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 Resumo 

A hiperglicemia é comum nos doentes internados e está invariavelmente as-
sociada a mau prognóstico e complicações. Estão comprovados os benefícios 
clínicos do controlo glicémico em ambiente hospitalar, com diminuição da 
morbi-mortalidade de forma custo-eficaz. Propõe-se no presente trabalho um 
protocolo para a abordagem da hiperglicemia em doentes internados num 
serviço de Medicina Interna.
A vigilância da glicemia deve ser iniciada logo na admissão para todos os do-
entes internados e posteriormente suspensa se não for identificada hiperglice-
mia. No doente internado, o tratamento de eleição da hiperglicemia consiste 
na insulina, devendo ser utilizado um esquema que inclua insulina programa-
da (basal e prandial) e insulina suplementar.
A hipoglicemia, tal como a hiperglicemia, está associada a um prognóstico 
adverso, sendo importante o seu reconhecimento e tratamento precoces. 
Num grupo selecionado de doentes internados pode ser aplicada a autoges-
tão da diabetes. A preparação da transição para ambulatório é um passo im-
portante da abordagem do doente com diabetes internado com hiperglicemia 
e deve consistir numa abordagem multidisciplinar.

Palavras-chave: hiperglicemia; diabetes; internamento.

 Abstract 

Hyperglycemia is common in hospitalized patients and is associated 
with adverse outcomes and complications. The clinical benefits of glyce-
mic control in hospitalized patients are well known and it also reduces 
morbidity and mortality cost-effectively. We propose a protocol for ad-
dressing hyperglycemia in patients hospitalized at a general medicine 
service.
Blood glucose monitoring should be initiated immediately upon admis-
sion for all inpatients and subsequently suspended if no hyperglycemia is 
identified. In hospitalized patients, insulin should be the treatment of 
choice for hyperglycemia, using basal insulin dosing with prandial and 
correctional doses.
Hypoglycemia, such as hyperglycemia, is related to adverse outcomes, 
making its early recognition and treatment very important. Self-manage-
ment of diabetes may be supported in selected patients. Planning the post-
discharge is an important step in the approach to diabetic inpatient and 
should be a multidisciplinary approach.
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 INTRODUÇÃO 

A hiperglicemia é comum nos doentes interna-
dos apresentando uma prevalência de 32-38% 
nos EUA (1). Está, independentemente da sua 
causa, associada a mau prognóstico e complica-
ções. (2) Esta é definida como qualquer glicemia 
superior a 140mg/dL. (3) Pode ocorrer em doen-
tes com diabetes conhecida, diabetes não diag-
nosticada, durante a doença aguda em doentes 
com tolerância à glicose previamente normal 
(“hiperglicemia de stress”) ou por iatrogenia. (2)

Em Portugal os casos de diabetes têm vindo a 

aumentar, apresentando em 2014 uma inci-
dência de 522,1/100.000 habitantes e uma pre-
valência de 13,1%. (4) A diabetes aumenta o 
risco de doenças que predispõem a interna-
mento com probabilidade de internamento três 
vezes superior (1) e é responsável por 24,8% da 
letalidade intra-hospitalar no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS). (4) Os doentes com diabetes 
apresentam ainda uma duração média de in-
ternamento superior à média dos internamen-
tos no SNS. (4)

Em situações de stress metabólico ocorre au-
mento das hormonas contrarreguladoras com 

consequente estimulação do catabolismo, gli-
coneogénese hepática e lipólise. Gera-se um 
estado de hiperglicemia e hipoinsulinemia que 
resulta na síntese de mediadores e fatores de 
transcrição pró-inflamatórios, bem como espé-
cies reativas de oxigénio, que causam lesão 
tecidual e disfunção orgânica. (2) Clinicamente 
esta situação traduz-se no aumento do risco de 
infeção, da duração de internamento, da de-
pendência após alta e da mortalidade (1,3). Estas 
complicações relacionam-se com a gravidade 
da hiperglicemia e aumentam em doentes sem 
história de diabetes. (1)
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É importante estabelecer protocolos adaptados 
ao doente e sua situação clínica e ajustados à 
dinâmica do serviço em que se encontram, que 
permitam uma uniformização de atuação, com 
vista a melhorar a qualidade dos cuidados de 
saúde prestados.
Dado os benefícios clínicos comprovados do 
controlo glicémico em ambiente hospitalar, com 
diminuição da morbi-mortalidade de forma 
custo-eficaz (3), estabelece-se no presente proto-
colo a abordagem da hiperglicemia em doentes 
internados, adaptado a um serviço de Medicina.

