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Resumo
Os estados hiperglicêmicos e hipoglicêmi-

cos agudos são exemplos das mais comuns 
emergências médicas com que nos deparamos 
no campo das alterações do metabolismo. 

Os estados hiperglicêmicos agudos com-
preendem a cetoacidose diabética e o coma 
hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico. 
Neste artigo, analisamos essas duas condições 
hiperglicêmicas, que representam um desafio 
para o clínico e o médico generalista que tra-
balham no terreno nas emergências médicas.

Summary
The acute hypoglycemic and hyperglyce-

mic situations are examples of the most com-
mon medical emergencies that we face in the 
field of metabolic disorders. 

The acute hyperglycemic situations include 
diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hy-
perglycemic coma hyperosmolar nonketotic. 
In this article, we analyze these two hypergly-
cemic conditions that represent a challenge to 
the clinician and general practitioner working 
in the field in medical emergencies.

en
d

o
cr

in
o

lo
g

ia

Cetoacidose diabética
A cetoacidose diabética pode ser concei-

tuada como uma emergência médica caracte-
rizada por hiperglicemia superior a 250mg/dl; 
acidose com pH sanguíneo inferior a 7,3; bicar-
bonato sérico inferior a 15mEq/l; e positividade 
do soro do paciente à pesquisa de cetonas. 
Pode ser a manifestação inicial do diabetes 
tipo 1, resultando de intercorrências ocorridas 
nesses pacientes, tais como infecção, trauma, 
cirurgia, estresse, ou se instalar em pacientes 
com diabetes tipo 2 submetidos a situações 
de extrema gravidade, tais como sepse. A taxa 
de mortalidade da condição gira em torno de 
5%, mesmo nos bons centros de tratamento.

Aspectos clínicos
Geralmente, antes da instalação da ceto-

acidose diabética há manifestações clássicas 

da doença, tais como poliúria, polifagia, poli-
dipsia e fadiga; nas crianças é muito comum 
que a condição seja precedida de náuseas, 
vômitos e dor abdominal. Na ausência de 
providências, a situação evolui para o coma 
diabético. Na dependência da concomitân-
cia de fatores ou doenças desencadeantes, 
podemos ter associação de sintomas e sinais 
a essas manifestações já citadas.

Aspectos laboratoriais
Os achados típicos da cetoacidose dia-

bética são glicosúria elevada, hiperglicemia, 
cetonemia, pH arterial baixo e bicarbonato 
plasmático baixo. O potássio sérico quase 
sempre se encontra elevado e frequente-
mente ocorre leucocitose, não só porque tais 
quadros costumam ser desencadeados por 
infecções, mas também porque a cetonemia 
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Pontos-chave:

> Duas alterações são marcantes 
no curso fisiopatogênico 
do desenvolvimento da 
cetoacidose diabética: a 
hiperglicemia e a cetoacidemia;

> A hiperglicemia ocorre pela 
produção hepática exacerbada 
de glicose;

> E também pela diminuição 
da captação periférica de 
glicose nos tecidos.

Medidas gerais — De início deve ser garanti-
da uma via de acesso venosa, de preferência 
por punção de jugular ou subclávia, com 
infusão de líquidos e retirada de sangue para 
realização de exames laboratoriais. Devem 
ser medidos glicemia, glicosúria, cetonemia, 
pH arterial, bicarbonato, ureia, eletrólitos, 
osmolalidade e hemograma, pelo menos. A 
osmolalidade plasmática pode ser estimada 
pelos valores do sódio, do potássio e da gli-
cemia no momento. Nos pacientes comatosos 
deve-se instalar uma sonda vesical, o que deve 
ser evitado nos pacientes ainda lúcidos, para 
não haver risco de infecções urinárias posterio-
res. Nos pacientes comatosos deve-se passar 
sonda nasogástrica, e o balanço hídrico deve 
ser cuidadosamente anotado.

Reposição de insulina, líquidos e eletrólitos 
— No tratamento da cetoacidose diabética 
costuma-se empregar inicialmente apenas insu-
lina, e da modalidade insulina regular. Uma vez 
confirmado o diagnóstico, deve-se dar insulina 
imediatamente. A dose recomendada é de 0,1 
unidade/kg estimado de peso corporal, como 
“bolo” intravenoso, e 0,1 unidade/kg estimado 
de peso, por hora, continuamente, por bomba 
de infusão ou por injeção intramuscular; para 
a maioria dos autores isso basta para cobrir a 
deficiência de insulina. Em termos fisiopato-
lógicos tal conduta corrige a acidose, reduz 
o afluxo de ácidos graxos ao fígado, reduz a 
produção de corpos cetônicos, diminui a hi-
perosmolaridade e a hiperglicemia. Com isso, 
inibe-se a gliconeogênese e a glicogenólise e 
também a hiperaminoacidemia proveniente da 
liberação muscular periférica de ácidos ami-
nados. Deve-se lembrar que se em uma hora 
após a injeção venosa de insulina em bolo a 
glicemia não cair pelo menos 10%, a dose “em 
bolo” deve ser repetida. Raramente se constata 
resistência insulínica de monta, com falta de 
queda de glicemia nesses procedimentos. Se 
isso acontecer, as doses de insulina devem ser 
dobradas. 

