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Introdução:  

• Entre pacientes hospitalizados, a hiperglicemia e a  hipoglicemia estão 
associadas a resultados adversos, incluindo a morte; 

 

• Leva ao comprometimento da imunidade e  da resposta inflamatória;  

 

• Pacientes com diabetes e / ou hiperglicemia não controlada possuem 
de  2 – 3x mais probabilidade de admissão em UTI, e mortalidade até 
3x maior. 
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Introdução:  

• Hiperglicemia no paciente internado:   

1. Complicações cardiovasculares; 

2. Distúrbios hemodinâmicos e hidroeletrolíticos; 

3. Infecções; 

4. Comprometimento do processo de cicatrização; 

5. Fenômenos trombóticos. 
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Introdução:  

• O manejo adequado destes pacientes tem benefícios diretos e 
imediatos:  

 

       -Diminuir o tempo de internamento hospitalar; 

       -Diminuir a probabilidade de readmissão; 

       -Melhor prognóstico para o paciente.  
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Introdução:  

• O manejo da glicemia do paciente em ambiente hospitalar é um 
grande desafio, já que é preciso proceder a redução dos niveis 
glicêmicos e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de hipoglicemia e 
de padrões com grande variabilidade glicêmica;  

 

• Individuo em estresse fisiológico; 

• Uso de medicações;  

• Preparo inadequado das equipes multidisciplinares.   
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Introdução:  

•  A utilização de métodos de controle glicêmico informatizados 
melhora significantemente o manejo da glicemia, aumentando o 
período dentro da meta e reduzindo a ocorrência de hipoglicemias.  
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Sistemas computadorizados de apoio à 
decisão para controle glicêmico:  
• Vários sistemas tornaram-se comercialmente disponíveis no gerenciamento glicêmico: 

• Glucommander ; 

• EndoTool System; 

• GlucoStabilizer ; 

• Gluco-Tab ; 

• Além disso, várias instituições desenvolveram seus próprios protocolos computadorizados de 
insulina; 

 

• Nos pacientes  críticos, esses sistemas computadorizados de suporte à decisão podem melhorar a 
adesão ao protocolo e o controle glicêmico sem aumento de hipoglicemias; 

 

• Ainda assim, a maioria das instituições usa protocolos padronizados baseados em papel e 
dirigidos por enfermagem, provavelmente devido ao custos adicionais de licenciamento e 
implementação associados a esses sistemas. 

Diabetes Technology in the Inpatient Setting for Management of 
Hyperglycemia. Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 Mar;49(1):79-

93. doi: 10.1016/j.ecl.2019.11.002 



Sistemas computadorizados de apoio à 
decisão para controle glicêmico:  
• Brasil: InsulinAPP Solução Hospitalar; 

• Gratuito.   

 New digital tool to facilitate subcutaneous insulin therapy 
orders: an inpatient insulin dose calculator. Diabetol Metab 

Syndr. 2015;7:114. 



GAP Glicêmico como um preditor de 
mortalidade em UTI: 
• Gap glicêmico:  é calculado como o nível médio de glicose no sangue menos a glicose 

média derivada de HBA1C; 

 

• ADAG = [ ( HbA1c * 28.7 ) – 46.7 ] * 18 

 

• GAPadm = [ admission BG – ADAG ] 

 

• GAPmean= [ MGL – ADAG ] 
 

 

 

 

•   

Effect of Glycemic Gap upon Mortality in Critically Ill Patients with Diabetes. J Diabetes Investig. 2021 Jun 2. doi: 
10.1111/jdi.13606. Epub ahead of print. PMID: 34075715 
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GAP Glicêmico como um preditor de 
mortalidade em UTI : 

 

 

• GAP médio teve o maior poder preditivo com AUC de 0,820 (IC de 95%: 
0,781-0,850); 

 

• O valor de corte foi 3,60 mmol / L (sensibilidade de 78,2% e especificidade 
77,3%); 

 

• Pacientes com baixo GAP médio tendem a sobreviver mais tempo do que o 
grupo alto GAP médio 1 ano após admissão. 

 

 

Effect of Glycemic Gap upon Mortality in Critically Ill Patients with 
Diabetes. J Diabetes Investig. 2021 Jun 2. doi: 10.1111/jdi.13606. 

