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A hipoglicemia

• É considerada a principal complicação do paciente diabético, com 
alterações agudas e impacto na vida à longo prazo;

• Está associada principalmente à insulina exógena e secretagogos;

• 40% dos pacientes DM1 experimentam ao menos 1 episódios de 
hipoglicemia ao ano.
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ADA

Categoria Implicações

Pseudo-hipoglicemia Exame normal mas sintomas de hipoglicemia

Assintomático Exame alterado mas sem sintomas

Provavelmente sintomático Exame não realizado mas paciente com 
sintomas de hipoglicemia

Sintomático Exame alterado e sintomas de hipoglicemia

Sintomático grave Sintomas importantes que requerem 
intervenção de terceiros

RIDDLE M. et al. Standarts of Medical Care in Diabetes – 2021: ADA. Diabetes care: The Journal of Clinical and Applied research and education. 2021, 44 (1); S1-S232
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Alterações agudas da hipoglicemia



1. Redução da resposta ao estresse

• Pacientes não-diabéticos

Glicose                 Insulina              Glucagon                

Glicose                 Atividade simpática

Estímulos tardios: GH e Cortisol

• Paciente diabéticos (      Insulina)

Glicose                                             Glucagon

Glicose                 Atividade simpática

Estímulos tardios: GH e Cortisol
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2. Percepção reduzida à hipoglicemia

• Pacientes com DM2 mal controlado, mas sem episódios de hipoglicemia
• Resposta ao estresse e sintomas de hipoglicemia em níveis mais elevados do que 

pessoas saudáveis;

• Pacientes com episódios recorrentes de hipoglicemia
• Reduz limiar de glicose onde respostas hormonais e simpáticas são ativadas;

• Pode resultar em deterioração cognitiva antes dos sintomas adrenérgicos;

• Aumenta o risco de hipoglicemia severa
• 6x no DM1

• 17x no DM2 insulinodependente

• Considerar influência da idade;
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3. Disfunção cognitiva

• Lentificação do desempenho em atividades corriqueiras;

• Confusão mental;

• Comportamento irracional e inconveniente;

• Sonolência;

• O limiar glicêmico se altera menos diante de episódios repetidos de 
hipoglicemias do que as respostas simpáticas e hormonais; 
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4. Déficit temporal focal

• Paresia de Todd – hemiparesia transitória. Diagnóstico diferencial com AVE;

• Geralmente após paciente acordar;

• Recuperação completa em minutos a poucas horas.
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5. Déficit de memória
• Hipoglicemia reduz capacidade de formação e consolidação de memórias 

em pacientes com DM1



6. Consequências cardiovasculares

• Resposta ao estresse           Taquicardia e aumento na pressão de pulso;

• Hipocalemia         Arritmias cardíacas        Alargamento do QTc e bradicardia;

• Resposta inflamatória
• Disfunção endotelial

• Coagulopatia
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7. Aumento da mortalidade

• Apesar de raro, corresponde até 10% das causas de óbito no DM1 < 40 anos



Hipoglicemia noturna

• Mais de 50% das hipoglicemias graves em pacientes diabéticos tratados 
com insulina ocorrem durante à noite, especialmente no sono;

• Respostas contraregulatórias suprimidas no sono profundo
• Episódios podem ser assintomáticos e indetectáveis

• Alteração no humor e bem estar;

• reconhecimento da hipoglicemia no dia seguinte;

• capacidade de consolidação de memória durante o sono;

• mortalidade
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O impacto da Hipoglicemia



1. Impacto psicológico, social e econômico 

• Episódios podem ser desagradáveis para o paciente e familiares;

• Alteração no sono, interrupção de atividade física;

• Medo de hipoglicemia: Paciente e familiares
• Até 50% dos pacientes DM1 podem ter medo de hipoglicemia;

• Atrapalha o controle da própria doença, interação social e pode levar a estresse 
financeiro e social com os familiares

• Impacto social no trabalho e nas relações familiares;

• Impacto econômico relacionado aos planos de saúde.

AMIEL S. The Consequences of Hypoglycaemia [Published online ahead of print, 2021]. Diabetologia.



2. Percepção reduzida à hipoglicemia

• Resulta dos episódios recorrentes de hipoglicemia;
• Perda da sinalização de liberação do glucagon;

• Atraso nas respostas hormonais e simpáticas à longo prazo;

• Percepção normal pode retornar ao se evitar episódios de hipoglicemia.
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3. Aumento da mortalidade futura

• Marcador de fragilidade e de alto risco CV.

• Aumento da mortalidade hospitalar e domiciliar de 50 a 600%;



4. Disfunção cognitiva 

• Maior evidência em crianças, principalmente quando associada à convulsão;

• Em adultos, associação é controversa
• LACY ME. et al. (2020): Episódios de 

hipoglicemia grave associada com 

disfunção cognitiva e memória episódica 

com evidência para efeito de dose
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