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“Hiperglicemia e Hipoglicemia
no Período Neonatal"

Drº Jorge Luiz Luescher

Amb. Diabetes IPPMG/UFRJ

Metabolismo dos glicídios no 
período neonatal

• Imprecisão

• Incerteza

• Individualização

Cowett R.W; Farrag HM-Seminars in 
Neonat.(2004) 9,37-47

Importância da hipoglicemia

�Mais comum problema metabólico do 
neonato.

�1,3 a 4,4 casos  / 1000 nascidos a termo

15 a 55 casos  / 1000 nascidos pré-termo

� A glicose é o substrato energético predileto 
do SNC que está em pleno desenvolvimento 
no 1° ano de vida.

Fisiopatologia- fetal

�O feto recebe  suplemento de glicose de modo 
contínuo da mãe, correspondendo a  70 a 80% da 
glicose materna..

�Valor de glicose fetal sanguínea, mensurada por 
cordocentese, variou entre 70-90 mg/dl

�O feto já estoca glicogênio inicialmente na 
placenta e a partir de 20-24 sem. no fígado. No 
último trimestre aumenta os estoques, incluindo 
músculos

�No último trimestre há maior acúmulo de TG
�Há uma limitada gliconeogênese

Fisiopatologia no neonato:
Adquirindo autonomia

�Interrupção abrupta do fornecimento de 
glicose de forma contínua

�Alimentação intermitente
� Então : Nasce com glicemia de 107±35 

mg/dl. Há uma queda da glicemia  nas 
primeiras duas horas(56±19) voltando a 
subir após a terceira hora e mantendo-se 
constante (70 ±13)

Cowett RM;Farrag HM-Seminars in 
Neonat.(2004)9-37-47

Mecanismo adaptativo do neonato
( integração do sistemas  neuro-endocrino-

enzimático)
⇑ 3-5 X Glucagon    Glicogênio fosforilase Glicogenólise

⇓ Insulina                  P enol carboxilase Gliconeogênese

⇑ Catecolaminas    Lipólise

(Estresse,hipóxia, frio) Cetogênese

Energia

Glicose (Cérebro)

Corpos cetônicos e ác. Graxos l.
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Definindo hipoglicemia-
Controvérsia

• Falta de associação entre níveis glicêmicos, clínica e 
lesão. A ausência de sintomas não afasta agressão ao SNC.

• Dificuldade de associar lesão cerebral  com um valor 
glicêmico exato. Muitas vezes glicemia mais baixa pode 
ocorrer na fase adaptativa da vida intra para a extra-uterina

• Capacidade de utilização de outros substratos  energéticos, 
evitando lesões pela hipoglicemia ou tornando as suas 
manifestações mais suaves

• Outros fatores associados são agentes potencialisadores de 
lesão cerebral, como asfixia e isquemia

• Não há evidências que RN pré-termos são menos 
susceptíveis a níveis glicêmicos mais baixos

Cowett RM; Farrag HM-Seminars in 
Neonatol.(2004)9,37-47

Definindo hipoglicemia
Qual o corte?

• Koh al al analisando vários níveis de glicemia, avaliando 
potencial auditivo evocado notou maiores alterações 
quando  glicemia sanguínea < 2,6 mmol/l (46,8 mg/dl )

• Avaliação de escores de Bayley motor e mental  aos 18 m. 
e correlacionou com glicemia no período neonatal. Os 
escores mais reduzidos tinham glicemias < 2,6 mmol/ l 
(46,8 mg/dl). Se ocorreram  5 ou mais dias consecutivos 
ou separados de hipoglicemia o risco de  deficit de 
desenvolvimento eram significativamente aumentado. 

