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RESUMO 

 

GRANADEIRO, Raquel Magalhães Azeredo. Fatores de risco para hipoglicemia 
em pacientes críticos que utilizam a infusão contínua de insulina venosa: 
elaboração de um fluxograma. 2018. 85 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem 
Assistencial). - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
 
O objeto a ser investigado neste estudo são os fatores de risco para hipoglicemia 
associados à infusão contínua de insulina (ICI). Objetivo Geral: elaborar um fluxograma 
indicando os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes críticos que utilizam ICI a 
partir da identificação destes fatores na literatura, nos prontuários dos pacientes e na fala 
dos enfermeiros. Objetivos Específicos: levantar os fatores de risco para hipoglicemia em 
pacientes críticos que utilizam a ICI, evidenciados na literatura e encontrados nos 
prontuários; analisar os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes críticos que 
utilizam ICI encontrados na literatura e evidenciados nos prontuários; descrever o 
conhecimento dos enfermeiros acerca dos fatores de risco para hipoglicemia em pacientes 
críticos em uso de ICI. Metodologia: estudo de abordagem quanti-qualitativa do tipo 
descritiva e exploratória. O cenário foi a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital 
público estadual, localizado no município de Niterói/RJ. A coleta de dados ocorreu em três 
etapas: 1ª etapa: foi realizada a revisão integrativa; 2ª etapa: realizada a coleta de dados 
nos prontuários de pacientes que estiveram internados na UTI de dezembro de 2015 a 
dezembro de 2016, em um período superior a 24 horas, com uso de ICI e que apresentaram 
hipoglicemia. Foi utilizado o Software Magpi© para elaboração do instrumento de coleta de 
dados do prontuário, para registro dos dados coletados e como banco de dados da 
pesquisa; 3ª Etapa: realizada a entrevista com 22 enfermeiros que atuam na UTI da referida 
instituição. O tratamento dos dados também ocorreu em três etapas: 1ª etapa: através de 
um quadro elaborado pela pesquisadora com os artigos selecionados como amostra final 
e um quadro com os fatores de risco extraídos dos artigos. 2ª etapa: os dados contidos no 
banco de dados do software Magpi® foram lançados no Microsoft Excel® e posteriormente 
organizados em tabelas, sendo realizada a análise descritiva dos dados. 3ª etapa: os dados 
levantados nas entrevistas foram tratados com a análise de conteúdo de Bardin. 
Resultados: através da revisão integrativa foram levantados os seguintes fatores de risco 
para hipoglicemia durante a ICI: alvo glicêmico intensivo; suporte nutricional inadequado 
ou descontinuado; diabetes mellitus; falência orgânica; insuficiência renal aguda e crônica; 
hemodiálise; não padronização da via de aferição da glicemia; sepse; drogas vasoativas; 
atrasos nas aferições da glicemia; ajustes inadequados do protocolo de insulina venosa 
por parte dos profissionais; característica do protocolo de insulina venosa; hemoglobina 
glicada e doença hepática. Foram avaliados 27 prontuários com os seguintes fatores de 
risco: atraso na glicemia horária; drogas vasoativas; falência orgânica; diabetes mellitus, 
sepse; hemodiálise; insuficiência renal aguda ou crônica; dieta zero/oral e doença hepática. 
Os enfermeiros relataram que suporte nutricional inadequado ou ausente, atrasos nas 
aferições glicêmicas, ajustes inadequados do protocolo de insulina e instabilidade 
hemodinâmica são fatores de risco para ocorrência de hipoglicemia durante a ICI. 
Conclusão: os objetivos da pesquisa foram alcançados, contudo são necessárias mais 
pesquisas com esta temática para a ICI se tornar uma terapia com o mínimo de dano ao 
paciente. 

 
Descritores: Fatores de Risco. Hipoglicemia. Insulina. 
  



 

ABSTRACT 

 

GRANADEIRO, Raquel Magalhães Azeredo. Risk factors for hypoglycaemia in 
critically ill patients using continuous infusion of venous insulin: development 
of a flowchart. 2018. 85 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Assistencial). - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

 

The object to be investigated in this study are the risk factors for hypoglycemia associated 
with continuous insulin infusion (ICI). Objective: To elaborate a flowchart indicating the risk 
factors for hypoglycemia in critically ill patients using ICI from the identification of these 
factors in the literature, in the patients 'charts and in the nurses' speech. Specific Objectives: 
To raise the risk factors for hypoglycemia in critically ill ICI patients, as evidenced in the 
literature and found in the medical records; to analyze the risk factors for hypoglycemia in 
critically ill patients using ICI found in the literature and evidenced in the medical records; 
to describe the knowledge of nurses about the risk factors for hypoglycemia in critically ill 
patients using ICI. Methodology: Quantitative-qualitative approach of the descriptive and 
exploratory type. The scenario was the Intensive Care Unit (ICU) of a state public hospital, 
located in the city of Niterói-RJ. The data collection took place in three stages: 1st stage: 
an integrative review was performed; 2nd stage: data collection was carried out in the 
medical records of patients who were admitted to the ICU from December 2015 to 
December 2016 in a period longer than 24 hours using ICI and who presented with 
hypoglycemia. The Magpi © Software was used to elaborate the data collection instrument 
of the medical record, to record the collected data and as a research database; Step 3: A 
interview was conducted with 22 nurses who work at the ICU of the institution. Data 
processing also occurred in three stages: 1st stage: through a table prepared by the 
researcher with the articles selected as the final sample and a table with the risk factors 
extracted from the articles. Step 2: The data contained in the software database Magpi® 
were released in Microsoft Excel® and later organized into tables, and a descriptive analysis 
of the data was performed. Stage 3: The data collected in the interviews were treated with 
the Bardin content analysis. Results: Through the integrative review, the following risk 
factors for hypoglycemia during ICI were raised: intensive glycemic target; inadequate or 
discontinued nutritional support; diabetes mellitus; organic bankruptcy; Acute and chronic 
renal failure; hemodialysis; non-standardization of blood glucose measurement; sepsis; 
vasoactive drugs; delays in blood glucose measurements; inadequate adjustment of 
venous insulin protocol by professionals; characteristic of the venous insulin protocol; 
glycated hemoglobin and liver disease. We evaluated 27 charts with the following risk 
factors: delayed blood glucose levels; vasoactive drugs; organic bankruptcy; diabetes 
mellitus, sepsis; hemodialysis; acute or chronic renal failure; zero / oral diet and liver 
disease. Nurses reported inadequate or absent nutritional support; delays in glycemic 
measurements; inadequate adjustments of the insulin protocol and hemodynamic instability 
are risk factors for hypoglycemia during ICI. Conclusion: The objectives of the research 
were achieved, however, further research on this topic is needed for ICI to become a 
therapy with minimal harm to the patient. 

 
Keywords: Risk factors. Hypoglycemia. Insulin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como objeto os fatores de risco para hipoglicemia 

associados à infusão contínua de insulina.  

 Durante a minha prática profissional como enfermeira de Terapia Intensiva, 

foi vivenciada a preocupação constante com a ocorrência de hipoglicemia em 

pacientes críticos que eram submetidos à infusão contínua de insulina (ICI). 

Observou-se que os enfermeiros possuem deficiência na clareza acerca de todos 

os fatores de risco que predispõem à hipoglicemia durante a ICI, além de não 

existirem protocolos e/ou instrumentos com a finalidade de monitorar 

exclusivamente os fatores de risco. 

Pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) devido à 

gravidade do seu quadro clínico estão sujeitos a sofrerem estresses fisiológicos, 

podendo acarretar distúrbios endócrinos como a hiperglicemia. Um estudo 

realizado descobriu que dentre 38% dos pacientes cirúrgicos admitidos em uma 

UTI, 13% aproximadamente não possuíam história pregressa de diabetes e 

apresentaram hiperglicemia1. 

A hiperglicemia em pacientes críticos aumenta o risco de complicações 

relacionadas ao sistema inflamatório e também influencia no aumento do tempo de 

internação hospitalar e nos índices de mortalidade. A hiperglicemia altera a função 

imunológica, e o controle glicêmico adequado melhora a função de 

macrófagos/neutrófilos. Dessa forma, o controle glicêmico pela ICI passou a ser o 

tratamento utilizado para esse tipo de paciente2-3. 

Van den Berg e colaboradores em 2001 iniciaram a realização de um estudo 

sobre o uso de infusão venosa de insulina em pacientes críticos para o controle 

glicêmico. Este estudo comparou o controle glicêmico convencional e o controle 

glicêmico intensivo. O grupo controle utilizado era de pacientes de pós-operatório 

de cirurgia cardíaca. O grupo de controle glicêmico intensivo possuía como meta 

manter glicemia de 80 – 110 mg/dl, já o grupo controle com tratamento 

convencional iniciava insulinoterapia quando a glicemia era >215 mg/dl e era 

mantida a 180 – 200 mg/dl. Neste primeiro estudo, observou-se que no grupo com 

controle glicêmico intensivo houve diminuição nas taxas de mortalidade, sepse, 
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transfusão sanguínea e necessidade de diálise4. Este estudo foi chamado de 

Leuven I. 

Em 2006, Van den Berg e colaboradores (Leuven II) não conseguiram obter 

os mesmos resultados do estudo de Leuven I, mas observaram que o uso intensivo 

de insulina venosa diminuiu o tempo de internação hospitalar e contribuiu para um 

menor tempo em ventilação mecânica e necessidade de diálise. No grupo controle 

com permanência na UTI por mais de três dias, a insulinoterapia intensiva reduziu 

consideravelmente a morbidade, mas não a mortalidade entre todos os pacientes 

na UTI médica5.  

Nos últimos dez anos, muitos estudos prospectivos, randomizados, 

demonstraram que o controle glicêmico intensivo reduzia, em curto e em longo 

prazo, a mortalidade, a falência de múltiplos órgãos, as infecções sistêmicas, a 

permanência no hospital e nas UTIs e, como consequência, os custos hospitalares 

totais4-5.  

Um consenso da American AssociaUtion of Clinical Endocrinologists (AACE) 

e da American Diabetes Association (ADA) deixa claro que é necessário um 

controle glicêmico na UTI. Porém, já foi comprovado que não há necessidade de 

um controle glicêmico restrito, aumentando a chance de ocorrer hipoglicemias, que 

consequentemente aumentam as chances de mortalidades. A hipoglicemia é 

considerada a principal complicação relacionada à infusão contínua de insulina na 

terapia intensiva, ocorrendo em 2 a 11 % dos pacientes6-7. 

Através de leituras bibliográficas realizadas, observou-se que existem 

possíveis fatores de risco que intensificam a ocorrência de hipoglicemia no paciente 

em uso de ICI. Em um estudo realizado em 2006 em UTIs mistas, em que foram 

avaliados 2.748 pacientes clínicos e cirúrgicos, verificou-se hipoglicemia em 11,3% 

dos pacientes que utilizavam insulina endovenosa8. 

Fatores de risco são definidos como componentes que podem levar à 

doença ou contribuir para o risco de adoecimento e manutenção dos agravos de 

saúde. Podem também ser definidos como “atributos de um grupo da população 

que apresenta maior incidência de uma doença ou agravo à saúde em comparação 

a outros grupos que não o possuem ou com menor exposição a tal característica”9. 

Ou ainda, “um fator de risco, ou fator de exposição, é algum fenômeno de natureza 
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física, química, orgânica, psicológica ou social, no genótipo ou fenótipo, ou alguma 

doença anterior ao efeito que se está estudando, que pela variabilidade de sua 

presença ou ausência está relacionada com a doença investigada ou pode ser 

causa de seu aparecimento”9.  

Em 1º de abril de 2013, a Portaria GM/MS nº 529 foi instituída no Brasil, o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo de contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde 

do território nacional. Em seu artigo 4º parágrafo I, define Segurança do Paciente 

como “a redução, a um mínimo aceitável, do risco de um dano desnecessário 

associado ao cuidado de saúde”10. 

 A temática desta dissertação é considerada pertinente, já que a segurança 

do paciente tem sido discutida a fim de melhorar a qualidade no cuidado prestado 

nos diversos níveis de atenção11. 

De acordo com as considerações realizadas acima e ainda pensando na 

segurança e na qualidade da assistência de enfermagem prestada ao paciente é 

que se considera imprescindível a elaboração de um fluxograma indicando os 

fatores de riscos para hipoglicemia associada à ICI como proposta de produto do 

tipo inovação de processo para o presente estudo. Espera-se, também, que o 

fluxograma elaborado instrumentalize a prática assistencial dos enfermeiros diante 

dos pacientes críticos em uso de ICI. 

Para nortear este estudo, delimitaram-se as seguintes questões: 

• Quais os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes que utilizam 

ICI, evidenciados na literatura e encontrados nos registros de pacientes 

internados em unidade de terapia intensiva em um hospital estadual no 

Rio de Janeiro? 

• Qual o conhecimento dos enfermeiros acerca dos fatores de risco para 

hipoglicemia em pacientes críticos em uso de ICI? 
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 1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar fluxograma indicando os fatores de risco para hipoglicemia em 

pacientes críticos que utilizam ICI a partir da identificação destes fatores na 

literatura, nos prontuários dos pacientes e na fala dos enfermeiros. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Levantar os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes críticos que 

utilizam a ICI, evidenciados na literatura e encontrados nos prontuários; 

• Analisar os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes críticos que 

utilizam ICI, encontrados na literatura e evidenciados nos prontuários; 

• Descrever o conhecimento dos enfermeiros acerca dos fatores de risco 

para hipoglicemia em pacientes críticos em uso de ICI. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A enfermagem possui atribuições peculiares no manejo de distúrbios 

glicêmicos, com cuidados que perpassam desde a vigilância do paciente no que se 

refere aos sinais de hiperglicemia e hipoglicemia, preparo e infusão da solução de 

insulina, monitorização laboratorial, hídrica, nutricional até o controle de glicemia.  

Além disso, observa-se que manter a normoglicemia é um processo 

complexo, uma vez que envolve aferições constantes de glicemia, leitura de 

protocolos, registros, ajustes nas doses de insulina e supervisão de nutrição. Por 

isso, a interação entre a equipe multiprofissional é fundamental. Logo, a 

incapacidade de seguir protocolos, a sobrecarga de trabalho e eventuais erros são 

riscos adicionais para hipoglicemia12-13.  

Neste contexto, entende-se ser fundamental que o enfermeiro adquira e 

incorpore a sua prática de cuidados conhecimentos acerca dos fatores de risco que 

predispõem à hipoglicemia em pacientes gravemente enfermos, em uso de ICI, de 

modo a nortear a tomada de decisão acerca das melhores práticas clínicas que 

garantam a prestação de cuidados seguros e de qualidade.  
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Estudos publicados reafirmam que a hipoglicemia é o efeito adverso mais 

importante com o uso da insulina endovenosa na terapia intensiva. Essa terapia 

aumentou em seis vezes os episódios de hipoglicemia5. Nas unidades 

coronarianas, por sua vez, a hipoglicemia estimula o sistema simpático, tornando 

propícia a ocorrência de arritmias e aumentando a demanda miocárdica de 

oxigênio, propiciando o aparecimento de quadros anginosos14.  

Dentro da Política Nacional de Segurança do Paciente foi instituído no art. 

6º o Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(CIPNSP), que possui a finalidade de promover ações que têm como objetivo a 

melhoria da segurança do cuidado em saúde através de processo de construção 

consensual entre os diversos profissionais que dele participam. No mesmo 

documento, o art. 7º parágrafo III, reforça-se que compete ao CPNSP incentivar e 

difundir inovações técnicas e operacionais que visem à segurança do paciente10. 

A elaboração de um fluxograma poderá nortear a prática do enfermeiro, 

possibilitando um cuidado individualizado, de acordo com a clínica de cada paciente 

que utiliza a ICI, visando à segurança do paciente durante o uso da infusão.  

Um  estudo retrospectivo com análise logística em julho de 2011, com o 

objetivo de estudar o risco de hipoglicemia em pacientes de cuidados neurocríticos 

em relação ao tratamento intensivo com insulina, apresentou a conclusão de que o 

risco de hipoglicemia depende fortemente das características do protocolo de 

terapia intensiva de insulina15. 

