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RESUMO 

 
Introdução: No âmbito da assistência ao paciente crítico, ainda 
persiste uma intensa e controversa discussão acerca da dificuldade 
da manutenção da normoglicemia, especialmente a fim de evitar 
episódios hipoglicêmicos. A hipoglicemia consiste em importante 
evento adverso e fator limitante para o controle glicêmico (CG) ideal. 
Objetivo: Este trabalho teve por objetivo analisar a hipoglicemia e 
os fatores associados em pacientes críticos. Método: Coorte 
retrospectiva conduzida com pacientes críticos internados nas 
unidades de terapia intensiva, e clínica semi-intensiva do Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo. A amostra foi composta 
por 106 adultos, que apresentaram CG, por, pelo menos, 48 h, e 
cujo seguimento foi de 72 h. A variável dependente foi hipoglicemia 
(≤70mg/dl) e independentes foram idade, dieta, uso de insulina, 
catecolaminas, hemodiálise, carga de trabalho de enfermagem e 
SAPSII. Na análise dos dados utilizaram-se os testes t de student, 
Exato de Fisher e regressão logística, com significância de p ≤0,05.    
Resultados: A incidência de hipoglicemia ≤70mg/dl foi de 14,2%. A 
média de idade foi 63,3 anos, com internação clínica em 67% dos 
casos, cerca de 40% dos pacientes tinham diabetes mellitus 39% 
insuficiência renal e 8% insuficiência hepática.  A hipoglicemia foi 
associada a média da glicemia (p=0,013) variabilidade glicêmica 
(p=0,000), uso de catecolaminas (p=0,040), óbito na UTI (p=0,008). 
Foram fatores de risco a ausência de dieta via oral, OR  5,11; IC 
1,04 -25,10, e a realização de hemodiálise OR 4,28; IC 1,16-15,76. 
O intervalo de medida glicêmica mais frequente foi de 6/6h, com 
poucas medidas em horários de troca de turno de trabalho e no 
período das 4 h às 7 h.   A correlação entre medidas glicêmicas 
prescritas e realizadas foi de 0,880 (p=0,000). Conclusão: A 
hipoglicemia persiste como evento adverso no contexto das 
unidades críticas. A prescrição do CG, com maior ênfase na 
monitorização nos grupos de risco, ou seja, nos pacientes 
submetidos a hemodiálise e aqueles que não recebem dieta VO, 
pode ajudar a prevenir episódios hipoglicêmicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hipoglicemia, Unidades de terapia intensiva, 
Fatores de risco, Enfermagem de cuidados críticos. 
   



Crespo, JCL. Hipoglycemia and risk factors in critically ill patients 
with glycemic control: cohort study [Dissertation]. São Paulo (SP): 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Within the context of critical patients care, there 
remains an intense and controversial discussion over the difficulty of 
maintaining normoglycemia, especially to avoid hypoglycemic 
episodes. Hypoglycemia is an important adverse event and a limiting 
factor for an ideal  glycemic control (GC). Objective: This study 
aimed to analyze the factors associated to hypoglycemia in critically 
ill patients. Methods: Retrospective cohort study conducted in 
critically ill patients from intensive and semi-intensive care units, of 
the University Hospital – University of São Paulo. The sample 
consisted of 106 adults who had GC, for at least 48 h, and whose 
follow-up was 72 h. The dependent variable was hypoglycemia 
(≤70mg / dl) and independent variables were age, diet, insulin, 
catecholamines, hemodialysis, nursing workload and SAPSII. In the 
data analysis we used Student’s t and Fisher’s Exact tests and 
logistic regression, with significance of p ≤0,05. Results: The 
incidence of hypoglycemia ≤70mg / dl was 14.2%. The average age 
was 63.3 years, 67% were clinical patients, about 40% had diabetes 
mellitus, 39% had renal failure and 8% liver failure. Hypoglycemia 
was associated with mean blood glucose (p = 0.013) glycemic 
variability (p = 0.000), use of catecholamines (p = 0.040), and death 
in the ICU (p = 0.008). Risk factors were the absence of oral diet, OR 
5.11; CI 1.04 -25.10, and hemodialysis OR 4.28; CI 1.16 to 15.76. 
The most frequent range of glucose measurement was 6 / 6 h, with 
few readings in the hours of the nursing work shift change, and from 
4 h to 7 h am. The correlation between prescribed and performed 
glucose measurements was 0.880 (p = 0.000). Conclusion: 
Hypoglycemia persists as an adverse event in the context of critical 
units. Prescription of GC, with greater emphasis on monitoring in risk 
groups, namely, patients undergoing hemodialysis and those not 
receiving VO diet, can help prevent hypoglycemic episodes. 
 
KEYWORDS: Hypoglycemia, Intensive care units, Risk factors, 
Critical care nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 HIPOGLICEMIA: CONCEITOS PRELIMINARES   

No âmbito da assistência ao paciente crítico, ainda persiste 

uma intensa e controversa discussão acerca da dificuldade da 

manutenção da normoglicemia, especialmente a fim de evitar 

episódios hipoglicêmicos (1,2). A hipoglicemia representa um fator 

limitante importante para o controle glicêmico (CG) ideal (3).  

A hipoglicemia é definida segundo os Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) como uma “síndrome de nível anormalmente 

baixo de glicemia” (4). Para a American Diabetes Association (ADA), 

a hipoglicemia para pacientes diabéticos é “todo episódio com 

concentração plasmática de glicose anormalmente baixa que expõe 

o indivíduo a potencial dano” (5,6). Os limiares glicêmicos para 

respostas a glicose em queda, incluindo os limites para 

manifestação de sinais e sintomas são dinâmicos. Assim, não é 

possível afirmar que uma única concentração de glicose defina 

hipoglicemia (7). A “verdadeira hipoglicemia” pode ser definida 

quando mecanismos de contra-regulação ocorrem (8). Como 

resposta à queda da glicemia, geralmente abaixo de 70 mg/dl, são 

liberados inicialmente adrenalina e glucagon, seguidos de cortisol, 

quando a glicose sanguínea está abaixo de 60 mg/dl (9). O 

aparecimento de sintomas autonômicos requer níveis ainda menores 

de glicemia, frequentemente, abaixo de 50 mg/dl. Tais valores, 

muitas vezes, são utilizados para caracterizar hipoglicemia grave (9).   

No ambiente hospitalar, e em especial em unidades de terapia 

intensiva (UTI), devido à dificuldade de detecção dos sinais e 

sintomas, valores numéricos, ainda que distintos, são adotados para 

caracterizar hipoglicemias capazes de causar danos (8-11). 

A ADA sugere que valores abaixo de 70 mg/dl sejam 

considerados críticos, e o National Health Service Diabetes 
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Guideline define hipoglicemia como qualquer valor de glicose 

sanguínea abaixo de 70 mg/dl” (12). A hipoglicemia é classificada de 

acordo com a intensidade do evento hipoglicêmico, o qual pode ser 

avaliado a partir de valores glicêmicos, e pelo aparecimento ou não 

de sinais e sintomas (5,6,11-16). 

Segundo a ADA, a hipoglicemia pode ser classificada em 

grave, hipoglicemia documentada e sintomática, hipoglicemia 

assintomática, provavelmente sintomática e pseudo-

hipoglicemia (6). Hipoglicemia grave é considerada o evento que 

requer assistência de outra pessoa para administrar ativamente 

carboidratos, glucagon, ou exercer outras medidas de ressuscitação; 

hipoglicemia documentada e sintomática é caracterizada pela 

presença de sintomas típicos, com uma medida plasmática menor 

ou igual a 70 mg/dl; hipoglicemia assintomática ocorre quando a 

medida é menor ou igual a 70 mg/dl, porém sem o aparecimento dos 

sintomas; hipoglicemia provavelmente sintomática dá-se quando 

há sintomas típicos, e não há uma medida da glicose sanguínea que 

comprove que a glicemia seja menor ou igual a 70 mg/dl; e pseudo-

hipoglicemia, que consiste no relato dos sintomas típicos por uma 

pessoa diabética, em quem a medida glicêmica encontra-se acima 

de 70 mg/dl (6).  

De acordo com essa classificação da ADA, nas UTIs, todas as 

hipoglicemias poderiam ser consideradas graves, uma vez que o 

paciente depende da equipe multiprofissional para realizar as 

medidas terapêuticas, após o evento hipoglicêmico. No caso de 

hipoglicemia assintomática, o paciente crítico deve receber 

atenção especial, uma vez que os sintomas podem estar ausentes 

ou ser confundidos com sintomas de outras afecções (8,11). Espera-

se que o tipo de hipoglicemia provavelmente sintomática seja raro 

e, quando presente, seja de fácil resolução, uma vez que nas UTIs 

há disponibilidade de tecnologia para efetuar a aferição da glicemia 

(5).  
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Nas UTIs, a medida da glicose sanguínea é realizada, 

geralmente, por meio de glicosímetros portáteis. A aferição precisa e 

confiável é de difícil obtenção e complexa (8,14,15). A glicemia real 

difere da glicemia aferida. A medida da glicose sanguínea pode ser 

influenciada por fatores que incluem tipo de sangue, pressão arterial 

de oxigênio no sangue, pH, hematócrito, uso de medicamentos 

como paracetamol e vitamina C, manuseio dos glicosímetros por 

operador inexperiente, período de validade das tiras utilizadas, calor 

e umidade (14,15,17).  