Na maioria dos pacientes, a deficiência de 
líquidos é de cerca de 4 a 5 litros. A reposição 
deve ser feita, inicialmente, por meio de soro 
fisiológico a 0,9%, a melhor escolha para 
reexpandir o volume vascular, que se encon-
tra retraído. O uso de bicarbonato tem sido 
muito questionado, tendo em vista que pode 
se acompanhar de problemas indesejáveis, 

se acompanha de leucocitose significativa, 
não raro com valores em torno de 25.000 
células/microL.

Fisiopatogenia
Duas alterações são marcantes no curso 

fisiopatogênico do desenvolvimento da 
cetoacidose diabética: a hiperglicemia e a 
cetoacidemia.

A hiperglicemia ocorre em decorrên-
cia da produção hepática exacerbada de 
glicose, tanto quanto da diminuição da 
captação periférica de glicose nos tecidos. 
A insulinopenia relativa ou absoluta que se 
instala, em associação à hiperglucagonemia, 
desencadeia gliconeogênese hepática, com 
aumento do fluxo hepático de glicose e 
hiperglicemia. A deficiência de insulina que 
se associa a níveis elevados de glucagon e 
hormônio do crescimento produz incremen-
to de lipólise no tecido adiposo e cetogê-
nese hepática. Surgem então, no plasma, 
os chamados “corpos cetônicos”, ácido 
acetoacético e a acetona, que, junto com o 
aumento da taxa plasmática do ácido beta-
-hidroxibutírico, também concorrem para 
o desenvolvimento da acidose metabólica 
vista nessa condição.

Tratamento
Antes de se cogitar o tratamento é perti-

nente falar de prevenção, pois melhor seria 
evitar o desencadeamento de condições que 
pudessem levar à instalação da cetoacidose 
diabética. Atualmente, a monitorização cons-
tante dos pacientes diabéticos, pela medida 
frequente da glicemia capilar, é altamente 
recomendada. Todo paciente diabético 
deveria fazer uso frequente dessa monitori-
zação, que é a melhor prevenção contra as 
descompensações. Também a monitorização 
da cetonemia deve ser frisada nos pacientes 
com maior instabilidade da doença, para 
maior controle.

Entretanto, instalada a condição, o pa-
ciente deverá ser internado, de preferência 
numa unidade de tratamento intensivo, pois 
o correto tratamento não dispensa cuidados 
intensivos. Sempre é bom lembrar que a ce-
toacidose, mesmo quando tratada em centros 
de excelência, carrega expressiva taxa de 
mortalidade. As principais medidas a serem 
adotadas nesses casos são:
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tais como desenvolvimento de hipocalemia, 
acidose liquórica e piora da hiperosmolaridade. 
Todavia, caso o pH plasmático fique abaixo de 
7 ou a concentração de bicarbonato plasmático 
abaixo de 9mEq/L, devemos dissolver 44mEq 
(uma ampola de 50ml) de bicarbonato de sódio 
em 500ml de soro fisiológico e administrar ao 
paciente até que o pH atinja um nível de pelo 
menos 7,1. A partir deste momento, não se 
deve dar mais bicarbonato. Na primeira hora 
de tratamento costuma-se ministrar cerca de     
1 litro de soro fisiológico, monitorizando-se o 
potássio. Se a glicemia estiver acima de 500mg/
dL, o soro a ser administrado é o de cloreto de 
sódio a 0,45% na primeira hora de tratamento.

Quando a glicemia cai abaixo de 250mg/
dL, deve-se passar a utilizar solução de glico-
se a 5% venosa, no lugar do soro fisiológico, 
para manter a glicemia entre 200 e 300mg/
dL, enquanto o uso de insulina provoca a cor-
reção da hipercetonemia. Caso isso não seja 
feito, há risco de hipoglicemia, probabilidade 
aumentada de edema cerebral (em função do 
rápido decréscimo da glicemia) e risco de aci-
dose lática (pois a falta de glicose determina 
continuidade de gliconeogênese hepática). 

