
Adaptação das Recomendações conjuntas da SPMI/SPDa

INTERNAMENTO
(Doente não Crítico)

Abordagem e Tratamento
da Hiperglicemia em



Este folheto constitui um guia geral de tratamento. A decisão 
e responsabilidade pela prescrição compete ao médico e 
deve ser individualizada, de acordo com a situação clínica e 
as boas práticas.



• Uso de insulina subcutânea na maioria dos doentes 
hospitalizados não críticos com hiperglicemia 
(>140 mg/dl).

• Monitorizar glicemia capilar nas primeiras 24 horas 
de internamento (2xdia).
Se >140 mg/ dl ou diagnóstico prévio de DM 
continuar 4xdia: antes das refeições e ao deitar (se 
alimentação PO) ou intervalos de 4 a 6 horas

• Suspensão dos antidiabéticos orais e terapêuticas 
injetáveis não insulínicas.*

• Manutenção da insulina e ajuste da dose em todos 
os doentes previamente insulinotratados. o alvo 
glicémico deve ser individualizado (140-180 mg/dl) 
para a maior parte dos doentes).

• As insulinas pré-mistura devem ser substituídas 
pelas correspondentes doses de insulina basal e de 
ação curta.

• Os esquemas escalonados de ajuste de dose de 
acordo com a glicemia capilar como terapêutica 
insulínica única durante o internamento devem ser 
abandonados e substituídos por um esquema 
basal-bólus.

*Exceções: em doentes criteriosamente selecionados (estáveis e a 
alimentar-se normalmente por via oral), poderá ser ponderada a 
manutenção dos antidiabéticos orais, se não houver 
contra-indicação.
Os antidiabéticos orais podem ser usados em doentes já em 
preparação para a alta ou que sejam transferidos para unidades de 
não agudos.
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I.
HIPERGLICEMIA

ESQUEMA BASAL-BÓLUS

DOENTE COM ALIMENTAÇÃO PER OS

Dose Diária Total
de Insulina (DDTI)1

Ins. Prandial
(50%)3

Ins. Basal
(50%)2

Ins. Correção4

Ins. Correção
SOS

Glicemias
Capilares

Antes das
Refeições

1 ou 2 x dia 1/3 dose PA

1/3 dose PA

1/3 dose PA

PA

A

J

C

I. Hiperglicemia

O regime terapêutico deve incluir:

a) INSULINA BASAL
(insulina de ação intermédia ou análogo lento)

b) INSULINA PRANDIAL
(insulina de ação curta ou análogo rápido)

c) INSULINA DE CORREÇÃO
(insulina de ação curta ou análogo rápido)



I. Hiperglicemia

CÁLCULO DA DOSE DIÁRIA TOTAL
DE INSULINA

Doentes com insulina prévia: total diário da insulina lenta e 
rápida administrada nos últimos dias, estando o doente 
controlado

Doentes sem insulina prévia: cálculo de acordo com o peso 
do doente

Da dose diária total de insulina (DDTI) calculada, 50% serão de 
insulina basal e 50% de insulina prandial.

via oral e em doentes com elevada suscetibilidade à 
hipoglicemia vs doentes com hipoglicemia prévia.

        INSULINA DE CORREÇÃO
Refere-se à insulina de ação curta que se adiciona à 
prandial programada anteriormente, em função da 
glicemia capilar, com o objetivo de corrigir a 
hiperglicemia.

Existem várias escalas de cálculo de dose que varia em 
função do fator de sensibilidade à insulina (FSI) de cada 
doente. Como se torna difícil na prática diária calcular o 
FSI para cada doente, apresenta-se uma tabela de 
insulina de correção.

        INSULINA BASAL
A insulina basal será administrada 1 ou 2 vezes ao dia. São 
preferíveis os análogos lentos (glargina e detemir) devido 
ao pronunciado e variável pico apresentado pela isofânica 
NPH.

