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1. CID 10 – E10; E11; E12; E13; E14; O24; R73 e seus subgrupos 

 

2. Revisão das Alterações 

 

DATA Nº REVISÃO ALTERAÇÃO 

01/08/2019 00 Versão 1 - original 

01/08/2020 01 Versão 2 – revisão, sem alterações. 
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3. Objetivos – Público Alvo 
Objetivo: Promover o diagnóstico e o tratamento da hiperglicemia e da hipoglicemia nas enfermarias do IIER. 

 

Público alvo: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nutricionistas, farmacêuticos, médicos 

residentes, internos de medicina e de enfermagem. 

 

4. Introdução 
As alterações glicêmicas são frequentes em pacientes hospitalizados. A hiperglicemia no ambiente hospitalar afeta 

entre 38 e 46% dos pacientes não críticos hospitalizados. A prevalência de diabetes mellitus (DM) nesta população 

varia de 15 a 35%. Por outro lado, a hipoglicemia afeta de 5 a 20% destes pacientes e frequentemente está 

associada à iatrogenia (desajuste entre dose de insulina e quantidade de carboidrato oferecida ao paciente), 

antecedente de cirurgia digestiva ou doenças graves. 

 

A hiperglicemia por estresse é caracterizado pela elevação transitória e reversível da glicemia em situações agudas, 

como doenças graves, cirurgia, trauma, choque e pelo uso de medicamentos (glicocorticóides, por ex.) e de 

nutrição enteral ou parenteral.  

 

5. Conceito 
A hiperglicemia é definida como glicemia acima de 140 mg/dL (jejum) ou 180 mg/dL(coleta aleatória). 
 
A hipoglicemia é definida como glicemia abaixo de 70 mg/dL, considerada grave se for inferior a 40 mg/dL.  
 
A meta glicêmica recomendada durante a internação hospitalar é entre 100 e 140mg/dl em pacientes não críticos e 
entre 140 e 180mg/dl em pacientes críticos. Em pacientes com diabetes em bom controle ou em pós-operatório de 
cirurgia cardiovascular, a meta glicêmica pode ser entre 100 e 150mg/dl. Em pacientes com doenças incuráveis 
progressivas sob cuidados paliativos, a meta pode ser entre 108 e 270mg/dl 

 

6. Complicações 
A hiperglicemia e a hipoglicemia agravam o prognóstico de pacientes independente do diagnóstico prévio de DM e 

estão associadas ao maior risco de lesão por pressão, queda, infecção do sítio cirúrgico e de cateter venoso, 

inclusive com aumento de mortalidade. No caso de doenças infecciosas, a hiperglicemia está relacionada a uma 

redução da resposta imunológica, maior recorrência de infecções e possível risco de infecções multirresistentes.  

 

A hiperglicemia por estresse está associada a um prognóstico mais grave, com mortalidade de 16%, em 

comparação com 3% entre os diabéticos e 1,7% entre não diabéticos. 

 

7. Diagnóstico  

7.1. Clínico 
A hiperglicemia geralmente é assintomática e é constatada na avaliação laboratorial de rotina. Sendo assim, é 
importante realizarmos a triagem de todos os pacientes internados e reavaliar a glicemia, diante da presença de 
novos fatores de risco para hiperglicemia. Os sintomas clássicos de hiperglicemia são poliúria, polidipsia, nictúria, 
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visão turva e emagrecimento. Os quadros de descompensação aguda de diabetes estão associados à hiperglicemia 
acentuada, desidratação, náuseas e vômitos, dor abdominal e sintomas neurológicos como letargia, sinais focais e 
obnubilação. 
 
Os principais sinais e sintomas de hipoglicemia: sudorese fria, tremores, palpitação, palidez, fome, mal estar, 
confusão mental, sonolência, irritabilidade e náuseas.  
 

7.2. Laboratorial 
Todos os pacientes admitidos em internação hospitalar no IIER devem ser rastreados para hiperglicemia com uma 
medida da glicemia capilar em jejum. Caso o paciente apresente uma medida de glicemia capilar em jejum maior 
ou igual a 140mg/dl, os dados do paciente devem ser inseridos no aplicativo insulinapp e as medidas de glicemia 
capilar devem ser prescritas antes das refeições (café, almoço e jantar) e às 22 horas. A dosagem sérica de 
hemoglobina glicada (HbA1c) deve ser solicitada para avaliar a possibilidade de um quadro prévio de DM 
desconhecido pelo paciente. 
 
No caso de pacientes com diagnóstico prévio de diabetes, não é necessário o rastreamento e as medidas de 
glicemia capilar devem ser realizadas antes das refeições (café, almoço e jantar) e às 22 horas. A dosagem sérica de 
da hemoglobina glicada (Hba1c) deve ser solicitada se a última dosagem tiver ocorrido há mais de três meses. No 
entanto, perdas e transfusões sanguíneas, hemoglobinopatias, insuficiência renal e uso prolongado de corticoides 
reduzem a sensibilidade da HbA1c. 
 