Ainda em fevereiro de 2014, através de um estudo prospectivo 

observacional, tendo o objetivo de avaliar as diferenças no controle da glicemia, o 

risco de hipoglicemia crítica, os fatores predisponentes associados e a mortalidade 

intra-hospitalar nos diferentes subgrupos clínicos tratados com terapia intensiva de 

insulina, concluiu-se que o risco de hipoglicemia crítica e os fatores predisponentes 

associados dependiam do subgrupo clínico que envolveu. A hipoglicemia crítica é 

uma ameaça potencial para os nossos pacientes e o alto risco de hipoglicemia 

crítica em alguns subgrupos clínicos apareceu para reverter os benefícios da 

terapia intensiva de insulina16. 

Em março de 2014, através de um estudo de coorte prospectivo comparativo 

com o objetivo de avaliar se a faixa de controle glicêmico com terapia intensiva de 
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insulina pode afetar os níveis de glicose e sua variabilidade e compará-lo com a 

terapia convencional de insulina, verificou-se que o controle glicêmico mantendo 

uma faixa glicêmica de 140-180 mg/dl é mais seguro quanto a apresentar uma 

maior variabilidade e hiperglicemia, a faixa glicêmica 110-140 é mais adequada17. 

Utilizando uma revisão integrativa, em outubro de 2015, um estudo com o 

objetivo de discutir o conhecimento produzido sobre o controle glicêmico de 

pacientes críticos que recebem ICI obteve como conclusão que é importante 

fornecer subsídios para o enfermeiro sobre as implicações da hipoglicemia grave 

durante a ICI para o controle dos riscos nos processos assistenciais de 

enfermagem18. 

Os estudos acima apontam para necessidade de produção de pesquisas 

avançadas cujos resultados possibilitem ao enfermeiro qualificar e fundamentar sua 

prática, ao incorporar evidências científicas acerca dos fatores de risco associados 

à ICI.  

A Prática Baseada em Evidências é definida de modo geral como o uso dos 

melhores dados clínicos na tomada de decisão ao realizar o atendimento ao 

paciente. Esses dados costumam surgir de pesquisas realizadas por enfermeiros e 

outros profissionais da saúde. Os profissionais estão reconhecendo a necessidade 

de fundamentar suas ações e decisões em dados que confirmam a adequação 

clínica, os bons resultados em termos de custos e a capacidade de gerar resultados 

positivos para os pacientes19. 

Nesse sentido, a possibilidade de elaboração de um fluxograma indicando 

os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes em uso de ICI  justifica a 

realização deste estudo. Espera-se minimizar a ocorrência de hipoglicemia 

diminuindo os danos que a partir dela decorrem, intervindo nos fatores evitáveis e 

previsíveis, aumentando a segurança do paciente, demonstrando, assim, a 

relevância desta pesquisa no cenário de terapia intensiva e na prática da equipe 

de enfermagem. 

A contribuição deste trabalho contempla quatro grandes áreas:  assistência 

de enfermagem,  pesquisa,  ensino e social. Para a assistência de enfermagem, a 

criação de um instrumento em que se espera possibilitar a monitorização dos 

fatores de risco para hipoglicemia em pacientes críticos em uso de infusão contínua 
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de insulina endovenosa, possibilitando uma assistência com maior qualidade e 

segurança, permitindo, dessa forma, um cuidado seguro. Para a pesquisa, a 

ampliação do acervo bibliográfico existente sobre a temática; no ensino, a inclusão 

desta temática nos cursos de graduação e pós-graduação; e no social, promovendo 

a redução de custos no Sistema Único de Saúde (SUS), com impactos redutores 

sobre o tempo de internação. 
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2 BASE CONCEITUAL 

 

2.1 HIPERGLICEMIA EM PACIENTES CRÍTICOS 

 

Em 2010, a ADA propôs o limite de glicemia de 140 mg/dl, a partir do qual 

se define hiperglicemia hospitalar. Porém, em 2013, com novas evidências de risco 

de hipoglicemia, foi estabelecido como valor máximo aceitável 180 mg/dl20-22. 

Hiperglicemia, quando não tratada, pode significar um prognóstico ruim para 

o paciente. O quadro de hiperglicemia no paciente internado é prevalente e alguns 

fatores podem estar associados: um terço dos pacientes ainda não é diagnosticado 

com diabetes. Além disso, o diabetes por si contribui para internações devido à 

maior possibilidade de doenças cardiovasculares, insuficiência renal, acidente 

vascular cerebral ou outras complicações. Finalmente, hiperglicemia pode aparecer 

durante períodos de estresse metabólico agudo ou injúria traumática, desenvolver 

como resultado de cirurgia ou como efeito adverso de tratamentos com 

medicações22. 

Hiperglicemia de estresse é a elevação da glicose na presença de doenças 

agudas. Em pacientes internados é um fenômeno frequentemente observado. Os 

fatores que contribuem para hiperglicemia nestes pacientes incluem a liberação de 

hormônios de estresse (ex.: epinefrina e cortisol), o uso de medicações, tais como 

corticoides e catecolaminas, e a liberação de mediadores, como nos casos de 

sepse ou trauma cirúrgico. Todas as condições citadas inibem a liberação e a ação 

da insulina aumentando, portanto, a neoglicogênese inibindo a síntese de 

glicogênio e dificultando a captação de glicose mediada pela insulina nos tecidos 

periféricos. Soluções intravenosas de glicose colaboram para a hiperglicemia, 

assim como os elevados níveis circulantes de ácidos graxos livres, que competem 

com a glicose como substrato energético para a célula e inibem a ativação do 

receptor de insulina1. 

A hiperglicemia em UTI mostrou mais associação com complicações do 

quadro clínico de pacientes que não possuíam diagnóstico prévio de diabetes, se 

comparados aos pacientes que já possuíam o diagnóstico de diabetes. A 
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associação pode refletir no aumento da gravidade da doença de base, já se sabe 

que a hiperglicemia é um fator que contribui para aumentar a gravidade da doença1. 

Dentre os danos ocasionados pela hiperglicemia podem ser citados: 

suscetibilidade de infecções, que aumentam a possibilidade de evoluir para 

quadros sépticos em paciente grave; distúrbios hidroeletrolíticos decorrentes do 

shift osmótico e da diurese osmótica; a disfunção endotelial, pela intensificação do 

quadro inflamatório; e os fenômenos trombóticos, secundários à geração de 

radicais superóxidos e de citocinas inflamatórias21.  

 

2.2 INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA PARA O CONTROLE GLICÊMICO 

 

A insulina, um hormônio anabólico, é regulada por diversos fatores 

estimuladores e inibitórios. Ela é responsável pelo controle das concentrações 

sanguíneas de glicose e pelo armazenamento de carboidratos, proteínas e lipídios. 

A insulina facilita a utilização de glicose como a principal fonte de energia para a 

maioria dos tecidos do organismo. A insulina é o único hormônio com a capacidade 

de diminuir diretamente o nível de glicemia. Da mesma forma, a insulina facilita o 

aumento no transporte celular de glicose, aminoácidos e ácidos graxos através das 

membranas celulares e modula a síntese metabólica intracelular de ácidos 

nucleicos23. 

A insulina age apenas sobre alguns tipos de tecidos. No entanto, as 

membranas de quase todos os tipos de células do organismo possuem receptores 

de insulina. A ligação da insulina aos seus receptores inicia a ação fisiológica da 

insulina sobre a célula. A insulina plasmática tem uma meia-vida de 

aproximadamente 5 minutos, uma vez que 80% de toda insulina circulante são 

catabolizados pelas células hepáticas e renais23. 

Embasada em vários estudos controlados e randomizados, a recomendação 

da Associação Americana de Diabetes (ADA) e da Associação Americana de 

Endocrinologistas Clínicos é o controle glicêmico moderado com glicemia entre 

140- 180 mg/dl para pacientes críticos em uso de infusão contínua de insulina, que 

consiste em 1 ml de insulina regular humana e 100ml de solução fisiológica, quando 

os pacientes apresentam níveis glicêmicos superiores a180mg/dl20-21. 
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As diretrizes da ADA 2013 reforçam o início de infusão contínua de insulina 

em pacientes críticos para valores acima de 180 mg/dl, com o objetivo de manter a 

glicemia entre 140 e 180 mg/dl, utilizando protocolo que tenha demonstrado eficácia 

e segurança com relação à hipoglicemia. Metas mais rigorosas poderão ser 

interessantes, porém em pacientes selecionados22.  

A diminuição súbita e rápida da glicemia com a insulina permite que a água 

se mova muito rapidamente de volta para dentro das células, acarretando possível 

colapso vascular.  Para evitar o edema cerebral, por exemplo, que pode ocorrer 

quando a barreira hematoencefálica é afetada por desvios extremos de líquido, é 

necessário evitar a hipoglicemia nesse momento. Nesse sentido, deve-se 

administrar a insulina regular em dose baixa por infusão intravenosa contínua, em 

lugar de ser feita por doses intravenosas ou subcutâneas23.  

A administração de insulina venosa por bomba de infusão contínua é o 

sistema mais eficiente, seguro e fácil para controlar a glicemia. Utiliza-se 

preferencialmente a insulina regular humana em soluções de 100 unidades em 100 

ml de solução salina a 0,9% (1 U/ml) com homogeneização do meio. A meia-vida 

curta da insulina venosa, ao redor de 4-5 minutos, permite rápido controle de 

eventuais hipoglicemias, tão logo se suspenda a infusão pela bomba. Recomenda-

se também a utilização de acessos venosos diferentes para a infusão de soluções 

para hidratação, reposição eletrolítica e administração de medicamentos para que 

estes não sejam afetados em uma eventual interrupção da infusão de insulina. A 

enfermagem deve desprezar 10% da solução através do equipo plástico, visto que 

parte da insulina corrente adsorve ao equipo e pode atrasar a ação da insulina. 

Convém efetuar a troca da bolsa de solução pelo menos a cada 6 horas em razão 

da precipitação e perda de efetividade da insulina. Recomenda-se também trocar 

o cateter de infusão8, 20. 

Ainda não há um consenso na literatura sobre o tempo de troca da bolsa de 

solução de insulina, existem literaturas que recomendam a cada 24 horas, ficando 

a cargo de cada instituição a implantação do tempo de troca da solução e do equipo 

de infusão3. 

O ritmo de infusão deve ser ajustado para manter a glicemia no alvo 

desejado, lembrando que quedas glicêmicas exageradas devem ser evitadas, 
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reduzindo-se o ritmo de infusão, enquanto quedas insatisfatórias exigem 

aceleração do ritmo. Desta forma, o comportamento dinâmico da glicemia, 

analisado pelas últimas três medidas, é importante para o ajuste do ritmo de infusão 

de insulina21. 

Durante a infusão endovenosa de insulina, recomenda-se a mensuração da 

glicemia capilar a cada hora, sendo possível aumentar esse intervalo para cada 

duas ou três horas nos pacientes com controle glicêmico dentro da meta 

estabelecida para cada unidade hospitalar20-21.  

A monitorização da glicemia pode ser feita com amostras colhidas de 

diferentes locais, tais como cateteres venosos, arteriais ou “ponta de dedo”. É 

preciso estar atento para não haver contaminação por soluções endovenosas ricas 

em glicose ou prejuízo pela presença de edema, hipoperfusão ou anemia21. 

A hipoglicemia é considerada a principal complicação associada à infusão 

contínua de insulina venosa, entre 4% e 7% dos pacientes críticos em uso de ICI 

desenvolvem a hipoglicemia grave8. 

Os protocolos são recomendações desenvolvidas sistematicamente para 

auxiliar no manejo de um problema de saúde, em uma circunstância clínica 

específica, baseada, preferencialmente, na melhor informação científica. Esses 

protocolos são importantes ferramentas para atualização na área da saúde e 

utilizados para reduzir variação inapropriada na prática clínica24. 

Seguem abaixo dois principais protocolos que surgiram de grandes estudos 

randomizados e que têm sido utilizados para embasar a implantação de protocolos 

em unidades de pacientes graves em uso de ICI: 

 

✓ Protocolo de Leuven 

 

Este protocolo foi descrito por Van den Berg e colaboradores em 2001, a 

partir de um estudo com pacientes cirúrgicos. A faixa glicêmica para este protocolo 

é manter a glicemia entre 80 – 110 mg/dl (ANEXO A)4.  

A partir da elaboração deste protocolo, iniciaram-se os estudos sobre os 

benefícios da ICI em pacientes críticos, sendo observado que a manutenção da 

faixa glicêmica diminuiu a mortalidade e morbidade nesses pacientes. Destaca-se 
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ainda que a adoção do Protocolo de Leuven em unidades hospitalares foi um marco 

para utilização generalizada da insulinoterapia venosa contínua em unidades de 

terapia intensiva de todos os países. Contudo, os resultados de alguns estudos 

também apontam que as chances de hipoglicemias aumentavam nesta faixa 

glicêmica4,8. 

 

✓ Protocolo de Yale 

 

O objetivo deste protocolo é manter uma faixa glicêmica de 80 – 140 mg/dl, 

sendo destinado para pacientes adultos críticos de terapia intensiva, que 

apresentam quadro clínico de hiperglicemia, não é especificamente próprio para 

pacientes com emergências diabética (ANEXO B)8.  

Este protocolo descrito por Goldberg e colaboradores foi elaborado para ser 

controlado pela equipe de enfermagem. Este protocolo exige que as mensurações 

da glicemia sejam realizadas a cada hora no início da infusão8,25.  

Através de um estudo retrospectivo realizado em 2006, o protocolo de Yale 

foi considerado efetivo e seguro para manusear a insulinoterapia8. Observa-se que 

os protocolos existentes têm o objetivo principal de regular a vazão de insulina para 

evitar a ocorrência de hipoglicemias, além de manter dentro de uma faixa glicêmica 

que se considera aceitável para clínica do paciente, de acordo com a escolha do 

protocolo a ser implantado em cada instituição. 

 

2.3 HIPOGLICEMIA E SEUS EFEITOS NO PACIENTE CRÍTICO 

 

A primeira definição de hipoglicemia surgiu com Wipple, em 1938, em que 

se observou sintomas com a queda da glicemia e a melhora desses sintomas com 

a oferta de glicose. Assim, esta passou a ser a tríade de Wipple, usada por alguns 

para caracterizar hipoglicemia. Tal definição não inclui um valor bioquímico 

específico de glicemia. Como os sintomas relacionados à hipoglicemia variam de 

pessoa para pessoa, de acordo com a sensibilidade ao reflexo adrenérgico que 

provoca os sintomas iniciais, podendo variar de acordo com o sexo, idade e 
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doenças concomitantes ou até na mesma pessoa, de acordo com a frequência e 

duração, a definição não abrangia tais variabilidades clínicas26.  

Os sintomas resultam da resposta do sistema nervoso simpático à 

hipoglicemia ou da resposta neuroglicopênica. O hipotálamo reage aos níveis mais 

reduzidos de glicose ao desencadear a resposta adrenérgica, incluindo taquicardia, 

palpitações, tremores e ansiedade. A meta consiste em ativar os hormônios 

contrarreguladores (glucagon, catecolaminas, cortisol, GH) para elevar o nível de 

glicose e proteger os órgãos vitais da hipoglicemia. Isso é feito por meio da 

glicogenólise e da gliconeogênese23. 

A dependência do cérebro, minuto a minuto, da glicose fornecida pela 

circulação resulta da incapacidade do cérebro de queimar os ácidos graxos livres 

de cadeia longa, da falta de glicose armazenada como glicogênio no cérebro adulto 

e da indisponibilidade de cetonas. O cérebro reconhece sua deficiência de energia 

quando o nível glicêmico cai abruptamente para cerca de 45 mg/dl. O termo 

neuroglicopenia refere-se ao grau de hipoglicemia suficiente para provocar 

disfunção cerebral, resultando em alterações da personalidade e deterioração 

intelectual23. 

Considera-se hipoglicemia moderada as taxas glicêmicas abaixo de 70 mg/dl 

e hipoglicemia grave aquela abaixo de 40 mg/dl. As manifestações clínicas de 

hipoglicemia são: sudorese, tremor, taquicardia, palpitação, nervosismo e fome, 

caracterizando a hipoglicemia branda. A moderada apresenta sinais de 

comprometimento do sistema nervoso central, podendo incluir a incapacidade de 

se concentrar, cefaleia, tontura, confusão e lapsos de memória. Tratando-se da 

hipoglicemia grave, o paciente apresenta desorientação, convulsões, dificuldade de 

despertar do sono ou perda da consciência. É necessária a correção imediata desta 

hipoglicemia antes que cause dano celular5,20-21. 