• Considera  o nível de glicemia mais aceitável : 48-96 
mg/dl 

Sperling MA in Manual 
de End.e met.-Norman 
Lavin- 3ed-2006

Noerr B-Ad. in Neonatol Care,V 
1(out)2001-pp 4-21

Definindo hipoglicemia
(Barbara  Noerr-Sperling)

• “Maioria dos autores concordam que o diagnóstico 
de hipoglicemia neonatal é um valor sanguíneo 
que é único para aquele neonato, variando com a 
maturidade, estado físico, doenças associadas, 
resultando em específica resposta aos orgãos 
alvos”

• Menor que 50 mg/dl (soro ou plasma) e 
< 40-45mg/dl (sangue total)

• Necessidade de maiores estudos prospectivo  com 
novas tecnologias como tomografia com emissão 
de positon

Etiologia
1-Pouco substrato disponível 
Retardo de crescimento intra-uterino (67%)  Glicogenoses 
Erros inatos (ex. intolerância a frutose)          Prematuridade (15%) 
Prolongado jejum sem glicose IV                   Def. da β ox lipídeo   
 
2 – Hiperinsulinismo 

Filhos de mães diabéticas (50%)                     Hiperinsulinismo congênito 
Eritroblastose fetal                                           Ag. tocolítico Β agonista 
Sínd. de Beckwith-Wiedemann                       Abrupta cessação de glicose IV 
Cateter umbilical arterial alto 
 
3-Outras anormalidades endocrinológicas 
Pan-hipoptuitarismo                                           Hipotireoidismo  
Insuficiência adrenal 
 
4- Aumento da utilização de glicose 
Hipotermia                                                              Dispnéia 
Sepses                                                                      Asfixia  
 
5- Miscelânia 
Policitemia                                                          Doença cardíaca congênita 
Anomalias do SNC 
 

Rastreamento

• RN –Peso de nascimento maior que 4 Kg

• RN - Peso de nascimento menor que 2,5 Kg 

• RN - pré-termo

• RN- RN filho de mãe diabética (Iniciar com 30 min)

Com 1,2,3,6,9,12, 24,48. 
• RN de mães que receberam medicações 

hipoglicemiantes para os filhos (tocolílicos B agonista 

adrenergicos)

Com 1,3,6,9,12, 24,48

Rastreamento

• RN em pós operatório

Com 3,6,9,12
• RN submetido a nutrição parenteral

No mínimo tres vezes ao dia
• RN que tiveram a sua solução de glicose E.V. 

alterada

Uma hora após alteração
• Sepses

No mínimo 2 vezes ao dia
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PREMATUROPREMATURO
Moderado Moderado –– 30 a 34 semanas30 a 34 semanas
Peso:Peso: 15001500 a 2600 gramasa 2600 gramas

-- HipoglicemiaHipoglicemia-- BaixoBaixo

estoque de glicogênio.estoque de glicogênio.

Baixa atividade da Baixa atividade da 

enzima G_6enzima G_6--fosfatase fosfatase 

(at(atéé 2,5Kg)2,5Kg)

-- infecinfecççãoão

-- desconforto respiratdesconforto respiratóóriorio

-- dificuldade de sucdificuldade de sucçção ão 

MANIFESTAMANIFESTAÇÇÕES CLÕES CLÍÍNICASNICAS

HipoglicemiaHipoglicemia
( 50% dos filhos de( 50% dos filhos de

~mães diab~mães diabééticas)ticas)

ALALÉÉM DAM DA

MACROSSOMIAMACROSSOMIA

HHÁÁ TAMBTAMBÉÉMM

ORGANOMEGALIA.ORGANOMEGALIA.

Peso ao nascimento: 6780 gramasPeso ao nascimento: 6780 gramas

Mãe com Mãe com DIABETES MELLITUSDIABETES MELLITUS

Luiza Maria Calvano
Pediatria / UFRJ

MANIFESTAMANIFESTAÇÇÕES CLÕES CLÍÍNICASNICAS

MacrossomiaMacrossomia
( 26% )( 26% )

O PRINCIPALO PRINCIPAL

HORMÔNIO DEHORMÔNIO DE
CRESCIMENTOCRESCIMENTO
INTRAINTRA--ÚÚTEROTERO
ÉÉ A INSULINA !A INSULINA !

