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SUBSTITUIÇÃO DE GLI-

COSÍMETROS 

1-Por que a marca dos glicosímetros usados no 

monitoramento da glicemia capilar muda de 

tempos em tempos? 

 

2 - Quando se iniciará a distribuição pela CAF 

da nova marca das tiras para o monitoramento 
da glicemia capilar?  

 

3-Como deverá ser programado o quantitativo 

inicial de glicosímetros do novo fornecedor? 

 

4-Os códigos para os pedidos das tiras e do 

aparelho à CAF foram alterados? 

 

5-Quando deve ser realizada a troca do aparelho 

do paciente? 

 
6-A entrega do aparelho deve ser feita pelo 

farmacêutico? 

 

7-A entrega pode ser realizada para grupos de 

pacientes? 

 

8-Como dever ser registrada no prontuário 

eletrônico a entrega do aparelho? 

 

9-É obrigatória a devolução do aparelho antigo 

pelos pacientes no momento da troca? 

 

10-Como proceder se o paciente perdeu ou teve 

o aparelho furtado? 

 

11-Será possível acessar os dados de monitora-
mento da glicemia gerados a partir do aparelho 

do fornecedor anterior? 

 

12-Como será a obtenção dos dados referentes 

ao monitoramento da glicemia no aparelho do 

novo fornecedor? 

 

13-Como deve ser feita a devolução do glicosí-

metro da Roche à CAF? 

 

14-A troca do aparelho pode ser feita na 
Farmácia Municipal? 

 

15-Pacientes que não são da área de abrangência 

do Serviço de Saúde podem trocar o aparelho? 

 

16-Quando devem ser trocadas os aparelhos 

usados no Pronto Atendimento (PA)? 

 

17-Os lancetadores deverão ser trocados? 

SUBSTITUIÇÃO DOS GLICOSÍMETROS: PERGUNTAS 

E RESPOSTAS 

Nesta edição: 

Substituição dos glicosí-

metros: perguntas respos-

tas. 

1 - Por que a marca dos glicosímetros usados no monitoramento da glice-

mia capilar muda de tempos em tempos? 

Resposta: as tiras para o monitoramento da glicemia capilar são adqui-

ridas através de processo licitatório. A licitação é um procedimento 

administrativo obrigatório para a aquisição de insumos, que visa uma 

maior transparência e concorrência. No processo, a administração ava-

lia se a proposta atende as especificações do insumo. Entre as que aten-

dem ao edital é selecionada a de menor custo. Em virtude deste meca-

nismo, a cada licitação o fornecedor tende a mudar. Como as tiras são 

específicas para determinado aparelho, todas as vezes que há um novo 

fornecedor para as tiras, os glicosímetros devem ser trocados. 

2 - Quando se iniciará a distribuição pela CAF da nova marca das tiras 

para o monitoramento da glicemia capilar?  

Resposta: o estoque das tiras do fornecedor atual termina na Central de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF) em 28 de fevereiro. A partir desta 

data os pedidos calendário serão atendidos com as tiras do novo fornece-

dor. 

3-Como deverá ser programado o quantitativo inicial de glicosímetros do 

novo fornecedor? 

Resposta: Para a programação inicial quantidade de aparelhos a serem 

solicitados ao CAF, o farmacêutico deve usar como referência o número 

de pacientes e a capacidade de atendimento para realizar a troca de apare-

lhos no período compreendido entre dois pedidos calendário. Após a etapa 

de troca dos aparelhos, as unidades devem seguir a rotina prevista no 

Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 22. 

4-Os códigos para os pedidos das tiras e do aparelho à CAF foram altera-

dos? 

Resposta: não. Os códigos dos insumos para a realização do pedido conti-

nuam os mesmos: glicosímetro 19337 e tiras para a determinação da gli-

cemia capilar – 38056. 
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5-Quando deve ser realizada a troca do aparelho do paciente? 

Resposta: o aparelho do novo fornecedor deve ser entregue ao paciente 

quando ele não tiver mais tiras compatíveis com o aparelho antigo. É 

necessário confirmar com o paciente se ele não possui estoque de tiras em 

casa para evitar que as mesmas fiquem inutilizadas. Orientar o paciente a 

verificar o prazo de validade das tiras que possui em casa. 

6-A entrega do aparelho deve ser feita pelo farmacêutico? 