        INSULINA PRANDIAL
No doente com alimentação per os, dividir a dose de nsulina 
prandial igualmente pelas três refeições principais (1/3 +1/3 
+1/3). A insulina prandial pode e deve ser ajustada à 
alimentação que o doente de facto ingere, tendo neste caso 
vantagem os análogos rápidos pois podem ser 
administrados logo a seguir à refeição.

No doente em dieta zero, não administrar esta insulina. 
Redução da dose calculada se for previsível instabilidade da 

Regra dos 1800
1800 / DDTI = FSI

Exemplo: 1800/60 = 30 (1U de insulina baixa a 
glicemia em 30 mg/dl)

Se a DDTI for desconhecida – FSI: 3000/peso do 
doente em Kg

Glicemia
pré-prandial
(mg/dl)

150-199

200-249

250-299

300-349

350-399

≥400

1

2

3

4

5

6

1

3

4

6

8

9

2

4

6

8

10

12

Insulinos-
-sensível

DDTI
<40U/dia
(magros)

Insulinor-
-resistente

DDTI
>80U/dia
(obesos)

Intermédio
DDTI entre

40 e 80U/dia
(peso normal)

Baixo peso/Idosos IRC/HD

Peso normal

Excesso de peso

Obesos ou sob corticoterapia

0,2 a 0,3 U/kg nas 24 horas

0,4 U/kg nas 24 horas

0,5 U/kg nas 24 horas

0,6 U/kg nas 24 horas

1

2

4

3



II. Hiperglicemia induzida pelos Glicocorticoides

II.
HIPERGLICEMIA

INDUZIDA PELOS
GLICOCORTICOIDES

Tratamento de escolha:
Esquema basal-bólus

Se utiliza
um glicocorticoide

de ação intermédia*
em dose única matinal

Basal

Bólus (Insulina humana de 
ação curta ou análogo de 

ação rápida)
- 20% da dose antes do PQ
- 40% antes do almoço
- 40% antes do jantar

Se utiliza um glicocorticoide
de ação prolongada** 

ou intermédia mas
administrado 2 ou + vezes/dia

Basal (até 25%)

Bólus (Insulina humana 
de ação curta ou análogo 

de ação rápida) - 75% 
(1/3 da dose a cada 

refeição)

• Quando se inicia um tratamento farmacológico da hiperglicemia induzida 
pelos glicocorticoides, este deverá ser revisto diariamente com base no 
padrão das glicemias capilares e na quantidade de insulina administrada 
como forma de bólus corretor. 
• A revisão diária também é recomendada quando se processa à redução da 
dose do glicocorticoide.

DOENTE COM DOSES MÉDIAS OU ELEVADAS
DE GLICOCORTICOIDES

+ +



II. Hiperglicemia induzida pelos Glicocorticoides

Os objetivos terapêuticos nos doentes internados com 
hiperglicemia induzida pelos glicocorticoides devem ser 
individualizados e semelhantes aos dos doentes 
internados com diabetes previamente conhecida ou 
diagnosticada no internamento. 

Glicocorticoides de ação intermédia*: Prednisona, Prednisolona, Deflazacorte, 
Triancinolona.
Glicocorticoides de ação prolongada**: Betametasona, Dexametasona.

Diagnóstico: glicemia >200 mg/dl 
em qualquer altura do dia

Tratamento de escolha: insulina basal 

Utilizar NPH com
administração 

de manhã

Utilizar análogos lentos
(glargina ou levemir)

Se utiliza
um glicocorticoide

de ação intermédia*
em dose única matinal

Se utiliza um glicocorticoide
de ação prolongada** ou

intermédia mas administrado
2 ou + vezes/dia ou se

a administração é
intra-articular

As doses de insulina podem ser estimadas com 
base no peso dos doentes e dose do glicocorticoide 
utilizado (Quadro I). Os valores indicados são uma 
sugestão para o início de insulinoterapia num 
indivíduo previamente não insulino-tratado. No 
caso dos doentes com diabetes mellitus sob 
terapêutica com insulina, estes valores indicam a 
quantidade de insulina que é necessário adicionar à 
terapêutica prévia do doente.

Quadro I: Estimativa da dose inicial de insulina na hiperglicemia induzida 
pelos glicocorticoides, de acordo com o tipo e a dose de glicocorticoide.

