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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 

PADRÃO 

POP N° 93 
 

Título: Teste de Glicemia Capilar no Recém-

nascido (RN)  

Área de Aplicação: Neonatologia 

Setor: Unidade Neonatal 

Responsável pela prescrição do POP Equipe Médica 

Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem e Médica 

 

1. Definição 
 

 É um teste onde é feita a coleta de sangue periférico dos recém-nascidos e verificado o 

valor glicêmico através de aparelho eletrônico (glicosímetro) e fitas específicas.  

 

 

2. Finalidade  
 

 Mensurar o nível de glicose no sangue para avaliação clínica do RN e condução do plano 

terapêutico (nutrição e terapia infusional). 

 

 

3. Indicações e Contraindicações  
 

INDICAÇÕES: 

 RN grande para a idade gestacional (GIG). 

 RN pequeno para a idade gestacional (PIG). 

 RN pré-termo (RNPT). 

 RN com crescimento intra-uterino restrito (CIUR). 

 RN com incompatibilidade de RH. 

 RN submetidos à exanguíneotransfusão. 

 RN infectados. 

 

 RN em terapia infusional contínua (hidratação venosa e/ou nutrição parenteral). 

 Filho de mãe diabética. 

 RN pós-asfixiado, com disfunção respiratória, hipotermia, tremores, cianose ou outras 

anormalidades. 

 Qualquer RN sintomático. 

 

CONTRA-INDICAÇÕES: 

  Não há. 
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4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

 Luvas de procedimento. 

 Cuba rim. 

 Algodão. 

 Álcool 70% ou clorexidina alcoólica ou aquosa. 

 Lanceta. 

 Glicosímetro 

 Fitas reagentes compatíveis com o glicosímetro. 

 Coletor de materiais perfurocortantes. 

 Caneta. 

 Impresso de enfermagem (Balanço Hídrico- Figura 1) 

 

 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Avaliar o prontuário do RN para determinar a justificativa do procedimento. 

 Verificar a prescrição médica e consultar quanto ao aprazamento do procedimento. 

 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 

 Reunir material (cuba rim, algodão com antisséptico, algodão seco, luvas de procedimento, 

lanceta, fita reagente e glicosímetro). 

 Certificar-se que o código da fita reagente está compatível com o chip e dentro da data de 

validade. 

 Orientar a família sobre o procedimento. 

 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de 

Higienização das Mãos).  

 Promover tranquilidade e conforto do RN.  

 Calçar luvas de procedimentos. 

 Aquecer o local de punção do RN para estimular a 

circulação capilar. 

 Realizar antissepsia do calcanhar com antisséptico de 

acordo com a idade gestacional e condições da pele. 

Deixar secar espontaneamente para não haver 

alteração do resultado. 

  Escolher o local adequado para a punção. Na punção 

de calcâneo evitar a parte central do calcanhar (Ver 

figura 2), devido a proximidade do osso calcâneo e 

maior risco de complicações como osteomielite.  

 Colocar a fita no glicosímetro para a leitura adequada 

da fita reagente.  

 Segurar com firmeza o pé do RN e a lanceta, e fazer uma rápida punção com a lanceta.  

 Posicionar o pé de maneira a formar uma gota de sangue suficiente.  

 Aproximar a fita reagente da gota de sangue formada. 

 Colocar a gota de sangue no local indicado na fita reagente.  

 Figura 2: Punção capilar calcânea para  

  obtenção do nível de glicose periférica. 
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 Pressionar o local da punção com algodão ou gaze até promover completa hemostasia, após 

a coleta. 

 Verificar o resultado no aparelho de glicemia capilar. 

 Descartar a lanceta no recipiente de perfurocortante. 

 Retirar a tira reagente do aparelho de glicemia capilar e desprezá-la em local correto (lixo 

branco - contaminado). 

 Retirar as luvas. 

 Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 

 Explicar os resultados do teste para os pais ou responsáveis.  

 Desinfecção do aparelho de glicemia capilar. 

 Registrar em impresso próprio (Balanço Hídrico – Figura 1) 

 Comunicar aos pediatras o resultado fora dos parâmetros considerados normais. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Para promover a tranqüilidade e conforto do RN é necessário: aquecer as mãos antes do 

contato com o RN, oferecer sucção não-nutritiva e glicose 25% 2 minutos antes do 

procedimento (Ver Protocolo de Manejo não Farmacológico da Dor Neonatal). 

 Assegurar que as fitas reagentes são mantidas dentro do frasco, protegidas da luz e da 

umidade para não serem inativadas. 

 Observar rodízio do local de punção, de forma a evitar lesão da pele por múltiplas punções. 

 Ao aproximar a fita reagente da gota de sangue formada, o sangue deve fluir sem que a área 

do calcanhar perfurada seja comprimida ou ordenhada. 

 Atentar para os valores glicêmicos altos ou baixos e proceder conduta conforme prescrição 

médica ou solicitar avaliação do plantão médico. 

 Desprezar adequadamente o material utilizado. 

 Quando houver necessidade de punção venosa periférica ou punção para coleta de sangue 

pela equipe de pediatras, aproveitar o sangue para realizar o teste de glicemia capilar, a fim 

de evitar exposição do RN a estímulos estressores.  

 Utilizar lancetas adequadas para RN. 

 Realizar a medida de glicemia capilar no período pré prandial (antes da administração da 

dieta).  

 Em caso de valores abaixo dos parâmetros adotados na unidade comunicar o enfermeiro ou 

pediatra e repetir a medida 30 minutos após conduta solicitada (administração de dieta, 

"flush" de glicose ou mudança de hidratação venosa, entre outras). 

 Atentar para o uso adequado de antisséptico de acordo com a idade gestacional e condições 

da pele do RN (Ver Protocolo de Cuidados com a Pele do Recém-nascido) 

 Parâmetros inadequados de glicemia para o RN: abaixo de 40mg/dl nas primeiras 24 horas 

de vida ou inferiores a 50mg/dl após 24 horas de vida do recém-nascido ou ainda acima de 

150mg/dl. 
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6. Documentos de Referência  
 

 POP de Higienização das Mãos. 

 Protocolo de Manejo não Farmacológico da Dor Neonatal. 

 Protocolo de Cuidados com a Pele do Recém-nascido. 
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8. Figuras Anexos 
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Figura 1: Balanço Hídrico – Serviço Diurno. 
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Figura 1: Balanço hídrico – Serviço Noturno
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