CONTROLE RIGOROSO DA GLICEMIA COM INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA
I - INTRODUÇÃO: Pacientes graves com freqüência exibem níveis de glicemia elevados
associados à resistência insulínica, mesmo naqueles sem antecedentes de diabetes mellitus.
Esta ocorrência, provavelmente se deve à alta glicogenólise a despeito da grande liberação de
insulina comum nestes pacientes1. Em pacientes diabéticos com infarto agudo do miocárdio
sabe-se que a manutenção dos valores de glicemia abaixo de 215mg/dL diminui a morbidade2.
O controle intensivo da glicemia no paciente grave promove uma redução de mortalidade em
torno de 40%3. A manutenção da glicose sanguínea entre 80 e 110mg/dL, proporciona
redução no número de dias de internação na UTI e hospital, além de diminuir a incidência de
complicações e o desenvolvimento de disfunção orgânica3,4,5.
II - GRAUS DE RECOMENDAÇÃO:
Grau 1B (sobre se implementar a realização do controle da glicemia)
2B (sobre a faixa de valor de glicemia a ser mantida)
III - ALGORITIMO: (adaptado de van den Berghe G, et al3,4,5.)
Paciente grave com glicemia > 110 mg/dL
Jejum
Sol.Glicose 10%
80 ml/h
(8g/h de glicose)

Insulina Simples 50UI + SF0,9%100ml
BIC de acordo com a glicemia inicial
Diluição: 1ml = 0.5UI
Se glicemia > 110 mg/dL

Se glicemia > 220 mg/dL

iniciar a infusão 2UI/h

iniciar a infusão 4UI/h

Ajuste de infusão inicial -Controle de glicemia, ou glicemia capilar a cada 1 h

Se glicemia: >140 mg/dL – aumentar a infusão em 1-2UI/h
110–140 mg/dL – aumentar a infusão em 0.5–1UI/h
Próximo de 110 mg/dL – ajustar a infusão em 0.5-1UI/h
Se mantiver a glicemia entre 80 – 110 mg/dL não alterar a infusão

Ajuste de dose após estabilização inicial:

Após estabilização inicial – Controle cada 2-4

Se glicemia cair >50% do valor do último controle, diminuir pela metade a infusão (controle da glicemia em 1 hora);
Se glicemia 60–80 mg/dL – diminuir a infusão dependendo do valor anterior (% queda glicemia) – controle em 1 hora;
Se glicemia 40–60 mg/dL – parar a infusão de insulina (garantir aporte basal de glicose) – controle em 1 hora;
Se glicemia < 40 mg/dL, fazer bolus de Glicose a 50% - 20ml EV. Parar a infusão e aguardar a próxima hora para checar.

IV- CONCLUSÃO: Em pacientes graves o controle rigoroso de glicemia, com infusão continua de
insulina, mostrou-se seguro e benéfico, reduzindo significativamente a morbi-mortalidade.
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