Epub ahead of print. PMID: 34075715 
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Padrão de Qualidade em Cuidados hospitalares: 
 
 
 
  
 

• A Joint Commission possui um programa de acreditação para o cuidado 
hospitalar com diabetes; 

 

• Este programa de certificação de é baseado nas Diretrizes de Prática 
Clínica da American Diabetes Association (ADA) e reconhece hospitais 
que possuem a infraestrutura e fomentam a cultura necessária para o 
sucesso de longo prazo no tratamento de pacientes com diabetes.  

Hospital guidelines for diabetes management and the Joint Commission-American Diabetes Association inpatient diabetes certification.  
Am J Med Sci 2016;351:333–341 
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Cuidados hospitalares de alta qualidade para 
diabetes exigem padronização para a prestação 

de cuidados 
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Abordagem inicial e metas glicêmicas:   
 
 
 
 
 

• Todo paciente hospitalizado deve realizar ao mesmo 1 teste de glicemia 
admissional; 

 

• Realizar HbA1C em todos os paciente com DM ou com glicose 
>140mg/dL admitidos no hospital (caso não tenha realizado nos últimos 
3 meses); 
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Abordagem inicial e metas glicêmicas:  
 
 
 

• HbA1c  acima de 6,5%: DM prévio;  

 

• HbA1c < 6,5%: Hiperglicemia de estresse; 

 

• Planejamento de estratégia durante internação e para o momento da 
alta hospitalar; 

 

• Descrever em prontuário se paciente DMT2, DMT1 ou DMG. 
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Abordagem inicial e metas glicêmicas:   
 
•                 Hiperglicemia Hospitalar:   > 140 mg/dL 
 
•  Ao se avaliar persistência acima deste patamar: enfatizar na ficha de 

evolução e realizar medidas conservadoras;  
 

• A glicemia pode retornar à patamares adequados após medidas gerais como: 
hidratação IV, antitérmicos, analgesia, oxigenioterapia, alterações em 
medicações que causem hiperglicemia, ajuste na dieta.   
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Metas glicêmicas em paciente internados:  

• A insulina deve ser iniciada se glicemia persistentemente:  

 

> ou  igual 180 mg/dL  

 Após inicio: 140 – 180 mg/dL;  
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• Estudo prospectivo,  randomizado; 12 meses 

• N: 1548 pacientes 

• Adultos admitido em UTI cirúrgica em AVM; 

• Terapia intensiva com insulina: Glicemia  80 – 110mg/dL   

                                                           X 

• Tratamento convencional: Infusão de insulina se > 215mg/dL  

      Glicemia  180 e 200 mg; 

 



  

 

 

 

 

• Redução:  

• Mortalidade em 40% (8%  4,6% P<0,04);  

• Maior redução na mortalidade envolveu mortes devido a falência de múltiplos órgãos com foco séptico 
comprovado; 

• Infecções na corrente sanguínea: 46% 

• Insuficiência renal aguda exigindo diálise: 41% 

• Hemotransfusões: 50%  

• Polineuropatia do doente critico: 44%  

• Redução do tempo de AVM. 



• ECR e controlado; pacientes adultos; internados em UTI geral; 42 hospitais; 
• Testar a hipótese de que o controle intensivo da glicose reduz a mortalidade em 90 dias. 
• N: 6 104; 
• Controle glicêmico intensivo N: 3.054   Glicemia: 81 a 108 mg/dL; 
• Convencional N: 3.050  Glicemia < ou igual 180 mg/dL. 



NICE-SUGAR 

Mortalidade: 
• Grupo de controle intensivo: 829 pacientes (27,5%); 

• Grupo de controle convencional : 751 (24,9%); 

(odds ratio 1,14; intervalo de confiança de 95%, 1,02 a 1,28; P = 0,02). 

 

Hipoglicemia Grave: (< 40mg/dL)  
• Grupo de controle intensivo: 206 de 3016 pacientes (6,8%); 

• Grupo de controle convencional : 15 de 3014 (0,5%) (P <0,001). 

 

Não houve diferença significativa entre os dois grupos de tratamento no tempo de permanência em UTI (P = 
0,84) ou hospital (P = 0,86) ou no número médio de dias de ventilação mecânica (P = 0,56) ou terapia de 
substituição renal (P = 0,39). 