O sangue utilizado para a medida da glicemia pode ser 

arterial, venoso ou capilar. Há diferenças nos níveis de glicemia 

dependendo do tipo de vaso em que ocorre a coleta. Há 

apontamentos na literatura que referem que indivíduos saudáveis 

em jejum apresentam no sangue arterial nível de glicose 5 mg/dl 

mais alto do que o sangue capilar, e 10 mg/dl mais alto do que o 

sangue venoso (14,18,19). Por sua vez, a medida mais prevalente em 

UTI, a glicemia por punção digital em pacientes críticos 

edemaciados, ou submetidos à terapia com vasopressores, é 

superestimada, podendo ocultar hipoglicemias (14,15).  

De acordo com os padrões da ADA, os erros em glicosímetros 

não deveriam exceder 5%, porém há relatos na literatura de erros 

acima de 25% (15,17). A anemia está associada com erro em 

glicosímetros porque o volume estimado de plasma equivalente 

utilizado para calcular a concentração de glicose é baseado no 

deslocamento de plasma com hematócrito normal. Em amostras 

anêmicas, o volume de plasma é subestimado e a medida tem valor 

artificialmente alto. Esse problema não ocorre com análises 

realizadas em laboratórios bioquímicos, uma vez que o plasma, e 

não o sangue total, é utilizado para dosagem da glicemia (17).  
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1.2 EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO DA HIPOGLICEMIA 

As incidências de hipoglicemia descritas na literatura variam 

de zero a 93,8% (2,20). Essa ampla variação pode ser atribuída à 

diferença dos contextos dos estudos, aos distintos valores adotados 

para definir hipoglicemia e a outros aspectos metodológicos. Dentre 

estes encontram-se diferenças nos alvos glicêmicos pretendidos ao 

realizar o CG, nas vias de administração da insulina, nos tipos de 

bombas usadas para infusão de insulina, nos locais de coleta do 

sangue (arterial, venoso ou capilar), nos dispositivos de medida da 

glicemia, nas estratégias nutricionais e na experiência dos 

enfermeiros das UTIs ao executar o CG (21).  

Adicionalmente, a estimativa da incidência é distinta. Alguns 

autores calculam a incidência de hipoglicemia a partir do número ou 

percentual de pacientes que apresentam, pelo menos, uma medida 

glicêmica abaixo de um determinado nível previamente estabelecido 

(12,16,22,23). Essa abordagem é mais frequente e de maior relevância 

clínica, pois permite discriminar o número de pacientes acometidos 

pelo evento (13). Outro cálculo, menos frequente, é realizado a partir 

do número de episódios de hipoglicemia dividido pelo total de 

medidas glicêmicas (24,25).  

Meta-análise que totalizou 14.768 pacientes de ensaios 

clínicos randomizados (ECRs) no contexto hospitalar, incluindo UTI, 

apontou incidências de hipoglicemia que variaram de zero a 93,8%. 

Nesta, cujo objetivo foi avaliar os benefícios e danos do CG 

intensivo, o ECR que evidenciou incidência de hipoglicemia (<50 

mg/dl) de 93,8% mostrou essa incidência no grupo de CG intensivo 

(alvo glicêmico de 80 a 110 mg/dl). A incidência zero de hipoglicemia 

foi encontrada em ECR que comparou um protocolo de CG intensivo 

(meta glicêmica entre 100 e 150 mg/dl) e um protocolo convencional 

(alvo <200 mg/dl) (20).  

Revisão sistemática conduzida com 13.567 pacientes 

oriundos de UTIs cirúrgicas, clínicas e mistas, evidenciou incidência 
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de hipoglicemia de 5,1% a 28,6% no grupo de intervenção (CG 

intensivo). Nessa revisão, cujo objetivo foi analisar a influência do 

CG intensivo (uso de insulina em infusão contínua e monitorização 

da glicemia frequente com alvo glicêmico <150 mg/d), em 

comparação com o controle convencional, nos desfechos 

mortalidade e ocorrência de hipoglicemia, os achados apontaram 

risco seis vezes maior de hipoglicemia (<40 mg/dl) no grupo 

intensivo (2). 

No Brasil, ECR realizado com pacientes de sepse e choque 

séptico (n=46) mostrou incidência de hipoglicemia (<40 mg/dl) de 

4,8% (22). Nesse estudo, em que os pacientes foram alocados em 

dois grupos, CG intensivo (manutenção da glicemia entre 80 e 110 

mg/dl) e convencional (manutenção da glicemia entre 180 mg/dl e 

220 mg/dl), a hipoglicemia foi observada somente no grupo intensivo 

(22).  

Coorte conduzida com pacientes de UTI de Trauma com 

insuficiência renal, em comparação com pacientes sem insuficiência 

renal, mostrou incidência de hipoglicemia moderada (<60 mg/dl) de 

76% e 35% respectivamente (p<0,005). Os episódios de 

hipoglicemia grave ocorreram apenas nos pacientes com 

insuficiência renal com incidência de 29% (p<0,001) (26). 

O Quadro 1 ilustra estudos observacionais conduzidos com 

pacientes críticos com as respectivas incidências/prevalências de 

hipoglicemia. Em todas as coortes, a incidência foi calculada a partir 

do número de pacientes com, pelo menos, um episódio de glicemia 

anormalmente baixa.   



  

 

Quadro 1 - Características gerais dos estudos observacionais. São Paulo, 2014. 

Autor (ano) 
Tipo de 
estudo 

Amostra  

(média de 
idade) 

Protocolo de controle 
glicêmico intensivo, 

alvo do protocolo 
Cenário do estudo 

Valores que definiram 
hipoglicemia 

Incidência/ 
Prevalência 

Krinsley JS, et al (2011) 
(27)

 Coorte 
n=6240 
(68) 

Sim, -- UTI 

Moderada 40 a 70 mg/dl 30,3% 

Grave <40 mg/dl 6,7% 

Orban JC, et al (2012) 
(28)

 Transversal 
n=558 
(61 sem DM)*; 
(68 com (DM)* 

Em 88,5% dos pacientes UTI 

Moderada <80 mg/dl 15,0% 

Grave  <40 mg/dl 0,4% 

Iersel FM, et al (2012) 
(29)

 Caso-controle n=786 (56) Sim, 81 a 108mg/dl UTI neurológica 
<80 mg/dl 57,1% 

Grave <40 mg/dl 4,1% 

Bailon RM, et al  
(2009) 

(30)
 

Transversal n=206, (67) Sim, -- 
UTI e UC Semi-
intensiva 

<70 mg/dl 11,0% - 28,0% 

Moreira ED et al (2013) 
(31)

 Transversal n=2399, -- Em parte, -- 
UTI e outras 
unidades 
hospitalares 

<70mg/dl 27,7%** 

* DM – diabetes mellitus 
** prevalência em UTI 
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Os estudos listados no Quadro 1 apresentaram amostras que 

variaram de 206 a 6.240, e cuja faixa média de idade foi de 56 a 68 

anos e o CG intensivo predominou. As incidências/prevalências de 

hipoglicemia mais elevadas coincidiram com investigações que 

adotaram definições de hipoglicemia com valores mais altos (27,29,31). 

Hipoglicemia grave foi caracterizada na maioria dos estudos com 

valores inferiores a 40 mg/dl (27-29).   

Independentemente da incidência, as respostas decorrentes 

da hipoglicemia são responsáveis por alterações fisiopatológicas 

(cerebrais, cardíacas e metabólicas) que apresentam consequências 

negativas importantes para pacientes críticos (13). As manifestações 

clínicas da hipoglicemia podem ser atribuídas a dois processos, a 

contraregulação autonômica e a neuroglicopenia. Os sintomas 

relacionados com a resposta autonômica são ansiedade, 

taquicardia, tremores, sudorese excessiva e fome. Na 

neuroglicopenia, que traduz a escassez de glicose cerebral, podem 

surgir sonolência, irritabilidade, tontura, vertigens, confusão, 

cansaço, parestesias, convulsões e coma e morte (8,11). 

A contribuição da hipoglicemia para a mortalidade dos 

pacientes de UTI pode ser atribuída à indução da neuroglicopenia e 

aos efeitos cardiovasculares (16,32).  

A hipoglicemia deflagra a liberação de catecolaminas e leva a 

um estado pró-inflamatório com aumento da agregação plaquetária e 

de vários mediadores trombóticos (33,34). Essas mudanças podem 

predispor a episódios trombóticos e eventos cardiovasculares. A 

liberação de catecolaminas pode também levar a arritmias cardíacas 

(32,35). A hipoglicemia tem sido relacionada a um aumento do 

intervalo QT, arritmias reentrantes, bloqueios de condução, 

bradicardia, isquemia, danos cerebrais e mortalidade (13,16,35-37).   

Por sua vez, a glicose é um combustível obrigatório para o 

cérebro, que não pode sintetizar glicose nem armazenar grandes 

quantidades de glicogênio. Deste modo, a neuroglicopenia pode 
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ocasionar injúria cerebral irreversível e coma hipoglicêmico, durante 

hipoglicemias graves e prolongadas. A hipoglicemia moderada e 

recorrente, por sua vez, pode causar disfunção no hipocampo 

mesmo sem morte neuronal (39).     

