
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para Curva 

de Insulina e Peptídeo C

1. Fui informado(a) pelo(a) meu(minha) médico(a) de que devo me submeter ao seguinte procedimento: Curva 
de Insulina e Peptídeo C, também denominada de Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) com Dosagem 
de Insulina e Peptídeo C, Teste de Sobrecarga de Glicose com Dosagem de Insulina e Peptídeo C, Curva 
Glicêmica e Insulínica com Dosagem de Peptídeo C ou Curva Glicêmica e Insulinêmica com Dosagem de 
Peptídeo C.

2. A equipe médica do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein explicou-me todo o procedimento 
da Curva de Insulina e Peptídeo C, ao qual serei submetido(a), solicitado pelo(a) meu(minha) médico(a) 
clínico(a). 

3. A Curva de Insulina e Peptídeo C de 2 horas é utilizada para pesquisar diabetes mellitus, principalmente em 
pacientes com glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dL e/ou hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4% (estados pré-
diabéticos). A dosagem concomitante de insulina e peptídeo C pode fornecer dados sobre a reserva pancreática 
e resistência à ação da insulina, permitindo uma avaliação mais completa do estado diabético.

O teste envolve a ingestão oral de uma solução contendo 75 g de glicose em 300 mL de água; a dose em 
adultos é de 75 g e em crianças de 1,75 g/kg de peso (até um máximo de 75 g). Amostras de sangue para 
dosagem de glicose, insulina e peptídeo C são coletadas em jejum e nos tempos 30’, 60’, 90’ e/ou 120’ após 
ingestão da sobrecarga de glicose, dependendo da solicitação médica.

A Curva de Insulina e Peptídeo C requer a presença de um(a) enfermeiro(a) e de um técnico(a) de enfermagem. 
As possíveis consequências da não realização desse teste incluem uma avaliação menos completa do estado 
diabético, principalmente da reserva pancreática e da resistência à ação da insulina.
 
Outros testes também utilizados para pesquisar diabetes mellitus e resistência à ação da insulina incluem a 
dosagem da glicose e insulina de jejum e da hemoglobina glicada. Esses testes são mais simples que a Curva 
de Insulina e Peptídeo C, já que envolvem apenas uma coleta basal de sangue e não requerem a ingestão 
da sobrecarga de glicose, que pode induzir náuseas e vômitos em alguns pacientes. Entretanto, a Curva de 
Insulina e Peptídeo C pode fornecer dados complementares sobre o estado diabético, permitindo também 
avaliar a reserva pancreática e a resistência à ação da insulina. Já os valores de glicemia e insulina de jejum 
(coletados em amostra basal isolada ou no início da Curva de Insulina e Peptídeo C) podem ser utilizados para 
o cálculo do índice de HOMA, que, se aumentado, sugere resistência à ação da insulina.

4. A Curva de Insulina e Peptídeo C de 3, 4, 5 ou 6 horas é utilizada principalmente para pesquisar síndromes 
hipoglicêmicas, como a hipoglicemia reativa pós-prandial, a hipoglicemia factícia e o insulinoma. Assim como 
a curva de 2 horas, esse teste também permite pesquisar diabetes mellitus e avaliar a reserva pancreática e 
resistência à ação da insulina. A hipoglicemia reativa pós-prandial caracteriza-se pela ocorrência de sintomas 
sugestivos de hipoglicemia (sudorese, muita sensação de fome, palpitações, tonturas, depressão e/ou perda 
da consciência), que em geral se manifestam 2 ou mais horas após a ingestão de refeições grandes e ricas 
em carboidratos, sendo revertidas pela administração de glicose. A hipoglicemia factícia está 
associada à autoadministração de insulina e/ou hipoglicemiantes orais, sem indicação médica. O 
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insulinoma é um tumor das células beta pancreáticas, que produzem quantidades excessivas e autônomas de 
insulina.

A Curva de Insulina e Peptídeo C de 3-6 horas envolve a ingestão oral de uma solução contendo 75 g de glicose 
em 300 mL de água; a dose em adultos é de 75 g e em crianças de 1,75 g/kg de peso (até um máximo de 75 
g). Amostras de sangue para dosagem de glicose, insulina e peptídeo C são coletadas em jejum e a cada 30 
minutos durante 3, 4, 5 ou 6 horas, dependendo da solicitação médica. A glicemia capilar é medida a cada 30-60 
minutos a partir da 3ª hora do teste, ou quando o(a) paciente apresentar sintomas de hipoglicemia. Se a glicemia 
cair abaixo de 50-55 mg/dL, o teste é interrompido após coleta de sangue venoso para dosagem de glicose, 
insulina e peptídeo C, sendo então administrado Gli-Instan (glicose em gel de fácil absorção oral), seguido de 
um lanche em pacientes com nível de consciência preservado, ou de glicose 50% via endovenosa em pacientes 
com depressão do nível de consciência. Nesses casos, o(a) paciente deve permanecer no laboratório por pelo 
menos 2 horas adicionais, sendo realizada glicemia capilar a cada 30 minutos para verificar se há recorrência 
da hipoglicemia. O(a) paciente só é liberado(a) do laboratório com um acompanhante, com a recomendação de 
não dirigir no dia do teste.