A incapacidade do doente crítico em utilizar mecanismos de defesa contra 

hipoglicemia já foi apontada como motivo suficiente para não usar metas glicêmicas 

muito rígidas, como já citado acima, valores menores de 100 mg/dl21. 

A hipoglicemia é a emergência médica endocrinológica mais frequente, de 

fácil tratamento e da qual a maioria dos pacientes se restabelece completamente, 

sem sequelas, desde que devidamente diagnosticada e tratada prontamente26. 
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Existem condições no paciente crítico em uso de ICI que aumentam as 

chances de ocorrência de hipoglicemia. Dentre os fatores de risco existentes, são 

destacados alguns na literatura: não padronização da via de coleta de sangue para 

aferição da glicemia; atrasos nas aferições da glicemia; ajustes inadequados da 

vazão da infusão da insulina endovenosa descritos nos protocolos glicêmicos; e 

ausência ou inadequado suporte nutricional12. 

 

2.4 SEGURANÇA MEDICAMENTOSA DO PACIENTE 

 

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lança o Programa de 

Segurança do Paciente, reconhecendo que os eventos adversos (EA) decorrentes 

da assistência prestada em unidade de saúde se tornaram um problema de saúde 

pública27.  

O Ministério da saúde em seu projeto “Melhorando a Segurança do Paciente 

em larga escala no Brasil” cita como fonte a revista do Instituto de Estudos de 

Saúde Suplementar (IESS) de 2016 e aponta que os EA ocupam de 1ª a 5ª causa 

de óbitos no Brasil. Destaca-se ainda o custo de 15,5 bilhões pela insegurança na 

assistência hospitalar27.  

No Brasil, a partir da Portaria GM/MS nº 1377, de 09 de julho de 2013, e da 

Portaria GM/MS nº 2095, de 24 de setembro de 2013, ficam instituídas, 

respectivamente, a Política Nacional de Segurança do Paciente e as ações que 

assegurem a segurança do paciente. São descritas 6 metas para serem alcançadas 

através destas portarias: cirurgia segura; higiene das mãos; identificação dos 

pacientes; prevenção de quedas; segurança medicamentosa; e úlcera por pressão. 

Dentro destas portarias estão contidos protocolos para cada uma destas metas, 

dentre eles: PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E 

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS28-29.  

Existem etapas que devem ser respeitadas no momento de dispensar uma 

medicação para utilização em um paciente. O processo de prescrição, dispensação 

e administração de medicamentos a pacientes nas instituições de saúde possui 

uma dinâmica complexa que deverá contar com diferentes profissionais de saúde: 
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o médico, o farmacêutico, o técnico de farmácia, o enfermeiro e o técnico de 

enfermagem, e até mesmo o próprio paciente.  

No processo de gestão do risco de utilização do medicamento, o 

envolvimento de equipes multidisciplinares revela-se particularmente importante 

para o desenvolvimento e implementação de procedimentos dirigidos à segurança 

do medicamento, bem como na sua monitorização, em uma perspectiva de 

melhoria contínua11. 

Cabe ao enfermeiro como profissional participante destas etapas a recepção 

do medicamento e a confirmação entre a prescrição médica e o que foi enviado 

pela farmácia. Após a administração da medicação, a monitorização e a vigilância 

do paciente deverão ser um processo contínuo, sendo da responsabilidade de 

todos os profissionais envolvidos (médico, enfermeiro e farmacêutico)11. 

É definido como Uso seguro de medicamentos: inexistência de injúria 

acidental ou evitável durante o uso dos medicamentos. O uso seguro engloba 

atividades de prevenção e minimização dos danos provocados por eventos 

adversos, que resultam do processo de uso dos medicamentos30. 

O Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP) define 

medicamentos potencialmente perigosos àquelas que possuem um aumento no 

risco de danos importantes aos pacientes devido a falhas no momento em que se 

coloca em prática o processo de utilização. São também denominados 

medicamentos de alto risco ou medicamentos de alta vigilância. Os erros que 

ocorrem com esses medicamentos não são os mais frequentes, porém suas 

consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões permanentes 

ou a morte.  

Diversas organizações dedicadas à segurança do paciente no mundo, 

dentre elas o ISMP, recomendam aos profissionais de saúde que conheçam seus 

riscos e programem práticas para minimizar a ocorrência de erros envolvendo este 

grupo de medicamentos nos diferentes locais de prestação de serviço. A insulina 

regular utilizada no preparo da ICI faz parte da lista de medicamentos 

potencialmente perigosos31. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo misto de abordagem quanti-qualitativa, do tipo 

descritiva e exploratória, acerca dos fatores de risco para hipoglicemia nos 

pacientes que utilizam a ICI.  Para realização de um estudo de abordagem 

quantitativa é necessário identificar um problema de pesquisa e elaborar questões 

que demonstrem a relevância do estudo.  

Na grande maioria das vezes, em uma pesquisa quantitativa, é preciso iniciar 

o estudo a partir de uma teoria ou de um modelo conceitual, em que utilizando o 

raciocínio dedutivo são feitas predições de como o fenômeno ocorreria, caso fosse 

confirmada a teoria. Os conceitos são chamados de variáveis, assim chamado pelo 

fato de indicar algo que varia. Neste tipo de pesquisa, procura-se compreender 

como e por que as coisas variam, além de compreender a influência de uma 

variável na mudança de outras19. Desta forma, realizou-se uma revisão integrativa 

a fim de identificar os fatores que associados ao uso de ICI são capazes de 

influenciar na ocorrência de hipoglicemia. Esta revisão foi utilizada posteriormente 

para embasar o levantamento de dados nos prontuários, como é descrito no tópico 

coleta de dados. 

Durante a realização de uma pesquisa qualitativa, o projeto de pesquisa se 

desenvolve à medida que o estudo progride. Não existe um padrão que exija a 

revisão da literatura antes da coleta de dados, existem autores que defendem a 

revisão da literatura após a coleta de dados.  O objetivo desse tipo de pesquisa é 

desenvolver uma teoria que explique o fenômeno estudado da forma que ele existe. 

O estudo qualitativo reflete o desejo de realizar a pesquisa se baseando nas 

realidades e na concepção de quem está sendo estudado. As teorias que são 

criadas a partir de estudos qualitativos podem ser submetidas a testes controlados 

em pesquisas quantitativas19. Neste estudo, o enfermeiro pode descrever o seu 

conhecimento sobre os fatores de risco nos pacientes atendidos na UTI e que 

realizam a ICI, podendo descrever aquilo que é sabido e visto pelos mesmos 

durante assistência prestada a estes pacientes. 
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Afirma-se que a pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno ou as relações que 

existem entre as variáveis que foram obtidas após a utilização de coleta de dados 

padronizada, por exemplo, o questionário e a observação sistemática31. Através da 

pesquisa realizada nos prontuários foi possível descrever a relação das variáveis 

encontradas nos documentos e assim analisar a sua relação com o fenômeno 

estudado, que se trata da hipoglicemia nos pacientes em uso de ICI. 

Já na pesquisa exploratória é possível realizar um aprofundamento de ideias 

ou a descoberta do que era intuição. Este tipo de estudo permite uma maior 

afinidade com o problema, trazendo clareza para o mesmo32. 

 

3.2 CENÁRIO  

 

O cenário que foi escolhido para a pesquisa é a Unidade de Terapia Intensiva 

de um hospital público estadual, localizado no município de Niterói-RJ. Inaugurado 

em 1945 como sanatório para tratar doentes da tuberculose, foi desativado em 

1970 e voltou à ativa em 1978, já como Hospital Geral e Maternidade. Desde então, 

funciona com emergência aberta, oferecendo uma série de serviços de média e alta 

complexidade.  

O hospital dispõe de um total de 237 leitos, distribuídos da seguinte forma: 

30 leitos no Centro de Tratamento Intensivo para adultos, 13 leitos na Unidade de 

Tratamento Intensivo neonatal, 05 na unidade intermediária neonatal, 20 leitos na 

sala verde, 09 leitos na sala amarela, 05 leitos na emergência pediátrica, 05 na 

unidade de pós-operatório, 42 na clínica médica feminina, 48 na clínica médica 

masculina e 60 leitos na maternidade. 

Atualmente, a unidade hospitalar de esfera estadual possui uma gestão 

mista, na qual os recursos de materiais e parte dos recursos humanos são geridos 

por uma organização social intitulada Instituto Sócrates Guanaes- ISG, empresa 

que tem sua origem no estado da Bahia. Ainda nesta unidade existem funcionários 

com vínculo estatutário que ingressaram através de concurso público, sendo 

geridos pela secretaria estadual de saúde. 
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O campo selecionado para o desenvolvimento da pesquisa trata-se de um 

complexo de terapia intensiva, que é dividido da seguinte forma: Centro de 

Tratamento Intensivo - CTI A com 11 leitos, CTI B com 09 leitos e o CTI C com 10 

leitos, totalizando 30 leitos de CTI.  

A clientela atendida na unidade de terapia intensiva adulta é heterogênea, 

com faixa etária que varia de 20 a 80 anos, sendo rotineiramente submetida a 

tratamentos clínicos e cirúrgicos. 

O setor possui um esquema de insulinoterapia venosa que é iniciada a partir 

dos seguintes critérios: duas glicemias maiores que 180 ou uma glicemia maior que 

340 mg/dl.  A solução padrão utilizada no setor é de SF 0,9% 99 ml + insulina 

regular 1 ml. 

Segue no quadro abaixo o modelo transcrito do protocolo institucional 

utilizado no CTI A, B e C. Este protocolo se baseia nas recomendações realizadas 

pela ADA e AACE, que recomendam um alvo glicêmico de 140 – 180 mg/dl. 
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Quadro 1 - Modelo transcrito do protocolo institucional utilizado no CTI A, B e C, 
Rio de Janeiro (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Manutenção  

DUA 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Transcrição do esquema de insulinoterapia venosa utilizada no CTI A, B e C. 

ESQUEMA DE INSULINOTERAPIA VENOSA 

DUAS glicemias maiores que 180 ou UMA maior que 340, iniciar o 
esquema descrito: 

DRIPPING DE INSULINA – SF 0,9% 99 ml + insulina regular 1ml 

Glicemia Infusão Inicial Bolus venoso 

181-250 2ml/h ------------- 

251-300 2ml/h 2ml da solução 

300-340 3ml/h 4ml da solução 

>341 4ml/h 6 ml da solução 

Glicemia Conduta 

<70 

Suspender infusão 

Checar dieta ou SG 

Comunicar enfermeiro e/ou médico 

Administrar imediatamente 3 ampolas de glicose a 50% 

70 – 99 

Suspender infusão 

Checar de hora em hora por até 6 horas 

Após 6h, se mantiver entre 70 e 99, checar de 2/2h por 
24 

Se > 140 =reiniciar o dripping com infusão anterior 1ml/h 

100-140 Reduzir infusão em 50 % 

141-180 META ATINGIDA – MANTER INFUSÃO 

>180 Seguir tabela abaixo 

Manutenção  
DUAS glicemias maiores que 180 ou UMA glicemia maior que 340: 

Glicemia Infusão <10ml/h Infusão >10ml/h 

181-200 1ml/h + 2ml/h+ 

201-240 2ml/h+ 3ml/h+ 

241-300 3ml/h+ 4ml/h+ 

>300 Bolus de 3ml/h e 
bomba +2ml/h 

Bolus de 5ml/h e 
bomba +2ml/h 
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3.3 AMOSTRA 

 

Foram utilizados dois tipos de amostra no desenvolvimento deste estudo: a 

primeira foi o levantamento realizado nos prontuários e a segunda foi a entrevista 

com os enfermeiros do CTI A, B e C. 

Através de um profissional da tecnologia da informação responsável pelo 

sistema de informatização, foi realizado filtro a fim de selecionar apenas prontuários 

do período de dezembro/2015 a dezembro/2016 e através da palavra insulina 

nos prontuários de pacientes que utilizaram a medicação. Esta seleção deu origem 

a uma listagem com 237 prontuários, sendo entregue à pesquisadora. Vale 

destacar que o levantamento foi favorecido, pois todos os prontuários a partir de 

dezembro de 2015 sofreram o processo de informatização. O programa de 

computador responsável pela gestão dos mesmos é denominado SoulMV. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram selecionados somente 

prontuários de pacientes que fizeram uso de ICI e apresentaram hipoglicemia, 

sendo incluídos no estudo 27 prontuários. Foram excluídos os prontuários de 

pacientes que possuíam prescrição de esquema de insulina regular e prescrição de 

insulina NPH somente. 

Após o levantamento nos prontuários, seguiu-se para as entrevistas com os 

enfermeiros que atuam no CTI A, B e C da referida instituição. Em um total de 24 

enfermeiros, o CTI conta em sua distribuição de pessoal nos turnos diurnos e 

noturnos com escala de 12x60, utilizando seis equipes com quatro enfermeiros, 

sendo distribuídos por plantão: dois enfermeiros no CTI A, um enfermeiro no CTI B 

e um enfermeiro no CTI C, totalizando 24 enfermeiros. 

Foi considerado como critério de inclusão para este estudo enfermeiros que 

possuíam experiência com pacientes críticos em CTI com no mínimo um ano. 

Foram excluídos do estudo os enfermeiros que estiverem ausentes da unidade no 

período da coleta de dados, em ocasião de férias, atestados e licença 

médica. Neste estudo participaram 22 enfermeiros, visto que um profissional se 

encontrava de férias e outro de licença médica no momento da coleta de dados. 
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Foi explicado aos enfermeiros o objetivo da pesquisa e após aceitarem a 

participar da pesquisa receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (APÊNDICE A). 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu em três etapas que seguem abaixo: 

Etapa 1: foi realizada uma revisão integrativa de literatura a fim de alcançar 

o subsídio para a continuidade das etapas seguintes desta pesquisa. A revisão 

integrativa de literatura é um método incorporado em diversas áreas do saber por 

possibilitar a sistematização do conhecimento científico, a aproximação sobre a 

problemática apreciada, facilitando o estreitamento sobre um panorama evolutivo 

temático retratado por diferentes autores, gerando, assim, subsídios às pesquisas 

posteriores33. 

A realização de estudos integrativos tem suas origens na PBE (Práticas 

Baseadas em Evidências), que prevê modalidades de identificação e de diagnóstico 

para a solução de problemas clínicos reais, embasando o processo de tomada de 

decisão mais assertivo de profissionais, tendo como princípios a valoração do 

processo crítico de avaliação e de verificação das evidências científicas existentes. 

Para a sua realização seis etapas cruciais foram respeitadas e delineadas: a 

definição da questão norteadora; a definição dos critérios de seleção dos artigos; a 

seleção das publicações que compuseram a amostra da revisão; a descrição dos 

achados nos artigos selecionados; interpretação dos resultados; e relato final da 

revisão34-35. 

A revisão foi norteada pela seguinte questão: Existem fatores de risco que 

associados ao uso de ICI aumentam a chance do paciente crítico desenvolver 

hipoglicemia na UTI? 

Os estudos foram obtidos no período de março a abril 2017 pelo acesso 

através das bases de dados pertencentes à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde - Lilacs, Medical 

Literature Analysis and Retrievel System Online – Medline/Pubmed e Base de 

Dados de Enfermagem- Bdenf. Foram utilizados no processo de busca os 
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descritores: insulina, fator de risco, hipoglicemia. Na base de dados Pubmed foram 

utilizados os seguintes Mesh Therms: insulin, hipoglycemia, intensive care unit. Em 

ambas as buscas, utilizou-se o operador booleano and. 

Como critério de inclusão, estabeleceu-se os artigos que abordaram os 

fatores de risco para hipoglicemia associada à insulina venosa contínua em 

população adulta, no intervalo temporal de 2011 a 2016. Foram incluídos artigos 

em inglês, espanhol e português  e todos os níveis de evidência científica. 