Sabe-se que na cetoacidose diabética é 
grande a deficiência corporal de potássio. 
Apesar disso, a dosagem plasmática de potás-
sio desses pacientes não revela níveis baixos, 
uma vez que a acidose que se desenvolve 
“expulsa” o potássio intracelular e dá uma 
ideia de normopotassemia, que não reflete a 
verdadeira situação do potássio no organis-
mo. Por isso, uma vez iniciado o tratamento 
e com a melhora da hidratação e da acidose 
metabólica, o potássio “retorna” a seu sítio 
intracelular e suas concentrações plasmáticas 
tendem a cair. Tendo em vista tal fato, deve-
-se administrar potássio em doses de 20 a 
30mEq/hora após duas a três horas do início 
do tratamento, ou mesmo desde o início, 
caso se constate que o potássio plasmático 
se encontra muito baixo. O eletrocardiograma 
feito seriadamente pode dar uma ideia mais 
aproximada da quantidade de potássio no or-
ganismo, uma vez que as concentrações plas-
máticas não refletem o que está acontecendo, 
tendo em vista as explicações anteriores.

Deve-se ter em mente que, mesmo após o 
sucesso do tratamento imediato da condição, 
passadas as 12 ou 24 horas iniciais, é indis-
pensável que o paciente, caso possa ingerir 

líquidos ou mesmo alimentos sólidos, receba 
generosa cota de potássio via alimentação, 
pois a deficiência de potássio desses doentes 
só costuma ser corrigida após cerca de cinco 
ou sete dias.

A reposição de fosfato raramente é neces-
sária no tratamento da cetoacidose diabética. 
Contudo, se estivermos diante de hipofosfate-
mia significativa (menos de 1mg/dL) podemos 
administrar potássio sob a forma de sal de 
fosfato de potássio.

A questão do uso de antibióticos — Como 
frequentemente a cetoacidose diabética é 
desencadeada por infecções, e como muitas 
vezes alguns bons indicativos de infecção 
(leucocitose e febre) têm sua interpretação 
prejudicada na cetoacidose, é rotina que sem-
pre sejam usados antibióticos no tratamento 
da cetoacidose diabética.

Na cetoacidose há quase sempre leucoci-
tose, devido à acidose e também à presença 
de corpos cetônicos. Por outro lado, nesse 
estado há descontrole do sistema termorregu-
lador, o que faz com que a infecção coexista 
sem febre. Isso justifica o uso rotineiro de 
antibióticos no tratamento da cetoacidose. 
O ideal é individualizar o uso, em especial 
prescrevendo o antibiótico mais adequado 
para cada infecção, em caso de desconfiança 
do foco infeccioso. Não sendo isso possível, 
usar os de amplo espectro até que culturas 
definam a indicação mais precisa. 

O tratamento moderno da cetoacidose, 
sendo feito inclusive, preferentemente, em 
unidades de tratamento intensivo, melhorou 
muito o prognóstico. Mesmo assim, como já 
ressaltamos, a mortalidade continua expres-
siva. Infarto do miocárdio, infarto intestinal 
e insuficiência renal são condições que, se 
associadas, pioram sensivelmente o prog-
nóstico. O edema cerebral já representou um 
problema mais sério quando se usavam altas 
doses de insulina no tratamento.

Coma hiperosmolar hiperglicêmico 
não cetótico

O coma hiperosmolar hiperglicêmico 
não cetótico é a outra complicação aguda do 
diabetes que leva à emergência. Caracteriza-
-se por hiperglicemia acima de 600mg/dL, os-
molalidade plasmática superior a 310mOsm/
kg, ausência de acidose metabólica, pH 

Como frequentemente 
a cetoacidose diabética 

é desencadeada por 
infecções, e como muitas 

vezes alguns bons 
indicativos de infecção 
(leucocitose e febre) 

têm sua interpretação 
prejudicada na 

cetoacidose, é rotina que 
sempre sejam usados 

antibióticos no tratamento 
da cetoacidose diabética.
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Pontos-chave:

> O coma hiperosmolar 
hiperglicêmico não cetótico 
é a outra complicação aguda 
do diabetes que leva à 
emergência;

> É caracterizado por 
hiperglicemia grave, sem 
cetose, com hiperosmolaridade 
e desidratação intensa;

> Costuma acometer pacientes 
com diabetes tipo 2, muitas 
vezes com diagnóstico ainda 
não feito, e ocorre mais 
comumente em doentes de 
meia-idade e nos idosos.

sanguíneo superior a 7,3 e bicarbonato sérico 
superior a 15mEq/l. Esse estado é caracteriza-
do por hiperglicemia grave, sem cetose, com 
hiperosmolaridade e desidratação intensa. 
Costuma acometer pacientes com diabetes 
tipo 2, muitas vezes com diagnóstico ainda 
não feito, e ocorre mais comumente em doen-
tes de meia-idade e nos idosos. Os fatores 
precipitantes são infecção, infarto do mio-
cárdio, acidente vascular encefálico, uso de 
diuréticos, medicamentos e glicocorticoides.

