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Manejo da hipoglicemia assintomática em neonatos 
saudáveis, a termo para enfermeiros e obstetrizes

Recomendações

As recomendações da revisão da 
Organização Mundial da Saúde de 1997
estão apoiadas nos resultados da revisão 
sistemática, particularmente em:

• A amamentação precoce e exclusiva é 
segura para atender às necessidades 
nutricionais dos recém-nascidos saudáveis 
em todo o mundo. Recém-nascidos saudáveis 
não desenvolvem hipoglicemia 
"sintomática" como simples resultado da 
subalimentação (Grau A)

• Recém-nascidos saudáveis amamentados 
sob livre demanda não precisam ter a 

Fonte de Informação

Este folheto informativo foi 
derivado da revisão sistemática1 

realizada pela Organização 
Mundial da Saúde2 que se 
estende desde 1997. As 
informações sobre os estudos 
incluídos nesta revisão podem 
ser encontradas nos documentos 
de origem. 
O relatório da revisão está 
disponível no site do Instituto 
Joanna Briggs 
www.joannabriggs.edu.au

superior ao proposto por
Hartmann e Jaudon em
1937.3 Preocupados com a 
hipoglicemia sem sinais clínicos
associados (assintomáticos) que 
pode resultar em mau 
desenvolvimento neurológico, 
resultou na definição de 
hipoglicemia como a concentração 
de glicose no sangue com dois 
desvios-padrão abaixo da média 
das populações de ambos, 
neonatos a termo saudáveis e 
crianças com baixo peso ao 
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sob livre demanda não precisam ter a 
glicemia rotineiramente verificada 
e não necessitam de outros alimentos ou 
líquidos (Grau A)

• Proteção térmica (a manutenção da 
temperatura normal do corpo), além de
amamentação é necessária para evitar a 
hipoglicemia (Grau A)

Recomendações adicionais

• Se houver qualquer dúvida de que o recém-
nascidos a termo está tendo hipoglicemia, a
criança deve ser amamentada (Grau A)

• Dada a importância da termorregulação, o 
contato pele a pele deve ser promovido
e o "método canguru" encorajado nas 
primeiras 24 horas após o nascimento
(Grau A)

• É importante manter a temperatura corporal 
do recém-nascido e cuidados devem
ser tomadas para garantir que o bebê não 
superaqueça
(Grau B)

Antecedentes

A hipoglicemia neonatal não é, 
em si, uma condição médica, 
mas pode ser uma indicação da 
doença subjacente ou uma 
incapacidade fisiológica de 
adaptação ao mundo exterior 
após o nascimento. 
A hipoglicemia pode levar à 
morte, se não for reconhecida e,
em longo prazo, chegar a 
desfechos 
neurodesenvolvimentais que 
ainda não são bem conhecidos. 
Há quase 70 anos que a 
hipoglicemia foi descrita em 
recém-nascidos e crianças com 
mais idade, mas a controvérsia 
ainda cerca seu significado, 
definição e abordagem 
assistencial. A disponibilidade de 
técnicas de micro amostragem 
de sangue para detectar níveis 
baixos de glicemia e, mais uma 
vez, uma sociedade litigiosa 
resultaram em uma definição de 
hipoglicemia que é 
consideravelmente

crianças com baixo peso ao 
nascer.

Graus de Recomendação

Estes graus de recomendação se 
baseiam nos graus de efetividade 
desenvolvidos pelo JBI.

Grau A: Efetividade demonstrada para 
sua utilização

Grau B: Efetividade  estabelecida que 
sugere sua aplicação

Grau C: Efetividade estabelecida que 
indica a utilização dos resultados

Grau D: Efetividade estabelecida com 
limitações

Grau E: Efetividade não demonstrada
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Definições

Para efeitos deste informativo, as 
seguintes definições foram utilizadas:

Hipoglicemia - a definição de níveis de 
glicose “normal” no  sangue permanece 
controversa e pode depender mais de 
normas individuais e práticas de 
aleitamento materno do que de valores 
"anormais". Níveis de glicose no 
sangue cobrem uma ampla gama nos 
primeiros dias de vida com níveis 
menores nas primeiras 24 horas

