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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 021/CT/2015/RT 

 

Assunto: Antissepsia para Realização de HGT 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

“Gostaria de um parecer técnico acerca do uso de assepsia com álcool para a 

realização do teste de glicemia capilar - HGT. Realizar a assepsia é correto?”  

 

II- Resposta Técnica do COREN/SC:  

As atribuições dos profissionais de Enfermagem estão definidas na legislação que 

regulamenta o seu exercício (Lei 7.498/86 e Decreto 94.406/87) e nas normatizações do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e do Conselho Regional (COREN). O Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 311 de 12 de 

maio de 2007 estabelece os direitos, responsabilidades e deveres que o profissional de 

enfermagem deve seguir e afirma no seu Art.12: Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência; 

A pele constitui a barreira natural do corpo humano à penetração de agentes 

patogénicos, nomeadamente bactérias, no organismo.  Quando se verifica uma ruptura da 

pele, essa barreira é comprometida, sendo assim, torna-se possível a entrada de agentes 

patogênicos na circulação. 

Segundo a ANVISA realizar assepsia significa adotar um conjunto de medidas 

para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo, enquanto que antissepsia 

consiste na utilização de produtos (microbicidas ou microbiostáticos), (como o álcool por 

exemplo), sobre a pele ou mucosa com o objetivo de reduzir os micro-organismos em sua 

superfície.  

Moriya e Módena, 2008 corroboram com a ANVISA quando conceitua assepsia 

como o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de microorganismos 

num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é aquele que está 

livre de infecção.  
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Para os mesmos autores, Antissepsia é o conjunto de medidas propostas para 

inibir o crescimento de microorganismos ou removê-los de um determinado ambiente, 

podendo ou não destruí-los e para tal fim utilizamos antissépticos ou desinfetantes, ou seja, é 

a destruição de micro-organismos existentes nas camadas superficiais ou profundas da pele, 

mediante a aplicação de um agente germicida 

Degermação: Vem do inglês degermation, ou desinquimação, e significa a 

diminuição do número de microorganismos patogênicos ou não, após a escovação da pele 

com água e sabão. É a remoção de detritos e impurezas depositados sobre a pele. Sabões e 

detergentes sintéticos, graças a sua propriedade de umidificação, penetração, emulsificação e 

dispersão, removem mecanicamente a maior parte da flora microbiana existente nas camadas 

superficiais da pele, também chamada flora transitória, mas não conseguem remover aquela 

que coloniza as camadas mais profundas ou flora residente. 

A descontaminação de tecidos vivos depende da coordenação de dois processos: 

degermação e antissepsia. Para antissepsia pode ser utilizado o álcool a 70%, a ação deste, 

ocorre de maneira efetiva em 15 segundos de sua aplicação sobre a pele, devendo aguardar a 

secagem natural da solução antes de realizar a perfuração da pele e é importante destacar que 

o álcool não apresenta efeito residual (CARRARA & AVELAR, 2009). 

Segundo a Sociedade Brasileira  de  Endocrinologia  e  Metabologia  (2014), 

Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue 

(hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, 

que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta.  

Uma das formas de aferir o nível de glicose no sangue é realizando o 

Hemoglicoteste (HGT) com o glicosímetro que é um equipamento para determinar a glicemia, 

em geral no sangue capilar, por meio de tiras reagentes. O HGT consiste na coleta de pequena 

amostra de sangue, geralmente adquirido por meio de perfuração cutânea da “ponta do dedo” 

com lanceta ou agulha. A amostra de sangue é então depositada sobre a fita reagente acoplada 

ao glicosímetro, o qual apresenta o valor referente ao nível sanguíneo de glicose. Esses testes 

refletem o nível glicêmico no exato momento de sua realização. Sempre que possível, os 

testes glicêmicos devem ser realizados pelos próprios indivíduos portadores de DM para 

acompanhamento de seu controle glicêmico diário e para a tomada de decisão quanto às 
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correções necessárias na glicemia. O que se denomina de Automonitoramento glicêmico 

capilar. Os glicosímetros também são utilizados à beira do leito, tanto  em  enfermarias  como  

em  UTI  (unidades  de  terapia  intensiva),  pelos  profissionais  de saúde. Esse procedimento 

permite a avaliação mais rápida do estado metabólico e da resposta do paciente a um 

tratamento instituído (SBPC/ML 2012). 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem SC, com base na 

lei do exercício profissional de enfermagem e no Código de Ética da profissão, considera 

adequado que a antissepsia com álcool a 70% anteceda a realização do Hemoglicoteste 

(HGT), no sentido de garantir a segurança do paciente. Destaca-se a importância de respeitar 

o tempo de ação do antisséptico para não haver risco de interferência do álcool na leitura da 

glicemia capilar. 

O Coren SC salienta que todos os procedimentos executados ou prescritos pelo 

enfermeiro devem ter respaldo em evidências científicas e realizados mediante a aplicação do 

Processo de Enfermagem previsto na Resolução COFEN 358/09. É importante a existência de 

protocolo institucional prevendo tal situação. 

  

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 19 de agosto de 2015. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 20/08/2015. 
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