 ADMISSÃO

Devido à elevada prevalência da hiperglicemia 
nos doentes internados e a sua associação com 
mau prognóstico, bem como o internamento 
consistir numa oportunidade para o diagnósti-
co da diabetes, recomenda-se a avaliação de 
todos os doentes internados. Assim, na admis-
são todos os doentes devem ter uma avaliação 
da glicose sérica, independentemente de terem 
ou não história prévia de diabetes, uma vez 
que permite uma avaliação mais exata que a 
avaliação da glicemia capilar (5) – Figura 1.
No caso da deteção de hiperglicemia, mesmo 
em doentes sem história prévia de diabetes, 
deve ser realizada avaliação da glicemia capilar 
antes das principais refeições e ao deitar (qua-
tro vezes ao dia), se os doentes tiverem via oral 
mantida, durante pelo menos 24-48 horas. (5) 

Nos doentes sob nutrição entérica ou parenté-
rica, a monitorização deve ser realizada a cada 
4-6 horas, pois estes apresentam maior risco 
de hiperglicemia. (3)

Em doentes que iniciam terapêuticas hipergli-
cemiantes, nomeadamente corticoides, octreó-
tido, vasoconstritores ou imunossupressores, 
devem ser registadas glicemias em jejum e ao 
deitar durante pelo menos 24-48 horas, pas-
sando a monitorização para quatro vezes por 
dia em caso de hiperglicemia, tal como já havia 
sido referido anteriormente. (3,5)

Doentes sob perfusão de insulina devem ser 
monitorizados com maior frequência. (3)

Todos os doentes diabéticos devem ter este 
diagnóstico claramente identificado no proces-
so clínico, assim como os quatro registos das 
glicemias capilares disponíveis para todos os 
profissionais de saúde. (6)

Nos doentes com diabetes previamente conhe-
cida ou com hiperglicemia detetada no interna-
mento, a hemoglobina glicosilada (HbA1c) de-
ve ser determinada na admissão, caso o seu 
valor não esteja disponível nos últimos 3 me-
ses, (5,6) para avaliar o grau de controlo metabó-
lico. A presença de HbA1c ≥6,5% à admissão 
sugere a existência de uma diabetes prévia. (5)

 DURANTE O INTERNAMENTO

Objetivos Glicémicos

Os objetivos glicémicos têm evoluído ao longo 
do tempo, inicialmente com objetivos mais res-
tritivos, que foram posteriormente associados 
a aumento do número de hipoglicemias graves 
e mortalidade. (7) Por este motivo, recomenda-
se valores alvo entre 140-180mg/dL na maioria 
dos doentes internados que não se encontram 
em estado crítico. (3) Se os doentes tiverem pre-
viamente um controlo glicémico rígido bem 
sucedido e se se encontrarem clinicamente es-

táveis, podem manter-se com níveis abaixo de 
140mg/dL. Por outro lado, em doentes termi-
nais, com comorbilidades graves ou em locais 
onde não é possível uma vigilância apertada, 
podem aceitar-se valores mais elevados. (3,6)

Tratamento

No doente internado a insulina consiste na te-
rapêutica de eleição. (5,6) Em contexto de enfer-
maria utiliza-se preferencialmente a adminis-
tração subcutânea.
Não existem dados que suportem o uso de an-
tidiabéticos orais ou terapêuticas injetáveis não 
insulínicas em contexto de doença aguda, no 
entanto estes podem ser mantidos em doentes 
selecionados, desde que estáveis e com alimen-
tação oral mantida. (3,6) A metformina deve ser 
utilizada com especial precaução devido ao ris-
co que acarreta de acidose láctica, sendo este 
superior nos doentes idosos, com insuficiência 
cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar 
obstrutiva crónica (DPOC), patologias que são 

FIGURA 1 - Vigilância das glicemias capilares no doente internado.