 
Resposta: sim, através de agendamento prévio, conforme anexo 2 - CON-

TRATO DE ADESÃO AO TRATAMENTO DE DIABETES E CON-

TROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, da Portaria SMS 03/2020: 

“Na assinatura do contrato o farmacêutico deve realizar a consulta com o 

usuário.” 

7-A entrega pode ser realizada para grupos de pacientes? 
 

Resposta: sim. Como no primeiro momento muitos pacientes farão a 

retirada do aparelho novo, sugerimos que o Serviço de Saúde organize 

horários para o atendimento a grupos de pacientes.  

9-É obrigatória a devolução do aparelho antigo pelos pacientes no mo-

mento da troca? 

Resposta: sim. Está ação está prevista no anexo 1, da Portaria SMS 

03/2020: 

“Em caso de exclusão do paciente do programa de monitoramento da 

glicemia ou necessidade de troca do glicosímetro, por solicitação da equi-

pe, o paciente deverá devolver o aparelho à Unidade de Saúde.” 
 

10-Como proceder se o paciente perdeu ou teve o aparelho furtado? 

Resposta: solicitar a apresentação do Boletim de Ocorrência. Está ação 

está prevista no anexo 2 - CONTRATO DE ADESÃO AO TRATAMEN-

TO DE DIABETES E CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE INSU-

MOS, da Portaria SMS 03/2020: 

“Comprometo-me a elaborar e apresentar ao do Serviço de Saúde o Bole-

tim de Ocorrência em caso de perda ou roubo do aparelho.” 

11-Será possível acessar os dados de monitoramento da glicemia gerados 

a partir do aparelho do fornecedor anterior? 
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8-Como dever ser registrada no prontuário eletrônico a entrega dos apare-

lhos? 

Resposta: As entregas dos aparelhos devem ser registradas como 

“Anotações Complementares” conforme POP nº 26. O registro de 

“Consulta Farmacêutica” só deverá ser realizada se a mesma seguir os 

critérios definidos conforme POP nº 24. 
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13-Como deve ser feita a devolução do glicosímetro da Roche à CAF? 

Resposta: utilizar a tela de devolução de materiais do SICOM, inserindo 

o código do material 80573.  No campo histórico escrever: substituição de 

aparelhos da marca Roche. Após devolver os parelhos no sistema infor-

matizado, proceder a transferir para a CAF, no mesmo sistema. Em uma 

mesma devolução e transferência podem ser incluídos vários aparelhos. 

Os glicosímetros devem ser entregues ao motorista, preferencialmente, no 

momento da entrega do pedido de medicamento calendário no Serviço de 

Saúde. Antes de enviar os glicosímetros à CAF,  a Farmácia deve certifi-

car que na embalagem de devolução dos aparelhos não tenham lancetas, 

tiras, lancetadores. Aparelhos em estoque na farmácia basta realizar a 

transferência. 

14-A troca do aparelho pode ser feita na Farmácia Municipal? 

Resposta: não. Exceção para os pacientes de Ordem Judicial. 
 

15-Pacientes que não são da área de abrangência do Serviço de Saúde 

podem trocar o aparelho? 

Resposta: sim.  
 

16-Quando devem ser trocadas os aparelhos usados no Pronto Atendi-

mento (PA)? 

Resposta: os aparelhos do PA devem ser trocados quando não houver 

mais estoque de tiras. 
 

17-Os lancetadores deverão ser trocados? 

Resposta: As novas lancetas são compatíveis com o lancetador entregue 

ao paciente. Portanto se o mesmo estiver em condições de uso não preci-

sam ser trocados. 

Resposta: o CAF ainda não recebeu orientações do novo fornecedor. 

Recebendo essas informações o POP nº 21 será atualizado e publicado no 

site da Secretaria de Saúde – http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/

transparencia/modules/mastop_publish/?tac=Assit_Farmac#6. 

12-Como será a obtenção dos dados referentes ao monitoramento da glice-

mia no aparelho do novo fornecedor? 

Resposta: os pacientes foram cadastrados pelo farmacêutico no site 

https://www.accu-chekconnect.com/ na farmácia do Serviço de Saúde 

da área onde residem. O farmacêutico do Serviço de Saúde pode acessar 

os dados dos pacientes cadastrados no endereço https://www.accu-

chekconnect.com/ui/guest/login.jsf?country=BR, inserir o usuário e a 

senha definidos para o serviço. 
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