Consideraram-se inelegíveis ao processo revisional as publicações que não 

se encontravam disponíveis em full-text e artigos duplicados. O percurso percorrido 

no processo de busca é demonstrado através da Figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama de fluxo de busca 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

Posteriormente, os estudos foram avaliados quanto ao seu nível de 

evidência científica. Assim sendo, foram categorizadas em Nível I: as evidências 

oriundas de revisões sistemáticas ou meta-análise de ensaios clínicos 

Estalebecimento de 
chaves de busca, intervalo 
temporal e base de dados

Descritores:Insulina, Fator 
de risco, Hipoglicemia

Mesh Therms: insulin, 
hipoglycemia, intensive care 

unit

Artigos identificados: 

LILACS: 04; MEDLINE: 
281; BDENF: 01;PUBMED: 

87

Aplicação de critérios 
de inclusão e exclusão 

estabelecidos:
LILACS:03; MEDLINE:16; 
BDENF: 01; PUBMED:59

Remoção de estudos 
duplicados

LILACS: 01;MEDLINE:01; 
BDENF:0; PUBMED: 0

Quantitativo pós-
retirada de estudos 

em duplicidade:

LILACS: 02  
MEDLINE: 15 
BDENF: 01  

PUBMED: 59

Seleção de artigos 
disponíveis em full-

text
LILACS: 01 

MEDLINE:15
BDENF: 01

PUBMED: 28

Elegíveis ao 
processo 
revisional 
integrativo
LILACS: 01

MEDLINE:04
BDENF: 01

PUBMED: 05

Totais incluídos:

11 estudos
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randomizados controlados ou provenientes de diretrizes clínicas baseadas em 

revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; Nível II: 

evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado 

bem delineado; Nível III: evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados 

sem randomização; Nível IV: evidências provenientes de estudos de coorte e de 

caso-controle bem delineados; Nível V: evidências originárias de revisão 

sistemática de estudos descritivos e qualitativos; Nível VI: evidências derivadas de 

um único estudo descritivo ou qualitativo; e Nível VII: evidências oriundas de 

opiniões de autoridades e/ou relatórios de comitês de especialistas36 . 

A revisão integrativa embasou a elaboração do instrumento de coleta de 

dados utilizado na etapa dos prontuários, além de ser usado nas discussões dos 

demais resultados, incluindo as entrevistas com os enfermeiros. Os resultados 

extraídos dos 11 artigos que compuseram a amostra revisional são apresentados 

no capítulo 4 referente à apresentação e discussão dos resultados. 

Etapa 2: nesta etapa da pesquisa foram levantados dados dos prontuários 

de pacientes internados no CTI A, B e C, no período de dezembro de 2015 a 

dezembro de 2016, que fizeram o uso de ICI e apresentaram hipoglicemia. A coleta 

se deu do período de julho a agosto de 2017. Através dos prontuários foi possível 

realizar a pesquisa de análise documental, este tipo de pesquisa pode utilizar 

documentos escritos ou não escritos, sendo possível analisar fotos, vídeos, dentre 

outros. O documento utilizado neste tipo de coleta servirá para esclarecer através 

do seu conteúdo determinadas questões e contribuir com evidências para outras, 

de acordo com o objetivo do pesquisador 37. 

Através do software Magpi é possível elaborar um questionário que é 

preenchido pelo pesquisador e funciona como um banco de dados (APÊNDICE A). 

O questionário pôde ser elaborado com questões pertinentes à temática que 

envolve a pesquisa e torna-se de interesse do pesquisador. Assim, para esta 

pesquisa, o questionário criado no software foi fundamentado a partir dos 

resultados da revisão integrativa realizada na primeira etapa da pesquisa. Foi 

dispensado o uso do TCLE nesta etapa, uma vez que os pacientes aos quais 

pertenciam estes prontuários utilizados na pesquisa já haviam recebido alta ou ido 

a óbito, conforme descrito no APÊNDICE B.  
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Os prontuários foram analisados com o objetivo de identificar os fatores de 

risco para hipoglicemia em pacientes em uso de ICI. Nesta etapa foi observado se 

os pacientes que fizeram hipoglicemia enquanto realizavam a ICI possuíam os 

fatores de risco encontrados na literatura. 

Estando em posse da listagem dos prontuários de pacientes que fizeram uso 

de insulina no período já mencionado, realizou-se o acesso ao balanço hídrico, 

que se trata de todas as infusões orais e venosas que o paciente recebe ao longo 

do dia, sendo possível calcular ganhos e perdas de líquidos. O balanço hídrico 

registra também os sinais vitais e valores glicêmicos. Após encontrar a faixa 

glicêmica que conferiria hipoglicemia (< 70 mg/dl), seguia o acesso nas prescrições 

para confirmação do uso da ICI. Os prontuários que possuíam estas duas 

condições citadas se tornaram elegíveis para a pesquisa a saber pacientes que 

fizeram hipoglicemia em uso de ICI, 27 prontuários foram incluídos no estudo. 

Foi utilizado como identificação dos prontuários selecionados para a 

pesquisa a sigla P001 a P027, isto é, do prontuário 001 ao prontuário 027. 

Etapa 3:  realizou-se através de entrevista utilizando como instrumento de 

coleta um questionário com perguntas referentes à identificação e questões que 

possibilitavam descrever o conhecimento dos enfermeiros acerca dos fatores de 

risco para hipoglicemia em pacientes críticos em uso de ICI (APÊNDICE C). A 

pesquisadora realizou abordagem com os enfermeiros nos seus respectivos 

plantões, apresentando a pesquisa e informando que o seu campo de investigação 

seria a referida unidade, e detalhou o objetivo do estudo e a possível participação 

dos mesmos.  

As entrevistas foram realizadas nos plantões de cada enfermeiro, em seus 

respectivos turnos diurno ou noturno.  Os participantes que escolheram o horário 

mais adequado para participar da entrevista, com duração em torno de 20 minutos. 

O local utilizado foi o posto de enfermagem.  

Os enfermeiros receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e o questionário para o autopreenchimento. A pesquisadora utilizou 

questionário: instrumento que possui um conjunto de questões, que poderão ser 

respondidas pelo participante do estudo ou pesquisador ou poderão ser gravadas 

após o consentimento do mesmo32. Foram acompanhados todos os 
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preenchimentos dos questionários, permanecendo presente para esclarecer 

dúvidas e recolher imediatamente após os mesmos serem respondidos. Não foram 

entregues gabaritos após responderem aos questionários para não ocorrer viés na 

pesquisa, já que os participantes não foram entrevistados em uma única ocasião, 

considerando que cada enfermeiro foi entrevistado em seu respectivo plantão. 

As três etapas acima deram condições e subsídios para a elaboração de um 

fluxograma, com o qual se espera a minimização dos fatores de risco para 

hipoglicemia associados ao uso de ICI. 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O Tratamento dos dados ocorreu em três etapas: 

Etapa 1: os artigos selecionados através da busca nas bases de dados 

foram avaliados primeiramente pelo resumo e aqueles que estavam de acordo com 

os critérios de inclusão foram lidos na íntegra e dispostos no Quadro 2 (APÊNDICE 

D). O quadro mencionado possui os seguintes itens: Título do artigo; Base de 

dados; Idioma e Ano; Nível de evidência. 

Os fatores de risco que foram extraídos dos 11 artigos selecionados como 

amostra final estão descritos no Quadro 3. Assim, foi possível levantar os fatores 

de risco para hipoglicemia durante a ICI evidenciados na literatura e responder a 

um dos objetivos deste estudo. 

Etapa 2: os dados coletados através do software Magpi foram exportados 

para o Microsoft Excel versão 2016, o próprio software possui este mecanismo.  

Após realizar a análise dos dados e a transcrição dos mesmos, foram encontrados 

09 fatores de riscos que corroboram com fatores encontrados na literatura. 

Posteriormente, os dados foram organizados e explorados em tabelas. Os 

resultados foram apresentados em tabelas que expressam a frequência e 

percentual de cada dado encontrado. Realizou-se análise estatística descritiva dos 

dados coletados, além de serem cruzados com a literatura e entrevistas. Esta etapa 

respondeu ao segundo objetivo desta pesquisa. 

Etapa 3: após a coleta de dados com os enfermeiros, os dados foram 

tratados com a análise de conteúdo segundo Bardin. Este método possibilita 
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descobrir os núcleos de sentido, de acordo com a quantidade de vezes que os 

mesmos são mencionados, podendo significar algo que reflita no alcance de dados 

que contemplam o objeto de pesquisa. O conteúdo das entrevistas respeitou as 

etapas exigidas por Bardin: Pré-análise; Exploração do material ou codificação; 

Tratamento dos resultados; Inferência e interpretação38.  

Durante a pré-análise, as entrevistas foram transcritas para Microsoft Word, 

sendo identificadas com a sigla E1 a sigla E22 que significa Entrevista 1 a Entrevista 

22. Foram transcritas todas as falas dos enfermeiros de acordo com as respostas 

de cada pergunta pertencente ao questionário (APÊNDICE C).  

Neste primeiro momento, após transcrição das entrevistas, foram realizadas 

leituras flutuantes possibilitando uma melhor afinidade com o conteúdo. Os textos 

transcritos foram lidos exaustivamente visando encontrar palavras ou frases que 

expressavam sentido homogêneo e que se repetiam. 

Cada palavra ou frase de sentido foi considerado unidade de registro (UR). 

Desse modo, foram contabilizadas 50 UR, através delas foram analisadas as UR 

que se repetiam e possuíam homogeneidade, dando origem às unidades temáticas. 

As UR que possuíam o mesmo sentido foram identificadas por cores (vermelho, 

azul, lilás e marrom). 

A partir da identificação das UR que se repetiam, foram encontradas as 

seguintes unidades temáticas: Suporte Nutricional; Atrasos nas aferições 

glicêmicas; Ajustes inadequados do protocolo de insulina; e Instabilidade 

hemodinâmica. 

A análise e tratamento da categorização utilizam a aproximação ou 

distanciamento das unidades de registros a partir de critérios que foram definidos 

anteriormente e que possibilitam verificar o que existe em comum entre os 

elementos. Para seguir com a construção da análise de conteúdo e, 

respectivamente, a formação de categorias, é necessário utilizar as seguintes 

regras: 1. Regra da exaustividade: todos elementos que surgiram dos documentos 

devem compor a análise; 2. Regra da representatividade: a amostra deve ser 

representativa do universo inicial; 3. Regra da homogeneidade: os documentos 

escolhidos devem respeitar os critérios de escolha; 4. Regra de pertinência: a 

análise deve ter correlação com o objetivo proposto pela pesquisa38.  
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A partir das etapas detalhadas acima, surgiram as seguintes categorias, 

através das respectivas unidades temáticas: 

Unidade Temática: Suporte Nutricional (16 UR) – 24% 

Categoria 1: Suporte Nutricional Descontinuado ou Ausente  

 

Unidade Temática: Atrasos nas aferições glicêmicas (14 UR) – 21% e 

Ajustes inadequados do protocolo de insulina (14 UR) – 21% 

Categoria 2: Desvio e uso inadequado do protocolo de insulina 

 

Unidade Temática: Instabilidade hemodinâmica (6 UR) – 9% 

Categoria 3: A influência da instabilidade hemodinâmica na ocorrência de 

hipoglicemia 

Os resultados da entrevista foram comparados com materiais produzidos na 

literatura acerca da temática sobre hipoglicemia em pacientes em uso de ICI. Os 

dados da literatura serviram de embasamento para analisar o conhecimento que os 

enfermeiros possuem acerca da temática já mencionada e encontrar nos 

prontuários os fatores de risco registrados com o intuito de responder ao terceiro 

objetivo desta pesquisa. Assim foi realizada a triangulação dos dados advindos da 

entrevista, da literatura e dos prontuários.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa com parecer 2.103.348 e CAAE 66911917.4.0000.5243 atendeu 

aos preceitos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 

2012), baseado nas normas de pesquisa envolvendo seres humanos35. Os 

objetivos e finalidades da pesquisa foram esclarecidos, sendo assegurado o 

anonimato dos participantes.  A coleta de dados ocorreu após esclarecidas todas 

as dúvidas e assinatura do TCLE (APÊNDICE A).  

É necessário ressaltar que para a coleta de dados feita nos prontuários não 

foi utilizado o TCLE, tendo em vista que os pacientes já haviam recebido alta ou ido 

a óbito (APÊNDICE E).   
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O projeto foi submetido à Plataforma Brasil, sendo anexada a autorização de 

entrada no campo através da assinatura do diretor responsável pela unidade de 

saúde. Após geração da folha de rosto, o projeto foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CEP/UFF), em atenção à 

Resolução 466/2012 que incorpora na ótica do indivíduo e das coletividades os 

quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência 

e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à 

comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado39.  

Considerando que o estudo poderia oferecer risco psicológico mínimo para 

o participante, caso este sentisse algum desconforto diante das questões 

abordadas, foi assegurado ao mesmo o direito de declinar da pesquisa em qualquer 

fase do estudo. 

 O benefício da pesquisa é de caráter coletivo, que através do qual se espera 

a minimização de danos desnecessários aos pacientes críticos, além de permitir 

que o profissional enfermeiro realize assistência segura durante os cuidados 

ofertados por ele e sua equipe ao paciente assistido. 

Os resultados do estudo serão utilizados apenas para fins acadêmicos, 

sendo que a guarda do mesmo será de responsabilidade do pesquisador. O acesso 

aos dados será feito somente através do contato com os pesquisadores. A 

divulgação dos resultados ocorrerá sob a forma de apresentação em eventos 

científicos e produção de artigos. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 FATORES DE RISCO PARA HIPOGLICEMIA: EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 

PARA NORTEAR AS AÇÕES NA PRÁTICA 

 

Esta etapa da pesquisa contempla o objetivo do estudo que busca identificar 

na literatura os fatores de risco para hipoglicemia durante a ICI.   

Foram selecionados n=11 artigos para compor a pesquisa após critérios de 

inclusão e exclusão e leitura dos mesmos. O ano de maior publicação sobre o tema 

dos estudos eleitos foi o ano de 2014, com quatro estudos, seguido pelos anos de 

2013, 2015 e 2016 com n=2 estudos, respectivamente, e o ano de 2012 com um 

único estudo associado à temática (Quadro 2). 

A base de dados que retornou maiores resultados foi a Pubmed com n=5 

estudos, seguida da base Medline com n=4 estudos e as bases LILACS e BDENF 

com apenas n=1 estudo cada. A língua predominante foi a inglesa com n= 8 

estudos, seguida das línguas portuguesa (n= 2) e espanhola (n= 1).  

Estudos de Nível de evidência IV foram predominantes. Não houve 

publicações no ano de 2011. 

 

Quadro 2 - Título dos estudos elegíveis ao processo de revisão, base de dados, 
ano, idioma e nível de evidência. Niterói (2017) 

Título do artigo 
Base de 

dados 

Idioma e 

ano 

Nível de 

evidência 

Glycemia management in critical care patients50 PUBMED 
Inglês 

2012 
NÍVEL V 

Comparasion of the efficacy and safety of two differente 

insulin infusion protocols in the medical intensive care40. 
PUBMED 

Inglês 

2013 
NÍVEL IV 

Computerization of the Yale insulin infusion protocol and 

potential insights into causes of hypoglycemia with 

intravenous insulin55. 

MEDLINE 
Inglês 

2013 
NÍVEL IV 
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Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

A seguir será demonstrado um quadro com a síntese dos principais fatores 

de risco encontrados nos estudos levantados. 

 

Quadro 3- Síntese do conhecimento produzido a partir das produções incluídas na 
revisão. Niterói (2017) 

Fatores de risco para hipoglicemia em pacientes que usam 

infusão contínua de insulina endovenosa na unidade de 

terapia intensiva43. 

LILACS 
Português 

2014 
NÍVEL V 

Reducing the risk of hypoglycemia associated with 

intravenous insulin: experience with a computerized insulin 

infusion program in 4 adult intensive care units46. 

PUBMED 
Inglês 

2014 
NÍVEL III 

Control glucémico em el enfermo crítico: comparación de 

dos protocolos de insulinización intravenosa17.  
MEDLINE 

Espanhol 

2014 
NÍVEL IV 

Hypocaloric enteral nutrition protects against hypoglycemia 

associated with intensive insulin therapy better than 

intravenous dextrose52. 

MEDLINE 
Inglês 

2014 
NÍVEL VI 

Metabolic management during critical illness: glycemic 

control in the ICU54. 
MEDLINE 

Inglês 

2015 
NÍVEL I 

Fatores predisponentes para hipoglicemia: aumentando a 

segurança do paciente crítico47. 
BDENF 

Português 

2015 
NÍVEL IV 

Predisposing factors for hypoglycemia and its relation with 

mortality in critically ill patients undergoing insulin therapy in 

intensive care unit42. 