ADMISSÃO

Glicose sérica em todos os
doentes + HbA1c se

diabético ou hiperglicemia

Normoglicemia
(<140 mg/dL)sim

Não necessita
vigilância

BMT 4x dia, antes das refeições
e ao deitar, se via oral mantida

ou
BMT a cada 4-6h, se nutrição

entérica ou parentérica

não ou diabetes conhecida

Legenda: BMT - glicemia capilar; HbA1c - hemoglobina glicosilada
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muito frequentes nos doentes internados (2) ou 
ainda quando existe necessidade de realização 
de exames radiológicos com contraste. (3) Os 
inibidores da dipeptidil peptidase 4 (DPP-4) iso-
lados ou em associação com esquema basal de 
insulina são bem tolerados e permitem um con-
trolo glicémico e frequência de hipoglicemias 
semelhantes a um esquema de insulina basal-
bólus, (8) sendo, no entanto, importante consi-
derar descontinuar saxagliptina ou alogliptina 
em doentes que desenvolvem insuficiência car-
díaca. A eficácia e segurança dos agonistas do 
recetor do peptídeo semelhante ao glucagon 1 
(GLP-1) e dos inibidores do transportador de 
glicose e sódio 2 (SGLT-2) não estão ainda estu-
dadas pelo que não se recomenda a sua utiliza-
ção em doentes internados. (6)

O esquema inicial de insulina deve incluir admi-
nistração de insulina basal e prandial progra-
madas para os doentes com via oral mantida, 
bem como esquema de insulina suplementar 
(esquema basal-bólus) (2,5,6) – Figura 2.
Para o esquema basal é utilizada a insulina de 
ação intermédia (NPH) duas vezes ao dia (antes 
do pequeno-almoço e do jantar) ou análogos 
de insulina de ação longa (glargina/determir) 
uma vez ao dia (ao deitar), correspondendo a 
40-50% das necessidades totais diárias de in-
sulina. (2) O esquema de bólus inclui as insuli-
nas prandial e suplementar, que consistem em 
insulina regular administrada 30-45 minutos 
antes da refeição ou análogos de insulina de 
ação rápida administrada até 15 minutos antes 
da refeição. (2) No componente prandial (pro-
gramado), o número de unidades administra-
das correlaciona-se com o aporte de hidratos 
de carbono em cada refeição (pequeno-almo-
ço, almoço e jantar) e a insulina suplementar é 
usada para tratar a hiperglicemia que ocorre 
antes das refeições (pequeno-almoço, almoço 
e jantar) e ao deitar. (5,6) A insulina prandial de-
ve corresponder a 10-20% do total das neces-
sidades diárias de insulina, por cada dose ad-
ministrada. (2) A dose de insulina suplementar 
deve ter em consideração a sensibilidade do 
doente à insulina e o valor da glicemia. Para a 
maioria dos doentes não-insulinorresistentes, 
1 UI de insulina de ação rápida reduz a glice-
mia em 50 a 100mg/dL, devendo a dose ser 
reduzida ao deitar para diminuir o risco de hi-
poglicemias. (2) No Quadro I apresenta-se uma 

sugestão para o esquema de insulina suple-
mentar. (9)

A dose diária total de insulina (DDTI) pode ser 
calculada com base numa dose previamente 
conhecida ou de acordo com o peso (dose mé-
dia de 0,6 UI/kg/dia). Esta dose pode diferir, 
sendo no diabético tipo 1 entre 0,5 e 0,7 UI/
kg/dia e no diabético tipo 2 entre 0,4 e 1,0 UI/
kg/dia ou mais, pela possibilidade de ser insu-
linorresistente, especialmente se o doente for 
obeso. (2)

