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Relato do caso
Mulher, 23 anos, sofreu acidente automobilístico 

com breve perda da consciência. Realizada RM de 
crânio que demonstrou focos de hemossiderina na 
sequência em gradiente echo. Evoluiu estável do ponto 
de vista neurológico, sendo que 6 dias após o acidente 
apresentou perda da consciência aguda com postura 
tônica seguido de coma. Exame relevantes: *Sódio 
sérico: 116 mEq/dl (com redução da osmolaridade 
sérica e urinária); *EEG: compatível com estado de 
mal epiléptico;

*RM de sela túrcica: perda da diferenciação 
entre neuro e adenohipófise, assim como do volume 
hipofisário (Figura [A]).

Recebeu tratamento para SIADH sendo corrigida 
a hiponatremia e tratado estado de mal epiléptico com 
fenitoina e midazolam. Houve normalização da RM 

de sela após o tratamento (Figura [B]). Recebeu alta 
após duas semanas assintomática. 

A dosagem de sódio urinário e osmolaridade 
tem valor limitado na diferenciação entre SIADH e 
síndrome perdedora de sal. A RM de hipófise pode 
revelar na SIADH redução da neuro-hipófise por 
depleção de ADH, com perda da diferenciação entre 
adeno e neuro-hipófise, como no presente caso.1

Outro fato que merece ser destacado em nosso caso 
foi a instalação tardia da SIADH em relação ao TCE, 
ou seja, 6 dias após o mesmo. Há relato na literatura 
de casos de instalação tardia de SIADH pós TCE.2

A neuroimagem parece ter papel importante no 
diagnóstico diferencial entre SIADH e síndrome 
perdedora de sal, sendo útil na determinação do 
diagnóstico preciso e consequentemente tratamento 
adequado precoce reduzindo a morbi-mortalidade. 
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O diagnóstico diferencial entre SIADH e síndrome perdedora de sal pode ser difícil. A fisiopatologia da síndrome 
perdedora de sal ainda é obscura, sendo postulado que ocorra aumento do peptídeo natriurético atrial. A determinação 
precoce do diagnóstico é fundamental, pois o tratamento da hiponatremia nas 2 condições é diferente.1

Relatamos caso de paciente com história de TCE que evoluiu 6 dias após com hiponatremia aguda por SIADH. 
A neuroimagem foi importante no diagnóstico diferencial. 
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Figura. RM de sela túrcica - [A]: fase de hiponatremia; [B]: após tratamento.
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