PUBMED 
Inglês 

2016 
NÍVEL IV 

Minimization of hypoglycemia as an adverse event during 

insulin infusion: further refinement of the Yale protocol41. 
PUBMED 

Inglês 

2016 
NÍVEL III 

Classificação 
dos riscos 

para 
Hipoglicemia 

Principais fatores Conduta 

Riscos 
evitáveis 

1 - *Alvo Glicêmico Intensivo41,46,54; 
 
2 - Suporte Nutricional Inadequado ou 
descontinuado43,47,50,51-52; 
 

1 - Escolher algoritmo que não utilize 
alvo glicêmico intensivo41,54; 
 
2 - Atentar para o retorno ou oferta da 
dieta assim que for possível51,52-54; 
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Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

Serão descritos aqui, consecutivamente, os fatores encontrados na literatura 

e a quantidade de estudos em que eles foram levantados: alvo glicêmico intensivo 

(04); suporte nutricional inadequado ou descontinuado (04); não padronização da 

via de aferição da glicemia (04); atraso nas aferições da glicemia (04); uso de  

1drogas vasoativas (04); falência orgânica (02); ajustes inadequados do protocolo 

de insulina venosa por parte dos profissionais (02); insuficiência renal aguda e 

crônica (02); hemodiálise (01); sepse (02); hemoglobina glicada (HbA1c) (01); 

                                                             
*Alvo Glicêmico são valores de referência para manutenção da taxa de glicose na corrente sanguínea, a 
ADA recomenda um alvo glicêmico de 140 – 180mg/dl 22. 
 

3 - Não padronização da via de aferição da 
glicemia43,50,54,59; 
 
4 - Atrasos nas aferições da glicemia41,43,46; 
 
5 - Ajustes inadequados do protocolo de 
insulina venosa por parte dos 
profissionais42,43; 
 
6 - Característica do protocolo de insulina 
venosa (dirigido para 2h ou 4h a verificação da 
glicemia)55; 
 
7 - Drogas vasoativas43,50,54,59; 

3 - Escolher a via mais fidedigna de 
acordo com a clínica do paciente para 
aferição da glicemia59; 
 
4 - Respeitar as recomendações 
horárias de aferição da glicemia 
guiado pelo protocolo institucional49; 

55; 
5 - Treinamento da equipe de 
enfermagem para implantação de um 
algoritmo na unidade56; 
 
6 - Atentar para escolha do algoritmo 
que confira segurança e manutenção 
dos níveis glicêmicos dentro da faixa 
alvo56; 
 
7 - Aferir a glicemia por sangue 
arterial ou venoso43,50,54,59. 

Riscos 
inevitáveis 

-  Diabetes 43; 
 
- Falência orgânica 42, 43; 
 
- Insuficiência renal aguda e crônica43, 46; 
 
- Hemodiálise 43; 
 
- Sepse 43, 44; 
 
-Hemoglobina glicada (HbA1c) 42; 

 

- Doença hepática43. 

INTENSIFICAR A VIGILÂNICA DA 
GLICEMIA. 



44 

 

característica do protocolo de insulina venosa com orientação de 2h ou 4h para 

verificação da glicemia (01);  diabetes (01); doença hepática (01).  

Os fatores de risco levantados na literatura foram utilizados para embasar a 

pesquisa dos prontuários e analisar o conhecimento dos enfermeiros. Através dos 

mesmos foi elaborado um instrumento (APÊNDICE B) utilizado na pesquisa dos 

prontuários que será apresentado a seguir. 

 

4.2 FATORES DE RISCOS PARA HIPOGLICEMIA ASSOCIADOS AO USO DE 

ICI: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Foram pesquisados 27 prontuários de pacientes que estiveram internados 

no CTI A, B e C, no período de dezembro/2015 a dezembro/2016, a fim de 

identificar a presença dos fatores de risco para hipoglicemia durante o uso de ICI.  

Segue abaixo a Tabela 1 com a caracterização dos usuários, os quais 

pertenciam os prontuários utilizados na pesquisa. 

 

Tabela 1 - Caracterização do perfil demográfico dos pacientes em uso de ICI 
internados no período de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 evidenciados 

nos prontuários. Niterói, 2017 (N=27) 
 

CATEGORIA F % 

Sexo 
Masculino 14 52 

Feminino  13 48 

Idade 

20 a 40 anos 4 15 

41 a 60 anos 6 22 

61 a 80 anos 11 41 

81 a 100 anos 6 22 
 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 
 

A faixa etária com maior prevalência de hipoglicemias em uso de ICI, 

registrando 41% dos pacientes, é de 61 a 80 anos, enquanto a faixa etária de 20 a 

40 anos apresentou um percentual de 15% das ocorrências de hipoglicemias.  

No que se refere à varável sexo, observa-se que 52% dos episódios de 

hipoglicemia ocorreram em pacientes do sexo masculino (N=14). 
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Tabela 2 - Distribuição do número de episódios de hipoglicemia (N=64) segundo 
faixa glicêmica registrados nos prontuários (N=27). Niterói (2017) 

 

Faixa Glicêmica (mg/dl) F % 

60 a 70  24 37,5 

59 a 50  09 14, 1 

49 a 40  19 29,7 

< 40 12 18,7 

           *Nota: Foram contabilizados 64 episódios de hipoglicemia entre os 27 prontuários. 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 
 

Além de contabilizar o número de prontuários utilizados (n=27), foi quantificado o 

número de episódios de hipoglicemias, totalizando (n=64). Constata-se durante a pesquisa 

nos prontuários P003; P004; P005; P010; P013; P023 e P025 a ocorrência de hipoglicemia 

em até (n=7) dias diferentes. Observa-se de (n=2) a (n=4) episódios de hipoglicemia em 

um mesmo paciente a cada 24 horas. Vale ressaltar que o P004 registrou total de (n=10) 

episódios com (n=4) em 24 horas. 

Com isso, pode-se destacar que (n=7) prontuários citados acima representam 26% 

e registram um total de (n=34) episódios de hipoglicemia, enquanto 74% dos prontuários 

(n=20) registram cerca de 30 episódios, sendo (n=1) episódio a cada 24 horas. 

Dentre os episódios de hipoglicemia, 37,5% foram considerados casos moderados 

e 18,7% casos graves. De acordo com a literatura utilizada nesta pesquisa, classifica-se 

como hipoglicemia moderada glicemias abaixo de 70 mg/dl e grave glicemias abaixo de 40 

mg/dl. 

A partir destes números e registros descritos acima, serão apresentados na tabela 

abaixo os fatores de risco baseados na literatura, encontrados nos prontuários de pacientes 

em uso de ICI e que apresentaram episódio de hipoglicemia. 
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Tabela 3 - Ocorrência de fatores de risco para hipoglicemia encontrados nos prontuários. 
Niterói, 2017 (N=64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

Foi utilizado um n=64 para cada fator de risco da tabela acima. Isso significa 

que os valores em frequência e percentual apresentados foram quantificados em 

cima do número total de ocorrências de hipoglicemia. Vale ressaltar que em alguns 

episódios de hipoglicemia os pacientes possuíam concomitante mais de 1 fator de 

risco presente. 

Os atrasos nas aferições da glicemia ocorreram em 97% dos episódios, 

somente foram seguidas as aferições horárias da glicemia nos pacientes em uso 

de ICI, em 02 episódios. A via de coleta para aferição da glicemia é registrada 

apenas em 1 prontuário, solicitando a coleta no lobo da orelha com a justificativa 

de diminuição da perfusão periférica.  

As condutas terapêuticas encontradas nos prontuários que são 

consideradas fatores de risco para hipoglicemia de acordo com a literatura 

possuem o seguinte percentual: 72% utilizavam drogas vasoativas, 23% realizaram 

hemodiálise e 16% encontravam-se em dieta zero.  

De acordo com os diagnósticos encontrados nos prontuários pesquisados e 

ainda se baseando no número de ocorrências de hipoglicemia: 58% falência 

orgânica; 38% diabetes mellitus; 31% apresentavam sepse; 47% insuficiência renal 

Fatores de risco f* % 

Atraso na glicemia horária 62 97 

Drogas Vasoativas 46 72 

Falência Orgânica 37 58 

Diabetes Mellitus 24 38 

Sepse  20 31 

Hemodiálise 15 23 

Insuficiência Renal Aguda ou Crônica 30 47 

Dieta Zero 10 16 

Doença Hepática 02 3 
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aguda (IRA) ou crônica (IRC); e 3% doença hepática. Ressalta-se que apenas em 

1 episódio o paciente apresentava falência de múltiplos órgãos. 

 

 
Tabela 4 - Registros de alta hospitalar e óbitos. Niterói, 2017 (N=27) 

 

Registros de alta hospitalar e óbitos       F     % 

Óbitos 21 77 

Alta hospitalar 4 15 

Alta à revelia 1 4 

Não há registro 1 4 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

Outro aspecto a ser destacado refere-se ao tipo de destino dos pacientes 

internados no complexo de terapia intensiva, no período de dezembro de 2015 a 

dezembro de 2016, que fizeram uso de ICI e apresentaram episódio de 

hipoglicemia. 

Neste sentido, a partir da análise descritiva dos (n=27) prontuários, verificou-se 

o registro de saída de (n=21) pacientes por óbito, 77%, (n=4) alta hospitalar por 

melhora do quadro clínico, 15%, (n=1) a alta foi à revelia, 4%. Em (n=1) prontuário 

(4%) não houve registro do tipo de saída ou destino do paciente. 

 

4.3 CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS ACERCA DOS FATORES DE RISCO 

PARA HIPOGLICEMIA ASSOCIADOS AO USO DE ICI 

 
Nesta etapa da pesquisa são apresentados os resultados da entrevista 

realizada com vinte e dois (22) enfermeiros plantonistas em uma unidade de terapia 

intensiva. Abaixo, seguem as tabelas que caracterizam os participantes da 

pesquisa.  
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Tabela 5 - Caracterização dos entrevistados. Niterói, 2017 (N=22) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 
Tabela 6 - Caracterização profissional dos entrevistados. Niterói, 2017 (N=22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

Na tabela acima, a prevalência etária de adultos jovens atuando na unidade 

de terapia intensiva, sendo estes um número de 59% dos profissionais. O sexo que 

prevalece na categoria que foi entrevistado e atua no setor é o feminino 

Os profissionais que atuam no setor possuem de 6 a 10 anos de atuação em 

unidades de cuidados a pacientes críticos, isso representa 45,5% dos 

entrevistados, quase a metade dos entrevistados. Todos os entrevistados possuem 

vínculo empregatício pelo regime de contratação CLT, este vínculo não oferece ao 

profissional estabilidade, mas garante o cumprimento de leis trabalhistas.  

 

 

 

Tabela 7 - Caracterização da qualificação profissional dos entrevistados. Niterói, 
2017 (N=22) 

 

Categoria F % 

Idade 
30 a 35 anos 13 59 

36 a 40 anos 7 32 

 41 a 45 anos 2 9 

Sexo 
Feminino 17 77 

Masculino 5 23 

Categoria f % 

Tempo de Trabalho 

1 a 5 anos  4 18.1 

6 a 10 anos 10 45.5 

11 a 20 anos 8 36.4 

Vínculo empregatício CLT 22 100 
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Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

Possuem especialização em terapia intensiva 59% dos enfermeiros que 

participaram da pesquisa. Ainda em relação ao perfil profissional, 31% dos 

participantes do estudo realizaram o ensino de graduação em instituições de ensino 

privado. Vale ressaltar que 14% dos profissionais não possuem nenhuma 

especialização além da graduação que confere o título de enfermeiro. 

 

Tabela 8 - Fundamentação dos enfermeiros para resposta do questionário. 
Niterói, 2017 (N= 22) 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

Diante do exposto pelos enfermeiros, quando questionados sobre a 

fundamentação que orientou a sua resposta sobre os fatores desencadeadores de 

hipoglicemia em pacientes em uso de ICI, 87% dos entrevistados basearam-se em 

experiências vivenciadas na unidade de terapia intensiva com pacientes em infusão 

contínua de insulina. 

O quadro abaixo descreve os resultados levantados através das entrevistas 

utilizando as categorias originadas das respectivas unidades temáticas que 

Categoria F % 

Qualificação 

Profissional 

Especialização em Terapia Intensiva 13 59 

Outras especializações 6 27 

Não possui 3 14 

Instituição de Ensino 

Particular 7 31 

Pública 3 14 

Não respondeu 12 54 

Fonte de conhecimento             f                 % 

Vivência Profissional             19                  87 

Literatura             03                  13 



50 

 

emergiram de um total de 50 UR. As discussões utilizarão as falas dos enfermeiros 

participantes e os achados nos prontuários dos pacientes em uso de ICI que 

desenvolveram hipoglicemia a fim de corroborar com as informações coletadas dos 

enfermeiros, tendo como arcabouço a literatura que embasou toda a pesquisa.  

Durante as entrevistas, os participantes destacam que suporte nutricional, 

atrasos nas aferições, ajuste inadequado do protocolo de insulina e instabilidade 

hemodinâmica são fatores de risco para a ocorrência de hipoglicemias nos 

pacientes críticos em uso de ICI.  

 

Quadro 4 - Percurso utilizado para categorização das entrevistas. 
 

UR      % Unidade temática Categoria 

16 24 Suporte nutricional 
Suporte nutricional descontinuado ou 

ausente 

414 21 Atrasos nas aferições glicêmicas 
Desvio e uso inadequado do protocolo 

de insulina 14 21 
Ajuste inadequado do protocolo de 

insulina 

6 9 Instabilidade hemodinâmica 

A influência da instabilidade 

hemodinâmica na ocorrência de 

hipoglicemia 

*UR= Unidades de registros, foram 50 UR.  

Fonte: Dados de pesquisa, 2017. 

 

 Serão discutidos a seguir os fatores encontrados na literatura, prontuários e 

na fala dos enfermeiros. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 FATORES DE RISCO PARA HIPOGLICEMIA ASSOCIADOS AO USO DE ICI: 

TRIANGULAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Ao se levantar o perfil dos pacientes, observou-se que o sexo masculino foi 

predominante nos episódios de hipoglicemia, porém não se verificou na literatura 

nenhum estudo que relacione os episódios de hipoglicemia ao sexo masculino. O 

mesmo ocorreu no que tange à faixa etária que o estudo obteve como prevalente, 

de 61 a 80 anos. 

O protocolo utilizado na unidade onde ocorreu o estudo segue as 

recomendações da ADA e AACE, utilizando uma meta glicêmica menos intensiva, 

procurando alcançar alvos glicêmicos entre 140 – 180 mg/dl (Quadro 1).  

Um alvo glicêmico menos intensivo com uma meta glicêmica mais elevada 

tem-se mostrado mais eficaz quando se trata de minimização da hipoglicemia nos 

pacientes submetidos à ICI. Assim, torna-se importante analisar os protocolos 

utilizados nas unidades de terapia intensiva para nortear as equipes de 

enfermagem que estão responsáveis pela monitorização do paciente sobre 

vigência desta terapia. 

Foram comparadas a eficácia e a segurança de dois protocolos em uma 

unidade médica de terapia intensiva. Neste estudo, o alvo glicêmico intensivo era 

de 85 a 110 mg/dl e o protocolo modificado possuía um alvo glicêmico de 140 a 

180 mg/ dl. Esta modificação foi realizada a fim de seguir as novas recomendações 

da AACE e da ADA. Constatou-se que alvos glicêmicos menos intensivos são 

capazes de alcançar a meta de glicemia sanguínea mais rapidamente e que as 

taxas de ocorrência de hipoglicemia grave foram menores40. 

Um estudo que refinou o protocolo de Yale, aumentando a faixa alvo do 

controle glicêmico, conseguiu eliminar de modo significativo as hipoglicemias41.  

Um outro fator de risco descrito na literatura é a hemoglobina glicada – 

HbA1c, sendo considerada um fator de risco independente para o desenvolvimento 

de hipoglicemia42. 
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Não foi encontrado nenhum registro nos prontuários acerca dos valores de 

HbA1c, o que impossibilitou a coleta deste fator de risco em pacientes que 

apresentaram episódio de hipoglicemia. Além dos prontuários, nenhum enfermeiro 

cita em sua fala este fator de risco como desencadeador de hipoglicemia durante a 

ICI. 

De acordo com os diagnósticos encontrados nos prontuários pesquisados e 

ainda se baseando no número de ocorrências de hipoglicemia, sendo estes (n=64) 

episódios: 58% possuíam falência orgânica; 38% diabetes mellitus; 31% 

apresentavam sepse; 47% insuficiência renal aguda (IRA) ou crônica (IRC); e 3% 

doença hepática. Ressalta-se que apenas em 1 episódio o paciente apresentava 

falência de múltiplos órgãos. Ainda foram constatados em 23% dos episódios a 

realização de hemodiálise. 