• Conclusão:  

• O controle intensivo da glicose aumentou a mortalidade entre adultos na UTI 

 

NICE-SUGAR Study Investigators. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. 
 N Engl J Med 2009;360:1283–1297 



Metas glicêmicas:  

• Os resultados do NICE-SUGAR são compatíveis com diversas meta-
analises, que sugerem que o controle intensivo da glicemia leva ao 
aumento da mortalidade;  

 

• Baseado nestes resultados a insulinoterapia deve ser iniciada para 
tratar hiperglicemias persistentemente  acima de 180 mg/dL, com 
alvo de  140 – 180mg/dL  

 

• Estes achados são estendidos para o manejo de pacientes 
hospitalizados não críticos    
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Individualização de metas: 

• Objetivos mais rigorosos, como 110–140 mg, podem ser apropriados 
desde que possam ser alcançados sem hipoglicemias significativas;  

 

• Por outro lado, concentrações de glicose > 180 mg/dL podem ser 
aceitáveis em pacientes terminais e em pacientes com comorbidades 
graves. 
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Monitoramento Glicêmico:  
• O esquema terapêutico exigirá ajustes frequentes, de acordo com mudanças do quadro 

clínico do paciente; 

• Alterações no tipo de dieta, necessidade de procedimentos invasivos ou introdução de 
tratamentos potencialmente hiperglicemiantes (ex: corticoterapia); 

• A glicemia capilar, pode ter seu  resultado falseado na presença de anemia, acidose, 
hipoperfusão ou edema, devendo-se, nesses casos, utilizar coletas de amostras de cateteres 
venosos ou arteriais; 

• Sempre confirmar qualquer resultado que não se correlacione com o estado clinico do 
paciente com amostra de soro em laboratório.  
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Monitoramento Glicêmico:  

• Pacientes em dieta oral:  teste antes das refeições; 

• Jejum, em dieta enteral ou em dieta parenteral: 4h/4h  a 
6h/6h 

•  Pacientes críticos com insulina IV:  a cada 30min a 2 horas  
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Monitoramento Glicêmico: 

• O monitoramento contínuo da glicose em tempo real (CGM) fornece 
medições frequentes dos de glicose; 

 

• Vários estudos realizados em pacientes internados demonstraram 
que o uso da CGM não melhorou o controle glicemico, mas detectou 
um número maior de eventos hipoglicêmicos do que o teste de 
glicemia com HGT; 

• Não é aprovado pela FDA para uso hospitalar.  

Diabetes Technology in the Inpatient Setting for Management of Hyperglycemia. Endocrinol Metab Clin North Am. 2020 
Mar;49(1):79-93. doi: 10.1016/j.ecl.2019.11.002 



Terapia farmacológica: 

• Vários estudos randomizados recentes demonstraram a eficácia potencial de 
agonistas do GLP1 e inibidores da DPP- 4 em grupos específicos de pacientes 
hospitalizados; 

• Inibidores do SGLT2 devem ser evitados em casos de doença grave, em pacientes 
com cetonemia ou cetonúria, durante procedimentos cirúrgicos e em jejum 
prolongados. Não são recomendados para uso hospitalar de rotina. 

• Metformina é contra-indicada em situações nas quais a função renal ou o estado 
hemodinâmico estão comprometidos, devido ao aumento do risco de acidose 
láctica.  
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Terapia farmacológica:  

•  Insulinoterapia: Padrão ouro  

•  Cálculo da dose diária de insulina (DDTI): 

1º 

•  Utilizar dose total de insulina que o paciente já recebia 
ambulatoriamente (se HbA1c satisfatória); 
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Terapia farmacológica:  

•  Insulinoterapia:  

•  Cálculo da dose diária de insulina (DDTI): 

2º 

•  Com base no peso corpóreo:  

0,2 – 04 UI/kg: Pacientes DM T1; magros; idoso, HbA1c prévia 
adequada; virgens de insulina; DRC e pacientes não críticos 

0,5 – 2,0 UI/kg: Paciente DM T2; obesos com resistência à insulina; 
pacientes críticos; HbA1c elevada e em uso de corticoterapia. 