MãeMãe-- HgA1c= 10HgA1c= 10--12%12%
IG=31 sem. P=3,2KgIG=31 sem. P=3,2Kg

Mãe com Mãe com DIABETES MELLITUSDIABETES MELLITUS

Luiza Maria Calvano
Pediatria / UFRJ

Mãe com Mãe com DIABETES MELLITUSDIABETES MELLITUS

FISIOPATOLOGIAFISIOPATOLOGIA
HIPERGLICEMIA MATERNAHIPERGLICEMIA MATERNA

HIPERGLICEMIA FETALHIPERGLICEMIA FETAL

HIPERINSULINISMO FETALHIPERINSULINISMO FETAL

HipoglicemiaHipoglicemia
Dificuldade de mobilizar glicogênioDificuldade de mobilizar glicogênio

DiminuiDiminuiçção da ão da cetogênesecetogênese
PedersenPedersen JL: JL: The pregnant diabetic and her newbornThe pregnant diabetic and her newborn, Baltimore, 1967, Williams &, Baltimore, 1967, Williams & WilkinsWilkins.

Luiza Maria Calvano
Pediatria / UFRJ

MANIFESTAMANIFESTAÇÇÕES CLÕES CLÍÍNICASNICAS

�� MalformaMalformaçções Congênitas ões Congênitas ( 5 a 8 % )( 5 a 8 % )
Pela Pela GLICOSILAGLICOSILAÇÇÃO DE PROTEÃO DE PROTEÍÍNASNAS entreentre

a 8a 8aa e 12e 12aa semanas de gestasemanas de gestaçção ( ão ( organogênese organogênese ).).

Não hNão háá uma anomalia especuma anomalia especíífica.fica.

Qualquer malformaQualquer malformaçção pode ocorrer (2ão pode ocorrer (2--4x >):4x >):

-- MAIS COMUNS: MAIS COMUNS: malformamalformaçções cardões cardííacas acas e doe do tubo tubo 
neuralneural;;

-- MAIS ESPECMAIS ESPECÍÍFICA:FICA: ssííndrome de regressão caudalndrome de regressão caudal..

Filho de Filho de Mãe comMãe com DIABETES DIABETES 
MELLITUSMELLITUS

Luiza Maria Calvano
Pediatria / UFRJ

Medicina Neonatal- Adalto Dutra-Ed. 
Revinter-2006

Prevenção da hipoglicemia neonatal 
nos filhos de mães diabéticas

�Planejar gravidez.

(Engravidar com HgA1c 
< 7%)

�Controle  do diabetes

na mãe durante a 
gestação (G< 100) e 
evitar hiperglicemia 
durante trabalho de 
parto
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Manifestações clínicas
Inespecíficas

Movimentos anormais dos olhos        Choro anormal (fraco ou agudo)

Apnéia                                                          Parada cardíaca

Ins. Cardíaca congestiva                             Alterações no nível de consciência

Coma                                                            Cianose

Tremores                                                       Moro exagerado

Sudorese                                                        Hipotonia

Irritabilidade                                                 Letargia

Palidez                                                         Recusa alimentar

Dispnéia                                                         Convulsão

Letargia                                                        Taquicardia

Taquipnéia                                                      Hipotermia

Tremores                                                        

Diagnóstico das hipoglicemias
persistente

�Teste do jejum: Glicemia < 45mg/dl

Dosar: Insulina – Peptídeo C

Cortisol – GH- TSH- T4

Ác. Graxo e Cetonemia

Lactato  

Perfil da carnitina    

Pesquisa de ác. Orgânico na urina    

Teste do glucagon ( Suspeita de hiperinsulinismo )- 30µg/Kg

Até 6 m.- 8h          6-8 m- 12h       8-12 m- 16 h
1a 2 anos-18 h          2-7 anos-20 h     > 7 anos- 24 h

Hipoglicemia Hiperinsulinêmica
persistente da lactente

�Quando pensar:

• Maioria é macrossômico

• Ávido por alimento

• Hipoglicemia na fase
absortiva e a maioria 
grave. Metade dos casos 
tem convulsão

• TIG  ≥ 12mg/Kg/min.