A literatura tem apontado os efeitos deletérios da hipoglicemia 

sobre as funções orgânicas, mostrando que em sua presença, 

especialmente quando existe sobreposição de fatores como 

presença de comorbidades, idade avançada, uso de protocolos com 

insulina em infusão contínua, e outros, o risco de mortalidade é 

aumentado (27,40,41). Portanto, a hipoglicemia pode contribuir para o 

aumento da mortalidade em UTI, por agravar o quadro clínico geral 

do paciente (16). 

Estudos provenientes de coortes que investigaram o impacto 

da hipoglicemia (n=6240) concluíram que a hipoglicemia moderada 

(<70 mg/dl) está associada com o aumento de mortalidade mesmo 

após estratificação por gravidade do paciente e com o aumento da 

estadia na UTI (12,16,27).  

Deste modo, a hipoglicemia pode ser considerada um 

importante evento adverso, tendo em vista o seu impacto em 

desfechos negativos, especialmente na mortalidade (23,42-44). Alguns 

autores tiveram os ECRs interrompidos devido à alta incidência de 

hipoglicemia (44,45). 

1.3 FATORES DE RISCO PARA HIPOGLICEMIA  

Na atualidade, vários fatores de risco são associados à 

ocorrência de hipoglicemia em pacientes críticos. Dentre estes, 

incluem-se doenças, gravidade do paciente, intervenções 

terapêuticas, medicamentos, uso de protocolos de CG, insulina e 

manejo da dieta.  

O diabetes mellitus é a condição mais comumente 

relacionada com a hipoglicemia em pacientes críticos (11,46-48). Caso-
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controle realizado com pacientes críticos (n=5.365), com o objetivo 

de determinar os fatores de risco e desfechos relacionados com 

hipoglicemia grave (<40 mg/dl), mostrou que o diabetes está 

associado a hipoglicemia (46). Outro caso-controle, desenvolvido com 

pacientes de UTI (n=2.272), com a finalidade de determinar a 

incidência e fatores associados a hipoglicemia mostrou que houve 

associação entre hipoglicemia e diabetes mellitus. Os pacientes com 

diagnóstico prévio de diabetes mostraram-se mais propensos a 

apresentar mais de um episódio hipoglicêmico (47). 

Sepse e choque séptico também são condições associadas a 

níveis baixos de glicemia (46,47).   

As insuficiências hepática e renal, que podem se sobrepor a 

outras condições, também são apontadas como fatores de risco para 

a ocorrência de hipoglicemia (10,11,13,28,40,49). A insulina é 

metabolizada em parte pelos rins, e assim a piora da função renal 

pode resultar em aumento da meia-vida plasmática, devido à não 

eliminação do medicamento (26,47). Nesses casos, os mecanismos de 

contra-regulação podem estar prejudicados no paciente crítico, e a 

resposta aumentada a hormônios, tais como adrenalina, 

noradrenalina e cortisol, aumenta a resistência à insulina hepática e 

periférica. A gliconeogênese também pode estar debilitada nas 

insuficiências hepática e renal (11).   

A gravidade do paciente avaliada pelo Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation (APACHE) II foi considerada fator de risco 

para a hipoglicemia em pacientes críticos (40,46,48). Em UTI clínica e 

cirúrgica, pacientes com hipoglicemia apresentaram APACHE II mais 

elevado do que aqueles sem hipoglicemia, com pontuações de 26,1 

e 22,2 respectivamente (p<0,0001). Maior tempo de permanência na 

UTI foi outro preditor de hipoglicemia (p<0,0001) (48,50).   

Dentre as intervenções incluem-se ventilação mecânica e 

(29,40,46,48) necessidade de terapia de substituição renal (11,47-49). Os 

medicamentos associados aos episódios hipoglicêmicos são 
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inotrópicos positivos, vasopressores, quinolonas, 

sulfametoxazol/trimetoprima, octreotida associada com insulina e 

insulina (11,29,36,47,51,52). Esta última é apontada como um dos maiores 

contribuintes para esse evento (2,20,23,29,44,47-49). O uso de insulina por 

via intravenosa (IV), em bomba de infusão, para manter níveis 

glicêmicos baixos (80 a 120 mg/dl, <150 mg/dl) demanda 

monitoramento intensivo, com frequentes medidas da glicemia e 

alterações no fluxo de insulina. A insulina integra a lista dos 

medicamentos potencialmente perigosos do Instituto para Práticas 

Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP – Brasil), aqueles com alto 

potencial de causar dano quando usados de modo equivocado (54). A 

complexidade de dosar e monitorar a insulina aumenta o risco de 

erros, sobretudo de hipoglicemias (55). 

O aporte calórico é um elemento importante na manutenção 

da normoglicemia, e a interrupção da dieta foi apontada como fator 

associado com a ocorrência de hipoglicemia (49). Em coorte realizado 

para determinar a associação de características do paciente com o 

risco de hipoglicemia, a presença de nutrição parenteral por mais 

tempo (18 dias vs 8,1 dias, p<0,0001) foi relacionada a esse evento 

adverso (56). Outros fatores de risco são ausência do ajuste da dose 

de insulina ao diminuir a oferta da dieta, ao reduzir o fluxo de 

soluções glicosadas, e a presença de resíduo gástrico durante o uso 

de dieta enteral (10,11,29). O jejum em pacientes críticos também tem 

sido relacionado à hipoglicemia, embora não tenha sido encontrada 

associação independente (8,57).  

A elucidação dos fatores de risco, bem como a identificação 

da incidência de hipoglicemia, em pacientes críticos pode ser de 

grande utilidade para a implementação de estratégias que possam 

preveni-la (10). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Analisar a hipoglicemia e os fatores associados em pacientes 

críticos.  

2.2 ESPECÍFICOS  

Verificar a incidência da hipoglicemia em pacientes críticos. 

Identificar a periodicidade da medida glicêmica realizada pela 

equipe de enfermagem. 

Avaliar a correlação entre medidas glicêmicas prescritas e 

realizadas. 

Determinar os fatores demográficos-clínicos associados à 

hipoglicemia.
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3 MÉTODO 

O presente estudo é parte integrante da pesquisa “Segurança 

do paciente em unidades de terapia intensiva e semi-intensiva: 

influência dos fatores humanos de enfermagem na ocorrência de 

eventos adversos”, desenvolvido em UTI de hospitais universitários 

do município de São Paulo – Instituto Central do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 

ICHC-FMUSP e Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 

– HU-USP.  

O projeto foi submetido e aprovado pelos comitês de ética dos 

hospitais envolvidos (Anexos A e B).  

3.1 TIPO E LOCAL DE ESTUDO   

Trata-se de uma coorte histórica realizada com adultos 

internados em UTI e unidade clínica semi-intensiva (UCSI) do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP).  

O HU-USP é um hospital geral, de ensino, de atenção 

secundária, que integra o Sistema Único de Saúde, e se encontra 

inserido na Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste. Está 

localizado no Campus da Universidade de São Paulo, na zona Oeste 

da cidade de São Paulo, e dispõe de 238 leitos ativos distribuídos 

em quatro especialidades: médica, cirúrgica, obstetrícia e pediatria.  

A UTI e a UCSI ocupam a mesma área física, no sexto 

pavimento, dispondo de 12 e oito leitos ativos, respectivamente. 

Essas unidades são destinadas ao atendimento exclusivo de 

pacientes adultos submetidos a tratamento clínico e/ou cirúrgico que 

necessitam de assistência intensiva e semi-intensiva. 
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Nessas unidades, a equipe multiprofissional é composta por 

médicos (assistentes, intensivistas e residentes), enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, nutricionistas, 

fisioterapeutas e fonoaudiólogo. Muitos desses profissionais 

participam da visita multiprofissional que ocorre diariamente nas 

unidades, com a finalidade de discutir intervenções terapêuticas e a 

evolução do paciente. 

Nas duas unidades, a equipe de enfermagem é a mesma, 

sendo composta por um enfermeiro-chefe, 21 enfermeiros 

assistenciais, 32 técnicos de enfermagem, 11 auxiliares de 

enfermagem e um técnico de material. A relação enfermeiro-

paciente na UTI é de 1:4, e na UCSI é de 1:8. A proporção de 

técnicos/auxiliares de enfermagem por paciente é de 1:2 na UTI e na 

UCSI, de 1:4. 

3.2 CASUÍSTICA  

A amostra consecutiva foi composta por 106 pacientes 

hospitalizados no período de dois de maio a 30 de julho de 2012 que 

atenderam aos critérios de inclusão, a saber: adultos que foram 

submetidos a CG por pelo menos 48 horas consecutivas, 

independentemente do dia de internação. Foram excluídos pacientes 

acometidos por doenças fora de possibilidades terapêuticas 

(condição explicitada na evolução médica), gestantes e aqueles cujo 

prontuário estava incompleto.  

Os pacientes foram acompanhados por até 72 horas, ou seja, 

três dias consecutivos, independentemente do dia de internação em 

que o CG tenha ocorrido.   