O uso prolongado de um esquema de insulina 
rápida ajustada à glicemia (“sliding scale insu-

lin”) isoladamente, não só é ineficaz, como au-
menta o risco de hipo e hiperglicemias, não 
estando recomendada a sua utilização nos do-
entes internados. (1-3)

Existem situações especiais nas quais é neces-
sário um ajuste a este esquema geral de admi-
nistração de insulina – Figura 2.
Nos doentes que não se alimentam, o compo-
nente prandial não é administrado. Os doentes 
que ainda dispõem de alguma reserva de insu-
lina (diabéticos tipo 2 controlados em ambula-
tório com antidiabéticos orais) podem não ne-
cessitar de insulina basal, realizando, numa 

Legenda: DDTI - dose diária total de insulina; HbA1c - hemoglobina glicosilada;
ADO - antidiabéticos orais

Doente internado, com hiperglicemia

Via oral mantida?

Insulina
(0,6 UI/kg/dia)

0,3 UI/kg/dia
insulina de ação intermédia (2/3 antes do
pequeno-almoço e 1/3 antes do jantar) ou

análogos de insulina de ação longa (ao deitar)

0,05 UI/kg/dia
insulina regular ou insulina de ação rápida

antes da refeição (pequeno-almoço,
almoço e jantar) e ao deitar

segundo glicemia capilar
insulina regular ou insulina de ação rápida

antes da refeição (pequeno-almoço,
almoço e jantar) e ao deitar

ADO em doentes
seleccionados

Basal
(40-50%)

Suplementar

Ajuste da dose
Aumentar 1-2 UI/dose

na insulina basal
e prandial

Prandial
(10-20% por dose)

sim não

Pode não ser necessária nos doentes
com alguma reserva de insulina

Não realizada

segundo glicemia capilar
insulina de ação rápida a cada 4 horas ou
insulina regular a cada 6 horas

Situações especiais

• Jejum: insulina basal da manhã 1/2 - 1/3 da
  dose habitual
• Alimentação entérica contínua: insulina
  basal no máximo 40% da insulina diária;
  insulina prandial e suplementar a cada 4
  horas (insulina de ação rápida) ou 6 horas
  (insulina regular)
• Alimentação entérica descontínua:
  insulina prandial e suplementar antes de
  cada bólus
• Alimentação entérica com pausa nocturna:
  não faz insulina basal da noite

FIGURA 2 - Tratamento da hiperglicemia no doente hospitalizado (assumindo DDTI 0,6 UI/kg/dia).
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primeira fase, apenas insulina suplementar a 
cada 4 horas. (2)

Doentes que se encontrem em jejum para re-
alização de exames ou procedimentos diag-
nósticos ou terapêuticos, apenas efetuam in-
sulina basal (com ajuste da dose habitual da 
manhã para metade a um terço) e insulina 
suplementar a cada 4 horas (insulina de ação 
rápida) ou a cada 6 horas (insulina regular). 
Quando retomam a alimentação, as doses 
prévias de insulina prandial devem ser reini-
ciadas. (2)

Nos doentes sob alimentação entérica contí-
nua, a insulina basal geralmente não deve ser 
mais do que 40% da DDTI, para evitar hipogli-
cemias por interrupções inesperadas da per-
fusão. A administração das insulinas prandial 
e suplementar é realizada a cada 4 horas (in-
sulina de ação rápida) ou a cada 6 horas (in-
sulina regular). Nos doentes com alimentação 
entérica descontínua, as insulinas prandial e 
suplementar são administradas antes de cada 
bólus. Se for efetuada pausa noturna na ali-
mentação entérica, a insulina basal só é admi-
nistrada ao pequeno-almoço. Se a alimenta-
ção entérica for suspensa por algum motivo, 
deve ser aumentada a frequência da avaliação 
da glicemia capilar. (2,6)