Com a deficiência relativa de insulina há 
menor aproveitamento de glicose no músculo, 
tecido adiposo e fígado, e aumento da libera-
ção hepática de glicose e hiperglucagonemia. 
Há glicosúria maciça, desidratação, contração 
do volume plasmático e insuficiência renal 
pré-renal.

Clínica e achados laboratoriais
Há fraqueza, poliúria, polidipsia e os 

sintomas se instalam insidiosamente. Talvez 
a falta de manifestações clínicas mais osten-
sivas nessa condição retarde o diagnóstico 
em bom número de casos e protele o início 
do tratamento. Quando o diagnóstico cos-
tuma ser feito, a desidratação já é intensa e 
o tratamento começa num estágio de maior 
comprometimento do que quando se costuma 
iniciar o tratamento da cetoacidose diabética. 
Desenvolve-se letargia, confusão e pode haver 
coma. Como não há acidose metabólica, não 
há a típica respiração de Kussmaul, presente 
na cetoacidose.

Os valores de glicemia variam de 600mg/
dL até valores superiores a 2.000mg/dL, se-
gundo diversos autores; o sódio plasmático 
costuma exceder 140mEq/L e a osmolalidade 
plasmática os 330-340mOsm/kg, em função 
da grave desidratação. Não se costuma detec-
tar acidose metabólica nem corpos cetônicos; 
quando estes existem, têm grau muito leve. 
A ureia plasmática costuma elevar-se além 
de 100mg/dL, por mecanismo pré-renal. Os 
achados predominantes configuram grave 
desidratação, acompanhada de intensa hi-
perglicemia e hiperosmolalidade plasmática.
 
Tratamento 
Líquidos, uso de insulina e eletrólitos — A 
reposição de líquidos é fundamental no 
tratamento desta condição. A deficiência de 
líquidos no organismo chega a atingir cerca de 

5 a 8 litros. Se há grande hipovolemia, inicia-
-se a reposição com soro fisiológico a 0,9%; 
caso contrário, prefere-se solução hipotônica 
a 0,45%, para contrabalançar a hiperosmola-
lidade. A monitorização da evolução é indis-
pensável para o controle da administração 
de líquidos e de sua velocidade de infusão. 
Atingida uma glicemia de 250mg%, usa-se 
solução glicosada a 5%. Mantém-se tal solu-
ção para impedir o edema cerebral e evitar 
hipoglicemia. Muitas vezes administram-se 
concomitantemente solução de glicose a 5% 
e soro fisiológico a 0,9%. 

Costuma-se requerer muito menos insulina 
para compensar a glicemia desses pacientes, 
ao contrário do que ocorre no tratamento da 
cetoacidose diabética. Por isso devem-se usar 
as mesmas doses intravenosas preconizadas ini-
cialmente no tratamento da cetoacidose, mas 
tendo o cuidado de monitorizar o uso horário 
da insulina, que deve ser muito mais cuidado-
so, pois muitos casos de estado hiperosmolar 
respondem apenas com a reidratação e com a 
primeira dose venosa de insulina.

Não havendo, nesse caso, acidose, a de-
ficiência de potássio é menos grave e também 
é menos generosa a reposição. Usar 10mEq/L 
sob a forma de cloreto de potássio para cada 
500ml de líquidos infundidos. Monitorizar e 
dosar potássio para dar continuidade à repo-
sição. Não é comum, no estado hiperosmolar, 
detectar-se hipofosfatemia. Entretanto, fosfa-
tos podem ser administrados se a fosfatemia 
se encontrar abaixo de 1mg/dL. 

A mortalidade desses pacientes é cerca 
de 10 vezes maior do que a daqueles tratados 
de cetoacidose diabética, em função, talvez, 
de serem mais idosos e apresentarem outras 
doenças, que contribuem para um menor 
sucesso terapêutico.