O fluxograma da amostra encontra-se ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma da amostra. São Paulo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 DEFINIÇÃO OPERACIONAL   

Considerou-se controle glicêmico (CG) a condição na qual o 

paciente tenha apresentado simultaneamente na prescrição médica 

a solicitação da medida glicêmica, independentemente do intervalo, 

e a prescrição de correção da alteração glicêmica, seja pelo uso de 

insulina ou solução glicosada a 50%, independentemente da dose, 

via de administração ou existência de protocolo.  

3.4 CONTROLE GLICÊMICO NA UTI E UCSI 

No local do estudo, o CG dos pacientes é realizado por meio 

da prescrição médica ou do uso de protocolos de controle da 

glicemia da instituição.  

225 

Pacientes internados na UTI e USCI 
no período do estudo 

 

1  gestante 

106 

Pacientes incluídos na 

análise   

110 

Pacientes potencialmente 

elegíveis – com 2 dias de 

controle glicêmico 

 

1  fora de possibilidades 

terapêuticas   

 

2 com prontuário incompleto 
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A prescrição médica indica a periodicidade (intervalo) das 

medidas glicêmicas, o nome, a dose e a via de administração do 

medicamento. De modo geral, nas correções das alterações 

glicêmicas são usadas insulina e solução glicosada a 50%. A 

insulina pode ser administrada de forma contínua em bomba de 

infusão pela IV ou via subcutânea (SC). A posologia varia de acordo 

com o valor de glicemia aferido. 

No serviço há dois protocolos para CG (ANEXO C), o 

Protocolo Clínico para Controle Glicêmico Intensivo e para Controle 

Glicêmico Convencional. Em ambos, a insulina é administrada de 

forma contínua em bomba de infusão por via IV. Nesses protocolos, 

a aferição da glicemia é feita em intervalos previamente 

estabelecidos com o objetivo de manter a glicemia em um alvo 

predeterminado. A meta no protocolo intensivo é atingir e manter a 

glicemia entre 80 e 110 mg/dl, e no protocolo convencional entre 180 

e 220 mg/dl (22).  

As medidas de glicemia capilar são realizadas por punção 

digital dos membros superiores, com rodízio do local de punção 

registrado no prontuário. Os dispositivos utilizados são lancetas da 

Accu-Chek®, Safe T Pro Uno®, e o modelo de glicosímetro é o Accu-

Chek Performa®. Esse dispositivo é calibrado semanalmente de 

acordo com protocolo da instituição utilizando fitas para controle, 

conforme instruções do fabricante. É importante destacar que 

nessas unidades, durante o período do estudo, todas as coletas 

foram realizadas por punção digital. 

A correção medicamentosa, quando necessária, é uma 

atribuição da equipe de enfermagem, a qual utiliza a prescrição 

médica ou um dos protocolos como base da conduta.  

No que diz respeito ao aporte nutricional, o paciente pode ser 

nutrido por via oral (VO), via sonda nasoenteral, por gastrostomia ou 

via parenteral. No caso de dieta VO, a medida da glicemia é 

preconizada antes das refeições.   
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Para pacientes que usam sonda nasoenteral, existem 

protocolos para administração de dieta enteral contínua, de acordo 

com a posição da sonda (posição pilórica e posição gástrica). Esses 

protocolos (ANEXOS D e E) foram elaborados pela equipe de 

enfermagem e médica, e são compostos por fluxogramas com 

indicação de aumento e pausa da dieta, dependendo do refluxo 

encontrado. São efetuadas pausas na administração da dieta nas 

situações de refluxo importante, durante procedimentos, transporte 

do paciente e durante o banho. Nos casos de interrupção da dieta 

por tempo prolongado, inicia-se a infusão de solução glicosada a 

10% com eletrólitos por via IV.   

O serviço de nutrição avalia diariamente a necessidade de 

mudanças no aporte nutricional, determinando uma meta calórica e, 

no caso de dieta VO a aceitação da dieta. 

Nos casos de nutrição parenteral (NP), a medida da glicemia 

é feita pela equipe de enfermagem de quatro em quatro horas. A NP 

é confeccionada por uma farmácia de manipulação terceirizada após 

prescrição médica do tipo de fórmula e do volume.  

3.5 COLETA DE DADOS  

A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador e por uma 

graduanda de enfermagem, no período de janeiro a março de 2014. 

Os dados foram extraídos dos prontuários dos pacientes, com 

ênfase nas informações existentes nas folhas de controle da 

enfermagem, anotações de enfermagem, prescrição e evolução 

médica.  

Os dados foram registrados em instrumento composto por 

três partes.   
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Parte I – Características demográficas e clínicas 

Seção A – Admissão e Evolução Clínica do Paciente: idade, 

sexo, unidade de internação, tipo de internação, presença de 

diabetes mellitus, tipo de diabetes, SAPS II (Simplified Acute 

Physiology Score 2), número de comorbidades, insuficiência renal, 

tipo de insuficiência renal, insuficiência hepática, choque, tipo de 

choque e óbito na UTI.  

Seção B – Intervenções Hospitalares: hemodiálise, ventilação 

mecânica, uso de catecolaminas, desmame de catecolaminas nas 

24 h, 48 h e 72 h. 

Parte II – Controle da glicemia 

Seção A – Realização da Medida Glicêmica: data do CG, 

periodicidade (intervalo) da medida da glicemia, horário de 

aprazamento da medida, horário de realização da medida e o valor 

da glicemia.  

Seção B – Uso de insulina, tipo de insulina, uso de protocolo 

de CG, tipo de protocolo. 

Parte III – Aporte nutricional 

Seção A – Tipo de aporte: dieta via oral, dieta enteral, nutrição 

parenteral (NP), uso de solução glicosada 5%, 10% ou 50%.  

Seção B – Redução do aporte: jejum, vômito, resíduo 

gástrico.  

3.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO  

Neste estudo, a variável dependente foi ocorrência de 

hipoglicemia, ou seja, glicemias com medidas menores ou iguais a 

70 mg/dl (6). Os episódios glicêmicos foram, ainda, categorizados em 
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dois grupos: hipoglicemia leve a moderada com valores de glicemia 

entre 40 e 70 mg/dl, e hipoglicemia grave para valores abaixo de 40 

mg/dl (12,27). 

Foram considerados dois conjuntos de variáveis 

independentes, a saber: características demográficas e clínicas da 

admissão e relativas à evolução clínica. O Quadro 2 ilustra as 

variáveis independentes.  

Quadro 2 - Variáveis independentes selecionadas no estudo. São Paulo, 
2012. 

Descrição Variáveis  

Características Demográficas e 
Clínicas  

Idade  

Sexo 

Unidade de internação 

Tipo de internação   

SAPS II 

Número de comorbidades 

Diagnóstico de diabetes 

Insuficiência renal 

Insuficiência hepática 

Evolução Clínica 

Choque séptico 

NAS 

Dias de permanência na UTI/UCSI 

Ventilação mecânica  

Hemodiálise 

Catecolaminas 

Insulina 

Dieta via oral  

Dieta enteral  

Nutrição parenteral  

Uso de solução glicosada 

Vômito e resíduo gástrico 

Jejum 
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3.7 ANÁLISE DOS DADOS  

Os dados foram armazenados em planilhas elaboradas no 

aplicativo Microsoft Excel for Windows 2010®. Os dados foram 

processados pelo Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), versão 18.0. No tratamento estatístico, as variáveis 

categóricas foram apresentadas em tabelas e quadros gráficos com 

frequências absolutas e relativas e comparadas pelo teste Exato de 

Fisher. As variáveis quantitativas foram apresentadas de forma 

descritiva em tabelas contendo média e desvio padrão. As médias 

foram comparadas pelo teste t de student com realização do teste de 

normalidade (Kolmogorov-Sminorv) e de homogeneidade das 

variâncias (Levene) quando aplicável (58).    

O coeficiente de variação da glicemia foi calculado pelo 

desvio padrão sobre a média da glicemia. 

Foi realizada a correlação entre medidas prescritas e medidas 

realizadas utilizando o coeficiente de Correlação de Pearson. Neste 

estudo considerou-se valor de  r  entre 0,10 e 0,30, correlação fraca; 

r entre 0,40 e 0,60, correlação moderada; e r de 0,70 até 1, 

correlação forte (58).    

Para verificar os fatores de risco relacionados com a variável 

dependente, foi utilizado modelo de regressão logística multivariada. 

A exclusão das variáveis nos modelos múltiplos seguiu o método 

stepwise backward (59). Foram inseridas no modelo variáveis 

independentes que apresentaram na análise bivariada valor de p 

menor que 0,20, variáveis demográficas, e variáveis comumente 

associadas com hipoglicemia na literatura. Foi considerada a 

associação entre variáveis se p<0,05.  
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA  

Dentre os 106 pacientes incluídos no estudo, 97 

apresentaram CG até o terceiro dia de análise. Em 70,8% da 

amostra, o primeiro dia de CG coincidiu com o primeiro dia de 

internação do paciente. A Figura 2 ilustra o fluxograma da amostra 

com os respectivos dias em que ocorreram o CG.  

Figura 2 - Fluxograma dos pacientes de acordo com o dia de internação 
em que se iniciou o controle glicêmico. São Paulo, 2012. 