Os problemas orgânicos, como a sepse, a falência orgânica, a insuficiência 

renal com necessidade de hemodiálise, a doença hepática e o diabetes mellitus, 

são levantados no estudo como um fator de risco para hipoglicemia43.  

Corroborando com a pesquisa citada acima, um estudo no qual se constatou 

que a Falha de Órgãos Sequencial (SOFA) e a insuficiência renal aguda são fatores 

influenciadores para ocorrência de hipoglicemia42. 

A ocorrência de hiperglicemias em pacientes sépticos, levando à 

necessidade de terapia com insulina venosa, decorre da resistência periférica à 

insulina, provocada por mediadores inflamatórios. Nesse grupo, a necessidade de 

aumentar a dosagem de infusão de insulina é maior. Uma meta-análise demonstrou 

que a terapia com insulina nos pacientes diagnosticados com sepse aumentou 

consideravelmente os episódios de hipoglicemia44-45.  

O paciente em choque séptico possui a probabilidade de apresentar 

falências orgânicas que aumentam as chances de apresentar mortalidade em curto 

tempo43. A gravidade da sepse evolui para instalação de choque, que evolui para 

falências orgânicas e, consequentemente, aumenta a resistência à insulina, 

aumentando, assim, a demanda de ICI.   

Pacientes com insuficiência renal possuem um aumento na meia-vida da 

insulina circulante. A hipoglicemia nos pacientes que fazem uso de terapia dialítica 

e usam insulina também é resultante da diminuição da depuração de insulina. Os 
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pacientes com diabetes mellitus e insuficiência renal crônica já possuem um risco 

aumentado de apresentarem hipoglicemia quando submetidos à ICI, mas um 

estudo revelou que aqueles que acumulavam as duas patologias apresentaram o 

risco de desenvolver a hipoglicemia duas vezes mais do que aqueles que 

apresentavam isoladamente uma destas patologias46-47. 

Não foi encontrado nenhum estudo que, além de citar a doença hepática 

como um fator de risco, explicasse a fisiopatologia da doença como um fator 

predisponente de risco para hipoglicemia durante a ICI. Todavia, sabe-se que a 

maior reserva de glicogênio em nosso organismo se encontra no fígado. Quando o 

paciente possui deficiência de glicose em um quadro de hipoglicemia, é utilizada a 

reserva de glicogênio para reverter o quadro. Desta forma, o paciente que possui 

doença hepática se encontra com este mecanismo deficiente48. 

Paralelamente, também são mencionados inúmeros fatores que são 

evitáveis à ocorrência da hipoglicemia no paciente que é submetido à terapia de 

ICI, alguns destes estão ligados à prática da assistência prestada pelos 

profissionais, principalmente os da enfermagem, aos quais se subentende maior 

envolvimento terapêutico. A atenção aos quadros clínicos destacados pelos 

estudos, como pressupostos/evidências clínicas preciosas que influenciaram na 

ocorrência de hipoglicemias, sabendo-se que a ocorrência da mesma aumenta 

sensivelmente na gravidade da doença e na mortalidade. 

Dos episódios de hipoglicemia que foram registrados, 37,5% (n=64) 

possuíam glicemia com intervalo de 60 a 70 mg/dl, sendo considerada hipoglicemia 

moderada, e 18,7%(n=64) apresentaram hipoglicemia grave, quando a glicemia se 

encontra >40 mg/dl. Destaca-se, ainda, que em um mesmo paciente esses 

episódios ocorreram mais de 1 vez no mesmo dia e se repetiu em dias diferentes. 

Dos 27 prontuários pesquisados, 77% (n=27) destes registraram óbitos nos 

pacientes internados no período de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 em 

uso de ICI e com registro de ocorrência de hipoglicemia.  Apenas 15% (n=27) dos 

pacientes receberam alta hospitalar por melhora do quadro clínico na unidade de 

pacientes críticos. Não foi possível contabilizar se estes pacientes que receberam 

alta vieram a óbito posteriormente. O paciente que recebe alta do CTI é remanejado 
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para outro setor dentro da unidade, seja ele uma unidade semi-intensiva ou setores 

de enfermarias, para posteriormente serem liberados de alta para residência.  

As hipoglicemias moderadas e graves em pacientes críticos possuem uma 

forte relação com o risco aumentado de morte. Em pacientes com hipoglicemia 

grave este risco aumenta, como também naqueles que apresentam hipoglicemia 

moderada há mais de 1 dia. A mesma pesquisa orienta que os esforços para o 

controle glicêmico de hiperglicemias também sejam realizados na prevenção de 

hipoglicemias moderadas ou graves49.  

Durante as entrevistas, os enfermeiros destacaram que suporte nutricional, 

atrasos nas aferições, ajuste inadequado do protocolo de insulina e instabilidade 

hemodinâmica são fatores de risco para a ocorrência de hipoglicemias nos 

pacientes críticos em uso de ICI. Além da fala dos enfermeiros, existem dados 

encontrados na literatura e prontuários que embasam a discussão dos demais 

fatores de risco encontrados nas fontes de coleta de dados deste estudo. Eles 

serão discutidos dentro de três subtemas a seguir. Estes subtemas emergiram da 

análise de conteúdo segundo Bardin, de acordo com o Quadro 3. 

 

5.1.1 SUPORTE NUTRICIONAL DESCONTINUADO OU AUSENTE 

 

Foram entrevistados 22 enfermeiros, dentre eles 16 responderam que o 

suporte nutricional é explicitamente um desencadeador de hipoglicemia associado 

ao uso de infusão contínua de insulina. 

É possível observar que os enfermeiros em sua prática profissional 

vivenciam a ocorrência de hipoglicemia nos pacientes que se encontram com 

suporte nutricional descontinuado ou ausente.   

Existem situações na unidade de pacientes críticos que desencadeiam a 

interrupção da dieta. Uma situação que poderá ser exemplificada é a realização de 

exames para fim de diagnóstico ou exames que sejam necessários para 

acompanhar a evolução clínica do paciente. Tais exames podem exigir um jejum 

prolongado. Outra situação é o diagnóstico do paciente, algumas patologias 

possuem como conduta terapêutica a suspenção da dietoterapia. 
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Os enfermeiros relatam a dieta zero como um fator de risco vivenciado pelos 

mesmos, desencadeador de hipoglicemia durante a ICI, como se observa nas falas 

abaixo: 

 

[...] Dieta zero por conta do quadro clínico do paciente [...] (E18). 

[...] Dieta zero ou interrupção da dieta por algum motivo [...] (E3). 

[...] Paciente em dieta zero prolongado [...] (E4). 

 

É de suma importância que o enfermeiro diante desta situação avalie a 

possibilidade de retornar com o suporte nutricional, quando o mesmo não houver 

impedido por condições clínicas do paciente. O conhecimento desse fator como 

desencadeador de hipoglicemia associado ao uso de ICI proporcionará ao 

enfermeiro tomada de decisões para evitar o agravamento do quadro do paciente 

com faixas glicêmicas abaixo de 70 mg/dl.  

Corroborando com a fala dos enfermeiros, pode-se destacar os dados 

encontrados nas pesquisas dos prontuários, que apontam uma frequência de 10 

episódios de hipoglicemia (n=64), totalizando um percentual de 16% das 

ocorrências nos pacientes que utilizavam ICI e encontravam-se em dieta zero. Os 

demais pacientes permaneciam com dieta enteral e mesmo assim apresentaram 

hipoglicemia. 

Foram analisados dois estudos de infusão contínua de insulina, o 

Normoglycemia in intensive Care Evaluation – Survival Using Glucose Algorithm 

Regulation (NICE-SUGAR) e o estudo realizado pela equipe médica do Hospital 

Universitário de Leuven, na Bélgica. Em Leuven, tão logo o paciente iniciava a 

terapia com ICI era também iniciada a nutrição enteral ou parenteral; já no estudo 

de NICE -SUGAR, os mesmos tipos de dieta eram fornecidos tardiamente após o 

início da ICI. Em Leuven, os resultados da pesquisa apontaram benefícios com 

terapia de ICI; já em NICE-SUGAR, os resultados demonstraram aumento no risco 

de mortalidade. Um protocolo nutricional adequado minimiza a ocorrência de 

hipoglicemia favorecendo o processo de alcance de metas glicêmicas50-51. 

É enfatizado que a nutrição enteral mesmo que hipocalórica é capaz de 

diminuir os episódios de hipoglicemia. O suporte nutricional inadequado ou ausente 
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aparece em vários estudos como uma variável capaz de influenciar na ocorrência 

de hipoglicemia durante a ICI 52. 

A literatura afirma em vários estudos já citados anteriormente que a nutrição 

enteral é capaz de minimizar a ocorrência de episódios de hipoglicemia. Porém, em 

nosso estudo, foram identificados pacientes que possuíam dieta por via enteral, 

mas possuíam registro de hipoglicemia. Foi citado acima um estudo no qual eram 

oferecidas dietas para os pacientes que iniciavam a terapia com ICI, em um dos 

grupos eram iniciadas tardiamente e apresentavam episódios de hipoglicemia se 

comparado ao outro que iniciava o suporte nutricional imediatamente. Em nosso 

estudo não foi possível detectar nos prontuários relatos dos profissionais quanto ao 

início da dietoterapia por via enteral ou parenteral simultaneamente ao início da ICI.  

Abordando o quesito nutricional do cliente, constatou-se que o risco de 

hipoglicemia pode ser associado ao baixo índice de massa corpórea (IMC) e à 

ingestão nutricional descontinuada em associação com as aferições tardias da 

glicemia. Um estudo constatou que a nutrição enteral, mesmo que seja 

hipocalórica, é mais eficaz na redução do risco de hipoglicemia se comparada com 

solução de dextrose ofertada ao paciente 52-53. 

Observa-se que a preocupação com o início do aporte nutricional, tão logo o 

paciente inicia a terapia com ICI, poderá minimizar os episódios de hipoglicemia. 

Deve haver em conjunto com a preocupação em manter uma normoglicemia 

através da ICI a preocupação em minimizar as ocorrências de hipoglicemias neste 

paciente, e o suporte nutricional tem sido citado como um grande aliado para esta 

profilaxia. 

Assim como é apontado pelos autores acima, mesmo uma quantidade 

diminuída de caloria é considerada eficiente na prevenção de hipoglicemias 

moderadas ou graves.  

A enfermagem poderá sistematizar o seu cuidado a este paciente, ao 

conhecer o fator de risco suporte nutricional descontinuado ou ausente como 

influenciador para ocorrência de hipoglicemias. O cuidado de oferta da dieta, seja 

ela oral ou por infusão enteral ou parenteral, é de competência da enfermagem.  

Existe uma demanda de atribuições da enfermagem na unidade de 

pacientes críticos que poderá provocar no enfermeiro o descuido para priorização 
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de instalação da dieta do paciente. Esta situação, associada ao uso de ICI, 

favorecerá a ocorrência de episódios de hipoglicemia 

O paciente gravemente enfermo possui dependência da enfermagem para 

realização de cuidados que anteriormente poderiam ser realizados pelo mesmo, 

mas que por razão do seu quadro clínico o impede de assim fazer. Isso perpassa 

pela autonomia de ingestão de alimentos, sendo possível corroborar com as 

seguintes falas: 

 

[...] Algumas vezes não atentar quanto a dietoterapia do paciente [...] (E8). 

[...] Irregularidade da instalação da dieta [...] (E22). 

[...] Pacientes sem dieta oral/enteral por tempo prolongado [...] (E21). 

 

Um estudo concluiu que a gestão segura e eficaz da glicemia do paciente se 

baseia em uma mensuração precisa da glicemia, atingindo um alvo glicêmico ideal, 

aliado com um protocolo nutricional adequado50. 

Os pacientes que se encontram com a capacidade de relatar sintomas, com 

deficiência de ingesta oral, com episódios de vômitos, diminuição ou interrupção da 

dieta enteral ou parenteral, possuem um risco aumentado de apresentarem 

hipoglicemia53.  

De acordo com um estudo publicado, constata-se que a provisão de nutrição 

diminui riscos associados à hipoglicemia grave, e o jejum prolongado é capaz de 

piorar a resistência à insulina54. 

Isto pode ser evidenciado nos relatos a seguir: 

 

[...] Jejum prolongado / vômito [...] (E20). 

[...] Dieta deficitária [...] (E6). 

 

Devido à má nutrição que pode ocorrer na UTI, as reservas de glicogênio 

hepático tendem a ficar comprometidas, predispondo ao episódio de hipoglicemia47. 

No prontuário foi detectado 1 episódio de hipoglicemia em paciente que 

possuía o diagnóstico de Doença Hepática. Como aponta a literatura acima, esse 

paciente poderá apresentar comprometimento em suas reservas de glicogênio 
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devido ao comprometimento hepático e aliado a esta alteração a nutrição poderá 

ser um marcador para intensificar as chances de ocorrer a hipoglicemia. 

O fator de risco suporte nutricional inadequado ou ausente foi encontrado na 

literatura, nos prontuários e na fala dos enfermeiros entrevistados. É de suma 

importância que o enfermeiro conheça os fatores que aumentam a ocorrência de 

hipoglicemia no paciente crítico em ICI, sendo assim estes profissionais que estão 

diretamente envolvidos com a terapia citada e com o cuidado do paciente assistido 

poderão definir condutas que minimizem a ocorrência de hipoglicemias. O retorno 

da nutrição ou o seu início deverá ser priorizado tão logo ele possa ocorrer, não 

deixando este paciente em jejum prolongado, sabe-se a dificuldade de identificar a 

hipoglicemia em um paciente entubado e sedado, visto que a capacidade de relatar 

sintomas está comprometida. Então, todas as medidas para que a mesma não 

ocorra devem ser tomadas em tempo hábil. 

 

5.1.2 DESVIO E USO INADEQUADO DO PROTOCOLO DE INSULINA 

 

Em pacientes em uso de ICI, é preconizado que as aferições de glicemias 

ocorram a cada hora, existem protocolos que direcionam a aferição para cada duas 

horas quando o paciente apresentar valores glicêmicos dentro de sua faixa alvo41,55. 

O protocolo utilizado no campo desta pesquisa direciona a aferição da glicemia a 

cada 2 horas, caso mantenha por 6 horas a faixa glicêmica entre 70 - 99mg/dl, 

como descrito no protocolo utilizado na instituição (Quadro 1). 

O controle glicêmico necessita de aferições frequentes e precisas para 

minimizar a ocorrência de hipoglicemia e os ajustes inadequados de insulina50. 

As aferições são de extrema importância durante a ICI, são elas que irão 

nortear os ajustes da infusão de insulina. Caso elas não ocorram nos intervalos 

recomendados, a próxima aferição poderá trazer resultados hipoglicêmicos. 

Pacientes graves, em determinadas condições, tais como sedação e intubação, 

perdem a capacidade de demonstrar ou relatar sinais e sintomas de hipoglicemia, 

tornando o quadro mais crítico. 

Os enfermeiros relatam a ocorrência de atrasos nas aferições da glicemia 

horária como um fator de risco para a hipoglicemia: 
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[...] Não realizar o controle da glicemia horária [...] (E5). 

[...] Aferição de glicemia hora/ hora (atraso nas aferições) [...] (E13). 

[...] Verificação irregular de HGT de horário [...] (E22). 

[...] Tempo de verificação do HGT de um para o outro [...] (E18). 

[...] Erro humano no controle glicêmico 1/1h [...] (E9). 

 

Foram contabilizados em 27 prontuários um total de 64 episódios de 

hipoglicemia, dentre estes episódios 62 não apresentavam registrada a aferição 

horária da glicemia. Os atrasos nas aferições da glicemia ocorreram em 97% (n=64) 

dos episódios, somente foram seguidas as aferições horárias da glicemia nos 

pacientes em uso de ICI, em 02 episódios.  

O levantamento realizado nos prontuários revelou que estes pacientes foram 

expostos a este fator de risco durante a ICI.  Os dados obtidos nos prontuários 

corroboram com a fala dos enfermeiros, em que é possível evidenciar o desvio da 

orientação conduzida pelo protocolo de insulina com relação à aferição horária da 

glicemia.  

As aferições horárias devem ser seguidas para que em tempo hábil possam 

ser detectados episódios de hipoglicemias. O profissional responsável pelas 

aferições é a equipe de enfermagem, logo compete a esta equipe a detecção e a 

realização das condutas direcionadas pelo protocolo de insulina utilizado na 

instituição.  