Canguru - compreende três principais 
componentes: o contato pele a pele,
aleitamento materno exclusivo e o 
apoio para manter mãe e bebê 
fisicamente juntos

Reflexo de Moro - reflexo de susto ou 
resposta, reflexo de pára-quedas

Tríade de Whipple – Atendimento de 
três critérios considerados chave para o 
diagnóstico de um lactente com a 
hipoglicemia: 1. presença de sinais 
clínicos característicos; 2. coincidente 
com  baixas concentrações de glicemia 
medidas com precisão e métodos 
sensíveis e precisos; 3. resolução dos 
sinais clínicos de minutos a horas 
depois da glicemia ter sido 
restabelecida

Euglicemia – nível normal de glicose 
sanguínea.

Os sinais da hipoglicemia

Os sinais clínicos da hipoglicemia neonatal 
não são específicos e são associados com 
outras doenças comuns no recém-nascido. 
Estes incluem choro anormal alto, 
hipotermia, mau controle da
temperatura, sudorese, sucção débil ou 
recusa alimentar, tremores, reflexo de 
Moro com resposta exagerada, letargia, 
hipotonia, convulsões, palidez, cianose, 
taquipneia, apneia, movimentos anormais 
dos olhos, taquicardia, insuficiência 
cardíaca e dificuldade respiratória.
Avaliação da tríade de Whipple aos 
neonatos ainda é considerada chave para 
o diagnóstico criança com hipoglicemia. 
Aplicação dos critérios de Whipple em 
recém-nascidos é problemática na medida 
em que a hipoglicemia pode permanecer 
assintomática, mesmo com níveis de 
glicose extremamente baixo.

Objetivos

O objetivo deste informativo é proporcionar 
uma visão geral sobre o manejo dos 
neonatos a termo, saudáveis com 
hipoglicemia assintomática, com base nos 
achados de duas revisões.

Tipos de intervenção

A revisão sistemática focalizou os estudos 
que incluíram neonatos a termo saudáveis 
(37-42 semanas de idade gestacional) 
adequados para a idade gestacional (AIG) 
nas primeiras 72 horas pós nascimento e 

Qualidade da pesquisa

Os autores da revisão sistemática relataram 
que a metodologia de estudo e a 
padronização dos resultados nos relatórios 
poderiam ajudar na interpretação dos dados 
da pesquisa.1 Três estudos foram excluídos 
desta análise devido à comunicação de 
dados inadequada ou deficiência na 
metodologia do estudo. Além disso, a 
qualidade da avaliação de alguns estudos 
foi afetada por falta da descrição do método 
de aleatorização utilizado.

Efetividade do tipo de 
alimentos na prevenção
hipoglicemia

Três estudos investigaram o aleitamento 
materno exclusivo, um investigou o 
aleitamento materno versus alimentação 
artificial e um estudo investigou o efeito da 
amamentação versus aleitamento materno 
suplementado com solução glicosada. 
Estudos que investigaram o efeito da 
demanda por aleitamento materno nos 
níveis de glicose no sangue encontraram 
que crianças amamentadas exclusivamente 
têm um adequado suprimento de glicose 
nas primeiras 24 horas de vida, com as 
mães produzindo colostro suficiente, uma 
vez que esta era a única fonte externa de 
fornecimento de glicose.
Apesar de um aumento médio nos níveis de 
glicose nos recém-nascidos alimentados 
com fórmulas comparado com uma menor 
média nos níveis de glicose nos recém-
nascidos amamentados ao longo de duas sanguínea. nas primeiras 72 horas pós nascimento e 

informações sobre três categorias de 
intervenção - o tipo de alimentação, 
horário da alimentação e termorregulação 
na prevenção da hipoglicemia e no
restabelecimento / manutenção da glicose 
no sangue ou níveis  plasmáticos do limiar 
estabelecido (como determinado pelo 
estudo). Há uma falta de evidências sobre 
a efetividade de se monitorar a glicemia ou 
desfecho desenvolvimental e evidência 
insuficiente para o sucesso da
amamentação.

nascidos amamentados ao longo de duas 
horas do período do estudo, ambos os 
grupos em amamentação versus fórmula 
alimentar mantiveram níveis de glicemia 
média dentro da faixa normal.