 
CG= Controle Glicêmico 

A incidência de hipoglicemia (≤70 mg/dl) independentemente 

da gravidade foi de 14,2% (15/106). A frequência de hipoglicemia 

grave (<40 mg/dl) e moderada a leve (40-70 mg/dl) foi de 2,8% 

(3/106) e 12,3% (13/106), respectivamente. Um paciente apresentou 

um episódio de hipoglicemia moderada e um evento grave.   

Em relação às características demográfico-clínicas da 

admissão, não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos de pacientes (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Distribuição dos grupos de pacientes com e sem hipoglicemia 
segundo características demográficas e clínicas qualitativas da 
admissão. São Paulo, 2012.  

Variáveis demográficas 
e clínicas qualitativas 

Hipoglicemia 

p (valor) Sim 

 (%) 

Não  

(%) 

Total  

(%)  

Sexo    0,587 

Masculino 7 (46,7) 50 (54,9) 57 (53,8)  

Feminino 8 (53,3) 41 (45,1) 49 (46,2)  

Unidade de internação     0,769 

UTI 11 (73,3) 60 (66,0) 71 (67,0)  

UCSI 4 (26,7) 31 (34,0) 35 (33,0)  

Tipo de Internação     0,446
 

Cirúrgica eletiva 1 (6,7) 17 (18,7) 18 (17,0)  

Cirúrgica emergência  2(13,3) 15 (16,5) 17 (16,0)  

Clínica 12 (80,0) 59 (64,8) 71 (67,0)  

Idade    0,079 

Adulto < 60 2 (13,3) 36 (39,6) 38 (35,8)  

≥ 60 anos 13 (86,7) 55 (60,4) 68 (64,2)  

Diabetes Mellitus    0,578 

Sim 7 (46,7) 35 (38,5) 42 (39,6)  

Não 8 (53,3) 56 (61,5) 64 (60,4)  

Insuficiência Renal    0,257 

Sim 6 (40,0) 35 (38,5) 41 (38,7)  

Não 9 (60,0) 56 (61,5) 65 (61,3)  

Insuficiência Hepática    1,000 

Sim 1 (6,7) 7 (6,6) 8 (7,5)  

Não 14 (93,3) 85 (93,4) 98 (92,5)  

No grupo dos diabéticos, 88,1% (n=33) apresentaram 

diabetes mellitus tipo 2, e, dentre os pacientes com insuficiência 

renal, 51,2% (n=21) eram portadores de insuficiência renal aguda. 

A Tabela 2 mostra que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos em relação às variáveis demográficas e 

clínicas quantitativas.  
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Tabela 2 - Distribuição dos grupos de pacientes com e sem hipoglicemia 
segundo variáveis demográficas e clínicas quantitativas. São 
Paulo, 2012.   

Variáveis demográficas 
e clínicas quantitativas 

Hipoglicemia 

p (valor) Sim (n=15) 

Média (dp) 

Não (n=91) 

Média (dp) 

Total (n=106) 

Média (dp) 

Número de 
Comorbidades 

2,1 (1,3) 2,0 (1,6) 2,0 (1,5) 0,774 
 

Idade 66,8 (18,2) 62,7 (16,7) 63,3 (16,9) 0,388 
 

SAPS II (%) 22,4 21,1 21,3 0,806 
 

NAS 54,5 (11,1) 53,6 (11,4) 53,7 (11,3) 0,089  

Permanência na UTI 
(dias) 

4,1 (3,9) 6,6 (8,9) 6,3 (8,4) 0,289  

dp =desvio padrão 

Na evolução clínica, verificou-se diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos para as variáveis hemodiálise 

(p=0,010), uso de catecolaminas (p=0,040), uso de dieta via oral 

(p=0,022) e óbito na UTI (p=0,008), conforme apresenta a Tabela 3.  
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Tabela 3 - Distribuição dos grupos de pacientes com e sem hipoglicemia 
segundo evolução clínica durante o período do controle 
glicêmico. São Paulo, 2012.  

Variáveis relativas à 
evolução clínica 

Hipoglicemia 
p (valor) 

Sim (%) Não (%) Total (%) 

Choque séptico    0,089  

Sim 6 (40,0) 17 (18,7) 23 (21,7)  

Não 9 (60,0) 74 (81,3) 83 (78,3)  

Hemodiálise    0,010  

Sim 6 (40,0) 10 (11,0) 16 (15,1)  

Não 9 (60,0) 81 (89,0) 90 (84,9)  

Ventilação mecânica    1,000  

Sim 6 (40,0) 39 (42,9) 45 (42,5)  

Não 9 (60,0) 52 (57,1) 61 (57,5)  

Uso de catecolaminas    0,040  

Sim 9 (60,0) 28 (30,8) 37 (34,9)  

Não 6 (40,0) 63 (69,2) 69 (65,1)  

Uso de insulina    0,406  

Sim 10 (66,7) 48 (52,7) 58 (54,7)  

Não 5 (33,3) 43 (47,3) 48 (45,3)  

Uso de solução 
glicosada 5%, 10% e 50% 

   0,785  

Sim 9 (60,0) 50 (54,9) 59 (55,7)  

Não 6 (40,0) 41 (45,1) 47 (44,3)  

Dieta Via Oral     0,022  

Sim 2 (13,3) 42 (46,2) 44 (41,5)  

Não 13 (86,7) 49 (53,8) 62 (58,5)  

Jejum     0,775  

Sim 9 (60,0) 59 (64,8) 68 (64,2)  

Não 6 (40,0) 32 (35,2) 38 (35,8)  

Nutrição Parenteral    0,541  

Sim 1 (6,7) 4 (4,4) 5 (4,7)  

Não 14 (93,3) 87 (95,6) 101 (95,3)  

Dieta Enteral    0,364  

Sim 6 (40,0) 25 (27,5) 31 (29,2)  

Não 9 (60,0) 66 (72,5) 75 (70,8)  

Vômito e resíduo 
gástrico 

   1,000  

Sim 2 (13,3) 12 (13,2) 14 (13,2)  

Não 13 (86,7) 79 (86,8) 92 (86,8)  

Óbito na UTI     0,008  

Sim 5 (33,3) 6 (6,6) 11 (10,4)  

Não 10 (66,7) 85 (93,4) 95 (89,6)  
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Dentre os hemodialisados, mais da metade (56,2%) realizou o 

procedimento em dois dos três dias de CG, e 43,8% apenas uma 

terapia de substituição renal no período.  

Em 13,5% dos pacientes houve associação de catecolaminas. 

A noradrenalina foi a mais utilizada (78,4%), seguida da dobutamina 

(18,9%).  

Embora não tenha sido encontrada diferença estatística 

quanto ao uso da insulina, um percentual maior de pacientes 

recebeu insulina e apresentou hipoglicemia em comparação com os 

que não receberam e apresentaram hipoglicemia (66,7% vs 33,3%). 

No grupo de pacientes que receberam insulina, 10,3% usaram 

insulina regular em bomba de infusão pela via IV e em 6,9% a 

administração foi insulina NPH pela via SC, concomitante ao uso de 

insulina regular por essa mesma via.  

A insulina foi usada por 46,5%, 27,6% e 25,9% dos pacientes, 

respectivamente, pelo período de três, dois e um dia do CG. 

Em 4,7% dos pacientes, o CG foi realizado pelo protocolo de 

CG convencional e nenhum paciente foi submetido ao CG intensivo.  

Dos 11 óbitos nas unidades analisadas, 36,4% ocorreram 

durante o período do CG, no terceiro dia de análise.  

4.2 CARACTERÍSTICAS DO CONTROLE GLICÊMICO  

Na maioria dos pacientes (78,3%), a prescrição da medida 

glicêmica foi de 6/6 h, seguida da solicitação de 4/4 h (21,7%). Onze 

(10,4%) pacientes apresentaram a solicitação da medida da glicemia 

em mais de um intervalo durante o CG. 
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Figura 3 - Distribuição dos pacientes segundo a periodicidade da medida 
glicêmica prescrita. São Paulo, 2012.  

 

A média de glicemia dos pacientes da amostra foi diferente 

entre os grupos com e sem hipoglicemia (Tabela 4).  

Tabela 4 - Distribuição dos grupos de pacientes com e sem hipoglicemia 
segundo a média da glicemia. São Paulo, 2012. 

Glicemia 
Hipoglicemia 

p (valor) 
Sim (%) Não (%) Total (%) 

Média (mg/dl) 132,1 (48,4) 164,0 (37,5) 159,4 (39,1) 0,013
 

Os pacientes hipoglicêmicos apresentaram maior 

variabilidade da glicemia, como apresenta a Tabela 5. 

Tabela 5 - Distribuição dos grupos de pacientes com e sem hipoglicemia 
segundo o coeficiente de variação da glicemia. São Paulo, 
2012. 

Glicemia 
Hipoglicemia 

p (valor) 
Sim (%) Não (%) Total (%) 

Coeficiente de Variação 0,34 (0,12) 0,21 (0,09) 0,23 (0,10) 0,000
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS EPISÓDIOS 
HIPOGLICÊMICOS  

No grupo dos pacientes com hipoglicemia (n=15), 

observaram-se 23 episódios hipoglicêmicos. A maioria destes 

(87,0%) foi de gravidade moderada a leve. Mais da metade dos 

episódios (52,2%) deu-se nas primeiras 24 h de CG, 8,7% entre 24 e 

48 h e 39,1% entre 48 e 72 h (Tabela 6).  