 

 

Inpatient hyperglycemia management: a practical review for primary medical and 
surgical teams. Cleve Clin J Med. 2016;83(5 Suppl 1):S34-43. 



Terapia farmacológica:  

•  Insulinoterapia Pacientes não criticos:  

•  Esquema preferencial: Basal – Bolus  

 Aproximadamente: 50 % da DDTI em insulina basal;  

Os demais 50% são utilizados em insulina prandial; 

Nas principais refeições ou, alternativamente, com doses definidas pela 
contagem de CHO:  

                    1 UI (UR ou R) para 10 – 25gr de CHO  

Management of hyperglycemia in hospitalized patients in non-critical care 
setting: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol 

Metab. 2012;97(1):16-38.  



Terapia farmacológica: 

• Esquema Basal – Bolus:  

• Este esquema prevê a administração de doses de correção 
adicionadas à dose prandial, de acordo com o nível de glicemia pré-
prandial; 

Doses de correção:  

2 – 4 ui (de acordo com o grau de resistência) 

    Para cada 40mg acima da meta proposta; (140 – 180) 

Obs:  na vigência de níveis glicêmicos abaixo da meta: suprimir dose de 
correção     

 
Management of hyperglycemia in hospitalized patients in non-critical 

care setting: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin 
Endocrinol Metab. 2012;97(1):16-38.  



Terapia Farmacológica: 

• Ajuste do esquema basal-bolus:  

 

 Realizar o ajuste do esquema no dia subsequente:     

 Acrescentar à DDTI aproximadamente 50% da dose de correção 
do dia anterior. 

Management of hyperglycemia in hospitalized patients in non-critical care 
setting: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol 

Metab. 2012;97(1):16-38.  



Insulinas Basais:  

• Glargina U100: Aplicação 24hrs;  

• Detemir: Aplicação a cada 12hrs;  

• NPH: 2 – 3 aplicações diárias; 

• Comparação  do uso das insulinas humana e análogas:  

• Embora a eficácia na redução glicêmica seja semelhante, na rotina 
extra-hospitalar são inúmeros os estudos privilegiando as análogas 
em relação às humanas, em termos de taxa de hipoglicemia e 
variabilidade glicêmica, dois aspectos que não podem ser 
desconsiderados no ambiente hospitalar. 
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Glargina U300 e Degludeca: 

• Meia vida mais longa;  

• Administração única diária;  

• Menor variabilidade glicêmica; 

• Menos hipoglicemia;  

 

 

Entretanto sem dados suficientes para uso intra-hospitalar 



Glargina U300 e Degludeca: 

• Meia vida mais longa;  

• Administração única diária;  

• Menor variabilidade glicêmica; 

• Menos hipoglicemia;  

 

 

Entretanto sem dados suficientes para uso intra-hospitalar; 

 

 

• Redução na variabilidade glicêmica; 

• Menos Hipoglicemias graves;  

• Redução na dose de insulina. 



Insulinas Prandiais: 

• Ultra-rápidas: Asparte; Glulisina ou lispro;  

    Imediatamente antes das refeições; 

    Em caso de baixa aceitação alimentar:  pode ser aplicada ao término da 
refeição, calculando a dose de acordo com o conteúdo de CHO ingeridos;  

 

 

• Rápida: Regular 

     30 minutos antes da refeições;  

     Eventualmente pode comprometer a rotina da enfermagem; 
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Terapia farmacológica:  

•  Insulinoterapia – Pacientes críticos:  

• Em Pacientes críticos, a infusão EV continua é o método mais aceito: 
ação imediata e meia vida curta 

• 1UI/ml  

 

• Após a estabilização:  proceder  à transição do esquema de insulina IV 
para SC;  
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Terapia farmacológica:  

•  Insulinoterapia no doente critico (transição):  

•  60% - 80% da dose total infundida nas últimas 6 horas, multiplique por 4 = 
DDTI; 

 

• Desligar bomba IV somente após após 2 – 4 horas da aplicação da insulina 
basal;  

 

• Parâmetros clínicos sugestivos de ausência de segurança para desligar bomba: 
Taxa de infusão . 3UI/hora, grande variabilidade glicêmica, edema de partes 
moles e instabilidade hemodinâmica.   
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Nutrição hospitalar e insulinoterapia: 