Preocupação foi expressa em relação 
à definição do nível de glicose no 
sangue desnecessariamente elevado 
que pode levar à administração de 
glicose intravenosa aos neonatos 
saudáveis na UTI neonatal, 
provocando dor desnecessária, 
trauma emocional aos pais, aumento 
do custo hospitalar, e a separação do 
recém-nascido em um momento 
crucial para o aleitamento
materno e processo de vinculação
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O estudo que investigou a prática de 
administrar água com glicose 
no primeiro dia após o nascimento 
encontrou níveis médios de glicemia
consideravelmente mais baixo em 
lactentes exclusivamente 
amamentados,12 horas após o 
nascimento do que em crianças 
amamentadas que receberam 
suplementação de água glicosada a 5% 
à vontade. Na 24ª e 48ª horas essas 
diferenças foram insignificantes. Houve 
alguma evidência de que, a longo 
prazo, a prática de suplementação com 
água com glicose diminui
a duração do aleitamento materno, 
possivelmente como resultado de
produção insuficiente de leite.

Efetividade do horário de 
alimentação na prevenção da 
hipoglicemia

Quatro estudos investigaram o efeito do 
tempo de início da alimentação na 
incidência de hipoglicemia. Um estudo 
verificou que não houve correlação entre o 
momento da primeira mamada e níveis de 
glicose no sangue, uma hora depois do 

Os autores destes estudos concluem que 
alimentos pré lácteos não são necessários para
complementar a amamentação enquanto a 
lactação entre as primíparas está sendo 
estabelecida. O aleitamento materno, quando 
iniciado precocemente e associado à sucção 
frequente, fornece glicose plasmática adequada 
para o recém-nascido nas primeiras 48 horas 
de vida, sem necessidade de suplementação de 
alimentos ou água em recém-nascido saudável.

Efetividade da termoregulação na 

Tabela 1: Categorias de lactentes em risco para hipoglicemia

Recém-nascidos com peso > 4kg ou <2kg

Crianças nascidas antes de completar 37 semanas de gestação

Neonatos Pequenos para a Idade Gestacional (PIG) < percentil 10% para 
peso

Neonatos Grande para a Idade Gestacional (GIG)> percentil 90% para 
peso

Crianças com Restrição do Crescimento Intra-uterino Restrito (RCIU)

Filhos de mães diabéticas ou com diabetes gestacional

Neonatos com suspeita de sepse

Neonatos com sintomas sugestivos de hipoglicemia, como taquipneia, 
hipotonia, convulsões, letargia, instabilidade térmica, apneia, sucção débil 
ou que recusam alimentação, etc

Efetividade do tipo de 
alimento no restabelecimento 
e manutenção dos níveis de 
glicose
no sangue

Três estudos investigaram a demanda 
da amamentação e um estudo 
investigou o efeito da amamentação 
versus amamentação complementada 
com água com glicose. As crianças dos 
três estudos sobre demanda por 
aleitamento materno foram capazes de 
restabelecer e manter níveis normais de 
glicose no sangue através apenas da 
amamentação. Na sexta hora pós-parto 
as  crianças com hipoglicemia 
assintomática amamentadas 

glicose no sangue, uma hora depois do 
nascimento. 
Outro estudo descobriu que o
intervalo entre as mamadas não foi um 
determinante importante nos níveis 
de glicose plasmática, e que os níveis 
plasmáticos de glicose em crianças que 
não tinham sido alimentadas nas primeiras 
seis horas de vida mantiveram glicemia 
comparáveis aos níveis plasmáticos das 
amostras de mães multíparas nos 30 
minutos da amamentação.

O autor de um dos dois estudos que 
investigou o efeito do início da alimentação 
na primeira hora após o nascimento, 
sugere que o início precoce da 
amamentação pode explicar a incidência 
muito menor de hipoglicemia encontrada 
neste estudo comparado com a maior 
incidência encontrada em estudos 
publicados anteriormente. O fato da 
amostra ter sido estudada antes da 
alimentação, pode explicar essa diferença.