Tabela 6 - Distribuição dos episódios hipoglicêmicos nas 24 h, 48 h e 72 h, 
segundo classificação. São Paulo, 2012.   

Classificação 
Hipoglicemia  

24 h 48 h 72 h Total n (%) 

Leve a moderada 
40 a 70 mg/dl 

12 1 7 20 (87,0) 

Grave <40 mg/dl -- 1 2 3 (13,0) 

≤70 mg/dl – n (%) 12 (52,2) 2 (8,7) 9 (39,1) 23 (100,0) 

 Cerca de metade (47,8%) dos episódios hipoglicêmicos 

ocorreu no turno da noite (Figura 4). No turno da manhã, entre as 8 

e as 10 h, ocorreram 39,1% das hipoglicemias. 

Figura 4 - Distribuição dos episódios hipoglicêmicos segundo o turno de 
trabalho da equipe de enfermagem. São Paulo, 2012  
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MEDIDA 
REALIZADA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM  

Durante o período de seguimento dos pacientes, foram 

prescritas 1.534 medidas glicêmicas. Destas, a maioria (85,7%) foi 

efetivamente realizada pela equipe de enfermagem. O turno da noite 

foi o período que concentrou o maior número de medidas glicêmicas 

(n=576; 43,8%). O horário das 22 h destacou-se com o maior 

número de medidas (n=225; 39,1%). Nos horários de troca de 

plantão – 7 h, 13 h e 19 h –, observou-se a realização de apenas 

0,2% das medidas (Figura 5).  

Figura 5 - Distribuição das medidas glicêmicas prescritas realizadas 
segundo os horários nos turnos de trabalho da equipe de 
enfermagem. São Paulo, 2012. 

 

Na análise do dia de realização das medidas glicêmicas 

prescritas, verificou-se que 37,3% ocorreram nas primeiras 24 h de 

CG (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Distribuição das medidas glicêmicas prescritas realizadas e 
média de medidas segundo o período do controle glicêmico. 
São Paulo, 2012. 

Período do controle glicêmico 
Aferições prescritas e realizadas 

n (%) Média por período* (dp) 

24 h 491 (37,3) 4,6 (1,9) 

48 h 446 (33,9) 4,2 (1,9) 

72 h 378 (28,8) 4,1 (2,1) 

Total 1.315 (100,0) 4,3 (2,0) 

* número de medidas no período sobre o total de pacientes no período 

A média de medidas realizadas por dia, por paciente, entre os 

hipoglicêmicos foi de 4,6 (dp=1,3). 

Considerando as medidas prescritas não realizadas que 

totalizaram 14,3% (n=219), o turno da noite representou 58% 

(n=127). Cerca de 20% de todas as medidas negligenciadas 

ocorreram às 4 horas, como ilustra a Figura 6.  

Figura 6 - Distribuição das medidas glicêmicas prescritas não realizadas 
segundo o turno de trabalho da equipe de enfermagem. São 
Paulo, 2012.  
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Na análise da correlação entre as medidas prescritas 

(n=1534) e medidas realizadas (n=1315), observou-se forte 

correlação positiva:  0,880 (p=0,000), conforme ilustra a Figura 7. 

Figura 7 - Dispersão das medidas glicêmicas prescritas e realizadas. São 
Paulo, 2012 

 

 

 

A forte correlação positiva se manteve quando analisadas as 

glicemias do grupo com hipoglicemia: 0,759 (p=0,000), como mostra 

a Figura 8. 
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Figura 8 - Dispersão das medidas glicêmicas prescritas e realizadas no 
grupo de pacientes hipoglicêmicos. São Paulo, 2012. 

 

 

A correlação entre medidas glicêmicas prescritas e realizadas 

entre medidas não hipoglicêmicas foi de 0,883 (p=0,000) como 

indicado na Figura 9. 

Figura 9 - Dispersão das medidas glicêmicas prescritas e realizadas no 
grupo de pacientes não hipoglicêmicos. São Paulo, 2012. 
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O método de regressão logística mostrou que houve aumento 

estatisticamente significativo do risco de hipoglicemia nos pacientes 

de UTI submetidos a hemodiálise e que não fizeram uso de dieta 

VO, conforme apresenta a Tabela 8.  

Tabela 8 - Modelo de regressão logística para hipoglicemia. São Paulo, 
2012.  

 

Variáveis OR ajustado IC 95% p 

Idade (Idoso)  4,172 0,837 - 20,782 0,081 

Catecolaminas 2,174 0,626 - 7,549 0,221 

NAS 0,972 0,905 - 1,044 0,431 

Sexo (masculino) 1,895 0,485 - 7,398 0,358 

Choque 1,823 0,467 - 7,113 0,387 

Diabetes Mellitus 1,395 0,350 - 5,554 0,637 

Insulina 1,537 0,356 - 6,632 0,565 

SAPS II 0,496 0,016 - 15,644 0,690 

Insuficiência renal  0,758 0,132 - 4,345 0,755 

Insuficiência hepática  1,479 0,106 - 20,603 0,771 

Hemodiálise 4,280 1,162 – 15,762 0,029 

Dieta via oral  5,113 1,042 – 25,095 0,044 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

A incidência de hipoglicemia foi de 14,2% em pacientes 

críticos, com associações significativas com o uso de catecolaminas, 

realização de hemodiálise, dieta via oral, óbito na UTI, média 

glicêmica e variabilidade da glicemia. O procedimento hemodialítico 

e a ausência de dieta VO foram fatores de risco para a ocorrência de 

episódios hipoglicêmicos.  

Nesta investigação, a incidência de hipoglicemia pode ser 

considerada baixa em comparação a outros estudos (16,20,26,27,29). 

Possíveis explicações podem estar relacionadas a aspectos de 

natureza conceitual, como a definição de hipoglicemia, e 

metodológica, como a via de administração da insulina, o local de 

coleta da glicemia, o número de medidas por paciente e o tempo de 

seguimento dos pacientes.  

A administração da insulina foi realizada por via SC de forma 

intermitente, uma abordagem terapêutica menos agressiva quando 

comparada ao uso de insulina administrada de modo contínuo em 

bomba de infusão. De modo geral, a utilização de protocolos de CG 

(convencional e intensivo) com uso de insulina pela via IV é um 

elemento que contribui para incidências mais elevadas, que variaram 

de 17,8% a 64,9% (27). Neste estudo, somente 4,7% dos pacientes 

foram submetidos a protocolo de CG do tipo “convencional”, no qual 

o uso de insulina foi para manter a glicemia entre 180 e 220 mg/dl.  

Outro aspecto refere-se ao local de coleta do sangue. A 

medida da glicemia por punção digital tende a ocultar hipoglicemias 

em pacientes críticos (15). Nos estudos, cujas incidências variaram de 

57,1% a 93,8% a coleta da glicemia ocorreu a partir do sangue 

arterial (29,53). 

A média de medidas glicêmicas realizadas diariamente por 

paciente foi de 4,3, número menor do que outras coortes conduzidas 
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com pacientes críticos, que variaram de 4,5 a 9,8. Soma-se a isso o 

tempo de seguimento dos pacientes, que neste estudo foi de três 

dias. Deste modo, o maior número de medidas realizadas durante as 

24 h, bem como o maior tempo de seguimento dos pacientes em 

investigações prévias, certamente pôde oportunizar a identificação 

de maior número de alterações glicêmicas (27). 

O uso de catecolaminas, terapêutica muito frequente em 

pacientes críticos, foi associado ao desenvolvimento de 

hipoglicemia. Apesar de os mecanismos que justificam essa 

associação ainda não serem bem estabelecidos, esse achado é 

concordante com outros autores (29,36,47,60). Catecolaminas são 

medicamentos usados em pacientes gravemente enfermos, cujos 

mecanismos fisiopatológicos apresentam diversidade e podem afetar 

o equilíbrio metabólico (61,62). O uso desses agentes, per si, 

representa um indicador de maior gravidade dos pacientes, fator 

este comumente associado com a hipoglicemia (46,48). Nas 

investigações em que houve associação entre hipoglicemia e 

gravidade, os autores utilizaram o APACHE II, índice distinto do 

utilizado neste estudo, qual seja, o SAPS II. Para alguns autores, o 

SAPS II é um indicador de gravidade menos sensível em pacientes 

provindos de UTIs tanto clínicas quanto cirúrgicas (63,64).  

O grupo dos pacientes que não receberam dieta VO 

apresentou maior risco para hipoglicemia (OR=5,11). Tal achado é 

esperado, pois supostamente a gravidade dos indivíduos com 

alimentação VO é menor. Pacientes críticos retirados da ventilação 

mecânica, candidatos a dieta VO (65), tendem a ser menos graves, o 

que pode favorecer a estabilidade metabólica e glicêmica. Caso 

controle realizado com pacientes críticos mostrou que a maioria que 

desenvolveu hipoglicemia grave não recebia aporte nutricional e 

apenas 14,7% recebiam dieta VO (46), proporção semelhante à deste 

trabalho (13,3%). Ainda, em coorte que investigou a influência da 

nutrição balanceada em comparação com a oferta de soluções 
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glicosadas, os autores evidenciaram que o uso de uma dieta 

balanceada foi fator protetor para a hipoglicemia (66). 