A Curva de Insulina e Peptídeo C de 3-6 horas requer a presença de um(a) enfermeiro(a) e de um técnico(a) 
de enfermagem. As possíveis consequências da não realização desse teste incluem a maior dificuldade em se 
estabelecer o diagnóstico e determinar a causa de síndromes hipoglicêmicas, retardando o início do tratamento 
dessas condições.

Outro método utilizado para investigar síndromes hipoglicêmicas é o teste da refeição mista, que envolve a 
ingestão de uma refeição mista padronizada ao invés da sobrecarga de glicose, e dosagens de glicose, insulina 
e peptídeo C nos mesmos tempos que a Curva de Insulina e Peptídeo C de 3-6 horas. Muitos especialistas 
consideram esse teste superior ao realizado com administração oral de glicose para avaliar síndromes 
hipoglicêmicas, além de não requerer a ingestão da sobrecarga de glicose, que pode induzir náuseas e/ou 
vômitos em alguns(mas) pacientes.

5. Estou ciente de que o procedimento tem os seguintes riscos potenciais:
• Hematoma no local da punção venosa.
• Náuseas e vômitos. Caso o(a) paciente vomite, o teste será interrompido e as amostras já coletadas serão 

encaminhadas e processadas no laboratório. Nessa situação, recomenda-se que o(a) paciente mostre 
os resultados parciais e discuta com seu médico a necessidade de repetir o teste. Se isso for realmente 
necessário, o(a) paciente deve avaliar com seu médico a possibilidade de tomar algum anti-emético 
(exemplo: Vonal) 30 minutos antes de iniciar o segundo teste, ou então realizar o teste da refeição mista.

• Hipoglicemia tardia, que pode ocorrer 2 ou mais horas após a ingestão da sobrecarga de glicose. Se isso 
ocorrer, o teste será interrompido após coleta de sangue venoso para dosagem de glicose, insulina e 
peptídeo C, sendo então seguidos os procedimentos acima descritos.

• Síndrome de dumping em pacientes submetidos a alguns tipos de cirurgia gástrica ou bariátrica prévia. 
Essa síndrome ocorre logo após a ingestão de soluções concentradas de carboidratos e caracteriza-se 
por hipotensão, taquicardia, cólica abdominal, náusea e diarreia. Por esse motivo, a Curva de Insulina e 
Peptídeo C com sobrecarga de glicose é contraindicada nesses(as) pacientes, a não ser que o(a) médico(a) 
solicitante faça um relatório atestando que a cirurgia prévia do(a) paciente não pode provocar síndrome 
de dumping. Em substituição à Curva de Insulina e Peptídeo C com sobrecarga de glicose, podem ser 
realizadas dosagens de glicemia de jejum e hemoglobina glicada para pesquisar diabetes mellitus ou o 
teste da refeição mista para investigar síndromes hipoglicêmicas.

6. É recomendável a presença de um(a) acompanhante, principalmente durante a Curva de Insulina e Peptídeo 
C de 3-6 horas, pois o(a) paciente não poderá dirigir ou ser dispensado(a) sem um(a) acompanhante se 



Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com todos os itens do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido da Curva de Insulina e Peptídeo C antes de sua assinatura e, apesar de ter entendido as 
explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas minhas dúvidas e estando plenamente 
satisfeito (a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar este consentimento antes 
que a Curva de Insulina e Peptídeo C seja realizada.

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Deve ser Preenchido Pelo(a) Enfermeiro(a) ou Médico(a)

Expliquei todo o procedimento da Curva de Insulina e Peptídeo C a que o(a) paciente acima referido(a) será 
submetido(a), ao(à) próprio(a) paciente e/ou seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas 
do procedimento, tendo respondido às perguntas formuladas pelos(as) mesmos(as). De acordo com meu 
entendimento, o(a) paciente e/ou seu responsável está em condições de compreender o que lhes foi 
informado.

Nome Enfermeiro(a) ou Médico(a): _________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   COREN/CRM: _________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Referências bibliográficas:
• Guettier JM et al; Endocrinol Metab Clin N Am 2006;35:753.
• Cryer PE et al. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94:709.

apresentar hipoglicemia durante o teste.

No dia do teste, após o procedimento, pacientes que tenham apresentado hipoglicemia devem:
• Evitar atividade física moderada ou intensa.
• Ingerir um lanche ou refeição a cada 3 horas para evitar hipoglicemia recorrente.
• Não ir à escola (no caso de crianças ou adolescentes).
• Não dirigir veículos (no caso de adultos).

7. Tive oportunidade de esclarecer todas minhas dúvidas relativas à Curva de Insulina e Peptídeo C, após ter 
lido e compreendido todas as informações do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a Curva de 
Insulina e Peptídeo C.