Durante a realização de uma pesquisa em que se estudava a percepção dos 

enfermeiros sobre três protocolos de insulina em UTI, os mesmos concordaram que 

a necessidade de controle glicêmico é genuína e que traz benefícios para o cuidado 

com o paciente. Entretanto, destacam que as demandas de atribuições da 

enfermagem aumentam com tal terapia56.  

Observa-se que os enfermeiros identificam o atraso nas aferições glicêmicas 

como um fator de risco que potencializa a ocorrência de hipoglicemias nos 

pacientes. Mas, mesmo diante do conhecimento deste fator, é observado pela não 

realização da aferição glicêmica horária em 96% dos episódios registrados nos 

prontuários. Existem algumas justificativas que os profissionais da enfermagem 
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referem para esta conduta, sendo possível evidenciar essa situação nos seguintes 

relatos:  

 

[...] Sobrecarga de trabalho pode comprometer a verificação adequada1/1h 

ou mesmo troca de solução [...] (E17). 

[...] Falta de equipe profissional para realização da mesma [...] (E6). 

 

Algumas das características das atividades que são exercidas pela 

enfermagem na UTI são: o controle rigoroso das atividades, o ritmo de trabalho 

intenso e o tempo em que eles devem ser cumpridos. A enfermagem possui grande 

responsabilidade no manejo seguro de protocolos de controle glicêmico, sendo 

assim, durante a implantação de um protocolo glicêmico no setor referido, todas 

estas atribuições devem ser consideradas57. 

Um estudo que utilizou o modelo informatizado do protocolo de insulina de 

Yale observou que as principais causas para ocorrência de hipoglicemia moderada 

foram o desvio do protocolo por parte dos profissionais. Isso inclui os atrasos das 

medições que deveriam ser realizadas a cada 1 hora e ajustes inadequados da 

infusão; as recomendações dirigidas pelo próprio protocolo, tais como aferições da 

glicemia de 2h a 4 h de intervalo e a reinicialização da infusão em casos de níveis 

glicêmicos em queda ou em baixa e a continuação da infusão de insulina com 

glicemias < 100 mg/dl55. 

A preocupação da equipe de enfermagem com episódios de hipoglicemia ou 

a tentativa por parte dos prescritores de alcançar uma faixa glicêmica próxima aos 

níveis normais de glicemia podem ser as razões da falta de eficácia de um 

protocolo. Outra razão pode ser a falta de conhecimento ou experiência com o 

protocolo41. 

O conhecimento da enfermagem sobre o algoritmo utilizado na realização 

dos ajustes durante a infusão de insulina é de extrema importância. O enfermeiro 

deve atentar para eficácia do mesmo em manter os níveis glicêmicos, a segurança 

e a sua facilidade de compreensão56. 

O relato dos enfermeiros a seguir ratifica o estudo citado acima: 
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[...] Falta de conhecimento [...] (E14). 

[...] Conhecimento técnico acerca do protocolo glicêmico [...] (E16). 

[...] Informações sobre validade correta do dripping e informações 

pertinentes ao uso da insulina venosa [...] (E17). 

[...] Desconhecimento quanto aos parâmetros de infusão contínua de 

insulina [...] (E22). 

 

Antes de implantar um algoritmo para ser utilizado durante a ICI em uma UTI, 

faz-se necessário ser avaliada a sua eficácia na manutenção de alvos glicêmicos 

que previnam a variabilidade glicêmica, tanto a hipoglicemia como hiperglicemia. É 

preciso avaliar a clareza em suas recomendações para que seja afastado qualquer 

tipo de incompreensão por parte da equipe de enfermagem durante a aplicação das 

recomendações dirigidas pelo algoritmo.  

Através de estudos que compararam a eficiência de um algoritmo 

computadorizado durante a ICI e os algoritmos de ICI baseados em papel 

chegaram à conclusão que o algoritmo computadorizado pode ser mais eficiente 

devido à redução de erros com a realização de cálculos que poderiam ser 

considerados complexos. Consideraram também que a competência dos 

enfermeiros e a clareza das instruções contidas nos protocolos poderão interferir 

nos resultados da glicemia. Contrariando em partes a pesquisa citada, foi concluído 

em um outro estudo que não é o papel ou o computador que irá definir os resultados 

do controle glicêmico, e sim o algoritmo utilizado durante a ICI e a competência da 

equipe que manuseia os mesmos41. 

Diante do exposto, foi possível identificar na literatura, nos prontuários e na 

fala dos enfermeiros este fator de risco que associado ao uso de ICI será capaz de 

aumentar as chances de um paciente crítico desenvolver a hipoglicemia. Além 

disso, pode-se descrever este fator como previsível e evitável, já que não está 

associado ao quadro clínico do paciente, mas, sim, às condutas realizadas por 

parte daqueles que o assiste. 

Faz-se necessário rever condutas e algoritmos utilizados pela equipe 

visando buscar soluções e diminuir as ocorrências de episódios hipoglicêmicos no 
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que tange à associação com estes dois fatores descritos nesta categoria (atrasos 

nas aferições glicêmicas e uso inadequado do protocolo de insulina). 

São considerados fatores que influenciam na ocorrência de hipoglicemia 

durante a ICI atrasos nas aferições da glicemia e os ajustes inadequados da 

velocidade da ICI descritos nos protocolos43. 

Os enfermeiros, quando questionados sobre a fundamentação que orientou 

a sua resposta sobre os fatores desencadeadores de hipoglicemia em pacientes 

em uso de ICI, 87% dos entrevistados (n=22) basearam-se em experiências 

vivenciadas no CTI com pacientes em uso de ICI. É necessário repensar quando 

enfermeiros se baseiam em vivências profissionais para realizarem condutas em 

suas atividades diárias que deveriam ser conduzidas por conhecimento técnico-

científico. Dentre os enfermeiros que atuam no CTI utilizado como cenário para 

nossa pesquisa, apenas 59% (N=22) possuem especialização em UTI, tal dado 

demonstra a necessidade de estímulo por parte da instituição e chefias para melhor 

qualificação do quadro de pessoal. 

Assim, ratifica-se a implicação da enfermagem e da figura do profissional 

enfermeiro sobre a condução dos protocolos preconizados, em vigilância aos 

indicadores clínicos de morbimortalidade, no treinamento da equipe através das 

ações de educação continuada e permanente e na observação das políticas de 

segurança de paciente, que devem ser contempladas dentro das instituições de 

saúde. 

 

5.1.3 A INFLUÊNCIA DA INSTABILIDADE HEMODINÂMICA NA OCORRÊNCIA 

DE HIPOGLICEMIA 

 

No cotidiano do CTI, os enfermeiros atuam com pacientes que apresentam 

alterações hemodinâmicas, estas alterações estão associadas a diversos quadros 

clínicos que o paciente crítico pode estar acometido. 

No decorrer das entrevistas, os enfermeiros reforçam em suas falas a 

instabilidade hemodinâmica como desencadeadora de hipoglicemias durante a ICI: 

 

[...] Instabilidade hemodinâmica [...] (E2). 
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[...] Pressão arterial baixa [...] (E11). 

[...] Alterações sistêmicas [...] (E12).  

[...] Instabilidade orgânica dos pacientes [...] (E17). 

 

Diante da instabilidade hemodinâmica, o paciente será submetido a diversas 

drogas vasoativas que possuem a ação de estabilizá-lo hemodinamicamente. No 

entanto, em contrapartida, essas drogas poderão afetar a perfusão periférica 

diminuindo fluxo sanguíneo para a periferia e todos os componentes que são 

carreados na corrente sanguínea. Os estudos a seguir trarão resultados que 

corroboram com a fala dos enfermeiros acima. 

Em pacientes que se encontram hemodinamicamente instáveis, a glicemia 

capilar pode ser interferida levando a resultados incorretos devido à diminuição da 

perfusão periférica provocada pelo uso de drogas vasoativas, presença de edema. 

Consequentemente, essas alterações podem acarretar em alterações inadequadas 

na vazão da infusão de insulina58. 

Em nosso estudo não foi possível determinar os dispositivos que foram 

utilizados para aferição da glicemia, apenas 1 prontuário aponta a solicitação de 

aferição da glicemia no lobo da orelha do paciente utilizando glicosímetro com a 

justificativa de diminuição da perfusão periférica.  

Os dispositivos utilizados para as aferições da glicemia devem ter boa 

acurácia e calibração. São os resultados das aferições que norteiam os ajustes 

realizados nas infusões, de acordo com recomendações realizadas pelos 

protocolos de insulina utilizados na instituição, para isso é necessário um resultado 

fidedigno da glicemia.  

Tem sido discutido que o aumento da produção de óxido nítrico um 

vasodilatador presente no endotélio vascular, induzido por mediadores 

inflamatórios, pode ser o responsável pela hipotensão que ocorre na sepse e a 

pequena resposta à terapia vasopressora44. 

 Pacientes que possuem diagnósticos de choque se encontram 

hipoperfundidos, além destes, aqueles que possuem edema periférico e 

encontram-se em uso de drogas que promovem vasoconstrição podem apresentar 

falsos resultados na aferição da glicemia47.  
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Durante a entrevista, foi relatado o uso de droga vasoativa como um 

desencadeador de hipoglicemias associadas ao uso de ICI. 

[...] Aumento de aminas [...] (E18). 

 

Nos prontuários estudados foram encontrados 46 episódios (n=64) de 

hipoglicemia, um percentual de 72% dos casos, em que os pacientes possuíam 

infusão de drogas vasoativas, dentre elas a noradrenalina, vasopressina e o 

nitroprussiato de sódio.  

As drogas vasoativas são capazes de influenciar os resultados da glicemia 

capilar, pois as mesmas alteram a perfusão tissular através do seu mecanismo de 

ação realizando vasoconstrição ou vasodilatação. 

A aferição da glicemia capilar no paciente crítico possui diversos fatores que 

a torna um desafio. Os distúrbios fisiológicos encontrados nestes pacientes, tais 

como a hipotensão com a hipoperfusão, anemia grave e a hipotermia, poderão 

afetar as medições, diminuindo, assim, sua precisão. Além desses distúrbios, 

outras variáveis clínicas e laboratoriais, como débito cardíaco diminuído, hipóxia, 

pH e terapias associadas, podem interferir na precisão do resultado glicêmico. Além 

destes fatores, a não padronização da via de coleta de sangue para aferição da 

glicemia é considerada um risco para ocorrência de hipoglicemia durante a ICI 

43,50,54. 

Vale ressaltar que as amostras de sangue venoso e arterial são as mais 

fidedignas devido às influências de vários fatores. O método de aferição através de 

glicosímetros não deveria ser utilizado como único método em pacientes 

hemodinamicamente instáveis e em uso de drogas vasoativas59. 

Além disso, os glicosímetros acarretam desconforto nos pacientes, uma vez 

que as inúmeras aferições provocam lesões através das digito-punções que são 

realizadas a cada hora. 

A partir dos resultados encontrados na literatura, prontuários e fala dos 

enfermeiros, constatou-se que a instabilidade hemodinâmica é um fator de risco 

que associado ao uso de ICI poderá influenciar a ocorrência de hipoglicemia. Isso 

considerando que a mesma pode interferir nos resultados das aferições glicêmicas, 

quando estas são realizadas por glicosímetros. Estes resultados que sofrem 
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interferência pela hemodinâmica do paciente irão nortear as alterações realizadas 

na ICI. 

O fator de risco discutido nesta categoria poderá ser minimizado a partir do 

conhecimento do seu mecanismo que potencializa a ocorrência de hipoglicemia. O 

enfermeiro deverá priorizar a coleta de sangue por uma via fidedigna nesta clientela 

que se encontra hipoperfundido para que o resultado da aferição glicêmica não 

provoque ajustes inadequados na ICI. 

Os fatores de risco descritos nos resultados e discutidos neste capítulo 

serviram de arcabouço para elaboração de um fluxograma, espera-se que este 

norteie a prática dos enfermeiros no CTI. Este fluxograma possuirá os fatores de 

risco levantados por esta pesquisa, além de conter as condutas que deverão ser 

realizadas para determinado fator de risco identificado pelo enfermeiro. Espera-se 

minimizar as ocorrências de hipoglicemias durante a ICI através deste instrumento 

elaborado como ferramenta para pautar as condutas em conhecimento técnico e 

científico.  
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6 FLUXOGRAMA: FATORES DE RISCO E CONDUTAS PARA MINIMIZAÇÃO DE HIPOGLICEMIA 

DURANTE A INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

 

           

                     

 

                 

 

                                     

 

 

 

*Resultados da dissertação de Mestrado 2018 – UFF 
Elaborado por: Raquel Magalhães de Azeredo Granadeiro 

Orientadora: Prof.ª Dra. Selma Petra Chaves Sá 

Fatores de risco evitáveis 

Atraso nas aferições do HGT 

1/1 hora 

 

Não padronização da via de 

aferição da glicemia 

 

Suporte nutricional ausente ou 

inadequado 

 

Drogas vasoativas 

 
Característica do próprio protocolo de 

insulina. Ex.: orientar aumentar a aferição 

para 2 a 4 horas. 

 

Ajuste inadequado do protocolo 

de insulina pelos profissionais 

 

INTENSIFICAR A VIGILÂNCIA 

DA GLICEMIA 

Respeitar as 

recomendações 

horárias de aferição da 

glicemia guiado pelo 

protocolo institucional. 

 

 

Atentar para escolha do algoritmo que 
confira segurança e manutenção dos 

níveis glicêmicos dentro da faixa alvo. 

 

Treinamento da equipe de 

enfermagem para implantação 

de um algoritmo na unidade. 

Aferir a glicemia por 

sangue arterial ou venoso. 

Atentar para o retorno ou oferta 

da dieta assim que for possível. 

Diabetes 

Escolher a via mais fidedigna 

para aferição da glicemia de 

acordo com a clínica. 

 Hemodiálise 

Hemoglobina Glicada 

alterada 

Fatores de risco inevitáveis 

 

Sepse 

Insuficiência renal 

aguda ou crônica 

 

Falência Orgânica 

Doença Hepática 

Condutas 

Fatores de risco 

 Escolher algoritmo que 

não utilize alvo 

glicêmico intensivo. 

 

Alvo Glicêmico Intensivo 

80 – 110 mg/dl 

 



67 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da pesquisa realizada, foi possível identificar os fatores de risco que 

associados ao uso de ICI acarretarão uma maior probabilidade de o paciente 

apresentar a hipoglicemia, seja ela moderada ou grave, sendo possível alcançar 

todos os objetivos traçados pelo estudo. 

Foram identificados na literatura os seguintes fatores de risco: alvo glicêmico 

intensivo; suporte nutricional inadequado ou descontinuado; diabetes mellitus; 

falência orgânica; insuficiência renal aguda e crônica; hemodiálise; não 

padronização da via de aferição da glicemia; sepse; drogas vasoativas; atrasos nas 

aferições da glicemia; ajustes inadequados do protocolo de insulina venosa por 

parte dos profissionais; característica do protocolo de insulina venosa utilizado na 

UTI (dirigida para 2h ou 4h a verificação da glicemia); hemoglobina glicada (HbA1c) 

e doença hepática. A literatura descreve esses fatores como desencadeadores de 

hipoglicemia durante a ICI. 

A hipoglicemia no paciente crítico provoca aumento no tempo de internação, 

que consequentemente gera custos adicionais durante o período de internação. 

Durante a consulta dos prontuários de pacientes que fizeram uso de ICI e 

apresentaram hipoglicemia, a fim de identificar os fatores que foram mencionados 

na literatura, foram identificados inúmeros fatores de riscos nos 48 episódios de 

hipoglicemia encontrados: atraso na glicemia horária; drogas vasoativas; falência 

orgânica; diabetes mellitus, sepse; hemodiálise; insuficiência renal aguda ou 

crônica; dieta zero/oral e doença hepática.  

Existem fatores que são evitáveis e previsíveis, sendo possível a atuação do 

enfermeiro para minimizar a ocorrência da hipoglicemia. Um exemplo que temos é 

a aferição da glicemia horária, a oferta da dieta logo após realização de exames 

que exigiam dieta zero, entre outros. Mas, para isso, o enfermeiro necessita 

conhecer os fatores de risco para assim diminuir os danos ocasionados em um 

paciente que desenvolve a hipoglicemia. 