Hipoglicemia por tumores 
pancreáticos de células beta

Essa condição deve ser suspeitada num 
indivíduo adulto, bem nutrido e que começa 
a desenvolver episódios hipoglicêmicos em 
jejum. A causa é, em geral, um adenoma de 
células pancreáticas beta, e em 90% dos casos 
é um tumor benigno. Às vezes, o adenoma 
pode compor uma síndrome genética do 
tipo neoplasia endócrina múltipla, caso em 
que encontraremos também adenomas nas 
paratireoides e na hipófise (MEN tipo 1).
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Episódios frequentes de hipoglicemia e 
ocorrendo a intervalos cada vez menores, 
com sudorese, tremores e taquicardia, fazem 
pensar em tumor de células beta do pâncreas, 
ou insulinoma; muitas vezes o paciente vai se 
tornando obeso e, não raro, tem diagnósti-
cos neuropsiquiátricos imprecisos, tais como 
psicose ou mesmo crises epilépticas. O que 
se supunha ser uma enfermidade psiquiátrica 
revela-se uma doença metabólica, não raras 
vezes. As taxas glicêmicas podem cair a 
40mg%, e tais pacientes relatam episódios 
de hipoglicemia e imediata recuperação após 
injeção de glicose hipertônica na veia. Tais 
episódios costumam aparecer em jejum, pela 
manhã, mas também podem se manifestar 
quando uma refeição não é tomada. Há visão 
turva, diplopia, cefaleias, fraqueza e sensação 
de dissociação da personalidade.

Demonstra-se, nas crises, glicemia abaixo 
de 40mg% e, caso se consiga dosar, a insulina 
plasmática atinge níveis superiores a 8microU/
mL nessas ocasiões. Na investigação usam-se 
testes diagnósticos — que não detalharemos 
aqui, por não cumprirem nosso objetivo neste 
trabalho.

O tratamento do insulinoma é cirúrgico, 
devendo ser precedido de exames que loca-
lizem o tumor. O sucesso é de cerca de 90% a 
95% dos casos. Para prevenir episódios de hi-
poglicemia até a cirurgia usa-se diazóxido, 300 
a 400mg/dia, por via oral, que age inibindo a 
liberação pancreática de insulina. Para comba-
ter o edema e a hipercalemia secundários ao 
uso do diazóxido, utiliza-se hidroclorotiazida, 
25 a 50mg/dia. Para os pacientes que não res-
pondem ao tratamento cirúrgico recomenda-
-se alimentação frequente, com carboidratos 
de digestão lenta a cada duas ou três horas, 
para evitar a hipoglicemia. Nas emergências 
pode-se usar glucagon por via intravenosa. 

Na maioria dos casos há bom prognóstico, 
com completa recuperação.

Hipoglicemia reativa
Em pacientes que sofreram gastrectomia 

é comum depararmo-nos com hipoglicemias, 
em função do hiperinsulinismo que resulta 
do rápido esvaziamento gástrico nesses ca-
sos. Os sintomas resultam da hiperatividade 
adrenérgica em resposta à hipoglicemia. O 
tratamento consiste em alimentação mais 
frequente, com porções menores, à base de 
carboidratos de assimilação e digestão mais 
lenta e lipídios e protídios de mais lenta di-
gestão. Algumas pessoas, após alimentação 
rica em carboidratos de rápida digestão, se 
queixam de fadiga, ansiedade, tremores, fome 
e cefaleia. A conduta consiste em aumentar 
a frequência da alimentação e diminuir as 
quantidades, eliminando a ingestão de car-
boidratos de digestão rápida. A condição 
é benigna, e corresponde a uma situação 
própria da constituição individual. 

Hipoglicemia relacionada ao etanol
No jejum prolongado as reservas de glico-

gênio são depletadas em aproximadamente 
18 a 24 horas e a liberação hepática de glicose 
(que mantém a glicemia estável no organismo) 
torna-se totalmente dependente da gliconeo-
gênese. Nessa situação, pequenas concen-
trações plasmáticas de etanol bloqueiam a 
gliconeogênese e induzem hipoglicemia. Por 
isso, quem usa bebidas alcoólicas deveria 
sempre se alimentar concomitantemente. O 
tratamento da hipoglicemia desses estados 
consiste na administração de glicose, para 
refazer os estoques de glicogênio hepático. 
Com isso, e à medida que o etanol é metabo-
lizado e eliminado do organismo, o paciente 
se recupera.

Episódios frequentes de 
hipoglicemia e ocorrendo 

a intervalos cada vez 
menores, com sudorese, 
tremores e taquicardia, 
fazem pensar em tumor 

de células beta do 
pâncreas, ou insulinoma; 
muitas vezes o paciente 
vai se tornando obeso e, 

não raro, tem diagnósticos 
neuropsiquiátricos 

imprecisos, tais como 
psicose ou mesmo 

crises epilépticas. O 
que se supunha ser uma 
enfermidade psiquiátrica 

revela-se uma doença 
metabólica, não raras 

vezes.
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