• É fundamental a participação ativa do nutricionista no manejo da 
glicemia do paciente internado; 

 

• Promoção do aporte adequado de calorias;  

• Equilíbrio de macro e micro nutrientes;  

• Ajuste ao paladar do paciente;  

• Quantificar consumo e perdas  

• Quota proteica; 

• Conteúdo de carboidratos.  
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Jejum Oral / Dieta enteral continua: 

• Insulina basal: 40% DDTI 

 

• Insulina de correção: UR: 4h/4h  

                                             R: 6/6h  

 

Obs: Em dieta enteral intermitente é preferível reduzir o valor da 
insulina basal, e evitar o uso da NPH  
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Nutrição parenteral: 

• Infusão IV de insulina – com adição de Insulina na bolsa de NPP (1ui 
para cada 10gr de glicose);  

 

• Proceder ajustes conforme a necessidade; 

 

• Acrescentar ao ao esquema diário total do dia subsequente 50% da 
insulina utilizada na correção. 
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Terapia com glicocorticoides: 

• A prevalência de glicocorticóide em pacientes hospitalizados pode se 
aproximar de 10%; 

 

• Podem induzir hiperglicemia em pacientes com e sem diabetes 
prévia;  

 

• A ingestão diária de glicocorticóides de ação curta, como a 
prednisona, atinge os níveis plasmáticos máximos em 4-6 h, mas 
possui ações farmacológicas que duram ao longo do dia.  
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Terapia com glicocorticoides: 

• O ajuste deve ocorrer de acordo com o tipo de medicação utilizada (curta 
ação, longa ação, curta ação varias vezes ao dia..);  

 

• Ajustar insulinas prandiais  para 70% da dose; 

 

• No inicio avaliar necessidade de monitorização mais frequente;  

 

• Como regra: aumenter 10 – 20% da dose de insulina a cada incremento 
da dose de corticoide, fazendo o reverso quando ocorre redução da dose 
 EVITAR a hipoglicemia.   

 

 
Glucocorticoid-induced hyperglycemia. Endocr Pract. 2009;15(5):469-74 



Insuficiência Renal: 

• O Tecido renal corresponde à 10 – 25% da neoglicogênese;  

• É importante na metabolização da insulina EXÓGENA; 

 

•  TFG < 50mL/min  Promover redução 25% da DDTI;  

• TFG < 10mL/min  Promover redução 50% da DDTI; 

 

  
Ajustes de doses de fármacos utilizados por pacientes com doença renal 

Posicionamento Oficial Tripartite no 01/2016. [S.l.]: Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia; 2016 



Insuficiência Renal: 

• Pacientes em Hemodiálise: tendência à hipoglicemia nas 24hrs 
subsequentes; 

 

• Evitar uso de insulinas rápidas nas 1 – 2 horas do procedimento;  

 

• Redução de 25% da dose na dose de insulina basal no dia posterior à 
HD, sem necessidade de ajuste da insulina prandial.   

Day-to-day variation of insulin requirements of patients with type 2 diabetes and end-stage renal disease 
undergoing maintenance hemodialysis. Diabetes Care. 2010;33(7):1409-12 



Cuidados no peri-operatório: 
• Falltam evidências robustas sobre o cuidado com a glicemia no peri-operatório; 

 

1. Alvo glicêmico no período perioperatório:  80-180 mg;  

2. Relizar avaliação de risco pré-operatório em pacientes com diabetes com alto 
risco de SCA;  Neuropatia Autonômica e Insuficiência Renal;  

3. Suspender a Metformina no dia da cirurgia;  

4. Suspender inibidores de SGLT2 3 – 4 dias antes da cirurgia;  

5. Utilizar metade da dose de outras medicações orais redutoras da glicemia; 

6. Reduzir insulina basal para 75% - 80% da dose; 

7. Monitorização da glicemia 2 – 4 horas (quando em jejum);  

8. Insulina Rápida conforme a necessidade; 
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Cuidados no peri-operatório: 

• O esquema basal – bolus foi associado a melhor controle glicêmico,  
menores taxas de complicações perioperatórias em comparação com 
os esquemas “sliding scale”.  
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• Hipótese: Administração pré-operatória do liraglutido reduz o número de pacientes que necessitam de insulina 
para controle glicêmico durante a cirurgia cardíaca; 

 

• ECR de fase 3, triplo-cego , controlado por placebo, multicêntrico; 

• 4 hospitais terciários holandeses . 



