades de saúde do SUS (BRASIL, 2007). Desta forma, os 

usuários têm acesso às insulinas regular e NPH, bem como aos insumos necessários para a 

monitorização da glicemia e aplicação da insulina (tira reagente, lanceta e seringa com agulha 

acoplada).  

Contudo, o cuidado integral ao paciente com DM ainda é um grande desafio para a 

equipe de saúde. Levando em consideração que a prevenção do agravamento do DM é a 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

melhor maneira de impedir complicações, e que o automonitoramento da glicemia capilar, 

quando bem executado, tem papel valioso neste contexto, torna-se importante desenvolver um 

procedimento que padronize a distribuição dos insumos para o automonitoramento da 

glicemia capilar. Essa é uma estratégia para assegurar o uso consciente dos recursos, 

contribuindo, também, ao cuidado com o paciente. No momento em que o profissional 

farmacêutico dispensa estes insumos, ele tem a oportunidade de avaliar a compreensão do 

paciente sobre a doença e o tratamento, bem como pode prestar orientações sobre o 

tratamento medicamentoso e as medidas não farmacológicas.  

Diante do exposto, os participantes do projeto de extensão Educação em Saúde e a 

farmacêutica da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nilton Luiz de Castro identificaram a 

necessidade da criação de um Procedimento Operacional Padrão (POP) para auxiliar na 

dispensação de insumos, para realização da glicemia capilar, aos pacientes com DM, 

insulinizados, atendidos na referida UBS. Os POPs são instruções detalhadas descritas para 

alcançar a uniformidade na execução de uma função específica. Assim, minimiza-se a 

ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamentais, garantindo para o usuário que as 

ações a serem tomadas sejam seguidas (BARBOSA et al., 2011).  

No ano de 2018, esses pacientes receberam glicosímetros novos (On Call® Plus, 

laboratórios Acon) e então precisavam ser orientados sobre o uso, atividade que ficou a cargo 

da farmacêutica da UBS e dos acadêmicos extensionistas.  

OBJETIVOS 

Desenvolver um Procedimento Operacional Padrão (POP) visando a dispensação de 

insumos para o automonitoramento da glicemia capilar por pacientes insulinizados atendidos 

por uma UBS do município de Ponta Grossa.  

METODOLOGIA 

Inicialmente, foram levantados os principais pontos a serem conferidos durante o 

atendimento aos pacientes, com base em experiências anteriores e em questões regulatórias e 

terapêuticas pertinentes.  

Para cada ponto de conferência, foram criadas frases curtas que permitissem a 

rápida identificação da informação a ser repassada ou ação a ser tomada durante o ato do 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

4 

atendimento. Na sequência, as frases foram elencadas e organizadas conforme a ordem de 

ocorrência durante um encontro. 

RESULTADOS 

O POP criado serviu como roteiro para o atendimento dos usuários quando procuram 

a farmácia da UBS para a retirada de medicamentos e dos insumos (tiras reagentes de medida 

de glicemia capilar e lancetas para punção digital). Além disso, ele contempla itens sobre 

orientações acerca da insulinoterapia e técnica de manuseio do aparelho, visando otimizar a 

aplicação dos recursos públicos e uma melhor qualidade de vida para o paciente.  

Dentre os tópicos listados no POP estão: 

1- Verificar sobre a utilização do glicosímetro.  

 Uma vez que os pacientes já foram orientados sobre o uso dos glicosímetros na sua 

entrega, certificar-se sobre a utilização correta do mesmo, para evitar que o paciente chegue 

no dia do retorno à UBS sem as devidas medidas da glicemia.  

2- Questionar sobre o uso da insulina. 

Essa etapa é de extrema importância, pois um erro nesse processo pode prejudicar a 

efetividade da farmacoterapia, como, por exemplo, transporte, armazenamento, 

homogeneização e aplicação da insulina, corrigindo se necessário.  

3- Verificar o histórico das medidas do glicosímetro. 

Nessa etapa, verifica-se no glicosímetro (Figura 1) as medidas mensais da glicemia, 

apertando a tecla “S” para ligar o aparelho e com a tecla “M” é possível verificar o histórico 

dos valores medidos. É neste momento que os valores são analisados, atentando aos picos de 

elevação (Hiperglicemia) e declínios (Hipoglicemia). 

Figura 1 – Medidos de glicose (On Call
®

 Plus) 

 

 

 

 

Fonte: http://www.medlevensohn.com.br/pt-br/produtos/acon-diabetes-care/monitor-glicose-completo-10-tiras 
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4- Apagar os dados do glicosímetro. 

 Com o aparelho desligado, apagar os dados do glicosímetro pressionando o botão M 

por 3 segundos. Então, o aparelho entrará no menu “apagar memória”, para apagar pressione 

ao mesmo tempo os botões M e S por 2 segundos, e na tela aparecerá “MEM” e “---". O 

aparelho apagara memória e desligará automaticamente. É necessário apagar a memória do 

glicosímetro para que farmacêutico reinicie o processo de acompanhamento mensal do 

paciente. 

5- Verificar a configuração do glicosímetro. 

Verificar se não foi alterada a configuração do glicosímetro (data e horário) e, se 

necessário, calibrar o aparelho. 

6- Frequência da realização do teste.  

É necessário fazer com que o paciente esteja ciente de que a UBS disponibiliza os 

insumos mensalmente para o automonitoramento da glicemia capilar e que é recomendado 

fazer 2 medidas diárias, sendo 1 medida em jejum e outra medida alternando entre tarde e 

noite. Nas situações em que o paciente tiver sintomas de hipoglicemia, recomenda-se medir a 

glicemia capilar, só depois de confirmado o estado hipoglicêmico, tomar as medidas 

necessárias para a elevação da glicemia. Após 10 minutos, verificar novamente o nível 

glicêmico. 

7- Reforçar uso individual do glicosímetro. 

Reforçar sempre que o uso do aparelho é exclusivo do paciente e que os dados da 

glicemia capilar ficam salvos na memória, sendo assim, se outra pessoa usar o aparelho, 

dificulta a interpretação correta dos dados pelo farmacêutico, podendo prejudicar o processo 

de acompanhamento. 

8- Realização da glicemia capilar pelo paciente. 

Alguns pacientes, mesmo estando habituados à determinação da glicemia por punção 

capilar, ainda cometem erros na realização do procedimento, então, solicitar que seja feita a 

verificação da glicemia capilar com a correção de possíveis erros. 

9- Agendar retorno. 

Nessa etapa, marca-se o retorno do paciente, enfatizando que os insumos entregues 

devem durar até a data agendada, e que sempre é importante levar o glicosímetro para a coleta 

de dados. 
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10- Dúvidas futuras. 

Para finalizar, deixar claro para o paciente que, se houver algum tipo de dúvida 

relacionado a insulinoterapia, entrar em contato com o Farmacêutico responsável pela UBS. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Levando-se em consideração esses aspectos, percebe-se a importância de implementar 

um POP com itens a serem seguidos no encontro com o paciente que irá retirar os insumos 

para a determinação da glicemia capilar, evitando possíveis erros que possam ser cometidos 

ou no caso de omitir alguma etapa e esquecer de dar alguma informação, que é necessária 

para o paciente seguir. 

APOIO 

Fundação Araucária e Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. 
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