No caso de pacientes com fatores de risco para hiperglicemia (como a presença de doença aguda ou o uso de altas 
doses de corticoide - maior ou igual ao equivalente a 7,5 mg de prednisona), monitorar a glicemia capilar antes das 
refeições (café, almoço e jantar) e às 22 horas por 24 a 48 horas. Se glicemia capilar em jejum se mantiver abaixo 
de 140mg/dl em dieta geral, monitorar a glicemia capilar em jejum todos os dias ou uma vez por semana 
dependendo da dose do corticoide. Em caso de glicemia capilar maior ou igual a 140mg/dl antes das refeições, 
alterar a dieta para diabetes, manter a monitorização glicêmica antes das refeições e às 22h e entrar no protocolo 
de tratamento da hiperglicemia na enfermaria. 
 
No caso de pacientes com fatores de risco para hipoglicemia (como rebaixamento do nível de consciência), as 
medidas de glicemia capilar devem ser realizadas antes das refeições (café, almoço e jantar) e às 22 horas. 
 
No caso de pacientes que estão recebendo nutrição enteral ou parenteral, as glicemias devem ser avaliadas a cada 
6 horas, pois a infusão de dieta é contínua com pausa por apenas 4h ao dia. 
 
A cetoacidose e o coma hiperosmolar, formas graves de hiperglicemia, devem ser consideradas em pacientes com 
diabetes insulinodependente ou com doença de pâncreas que apresentem poliúria, desidratação, acidose ou 
alteração de consciência. Neste caso é recomendada a dosagem de corpos cetônicos. O tratamento da cetoacidose 
requer atenção à velocidade de correção da glicemia, da acidose e do potássio para evitar edema cerebral e 
prevenir desequilíbrios hidroeletrolíticos. Os quadros agudos de descompensação do diabetes serão abordados em 
outro protocolo. 
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8. Tratamento 

8.1. Hospitalar 
 

TRATAMENTO DA HIPERGLICEMIA: 

Durante a internação hospitalar, a insulina é o tratamento recomendado para o controle da hiperglicemia. A 
administração de insulina resulta em uma redução rápida e dose-dependente da produção hepática de glicose, 
diminuição da resistência à insulina, aumento da liberação de energia para os tecidos periféricos e potencial efeito 
antiinflamatório.  A interrupção dos antidiabéticos orais é recomendada. As insulinas disponíveis no IIER são a NPH 
e a regular, vide perfil de ação destas insulinas na tabela abaixo. 
 

Tipo Início da ação Pico Duração 

Regular (IV) imediato - 4-5min 

Regular (SC) 30-60min 2-3h 6-10h 

NPH 2-4h 4-10h 12-18h 

 
Para os pacientes hiperglicêmicos com ou sem DM prévio, recomenda-se a prescrição de um esquema de insulina 
basal-bolus (NPH-regular). Para os pacientes não críticos, a prescrição das doses das insulinas deve ser realizada 
através do aplicativo insulinapp, ferramenta que auxilia na avaliação inicial e seguimento de pacientes 
hospitalizados necessitando de controle glicêmico. O programa insulinapp pode ser acessado pelo aplicativo no 
celular ou pelo navegador de internet (preferir o GoogleChrome para melhor funcionalidade do programa), utilizar 
como usuário aline.otto@emilioribas.sp.gov.br e senha diabetes. Ao entrar no insulinapp efetuar a sincronização, 
antes de inserir os dados; em seguida, insira os dados do paciente em avaliação inicial, ao final será gerada uma 
prescrição de insulina que deverá ser copiada para a prescrição médica da internação. Antes de sair do insulinapp, 
sincronize novamente para enviar os novos dados. Os valores de glicemia capilar devem ser inseridos no aplicativo 
diariamente para o ajuste das doses das insulinas. Em caso de variabilidade glicêmica e necessidade de uma 
avaliação mais individualizada, o aplicativo vai orientar a solicitação de interconsulta com a equipe de 
endocrinologia. Além disso, o aplicativo também facilita a orientação para a alta hospitalar do paciente. 

 
TRATAMENTO DA HIPOGLICEMIA: 
Os pacientes em risco de hipoglicemia devem ser orientados quanto aos principais sintomas de hipoglicemia. 
 
Se glicemia menor que 70 mg/dl e paciente estiver consciente, oferecer alimento com 15 g de carboidrato (suco de 
fruta ou 3 sachês de açúcar*) e repetir medida de glicemia capilar em 30 minutos.  
*um pote plástico com sachês de açúcar está disponível nas enfermarias 
 
Se glicemia menor que 70mg/dl e paciente estiver inconsciente, aplicar 30 mL de glicose 50% IV e repetir medida 
de glicemia capilar em 15 minutos. Em caso de dificuldade de acesso venoso, aplicar 1mg de glucagon 
intramuscular (IM) ou SC. 

 

9. INDICADORES 
 

Indicadores de aderência 

1) Taxa de rastreamento de pacientes com hiperglicemia = Nº de pacientes com rastreamento para hiperglicemia/ Nº de pacientes 

internados X 100 

2) Nº de prescrição padrão de hiperglicemia/hipoglicemia utilizado via S4SP / Nº de pacientes internados em controle glicêmico 

hospitalar X 100 

mailto:aline.otto@emilioribas.sp.gov.br
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10. FLUXOGRAMAS 

 
10.1. FLUXOGRAMA DE RASTREAMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS NAS ENFERMARIAS: 
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10.2. FLUXOGRAMA PARA TRATAMENTO DE HIPERGLICEMIA: 
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10.3.  FLUXOGRAMA PARA TRATAMENTO DE HIPOGLICEMIA: 
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