Prednisona
(mg/dia)

>40

30

20

10

Insulina NPH
(UI/kg/dia)

0,4

0,3

0,2

0,1

Dexametasona
(mg/dia)

>8

6

4

2

Insulina
glargina/
detemir

(UI/kg/dia)

0,4

0,3

0,2

0,1



III.
HIPERGLICEMIA EM

DOENTES COM PERFUSÃO
SUBCUTÂNEA CONTÍNUA

DE INSULINA (PSCI)

• O doente poderá manter a bomba se estiver física 
e mentalmente capaz de continuar o tratamento e 
se existirem profissionais experientes nesta 
metodologia terapêutica.

• Sempre que estas condições não estejam 
reunidas, a PSCI deverá ser interrompida, 
passando o doente a fazer tratamento padrão.

• Deve suspender a perfusão sempre que:

- Exista suspeita de cetoacidose

- O doente apresente uma situação clínica 
instável ou de média gravidade 

- A via oral não esteja acessível

- O doente apresente uma hipoglicemia



III. Hiperglicemia em doentes com Perfusão
Subcutânea Contínua de Insulina (PSCI)

ALGORITMO PARA CORREÇÃO DE SITUAÇÕES DE HIPERGLICEMIA
COM BASE NA DETERMINAÇÃO DE CORPOS CETÓNICOS NO SANGUE CAPILAR

Se os CC forem >1,0 mmol/L

- Utilizar o FSI para calcular a dose de um
bólus corretor ou administrar 20% 

da dose diária total
- Administrar esta insulina com caneta injetora

- Mudar o conjunto de infusão e reiniciar
a perfusão de insulina

- Utilizar o FSI para calcular a dose de um
bólus corretor

- Administrar esse bólus através da bomba

Reavaliar a glicemia capilar (GC) dentro de
1-2 horas

Glicemia Capilar (GC) >250 mg/dl

Verificar corpos cetónicos (CC)*

Se GC diminuiu Se GC estiver semelhante
ou aumentou

Se GC diminuiu Se GC estiver semelhante
ou aumentou

Retomar a atividade habitual 
(verificar a GC em 1-2h) Verificar CC

Se os CC forem <1,0 mmol/L Se os CC forem >1,0 mmol/L

- Utilizar o FSI para calcular a dose
de um bólus corretor

- Administrar esse bólus com
caneta injetora

- Mudar todo o conjunto de infusão

Suspender PSCI

Reavaliar a glicemia capilar
cada 1-2 h (para verificar 
que o novo conjunto de

infusão não tem problemas)

Suspender PSCI

Reavaliar a glicemia capilar (GC) dentro de
1-2 horas

Se CC forem <1,0 mmol/L

*especificar betahidroxibutirato em 
sangue capilar, ou usar tiras teste para 
avaliação em sangue capilar



IV.
HIPOGLICEMIA

EM INTERNAMENTO

a) Os algoritmos apresentados são baseados nas “Recomendações Conjuntas da 
Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD)/Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
(SPMI) sobre a Abordagem e Tratamento da Hiperglicemia em Internamento (Não Crítico)”, 
publicadas na Revista Portuguesa de Diabetes. 2015; 10 (3): 127-146.



IV. Hipoglicemia em Internamento

ALGORITMO PARA TRATAMENTO DA HIPOGLICEMIA EM INTERNAMENTO

Se deglute

Papa de açúcar e água
15 a 20 g de sacarose

=
2 pacotes de açúcar

Se persistirem sintomas
repete ao fim de 15 min

Pedir ajuda médica se o
doente está sintomático
e iniciar Glicose IV a 5%

Hipoglicemia resolvida

Refeição/merenda
Hidratos Carbono de
digestão lenta (pão,

bolachas, sumo)

Se não deglute

Glicose hipertónica
30% - 2 amp. IV.