� Na vigência de
hipoglicemia:  

Insulina ≥ 5 uU/ml
Peptídeo C elevado
Cetonemia ou cetonúria
negativa ou acidose 
Ac. graxos livres baixos
IGFbp 1- baixa 
(<100ng/ml)
Teste do glucagon-
positivo ( subida ≥40)

Secreção de insulina

HIPOGLICEMIA HIPERINSULINÊMICA PERSISTENTE DO  LACTENTE

Autossômica 
dominante ou 

mutação 
espontânea

Ativação de 
glutamato-

desidrogenase

boahiperamonemiaLeve ou 
moderado

3 meses a 10 
anos

Autossômica 
dominante ou 

mutação 
espontânea

Glicoquinase
ativada ou 

desconhecida

BoaRaramente grande ao nascimentoModeradaApós 6 
meses, média 

12 meses 
(pode 

apresentar-se 
com mais 

idade) 

Síndrome de 
Beckwith-

Wiedermann
esporádica

Deleção
gênica no 

cromossomo 
11 p 

RazoávelMacrossomia

Macroglossia

Exoftalmia

Sulco distinto no lobo da orelha 

Hemi-hipertrofia

Raramente grande ao nascimento

GravePrimeira 
semana de 

vida

Autossômica 

recessiva

SUR/K IR 

6.2

FracaMacrossomia ou nascimento 

Hiperplasia difusa das células β

pancreáticas Lesões pancreáticas 

adenomatosas focais

GravePrimeiro ou 

2º dia de 

vida até

3meses de 

vida

HerançaBase 

Molecular

Respost

a ao 

Tratame

nto 

Clínico 

Características Clínicas ou 

Bioquímicas Associadas

Intensidade 

da 

Hipoglicemia

Idade de 

início

Síndrome de Beckwith-Wiedermann

Macrossomia
Macroglossia
Exoftalmia

Sulco distinto no lobo da orelha
Hemi-hipertrofia

Raramente grande ao nascimento
Onfalocele

� Hipertofia de pâncreas, rins e 
gônodas

Tentência a tumores (Wilms, 
hepatoblastoma, 

rabdomiosarcoma)
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Hipoglicemia Hiperinsulinêmica
persistente da lactente

�Diagnóstico por 
imagem são falhos 
(lesões de 2,5 a 5 mm)

�Combinação de 
cateterismo com 
dosagem de insulina e 
análise histológica 
intra-operatória

�Tratamento:
• Diazóxido (inibe SUR)

• Octreotida (análogo da 
somatostatina)Bloqueia 
influxo de cálcio

• Ressecção sub-total do 
pâncreas (85-90%)

• Ressecção total do 
pâncreas

Hipoglicemia Hiperinsulinêmica
persistente da lactente

�Prognóstico:
• Maiores índices de sequelas (Convulsões e danos 

cerebrais permanentes)

• Diabetes na adolescência

• Insuficiência pancreática

Hipoglicemia persistente por pan-
hipoptuitarismo

• Hipoplasia ou aplasia  congênita da hipófise ou separação 
funcional do hipotálamo

� Suspeita: Microcefalia,micropênis,criptoquirdia

Defeitos da linha média crânio-facial

� Laboratório (Sangue no momento crítico):

Insulina , T4, TSH, cortisol e GH Baixos     

� Tratamento: Reposição de glicocorticóide e Gh corrigem 
a hipoglicemia  

Defeitos de ß oxidação dos 
ácidos graxos

�Suspeita:

Hipoglicemia de jejum, miocardiopatia, 
hipotonia muscular

�Laboratório (Sangue no momento 
crítico):

Cetonas baixas + insulina baixa ou indetectável + 
teste do Glucagon negativo.