O risco de hipoglicemia foi maior (OR=4,28) para pacientes 

que realizaram hemodiálise, achado concordante com outros 

estudos (11,47-49,67,68). A hipoglicemia nos pacientes submetidos a 

hemodiálise pode estar relacionada à composição da solução de 

hemodiálise, à perda de glicose durante o procedimento e à 

resistência à insulina vinculada à uremia. 

A composição das soluções de hemodiálise pode contribuir 

para a maior ocorrência de hipoglicemia. O uso da glicose no 

dialisato é apontado como importante aliado na prevenção de 

hipoglicemia (68,69). Estudo quase-experimental evidenciou forte 

associação entre a realização de hemodiálise com solução à base 

de bicarbonato sem glicose e hipoglicemia, em contraposição à 

solução com glicose (69).  Na instituição pesquisada está disponível a 

solução de hemodiálise com glicose, geralmente destinada a 

pacientes críticos e com déficits nutricionais, porém devido ao 

caráter retrospectivo desta investigação não foi possível constatar o 

tipo de solução utilizada. 

Por sua vez, durante o procedimento dialítico, as 

concentrações plasmáticas de glicose diminuem à medida que o 

sangue passa pela membrana do filtro (68). A glicose por ser uma 

molécula de baixo peso molecular é removida do sangue mesmo em 

membranas de baixa permeabilidade, efeito este potencializado pelo 

processo de difusão que caracteriza o procedimento hemodialítico 

clássico (70). Os procedimentos realizados na instituição investigada 

são hemodiálises clássicas ou estendidas, com membranas de baixa 

permeabilidade (Fresenius® F8 HPS), assim a hipoglicemia pode ter 

sido ocasionada por este processo. 

Outra possível explicação para a associação entre 

hemodiálise e hipoglicemia é a resistência à insulina ocasionada 

pela uremia. O paciente submetido ao procedimento dialítico, 
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geralmente, apresenta níveis elevados de ureia. A hemodiálise, ao 

depurar a ureia do plasma, possibilita o retorno da sensibilidade à 

insulina, com consequente queda da glicemia (68,71,72).  

O coeficiente de variação glicêmica foi maior nos pacientes 

que apresentaram hipoglicemia (p<0,0001). Na literatura a maior 

variabilidade glicêmica é apontada como fator de risco para 

hipoglicemia (OR=1.41, p<0.001) (73), além de estar associada com 

mortalidade, independentemente da hipoglicemia (40,74,75). Estudo 

que avaliou a variabilidade glicêmica por meio do cálculo do desvio 

padrão sobre a média da glicemia identificou também maior 

variabilidade glicêmica entre os pacientes hipoglicêmicos. A maior 

propensão para apresentar extremos de glicemia que caracteriza os 

pacientes com maior variabilidade glicêmica pode explicar o 

aparecimento de maior número de episódios de hipoglicemia.  

A associação entre hipoglicemia e morte na UTI reafirma 

achados da literatura que tem demonstrado esta associação 

independente da gravidade e do índice usado para medi-la (16,27). A 

média de idade deste estudo (63 anos) e o escore de gravidade 

médio (SAPSII = 21,3) se assemelham aos encontrados em coorte 

que evidenciou essa associação entre hipoglicemia e mortalidade 

(65 a 69 anos, APACHE II de 14,0 a 19,7) (27). 

No que diz respeito à periodicidade do CG, observou-se que 

o intervalo mais frequente foi de 6/6 h, o qual coincidiu com o 

aprazamento dos principais horários de realização da medida 

glicêmica (10 h, 16 h, 22 h, 4 h). Na observação empírica e 

demonstrada em estudos acerca de aprazamento de horários de 

medicamentos, esses são frequentemente adotados por muitas 

instituições para execução das atividades de enfermagem (76). Os 

horários de troca de turnos (7 h, 13 h, 19 h), apresentaram poucas 

medidas glicêmicas, e, apesar de os achados não possibilitarem 

esta afirmação, podem ser períodos de ocorrência de hipoglicemia 

sistematicamente negligenciados.  
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Dentre os horários de aprazamento, dois deles merecem 

destaque: o das 6 h, cujo percentual de realização de medidas 

glicêmicas foi muito pequeno (2,6%), e o das 4 h, que concentrou 

cerca de 20% das medidas não realizadas, apesar da prescrição. 

Coorte conduzida com pacientes críticos que analisou os padrões 

geográficos e temporais da hipoglicemia demonstrou que a maioria 

das hipoglicemias ocorreu entre as 4 h e 4h59 e entre as 6 h e 6h59 

(30). Sendo assim, faz-se necessário intensificar o monitoramento do 

paciente no período das 4 h às 7 h, por corresponder às horas finais 

do período de jejum noturno. Esse monitoramento não visa apenas à 

identificação de episódios hipoglicêmicos, mas especialmente à 

prevenção da sua ocorrência. 

Apesar da distribuição irregular do aprazamento das medidas 

glicêmicas, houve forte correlação positiva entre medidas prescritas 

e medidas realizadas na amostra, independentemente do grupo 

analisado (com e sem hipoglicemia). Esse achado pode ser atribuído 

ao comprometimento da equipe de enfermagem na execução zelosa 

do CG. Considerando as medidas glicêmicas prescritas, 85,8% 

foram realizadas no horário solicitado. Essa conformidade pode ser 

considerada elevada. Estudo apontou que dos 734 desvios de 

protocolo de CG em 75 pacientes, 57% foram medidas realizadas 

em desacordo com o horário preconizado (77,78). Em coorte cuja 

conformidade entre o horário de medida prescrita e o horário 

realizado foi de 74%, os pacientes faziam uso de protocolo para CG, 

com intervalo médio entre medidas de 2 h (77). O uso de protocolos, 

por envolver, muitas vezes, algoritmos complexos, especialmente no 

que tange aos ajustes do fluxo de insulina, pode ser mais difícil de 

seguir, com consequente redução do cumprimento do CG (1,2). Por 

sua vez, a relação enfermeiro/paciente, fator importante na 

realização do CG, foi semelhante à coorte supracitada (1:1-1:2) 

(24,77).  
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Na análise da hipoglicemia, houve a preocupação de avaliar a 

carga de trabalho – medida pela NAS. E, apesar da não 

associação, com significância de p<0,05, essa variável independente 

foi limítrofe (p=0,08). Deste modo, para um valor de p<0,10 haveria 

associação. Pode-se supor que o tamanho da amostra pode ter 

contribuído para o valor de p limítrofe atingido. O CG não possui um 

item específico no NAS que pode ser pontuado. Dentre os itens do 

NAS que podem estar relacionados à hipoglicemia encontram-se o 

item 2 – “Investigações laboratoriais:  bioquímicas e microbiológicas” 

– que representa a medida glicêmica, o item 3 – “Medicação, exceto 

drogas vasoativas” – ao administrar glicose concentrada, e o item 1b 

que consiste na “presença à beira do leito e observação ativa por 

duas horas ou mais por razões de segurança, gravidade ou terapia”, 

se o paciente apresentar os sinais e sintomas mais graves da 

hipoglicemia. Assim, se considerados os itens 2 e 3 e o item 1b, as 

pontuações podem variar entre 4,3%, 9,9% e 12,1% que 

correspondem respectivamente a 62 m, 142 m, e 174 m, do trabalho 

de enfermagem (79). Sabe-se que o CG pode demandar muito tempo 

do trabalho da enfermagem, especialmente em pacientes 

hipoglicêmicos, devido à maior necessidade de monitoramento, 

administração de glicose, e maior acompanhamento da condição 

clínica do paciente (30,77,80). No presente estudo, diferentemente de 

outros que enfatizam a morte, o desfecho foi hipoglicemia, 

estratificada em leve a moderada e grave. Os pacientes elegíveis 

efetivamente tiveram CG, de pelo menos dois dias, nos quais a 

prescrição e medida foram efetivamente realizadas. A análise dos 

horários de realização das medidas permitiu traçar um panorama do 

CG no serviço investigado. 

Algumas limitações deste estudo incluem a coleta de dados 

retrospectiva e o tamanho da amostra que foi submetida ao CG, 

segundo conceito adotado. Na análise retrospectiva, assume-se que 

a documentação é adequada e os achados ficam limitados à 

disponibilidade e qualidade das informações. Menos da metade 
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(47,1%) dos pacientes admitidos nas unidades investigadas foi 

monitorada quanto ao CG. Esse aspecto certamente contribuiu para 

a subestimação da hipoglicemia. O estudo foi conduzido em um 

único serviço, que apresenta caraterísticas muito particulares, 

sobretudo quanto à proporção de enfermeiro por leito, fato que limita 

a generalização dos achados. 
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6 CONCLUSÃO  

A incidência de hipoglicemia foi de 14,2%. Episódios de 

hipoglicemia grave foram identificados em 2,8% dos pacientes da 

amostra. 