Efetividade da termoregulação na 
prevenção de hipoglicemia

Dois estudos encontraram que os recém-
nascidos colocados em contato pele a pele nos 
braços das mães imediatamente após o 
nascimento foram capazes de manter a 
temperatura corporal alta. 
Além disso, um estudo encontrou que estas 
crianças tiveram menor frequência cardíaca e 
respiratória e nível de glicose mais alto, 
sugerindo que o contato pele a pele é ideal para 
a adaptação após o nascimento, ajudando a 
manter a temperatura corporal e níveis de 
glicose sanguínea seguros em neonatos a 
termo e saudáveis.
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assintomática amamentadas 
alcançaram níveis normais de glicose e 
foram capazes de manter estes níveis 
na 24ª e 48ª horas. Todos os lactentes 
amamentados com hipoglicemia 
assintomática em um estudo atingiram 
níveis normais de glicose após uma 
alimentação adicional. Individualmente 
os lactentes não apresentaram 
diferenças significativas nos níveis 
plasmáticos de glicose em diferentes 
tempos de avaliação. 

Nas primeiras 24 horas pós-parto, foram 
encontrados baixos níveis de glicose 
mais em lactentes em aleitamento 
materno exclusivo do que entre os 
lactentes que receberam 
suplementação com água com glicose 
mas, essas diferenças não foram 
significativas na 48ª hora pós-parto.



Implicações para a prática

O problema da definição de valores normais de glicose plasmática é discutido em todos esses 
estudos. Um autor de um dos estudos sugere que cada criança tem seus próprios níveis de 
glicemia, influenciada por padrões individuais de adaptação metabólica. Neste estudo, os 
recém-nascidos que tiveram nível plasmático "baixo" de glicose na 3ª hora de vida 
apresentaram "baixo" (definida como <2,6mmol/L) nível plasmático de glicose com 72 horas de 
vida.

A incidência global de hipoglicemia no recém-nascido foi estimada entre 1 e 5 por mil nascidos 
vivos, mas pode ser tão alta quanto 30% em grupos de neonatos de alto risco. Opinião de 
especialistas atuais considera que a triagem de glicose deve ser reservada aos lactentes em 
risco (Tabela 1), uma vez que a hipoglicemia no recém-nascido normal e saudável é 
normalmente transitória desde que se resolva sem necessidade de intervenção. A glicose 
sanguínea não deve ser medida também logo após o nascimento, quando todos os recém-
nascidos são susceptíveis de ter baixa glicose no sangue.

Não há evidências de que baixos níveis sanguíneos de glicose em neonatos saudáveis, 
amamentados e nascidos a termo que se alimentam bem são prejudiciais. Avaliação adicional é 
justificada se a condição persistir nas 48 horas e não for resolvido por alimentação adicional, 
pois isso sugere que distúrbio metabólico ou endócrino pode estar envolvido.

Recém-nascidos a termo de uma gestação e parto normal e que não apresentam sinais clínicos 
de hipoglicemia não necessitam de triagem e acompanhamento de hipoglicemia. Exames de 
rotina / monitorização da glicose sanguínea  em recém-nascidos a termo só se justifica se 
houver sinais clínicos óbvios (hipoglicemia sintomática).
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Em um estudo, 80% das crianças 
apresentaram níveis de glicose <2,2 
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maior risco se encontram os neonatos
pequenos para a idade gestacional 
(PIG) e os pré-termos. Em geral, 
recém-nascidos precisam de um 
ambiente mais quente do que os 
adultos para manter temperatura 
corporal acima de 
36,5 °C (97,7 ° F).
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“Os procedimentos descritos na série Best 
Practice devem ser somente utilizados por 
pessoas com conhecimento apropriado na 
área  a qual o procedimento se relaciona. A 
aplicabilidade de qualquer informação deve 
ser estabelecida antes de confiar nela. 
Embora tenha havido cuidado para assegurar 
que esta edição do Best Practice  sintetize 
pesquisas disponíveis e consenso entre os 
especialistas, qualquer perda, dano, custo, 
despesa ou responsabilização sofrida como 
resultado da confiança em tais procedimentos 
(sejam provenientes de contrato, negligência 
ou outra forma) é, na medida permitida por lei, 
excluído“.

Traduzido por Amélia Fumiko Kimura -
Centro Brasileiro para o Cuidado à 
Saúde Baseado em Evidências: Centro 
Colaborador do Instituto Joanna Briggs.