Dosagem sérica de carnitina sela o diagnóstico

Tratamento da hipoglicemia

• Dieta: Leite materno ou fórmula láctea- 10 
a 30 ml.

� Indicado só para RN saudáveis, 
assintomáticos, a termo ou próximo, 
habilitados a sucção. Medir 30 minutos após 
se permanece baixo ou surgiram sintomas, 
iniciar glicose parenteral 

Tratamento da hipoglicemia

• Infusão de glicose: 

� Primeira opção: neonatos sintomáticos, nos de 
risco e nos impossibilitados de se alimentar.

� “Bolus”: 200-250 mg/Kg ( 2-2,5 ml/Kg de SG 
10%) . Seguido de manutenção com TIG= 6-8 
mg/kg/min. 

�Continuar monitorização. Se outra hipo ocorrer. 
Novo bolus e aumentar Tig em 10-15%. Evitar 
muita repetição de bolus.

�Veia profunda: soro glicosado > 12,5%
�Tentar VO assim que possível
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Tratamento da hipoglicemia

• Corticóide:Só após TiG > 12,5 mg/kg/min.e coleta de 
exames.

Hidrocortisona 1a2 mg/kg/dose-6/6h

• Diazóxido: -Abre os canais de potássio , inibindo o 
receptor SUR- Kir 2.6

- Dose:Neonatos- 15-20 mg/kg/dia (8/8h)
- Efeito colateral- Edema, hipertricose, 

hipertrofia gengival.
- Proglycem 50 mg/ml

Tratamento da hipoglicemia

• Análogo da somatostatina (octreotida)

Inibe o influxo de cálcio para a célula beta.

Dose- Inicial 5- 10 mcg/kg/dia(A cada 4-6 h)s.c

Dose máx- 40 mcg/kg/dia 

Infusão  contínua

Taquifilaxia – pouco usado

Não inibe o crescimento e nem suprime TSH

Hiperglicemia do neonato

Conceito: >145 mg/dl 
(glicemia plasmática)

> 125mg/dl (sangue total)

Grande risco : prematuros 
de baixo peso extremo (< 
1000g)

� 2-5% de 1 a 2 Kg

� 45% < 1000 g

� 80% < 750 g

690 g
Cowett R M, Farrag H M- Seminars 

in Neonatology(2004)9, 37-47

Hiperglicemia do neonato
Fatores associados

• Não toleram TIG > 6mg/Kg/min

• Prematuridade: Não há bloqueio da
gliconeogênese quando glicemia se eleva. 
Insensibilidade do fígado á insulina.(“Salvar o 
Cérebro”). Relação direta com a imaturidade

• Usualmente ocorre quando parenteral atinge 
requerimento calórico. Ação inibitória dos ácidos 
graxos livres sobre a ação da insulina? 
(LIPOTOXICIDADE)

• Resistência periférica á insulina

Hiperglicemia do neonato
Fatores associados

• Drogas:

Teofilina - ⇑ AMPc - ⇑ fosforilase hepática – Glicogenólise

⇑ Catecolaminas                                                  

Corticóides

• Infecção: Citocinas e endotoxinas

Maior liberação de catecolaminas

• Dor e estresse: Resposta metabólica ao estresse
Aumento de catecolaminas , Glucagon

Hiperglicemia do neonato
Quadro clínico

� A principal implicação é a diminuição da oferta 
calórica por diminuição da TIG, mantendo 
inanição

�Diurese osmolar e hiperosmolaridade sérica

Desidratação intracelular, perda de eletrólitos , 
acidose láctica e hemorragia intracraniana.
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Hiperglicemia do neonato
Tratamento

• Redução da TIG – Não tolerar baixa taxa calórica 
por no máximo 24-48 h.

• Fundamentos para o uso de Insulina: 
�Adultos pós cirurgico, queimados, em CTI- uso de 

insulina diminuiu sepses, tempo de internação e 
mortalidade

�Adultos pós infarto- melhores resultados
�Collins at al (1991) em RN com extremo baixo 

peso – Aumento do peso, ingesta calórica e 
diminuição da sepses

Hiperglicemia do neonato
Tratamento com insulina

� Indicado quando a Tig se mantém baixa  
impedindo oferta adequada de energia .  O uso 
concomitante de insulina gera aumento do ganho 
corporal.

