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1. Objetivo 
Analisar os fatores maternos preditores de 
hipoglicemia transitória em neonatos internados 
em um Hospital Amigo da Criança.  

 

2. Método 
Estudo descritivo exploratório com coleta 
retrospectiva dos dados de prontuários médicos 
de mães internadas na unidade de Alojamento 
Conjunto no Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo, cujos neonatos 
tiveram a glicemia capilar monitorada nas 
primeiras 24 horas de vida. Foram analisados os 
dados de mães de neonatos internadas no 
segundo semestre de 2006, período imediato à 
certificação da instituição como Hospital Amigo 
da Criança. Considerou-se nível de significância 
de 5% (p < 0,05). Utilizou-se o teste do qui-
quadrado para analisar as variáveis nominais. 
 

3. Resultados e discussão 
A amostra foi constituída por 380 mães. As 
variáveis que mostraram significância estatística 
para a ocorrência de hipoglicemia transitória 
neonatal foram: 
História de hipertensão arterial na gestação: 
Dentre os neonatos que apresentaram 
hipoglicemia 35,3% eram filhos de mães com 
hipertensão gestacional versus 15,2% filhos de 
mães sem história de hipertensão na gestação 
(p= 0,0283). 
Infusão endovenosa de soro glicosado 5% no 
trabalho de parto: 7 (38,9%) neonatos cujas 
mães receberam SG5% versus 11 (61,1%) que 
não receberam SG5% (p<0,0001). A ocorrência 
de hipoglicemia neonatal foi estatisticamente 
maior entre os filhos de mães que não receberam 
infusão contínua de soro glicosado 5%, 
contradizendo os achados da literatura 
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Amamentação entre a 2ª e 6ª horas de vida: a 
ocorrência de hipoglicemia entre os neonatos 
amamentados neste período foi de 3 (42,9%) 

versus 4 (57,1%) entre os neonatos não 
amamentados no período (p= 0,0013).  
Ocorrência de escoriação mamilar nas primeiras 
24 horas pós-parto: a ocorrência de hipoglicemia 
neonatal foi estatisticamente maior entre os filhos 
de mães com ausência de escoriação mamilar 12 
(66,7%) neonatos filhos de mães sem escoriação 
versus 6 (33,3) neonatos filhos de mães com 
escoriação mamilar (p= 0,0058).  
Diabetes gestacional: filhos de mães diabéticas 
são considerados de risco para desenvolverem 
hipoglicemia neonatal sendo recomendado a 
monitorização da glicemia capilar
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identificadas 18 (5,5%) mães com história de 
diabetes gestacional nenhum dos filhos destas 
mães apresentaram diagnóstico de hipoglicemia 
neonatal, impossibilitando analisar esta variável 
com a ocorrência de quadro de hipoglicemia 
neonatal.   
 

4. Conclusão 
O presente estudo identificou as variáveis 
estatisticamente significantes para a ocorrência 
de hipoglicemia transitória neonatal, porém mais 
estudos devem ser realizados objetivando 
identificar os fatores preditores desta morbidade 
neonatal, assim como estudos referentes à 
hipoglicemia neonatal em hospitais que adotam o 
modelo assistencial Hospital Amigo da Criança. 
O protocolo de controle de glicemia capilar para 
detecção precoce de hipoglicemia neonatal deve 
ser revisto e adequar-se à população de 
neonatos de baixo risco.  
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