• Junho 2017 – Agosto 2018;  
• N: 278 pacientes;  
 
• 0,6 mg de liraglutida na noite antes da cirurgia e 1,2 mg após a indução da 

anestesia ou placebo correspondente; 
   
• No grupo de liraglutida:  43%  pacientes necessitaram de insulina adicional; 
• No grupo placebo: 61%  
• Diferença absoluta: 18% (intervalo de confiança de 95% 5,9-30,0, P = 0,003). 
 
• A dose e o número de injeções de insulina e a glicemia média foram 

significativamente menores no grupo liraglutida; 
 
•  Não se observou diferença na incidência de hipoglicemia, náuseas e vômitos, 

mortalidade ou complicações pós-operatórias. 
 



Alta Hospitalar:  

• Importante momento para educação/conscientização do paciente em 
relação ao DM;  

 

• Planejamento adequado de alta diminui taxa de readmissão;  

 

• Retornar  medicações orais 2 dias antes da alta. 
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Alta Hospitalar: 

• HbA1c < 7%:  Manter o tratamento de que o paciente vinha em uso;  

 

• HbA1c 7 e 9%: Provável necessidade de adicionar uma dose de 
insulina basal aos ADOs;  

 

• HbA1c > 9%: Insulina em esquema basal-bolus. 

Discharge planning from hospital to home. Cochrane 
Database Syst Rev. 2016;(1):CD000313. 



Alta Hospitalar: 

• Retorno ambulatorial  em 1 mês;  

 

• Se ocorre alteração das medicações, ou ocorreu u controle 
inadequado da glicemia durante o internamento o retorno deve 
ocorrem e m 1 – 2 semanas. 
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Hipoglicemia 
Hospitalar 



Definição de hipoglicemia: 

 

• A hipoglicemia é definida pela tríade de Whipple:  

Sinais/Sintomas compatíveis com hipoglicemia; 

Baixos níveis séricos de glicose  

Melhora dos sintomas após elevação dos níveis glicêmicos.  
Bandeira, Francisco. Protocolos clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 4ª edição, Rio de 

janeiro: Guanabara Koogan, 2021 
. 



Hipoglicemia: 

• Respostas Fisiológicas: 

 

•  1. Diminuição na secreção de insulina (glicemia plasmática declinam 
dentro da faixa fisiológica) 

•   2. Aumento da secreção de hormônios contrarreguladores da glicose 
(glucagon e epinefrina)  

•   3. Resposta simpatoadrenal mais intensa (cortisol e GH)  

 

Melmed, S et al. Williams Textbook of Endocrinology, 14th Edition. 2020 by Elsevier.  



Hipoglicemia Sintomas:  

• Os sintomas podem ser divididos em neuroglicopênicos e neurogênicos 
(autonômicos); 

• Os sintomas neuroglicopênicos incluem tontura, fraqueza, sonolência, 
delírio, convulsão e coma -> Acontecem pela privação de glicose 
cerebral; 

• Os autonômicos são de origem adrenérgica (taquicardia, tremores, 
ansiedade) e colinérgica (sudorese, sensação de fome, parestesias); 

• Idosos e pacientes com diabetes a longo prazo podem ter mais 
manifestações neuroglicopênicas do que neurogênicas de hipoglicemia. 

 
Bandeira, Francisco. Protocolos clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 4ª 

edição, Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2021 
Melmed, S et al. Williams Textbook of Endocrinology, 14th Edition. 2020 by 

Elsevier.  
 

. 



Hipoglicemia Hospitalar 

• Nível 1:  54 a 70 mg/dL; 

• Nível 2: <54  -  limiar para sintomas neuroglicopênicos; 

• Nível 3: Evento clínico caracterizado por alterações no funcionamento 
mental e/ou físico que requerem assistência de outra pessoa para 
recuperação. 