�Dose inicial: 0,01 a 0,015 U/Kg/h
(Aumentar TIG em 3 a 4 mg/Kg/min) 

�Monitorizar Glicemia: Inicialmente de 15/15 minutos

�Medir potássio sérico após 2 horas

Hiperglicemia do neonato
Tratamento com insulina

Restrição: 

� Hipoglicemias e hipocalemia

�Desvio de glicose do cérebro para a                      
periferia

�Resultados a longo prazo ??

Diabetes Neonatal

�Diabetes mellitus transitório do recém-
nascido 

�Diabetes mellitus permanente do recém-
nascido 

Diabetes mellitus transitório do 
recém-nascido 

�60-70 % dos casos neonatais.  1/400000
�São PIG  e a termo
�A maioria remite aos 6 meses, porém pode 

considerado transitório até 12-18 meses
�Retorno mais tarde – Puberdade (50-60%)
“Defeito na cél beta que varia a sua 

expressão com o crescimento e 
desenvolvimento”

Polak M, Shield J - Seminars in 
Neonatology(2004) 9,59-65

Diabetes mellitus transitório do 
recém-nascido 

Clínica: Hiperglicêmicos, falência de ganhar peso, 
desidratação, sem acidose

Anticorpos negativos e HLA não susceptível 
para DM 1

Genética:

� Isodisomia paternal do cromossoma 6
� Isodisomia  parcial paternal do cromossoma 6
�Defeitos na metilação do cromossoma 6

( “Overexpression”do gen 6q24)
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Diabetes mellitus permanente do 
recém-nascido 

�Menos comum que o transitório

�Diferenciação –Maiores 

Nunca remitem

Análise molecular (Certeza)

�Marcadores auto-imunes- pouco positivo

(Raramente é imunológico)

Polak M, Shield- Seminars in 
Neonatology(2004)9, 59-65

Diabetes mellitus permanente do 
recém-nascido 

Gen IPF-1 (fator promotor de insulina 1)
Agenesia pancreática / Mody 4

Gen da glicoquinase-

Mody 2

Diabetes mitocondriais

Síndrome IPEX (Gen FOXP 3)-
“Exagerada proliferação de CD4/CD8 linfócitos T”
Auto-imunidade difusa-Dermatite esfoliativa, diarréia intratável, anemia 

hemolítica, doença auto-imune tireoidiana e diabetes neonatal. Morte 
por sepses 

Enterovírus

Metz C, Cave H- J pedatr 
2002;141:483-9

Comparação Permanente X Transitório
Coorte Francesa, n=50

DN PERMANENTE DN TRANSITÖRIO P valor
Idade Gestacional 39,2 ± 1,6 38,2 ± 2,2 0,15
Peso ao nascer 2497± 690 1987± 510 <0,006
Comprimento ao nascer 47,5 ±  2,4 44,3 ± 3,4 <0,006
Circunferência da cabeça 33 ± 1,9 31,5 ± 1,8 <0,02
Retardo do Cresc. Intra-uterino% 36% 74% <0,03
Idade média diagnóstico(Dias) 27 (1-127) 6 ( 1-81) <0,01
Dose inicial  insulina(U/Kg/Dia 1,4 ± 1,2 0,6 ±  0,25 <0,006 

Colaboradores

• Neonatologistas:

Drª Daise D. Monteiro
(CEPERJ)

Dr ª Luiza Calvano (UFRJ)

• Endocrinologistas 
pediátrico:

Drª Renata Szundy (UFRJ)

Drª Ludmila N.R.Campos 
(UFRJ)

Dr° Daniel Gilban- R3 
(UFRJ)) “Boa imersão na endocrino-pediatria

Bom dia!!!”