Nos doentes medicados com corticoides em 
altas doses, deve ser iniciado o esquema de 
insulina, tal como já especificado e representa-
do na Figura 2. No caso da toma de corticoides 
de toma única e curta ação como a predniso-
lona, deve ser evitado o pico às 8 horas após a 
administração, sendo a insulina de ação inter-
média suficiente. Para corticoides de longa-
ação ou toma múltipla, pode ser usada insuli-
na de ação longa. (2,3) Durante o desmame da 

corticoterapia, a dose de insulina deve ser 
ajustada, para evitar hipoglicemias. (3)

Hipoglicemia

A hipoglicemia é definida como qualquer glice-
mia capilar inferior a 70mg/dL. (3,10) A hipoglice-
mia é considerada grave nos doentes interna-
dos quando inferior a 40mg/dL, embora este 
valor seja mais baixo do que o nível a partir do 
qual se iniciam, geralmente, alterações do es-
tado de consciência (50mg/dL). (3)

Tal como a hiperglicemia, a hipoglicemia está 
associada a um prognóstico adverso, pelo que 
é importante o seu reconhecimento e trata-
mento precoces.
Deve dar-se especial atenção aos doentes ido-
sos, desnutridos ou com história de hipoglice-
mia grave, que apresentam maior risco de hi-
poglicemia, bem como os doentes com fatores 
facilitadores de hipoglicemias como sepsis, in-
suficiência cardíaca, doença renal ou hepática, 
disautonomia ou terapêutica com quinolonas 
ou agonistas beta-adrenérgicos. (3)

A hipoglicemia iatrogénica pode ocorrer quan-
do é reduzida a ingesta oral, entérica ou paren-
térica, a dose de corticoides ou o soro dextro-
sado, no caso de timing incorreto entre a 
administração de insulina de curta ação e a re-
feição, ou no caso de vómitos. (6)

Perante uma hipoglicemia, deve proceder-se de 
acordo com a sua gravidade. Desta forma, na 
hipoglicemia severa, associada a alteração do 
estado de consciência, deve ser administrado 1 
mg de glucagon, intramuscular ou subcutâneo, 
no caso de ausência de acessos venosos, ou 2 
ampolas de glicose hipertónica (30%), endove-
nosa, seguida de perfusão de soro dextrosado a 

5%, devido a uma resposta apenas transitória 
obtida após administração dos primeiros. Se a 
hipoglicemia for ligeira a moderada e sintomá-
tica, mas sem alteração do estado de consciên-
cia, deve ser fornecido ao doente um copo de 
água com 20g de sacarose (2 pacotes açúcar), 
seguido de refeição ligeira, em caso de via oral 
mantida, ou administrada 1 ampola de glicose 
hipertónica (30%) endovenosa, seguida de per-
fusão de soro dextrosado a 5%, em caso de au-
sência de via oral. Se o doente se encontrar as-
sintomático pode ser fornecida uma refeição 
ligeira com hidratos de carbono de absorção 
lenta (pão ou bolachas), com reavaliação subse-
quente. Em todos os casos, a glicemia e o esta-
do de consciência do doente devem ser reava-
liados após 15 minutos. (10)

No caso de deteção de hipoglicemia, deve ser 
feito ajuste na terapêutica, com redução da do-
se de insulina administrada.

Autogestão da Diabetes

A autogestão da diabetes nos doentes interna-
dos pode ser aplicada em adultos autónomos, 
com um nível apropriado do estado de consci-
ência e com capacidades físicas e cognitivas 
para administração de insulina e avaliação da 
glicemia capilar. Deve ser realizada preferen-
cialmente em doentes com necessidades diá-
rias de insulina estáveis e autogestão em am-
bulatório previamente bem sucedida. (6)

Os doentes devem igualmente ser capacitados 
a saber lidar com os dias de doença, nos quais 
os valores de glicemia podem variar (sick-day 
management), através da monitorização da 
glicemia capilar e da temperatura, bem como 
ser sensibilizados para a importância da inges-
tão de água ou outros líquidos, para evitar de-
sidratação nestas situações. (11)