 

• Níveis 2 e 3 requerem correção imediata. 
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Hipoglicemia 

• Um episódio hipoglicêmico ≤50 mg/dL, já esta correlacionado com aumento da 
mortalide intra-hospitalar;  

• Geralmente é um marcador de doença subjacente e não a causa da fatalidade. 

 

Diabetes Care 2021;44(Suppl. 1):S211–S220 | https://doi.org/10.2337/dc21-s01 



Hipoglicemia 

• Fatores desencadeantes:  

- Lesão renal aguda (diminuição da depuração da insulina); 

- Erros de dosagem de insulina (prescrições 
inadequadas/incompatibilidade nutricional); 

- Redução repentina da dose de corticoide;  

- Baixa aceitação alimentar, êmese, interrupção da alimentação enteral 
ou parenteral;  

- Incapacidade do paciente em relatar sintomas. 
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Consequências:  

• Em idosos, a hipoglicemia grave tem sido associada a um risco 
aumentado de demência;  

• Quedas e fraturas; 

• Acidentes; 

• Hipoglicemias recorrentes e não perceptíveis; 

• Diabetes refratário; 

• Eventos cardiovasculares: isquemia cardíaca, angina, neuropatia 
autonômica cardiovascular e arritmia fatal. 

Bandeira, Francisco. Protocolos clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 4ª 
edição, Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2021 



Fatores de risco: 
•  Maior duração de diabetes; 

• Idoso 

• Uso de medicação como insulinas, sulfonilureias e glinidas; 

• Momento irregular das refeições, incluindo refeições perdidas e baixo teor de carboidratos nas refeições; 

• História de hipoglicemia grave recente; 

• Exercício;  

• Ingestão de álcool; 

• Doença renal crônica; 

• Desnutrição com depleção de glicogênio; 

• Fatores psicossociais: déficit cognitivo, idade avançada, demência 

Bandeira, Francisco. Protocolos clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 4ª edição, 
Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2021 



Abordagem: 

• A prevenção da hipoglicemia envolve a avaliação de fatores de risco e 
a adequação dos regimes de tratamento; 

  

• Os pacientes devem ser ensinados a ajustar seus medicamentos, 
planos de refeições e exercícios com base nos padrões de glicose; 

 

Bandeira, Francisco. Protocolos clínicos em Endocrinologia e Diabetes. 
4ª edição, Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2021 



Abordagem: 

• Para tratar os sintomas precoces da hipoglicemia, os pacientes devem 
ter certeza de que o carboidrato de ação rápida (como tabletes de 
glicose, balas ou suco de frutas adoçado) está disponível o tempo todo; 

• Pacientes com diabetes tipo 1 deveriam ter um kit de glucagon, que 
deve ser verificado regularmente e substituído quando estiver fora do 
prazo de validade; 

• A maior parte dos episódios de hipoglicemia leve a moderada pode ser 
tratada por meio da ingestão de 15 a 20 g de carboidrato de rápida 
absorção, com melhora clínica ocorrendo em até 20 min. Se a glicose 
permanecer ≤70 mg/dL, pode ser necessário repetir o tratamento. Isso 
pode ser seguido por carboidratos de ação prolongada (uma refeição ou 
um lanche) para evitar sintomas recorrentes. 

 Bandeira, Francisco. Protocolos clínicos em Endocrinologia e 
Diabetes. 4ª edição, Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2021 



Abordagem: 

• A solução hipertônica de glicose (soro glicosado a 25% ou 50%) ainda 
é muito utilizada de forma indiscriminada na correção da HG 
hospitalar; 

 

•  Este procedimento não é isento de riscos; 

• Pode causar trombose; flebite; lesões cutâneas e/ou de partes moles; 
isquemia ou até síndrome do compartimento. 

Identification of highly concentrated dextrose solution (50% dextrose) extravasation and treatment—a clinical report. 
Am J Emerg Med. 2013;31(5):886.e3-5. 



Abordagem: 

Administrar 15 g de carboidrato de absorção rápida (uma colher de sopa de açúcar ou 
30 mL de soro glicosado a 50% diluído em água filtrada). Rever o valor da glicemia 
capilar (GC) após 15 minutos; se não houve reversão da hipoglicemia, repetir o 
processo. 



Obrigada 