Glucagon
1 mL SC ou IM

(1 mg/1 ml)

Recuperado
Hipoglicemia persiste
- coma hipoglicémico -

Refeição com
Hidratos de Carbono

Pedir ajuda médica

Iniciar Glicose IV a 10%



V.
INSULINAS S. C.



TIG

AÇÃO CURTA (HUMANA)

Insulina humana regular (Insuman 
Rapid®)
Caneta pré-cheia Solostar de 3 ml 
Cartuchos
recargas de 3 ml

Insulina humana regular (Humulin 
Regular®)
Cartuchos recargas de 3 ml

Insulina humana regular 
(Actrapid®)
Penfill recargas de 3 ml

Início da ação:
25 a 35 min.

Efeito máximo:
3 a 5 horas

Duração do efeito
6 a 8 horas

TIG

AÇÃO INTERMÉDIA (HUMANA)

Insulina humana NPH (Insuman 
Basal®)
Caneta pré-cheia Solostar de 3 ml
Cartuchos recargas de 3 ml

Insulina humana NPH (Humulin 
NPH®)
Cartuchos recargas de 3 ml

Insulina humana NPH 
(Insulatard®)
Penfill recargas de 3 ml

Início da ação:
25 a 35 min.

Efeito máximo:
3 a 5 horas

Duração do 
efeito
6 a 8 horas

TIG

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24h

TIG

Início da ação:
15 - 30 min.

Efeito máximo:
1 a 4 horas

Duração do 
efeito
até 18 horas

Início da ação:
1 hora

Efeito máximo:
6 a 20 horas

Duração do 
efeito
até 24 horas

ANÁLOGO DE AÇÃO LENTA

Insulina glargina (Lantus®)
Caneta pré-cheia Solostar de 
3 ml
Cartuchos recargas de 3 ml
Frasco de 10 ml

Insulina glargina (Abasaglar®)
Caneta pré-cheia Kwikpen de 
3 ml

Insulina detemir (Levemir®)
Caneta pré cheia de 3 mlTIG

ANÁLOGO DE AÇÃO RÁPIDA

Insulina glulisina (Apidra®)
Caneta pré-cheia Solostar de 3 ml
Cartuchos recargas de 3 ml
Frasco de 10 ml

Insulina lispro (Humalog®)
- Humalog® 100 U/ml

Cartuchos recargas de 3 ml
Caneta pré-cheia Kwikpen de 3 ml

- Humalog® 200 U/ml
Caneta pré-cheia Kwikpen de 3 ml

Insulina aspártico (Novorapid®)
Penfill recargas de 3 ml

TIG

Início da ação:
5 a 10 min.

Efeito máximo:
40 a 60 min.

Duração do efeito
2 a 5 horas

Início da ação:
10 a 20 min.

Efeito máximo:
1 a 3 horas

Duração do efeito
3 a 5 horas

V. Insulinas s. c.



1. A implementação destas recomendações, implica:
a) formação prévia dos profissionais de saúde 
envolvidos em cada serviço hospitalar
b) aprovação local pelos responsáveis clínicos das 
instituições,

2. As doses de insulina recomendadas deves ser 
reduzidas em 25 a 50% , (pelo maior risco de 
hipoglicémia) nas seguintes situações:

a) doente com mau estado geral, desnutrido, 
acamado
b) doentes com esperança de vida limitada ou muito 
idosos
c) Se via oral instável ou possibilidade de recusa 
alimentar
d) se surgirem dúvidas no cálculo das doses de 
insulina na fase inicial
e) se experiência limitada da equipa ( as doses 
poderão ser aumentadas posteriormente se 
necessário),

3. A revisão do esquema terapêutico deve ser efetuado 
a cada 48 horas e sempre que surgir uma hipoglicemia,

4. Os alvos glicémicos deverão ser ajustados 
individualmente, em função dos risco de hipoglicemia e 
da experiência da equipa,

5. Se o doente estiver com dieta "zero" faz apenas 
insulina basal e suplementar (doses reduzidas),

6. Estas recomendações NÃO se referem ao tratamento 
das complicações agudas da Diabetes (síndrome 
hiperosmolar hiperglicémico e cetoacidose diabética) 
que obrigam a monitorização e terapêutica urgente.

NOTAS IMPORTANTES
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