 PREPARAÇÃO DA ALTA

A preparação da transição para ambulatório 
consiste num passo importante da abordagem 
do doente diabético internado com hiperglice-
mia. Esta deve consistir numa abordagem mul-
tidisciplinar, que envolva médicos, enfermeiros, 
nutricionista, assistente social e, se necessário, 
os familiares do doente.
Os doentes com um controlo metabólico prévio 

Glicemia capilar antes da 
refeição

DDTI <40 UI/dia DDTI 40-80 UI/dia DDTI >80 UI/dia

150-199 1 1 2

200-249 2 3 4

250-299 3 5 7

300-349 4 7 10

>349 5 8 12

DDTI – dose diária total de insulina

QUADRO I - Sugestão para a dose de insulina suplementar a administrar de acordo com o grau de insulinorresistência 
(baseado no esquema de Trence9).
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adequado podem manter a medicação habitual 
após alta. (5)

Na preparação da alta deve ser avaliado o nível 
de autonomia, o contexto socioeconómico e a 
capacidade cognitiva do doente, bem como ga-
rantido o conhecimento do doente acerca do 
diagnóstico, da autovigilância da glicemia capi-
lar (frequência e horário), dos objetivos glicé-
micos em ambulatório, do plano alimentar in-
dividualizado e do reconhecimento e 
abordagem no caso de hiper ou hipoglicemia. 
Do ponto de vista do profissional de saúde res-
ponsável pela alta, deve ser descrita a posolo-
gia da medicação a realizar (antidiabéticos 
orais ou insulina), prescritos os fármacos e o 
material acessório necessário (canetas, agu-
lhas, lancetas, tiras teste) e garantido o segui-
mento após alta. (6)

 CONCLUSÃO

O controlo glicémico a nível intra-hospitalar é 
um parâmetro de suma importância. Devem 
ser desencorajados os esquemas de sliding 
scale, devendo ser dada preferência à imple-
mentação de protocolos de atuação. Não deve 
igualmente ser descorada a preparação da al-
ta, de modo a permitir a manutenção de um 
bom controlo metabólico em ambulatório, 
contribuindo para a redução de eventuais 
complicações e da morbi-mortalidade relacio-
nada com a Diabetes. 
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  PRÉMIO BIAL 2016

O Prémio BIAL 2016 distinguiu trabalhos sobre doenças reumáticas, pé diabético, cancro e osteoporose. A Fundação Bial atribuiu 320 mil euros distribuídos 
por quatro vencedores:
- Grande Prémio BIAL de Medicina: atribuído a Jaime Cunha Branco e colaboradores com o projeto “Estudo Epidemiológico das Doenças Reumáticas em 
Portugal”;
- Prémio BIAL de Medicina Clínica: atribuído a Maria de Jesus Dantas com trabalho “Pé Di@bético - soluções para um grande problema”
- Menções Honrosas: a Bruno Silva Santos pelo projeto “Cancer immunotherapy: changing the paradigm” e a José Pereira da Silva e Andréa Marques com o 
trabalho “Changing the paradigm of osteoporotic fracture prevention in Portugal. From national evidence to clinical practice and guidelines”.
A cerimónia de entrega do Prémio BIAL 2016 decorreu na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, no dia 21 de Abril de 2017.


	Capa Anamnesis 230 BAIXA.pdf
	Indice_3-4_BAIXA
	AO_Avaliação da Incidência e dos Factores de Risco Associados a Diarreia Infeciosa por Clostridium difficile_5-10_BAIXA
	AR_Protocolo de Tratamento da Hiperglicemia no Doente Internado num Serviço de Medicina Interna_11-15_BAIXA
	CC_Artrite Séptica Complicada da Articulação Esternoclavicular_16-18_BAIXA
	PC_Dispneia Subvalorizada_19_BAIXA
	ACC_Depressão, Ansiedade, Stress e Burnout_20-22_(Postal_Clínico)_BAIXA
	RB_Orlistato_23-29_BAIXA
	LIVROS_30-31_BAIXA