Em 78,3% dos pacientes a medida glicêmica foi realizada 

quatro vezes ao dia em um intervalo de 6/6h. Tal periodicidade vai 

de encontro com os horários previamente estipulados pela equipe de 

enfermagem para executar outras atividades junto ao paciente.   

Identificou-se forte correlação positiva entre as medidas 

glicêmicas prescritas e as realizadas, r  = 0,880 (p=0,000).  

Verificou-se que os fatores de risco para hipoglicemia foram a 

realização de hemodiálise (OR=4,280; p=0,029 ; IC=1,162 – 15,762) 

e o não recebimento de dieta por VO (OR=5,113; p=0,044; IC=1,042 

– 25,095). 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A 
 

Instrumento de coleta de dados 

ID do coletador:                                                                              Número da ficha: 

PARTE I : CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

A - Admissão e Evolução Clínica do Paciente 

Iniciais do paciente  

Idade     

Sexo    M             F                   Unidade de internação UTI        UCSI 

Tipo de internação:  Clínica        Cirúrgica         Eletiva         Emergência  

Diabetes Mellitus  Não           Sim           Tipo I        Tipo 2        

SAPS II                 NAS              

Número de comorbidades na admissão  

Insuficiência Renal   Não          Sim           IRC         IRA 

Insuficiência Hepática    Não             Sim             

Choque  24 h  Não       Sim          Séptico         Misto           

Choque  24-48 h Não       Sim         Séptico         Misto          

Choque  72 h  Não       Sim        Séptico         Misto           

Tempo de  UTI   Não               Sim                    

Óbito na UTI   Não               Sim                    

B - Intervenções Hospitalares 

Hemodiálise 24 h  Não       Sim        24-48 h Não        Sim       72 h  Não       Sim       

V. Mecânica  24 h  Não       Sim       24-48 h Não        Sim        72 h  Não       Sim       

Catecolaminas  24 h  Não       Sim       24-48 h Não        Sim        72 h  Não      Sim       

Desmame de C.  24 h  Não       Sim       24-48 h Não        Sim       72 h  Não     Sim 
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PARTE II: CONTROLE DA GLICEMIA 

A – Realização da medida glicêmica  

Dias de 
internação em 

análise 

Frequência 
prescrita 

Horário 
aprazado 

Horário 
realizado 

Valor da 
glicemia 

  

Data 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

B – Realização do ajuste glicêmico  

Insulina 24 h Não          Sim           Regular         NPH 

Insulina 48 h Não          Sim           Regular         NPH 

Insulina 72 h Não          Sim           Regular         NPH 

Uso de protocolo de CG   Não          Sim            Intensivo        Convencional  
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PARTE III - Aporte nutricional   

A – Tipo de aporte 

Solução Glicosada   24 h   Não          Sim          

Solução Glicosada   48 h  Não          Sim          

Solução Glicosada   72 h   Não          Sim          

Dieta Enteral  24 h   Não          Sim          

Dieta Enteral  48 h   Não          Sim          

Dieta Enteral  72 h  Não          Sim          

Nutrição Parenteral  24 h   Não          Sim          

Nutrição Parenteral  48 h   Não          Sim          

Nutrição Parenteral  72 h   Não          Sim          

B – Redução do aporte  

Resíduo Gástrico 24 h   Não          Sim          

Resíduo Gástrico 48 h   Não          Sim          

Resíduo Gástrico 72 h   Não          Sim          

Paciente em jejum  24 h Não          Sim           

Paciente em jejum  48 h Não          Sim           

Paciente em jejum  72 h Não          Sim           

Registro de vômito 24 h  Não          Sim          

Registro de vômito 48 h  Não          Sim           

Registro de vômito 72 h  Não          Sim          
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ANEXOS 

ANEXO A 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA HU-USP 
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ANEXO B 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA HC-FMUSP 
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ANEXO C 

PROTOCOLOS PARA CONTROLE DA GLICEMIA 

INTENSIVO E CONVENCIONAL  
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ANEXO D 

PROTOCOLO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL 
CONTÍNUA – SONDA EM POSIÇÃO PÓS PILÓRICA 
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ANEXO E 

PROTOCOLO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL 
CONTÍNUA – SONDA EM POSIÇÃO GÁSTRICA 

 



 

 

ANEXO F 

NURSING ACTIVITIES SCORE 

ATIVIDADES BÁSICAS 

1 Monitorização e Controles % --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 

1a Sinais vitais horários, cálculo e registro regular do balanço hídrico  4,5        

1b Presença à beira do leito e observação contínua ou ativa por 2 horas ou mais em algum plantão por 

razões de segurança, gravidade ou terapia tais como: ventilação mecânica não invasiva, desmame, 

agitação, confusão mental, posição prona, procedimentos de doação de órgãos, preparo e administração 

de fluidos ou medicação, auxílio em procedimentos específicos. 

12,1 

       

1c Presença à beira do leito e observação contínua ou ativa 4 horas ou mais em algum plantão por razões 

de segurança, gravidade ou terapia, tais como os exemplos acima. 
19,6 

       

2 Investigações laboratoriais: bioquímicas e microbiológicas. 4,3        

3 Medicação, exceto drogas vasoativas. 5,6        

4 Procedimentos de higiene         

4a Realização de procedimentos de higiene tais como: curativo de feridas e cateteres intravasculares, troca 

de roupa de cama, higiene corporal do paciente em situações especiais (incontinência, vômito, 

queimaduras, feridas com secreção, curativos cirúrgicos complexos com irrigação), procedimentos 

especiais (p. ex.: isolamento) etc.  

4,1 

       

4b Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 2 horas em algum plantão. 16,5        

4c Realização de procedimentos de higiene que durem mais do que 4 horas em algum plantão. 20,0        

5 Cuidados com drenos. Todos (exceto sonda gástrica). 1,8        

6 Mobilização e posicionamento incluindo procedimentos tais como: mudança de decúbito, mobilização do 

paciente; transferência da cama para a cadeira; mobilização do paciente em equipe (p. ex.: paciente 

imóvel, tração, posição prona). 

 

       



 

 

6a Realização do(s) procedimento(s) até 3 vezes em 24 horas. 5,5        

6b Realização do(s) procedimento(s) mais do que 3 vezes em 24 horas ou com 2 enfermeiros em qualquer 

frequência. 
12,4 

       

6c Realização do(s) procedimento(s) com 3 ou mais enfermeiros em qualquer frequência. 17,0        

7 Suporte e cuidados aos familiares e pacientes, incluindo procedimentos tais como telefonemas, 

entrevistas, aconselhamento. Frequentemente, o suporte e o cuidado, sejam aos familiares ou aos 

pacientes, permitem à equipe continuar com outras atividades de enfermagem (p. ex: comunicação com 

o paciente durante procedimentos de higiene, comunicação com os familiares enquanto presentes à 

beira do leito observando o paciente). 

 

       

7a Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva por cerca de 1 hora em 

algum plantão tais como: explicar condições clínicas, lidar com a dor e angústia, lidar com circunstâncias 

familiares difíceis. 

4,0 

       

7b Suporte e cuidado aos familiares e pacientes que requerem dedicação exclusiva por 3 horas ou mais em 

algum plantão tais como: morte, circunstâncias especiais (p. ex.: grande número de familiares, problemas 

de linguagem, familiares hostis). 

32,0 

       

8 Tarefas administrativas e gerenciais.         

8a Realização de tarefas de rotina tais como: processamento de dados clínicos, solicitação de exames, 

troca de informações profissionais (por ex.: passagem de plantão, visitas clínicas). 
4,2 

       

8b Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por cerca de 2 horas 

em algum plantão tais como: atividades de pesquisa, aplicação de protocolos, procedimentos de 

admissão e alta. 

23,2 

       

8c Realização de tarefas administrativas e gerenciais que requerem dedicação integral por cerca de 4 horas 

ou mais em algum plantão tais como: morte e procedimentos de doação de órgãos, coordenação com 

outras disciplinas. 

30,0 

       

 



 

 

 

SUPORTE VENTILATÓRIO 

9 Suporte respiratório: Qualquer forma de ventilação mecânica/ventilação assistida com ou sem pressão 

expiratória final positiva, com ou sem relaxantes musculares; respiração espontânea com ou sem 

pressão expiratória final positiva (e.g. CPAP ou BIPAP), com ou sem tubo endotraqueal; oxigênio 

suplementar por qualquer método. 

1,4 

       

10 Cuidado com vias aéreas artificiais. Tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia. 1,8        

11 Tratamento para melhora da função pulmonar. Fisioterapia torácica, espirometria estimulada, terapia 

inalatória, aspiração endotraqueal. 
4,4 

       

SUPORTE CARDIOVASCULAR 

12 Medicação vasoativa, independentemente do tipo e dose. 1,2        

13 Reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos. Administração de fluidos > 3 l/m
2
/dia, 

independentemente do tipo de fluido administrado. 
2,5 

       

14 Monitorização do átrio esquerdo. Cateter da artéria pulmonar com ou sem medida do débito cardíaco. 1,7        

15 Reanimação cardiorrespiratória nas últimas 24 h (excluído soco precordial). 7,1        

SUPORTE RENAL 

16 Técnicas de hemofiltração. Técnicas dialíticas.  7,7        

17 Medida quantitativa do débito urinário (p. ex.: por sonda vesical de demora). 7,0        

 