A partir das entrevistas, os enfermeiros descrevem que suporte nutricional 

inadequado ou ausente, atrasos nas aferições glicêmicas, ajustes inadequados do 

protocolo de insulina e instabilidade hemodinâmica são fatores de risco para 
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ocorrência de hipoglicemia durante a ICI. Os mesmos relatam que o conhecimento 

sobre os fatores mencionados provém de sua vivência profissional. Observa-se que 

muitos dos fatores encontrados na literatura e identificados nos prontuários não são 

de conhecimento dos enfermeiros entrevistados. Isso demonstra que a prática dos 

enfermeiros entrevistados com os pacientes em uso de ICI se distancia de uma 

prática baseada em evidências, tornando-se uma assistência prestada de forma 

empírica. 

A enfermagem possui competências importantes na terapia de ICI, estando 

responsável desde o armazenamento da insulina regular, preparo da infusão, 

monitoramento do paciente em uso de ICI através das aferições glicêmicas e 

ajustes da terapia de insulina intravenosa. 

Através da elaboração do fluxograma, espera-se divulgar os fatores de risco 

que foram identificados por esta pesquisa, tanto na literatura, prontuários e relato 

dos enfermeiros, e as condutas que devem ser realizadas para cada um deles, 

possibilitando, dessa forma, a difusão de conhecimento para que seja utilizado na 

UTI em pacientes que se encontram em uso de ICI, favorecendo, assim, a 

qualidade da assistência de enfermagem. 

Como limitações encontradas na realização do estudo, destacam-se: os 

números reduzidos de estudos realizados em específico sobre fatores de risco para 

hipoglicemia associados à ICI e a dificuldade de identificação do delineamento 

metodológico de alguns estudos elencados, além da pouca qualidade de registros 

nos prontuários selecionados para coleta de dados. 

 Este estudo demonstra relevância, sendo necessárias mais pesquisas para 

que a terapia com ICI se torne uma terapia com mínimo de danos ao paciente. 
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APÊNDICE A - TCLE 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “ Fatores de risco para 
hipoglicemia em pacientes críticos que utilizam a infusão contínua de insulina 
venosa: elaboração de um fluxograma” que possui como objetivo geral: Elaborar 
fluxograma indicando os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes críticos que 
utilizam infusão contínua de insulina. Objetivo específico: Levantar os fatores de risco para 
hipoglicemia em pacientes críticos que utilizam a ICI, evidenciados na literatura e 
encontrados nos prontuários; analisar os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes 
críticos que utilizam ICI encontrados na literatura e evidenciados nos prontuários; 
descrever o conhecimento dos enfermeiros acerca dos fatores de risco para hipoglicemia 
em pacientes críticos em uso de ICI. Você responderá a um instrumento contendo em sua 
primeira parte dados sobre as características dos participantes seguidos de perguntas 
sobre os fatores de risco para hipoglicemia em pacientes em uso de infusão contínua de 
insulina. As perguntas serão respondidas no próprio impresso que contém as questões, o 
tempo de duração dependerá da sua disponibilidade. A entrevista será realizada na própria 
unidade de trabalho, em local privativo, após agendamento e de acordo com a sua 
disponibilidade. Essa pesquisa não representa risco direto para sua saúde ou bem-estar. 
Os benefícios serão a segurança no cuidado prestado ao paciente em uso de infusão 
contínua de insulina. Caso você queira tirar alguma dúvida ou solicitar outros 
esclarecimentos poderá entrar em contato telefônico ou pessoalmente com os 
responsáveis pelo estudo. Poderá também recorrer ao Comitê em Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal Fluminense1. Sua participação é voluntária e você poderá recusar-
se a participar a qualquer momento e retirar seu termo de consentimento. Sua recusa não 
trará prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. Você não terá custos 
ao participar deste estudo. Está garantida e assegurado o sigilo dos dados e o anonimato. 
Os resultados do estudo serão utilizados apenas para fins acadêmicos, sendo que a guarda 
do mesmo é de responsabilidade do pesquisador. O acesso aos dados será feito somente 
através do contato com os pesquisadores. A divulgação dos resultados ocorrerá sob a 
forma de relatório, apresentação em eventos científicos e produção de artigos. Assinando 
este termo, você concorda em participar voluntariamente deste estudo e declara que todas 
as dúvidas foram sanadas. Embora concordando em participar, você não está desistindo 
de nenhum direito. 
Se você não entendeu alguma parte deste documento pergunte ao pesquisador antes de 
assinar. Pesquisadores responsáveis: Professora Doutora Selma Petra Chaves Sá 
(orientadora) e a Mestranda Raquel Magalhães de Azeredo Granadeiro, pertencentes à 
instituição: Universidade Federal Fluminense. Telefone para contato: (21) )2629-9424. 
Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com os pesquisadores responsáveis 
comunique o fato ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 
(CEP/UFF) pelo telefone: (21) 2629-9189. 

 
Eu,_____________________________________________________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 
pesquisa acima descrito. 

 
Rio de janeiro, ________ de ___________________ de ____________. 

 
 

________________________________           _____________________________ 
          Assinatura do Participante                               Assinatura do Pesquisador 
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APENDICE B - QUESTIONÁRIO ELABORADO NO SOFTWARE 

MAGPI PARA CONSULTA DOS PRONTUÁRIOS 

Prontuário:  

Número do prontuário: 

Data do evento: 

Sexo: Feminino (   )    Masculino (   ) 

Idade: 

IMC: 

Via de Coleta da Glicemia: (   )Arterial  (  )Venoso  (  )Capilar   (  ) Não há registro 

Fez Hipoglicemia?  (   )Sim  (  )Não 

Valor da Glicemia: (   )60 a 70  (  )59 a 50  (    ) 49 a 40  (   ) <40mg/dl 

Ocorre aferição da glicemia horária? (  ) Sim  (   ) Não 

Qual o diagnóstico? (   ) Sepse  (   ) Insuficiência renal aguda (    ) Insuficiência renal 

crônica (   ) Doença hepática  (   ) Diabetes Mellitus (   ) Falência orgânica (  ) Outros 

Qual falência orgânica possui? 

Realizou diálise no dia da hipoglicemia? (  ) Dialisou (   ) Não dialisou 

Outros diagnósticos não mencionados acima: 

Possui comorbidade (s)? Qual (s)? 

Possui suporte nutricional? (  ) Enteral (   ) Via oral  (   )Parenteral (  )Dieta zero 

Tipo de dieta infundida: 

Qual droga vasoativa está sendo infundida? 

Qual o valor da hemoglobina glicada? 

Qual foi o destino do paciente? 

Quantos episódios de hipoglicemia? 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

1-QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA  

1.1 Identificação: 

Entrevistado: 

Tempo de trabalho com paciente crítico: (    ) 1 à 5 anos   (    )6 à 10 ano  (    )11 à 20 

anos  

(   )21 à 30 anos 

Idade (anos):        Sexo: (    ) Feminino      (      ) masculino 

Qualificação: (      ) Especialização: Qual?____________________________________ 

 (      ) Mestrado(     ) Doutorado  (       ) Não possuo 

Instituição de Ensino: 

Vínculo empregatício:  Estatutário: (     ) sim         (      ) Não     CLT:   (     ) Sim    (    

)Não          

 

Perguntas  

 

1. Você já vivenciou a hipoglicemia em pacientes em uso de Infusão Contínua de 

Insulina? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Quais   são os fatores de risco que aumentam a ocorrência de hipoglicemia em 

paciente em uso de infusão contínua de insulina? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Em que você fundamentou os fatores de risco mencionados acima? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO DE TRATAMENTO DE REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título do 

artigo 

Base de dados 

 

Idioma e Ano 

 

Nível de 

evidência 
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APÊNDICE E - DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO PARA PRONTUÁRIOS DE 2016 

 

 

Venho por meio desta solicitar dispensa do termo de consentimento livre e 

esclarecido, tendo em vista que estes pacientes ao qual pertencem os prontuários, 

já receberam alta hospitalar ou foram a óbito.  

 

 

 

 

Pesquisadora: 

Raquel Magalhães de Azeredo Granadeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, 24 de Maio de 2017. 
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ANEXO A - PROTOCOLO DE LEUVEN4 

 

TESTE RESULTADO AÇÃO 

Medir glicose na  

admissão na UTI 

Glicose >11.1 mmol/l? 

Glicose entre 11.1 –6.1  

mmol/l? 

Glicose < 6.1 mmol/l? 

Iniciar ICI 2-4 UI/h 

Iniciar ICI 1-2 UI/h 

 

Não iniciar ICI, mas continuar com  

monitorando a glicemia a cada 4 horas 

 

Medir glicemia a cada 

1-2 horas até atingir 

níveis normais 

Glicose > 7.8 mmol/l? 

Glicose entre 5.1 –7.8 

mmol/l? 

Glicose próxima dos  

níveis normais? 

Aumentar a dose da ICI em 1-2UI/h 

Aumentar a dose da ICI em 0.5-1UI/h 

Ajustar a dose da ICI em 0.1-0.5UI/h 

 

Medir a glicemia a 

cada 4 horas 

Glicose próxima dos  

níveis normais? 

Glicose normal? 

Glicose caindo 

abruptamente? 

 

Glicose entre 3.3-4.4 

mmol/l? 

 

Glicose entre 2.2-3.3 

mmol/l? 

 

Glicose < 2.2 mmol/l? 

Ajustar a dose da ICI em 0.1-0.5UI/h 

 

Dose da ICI inalterada 

Reduzir a dose da ICI pela metade e 

checar glicemia em intervalos menores 

Reduzir a dose da ICI e verificar glicemia 

dentro de 1 hora 

Parar a ICI, certificar-se de uma fonte  

segura de glicose e verificar glicemia 

dentro de 1 hora 

Parar a ICI, certificar-se de uma fonte 

segura de glicose, administrar 10g de 

glicose em bolus e verificar glicemia 

dentro de 1 hora 
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ANEXO B - PROTOCOLO DE YALE25 

 

Este protocolo de infusão de insulina por via venosa é destinado a pacientes adultos críticos com 

hiperglicemia, em UTI, mas não é especificamente talhado para pacientes com emergências 

diabéticas tais como cetoacidose diabéticos e estados hiperosmolares. Quando a glicemia estiver 

acima de 500 mg/dL ou com respostas inesperadas à infusão de insulina ou em situações que não 

se enquadrem nestas recomendações, comunicar o médico intensivista. Iniciando uma infusão de 

insulina: 

 

1. Infusão de Insulina: 50 UI de insulina regular mais 50 mL de solução fisiológica a 0,9% (1 UI = 

1 mL), administrar em bomba de seringa em incrementos de 0,5 U/h. 2. PRIMING: descartar os 

primeiros 5 mL sempre que trocar o equipo perfusor (para saturar os locais de ligação de 

insulina no equipo). 3. Faixa Alvo de Glicemia: 80-140 mg/dL 4. Bolus e Taxa de Infusão Inicial 

de Insulina: dividir a glicemia inicial por 100 e arredondar para o 0,5 U mais próximo para o 

bolus e taxa de infusão inicial. Exemplos: 1) HGT inicial = 325 mg/dL: 325 ÷ 100 = 3,25 

arredondando para mais = 3,5: bolus venoso de 3,5 U (3,5 ml) e inicia a infusão a 3,5 U/h (3,5 

mL/h) 2) HGT inicial = 174 mg/dL: 174 ÷ 100 = 1,74 arredondando para menos 1,5: bolus venoso 

de 1,5 U (1,5 mL) e inicia infusão a 1,5 U/h (1,5 mL/h)  

 

Monitorização da Glicemia (HGT)  

1. Medir a HGT de 1/1 hora até estabilizada (3 valores consecutivos dentro da faixa alvo). Em 

pacientes hipotensos a glicemia capilar pode ser inacurada e é aceitável amostra obtida de 

cateteres vasculares.  

2. Então medir HGT de 2/2 horas; se estável por 12-24 horas HGT pode ser espaçado para 4/4 

horas SE:  

a) Sem alteração significativa na condição clínica; e b) Sem alteração significativa no aporte 

nutricional 

 3) Se ocorrer um dos seguintes, considerar o reinício horário do HGT até estar estabilizado 

novamente (2 a 3 valores dentro da faixa):  

a) Qualquer alteração na taxa de infusão da insulina (HGT fora da faixa alvo); 

 b) Alterações significativas na condição clínica; 

 c) Início ou interrupção de vasopressores ou corticosteróides;  

d) Início ou interrupção de terapia dialítica renal (hemodiálise, etc.); 

  e) Início, interrupção ou modificação de terapia nutricional (NPT ou NE);  

Alterando a Taxa de Infusão de Insulina:  

Se HGT < 50 mg/dL: PARAR A INFUSÃO DE INSULINA  
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 1. Administrar 25 g de glicose por via venosa (50 mL glicose a 50%) e medir HGT cada 15 

minutos. 2. Quando HGT ≥ 100 mg/dL, aguardar 1 hora e reiniciar a infusão da insulina a 50% 

da taxa de infusão original se HGT 50-74 mg/dL:  

 

PARAR A INFUSÃO DE INSULINA 

 1. Se sintomático (ou impossível de avaliar) administrar 25 g de glicose por via venosa e medir 

HGT cada 15 minutos 

 2. Se assintomático administrar 12,5 g de glicose por via venosa ou 250 mL de sucos por via 

oral e medir HGT cada 15-30 minutos  

3. Quando HGT ≥ 100 mg/dL, aguardar 1 hora e reiniciar a infusão da insulina a 75% da taxa 

de infusão original  

SE HGT > 75 mg/dL:  

PASSO 1: Determinar o valor atual do HGT – identificar uma coluna na tabela:  

HGT 75-99mg/dL HGT 100-139 mg/dl      HGT 140-199 mg/dL    HGT ≥ 200 mg/dL  

 

PASSO 2: Determinar a taxa de variação à partir do HGT prévio – identificar uma CÉLULA na 

tabela – Ir para a coluna das INSTRUÇÕES 

(Nota: se o último HGT foi medido 2-4 horas antes do atual, calcular a taxa horária de variação. 

Exemplo: Se HGT as 14 h foi 150 mg/ dL e as 16 h é agora 120 mg/dL, a variação total nas 2 

horas é - 30 mg/dL; porém a variação horária é –30 ÷ 2 horas = -15 mg/dL/h)  

HGT 75-

99mg/dL 

HGT 100-139 

mg/dL 

HGT 140-

190mg/Dl 

HGT 

>200mg/Dl 
INSTRUÇÕES*  

  
HGT ↑ > 

50mg/dL/h  
HGT ↑ 

↑ INFUSÃO POR 

“2▲” 

 
HGT ↑ > 25 

mg/dL/h  

HGT ↑ 1-50 

mg/dl/h ou 

INALTERADO 

INALTERADO 

ou HGT ↓ 1-25 

mg/dL/h 

↑ INFUSÃO POR 

“▲” 

HGT↑ 

HGT ↑ 

125mg/dL/h HGT 

inalterado ou HGT 

↓ 1-25mg/dL/h 

HGT ↓ 1-50 

mg/dL/h 

HGT ↓ 26-75 

mg/dL/h 

NÃO ALTERA 

INFUSÃO 

INALTERADO 

ou HGT ↓ 1-25 

mg/dL/h 

HGT ↓ 26-50 

mg/dL/h 

HGT ↓ 51-75 

mg/dL/h 

HGT ↓ 76-100 

mg/dL/h 

↓ INFUSÃO POR 

“▲” 

HGT ↓ > 25 

mg/dL/h Ver 

abaixo# 

HGT ↓ > 50 

mg/dLl/h 

HGT ↓ > 75 

mg/dL/h 

HGT ↓ >100 

mg/dL/h I 

INTERROMPE 30 

min’ depois ↓ 

INFUSÃO POR 

“2▲” 
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# interrompe infusão insulina, mede HGT 30/30 min: quando HGT >100 mg/dl, reinicia infusão com 

75% da taxa anterior. *ALTERAÇÕES NA TAXA DE INFUSÃO (“▲”) são determinadas pela taxa 

atual: 

*ALTERAÇÕES NA TAXA DE INFUSÃO (“▲”) são determinadas pela taxa atual: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Taxa atual (U/h) 
▲ = alteração na 

taxa (U/h) 
2▲ = 2x alteração na taxa (U/h) 

<3 0,5 1  

3,0-6,0 1 2 

6,5-9,5 1,5 3 

10-14,5 2 4 

15-19,5 3 6 

20-24,5 4 8 

>25  >5 10 (consultar MD) 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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