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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os distúrbios do metabolis-
mo do potássio são comuns e tanto a reposição como o diagnós-
tico etiológico da hipocalemia grave e refratária em pacientes in-
ternados são um grande desafio na prática clínica. A diminuição 
do potássio plasmático leva a um grande prejuízo na função de 
nervos e músculos, podendo resultar em arritmias graves, em que 
o paciente na maioria das vezes apresenta-se assintomático, ou 
com queixas inespecíficas, como fraqueza muscular. O objetivo 
deste estudo foi mostrar a dificuldade no diagnóstico etiológico 
da hipocalemia e trazer alternativas para simplificá-lo.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 34 anos, téc-
nico em enfermagem, que evoluiu com hipocalemia persistente 
e grave. No período de dois meses evoluiu com quadro de hiper-
tensão arterial, e, posteriormente, acne, confusão mental e diabe-
tes com baixos valores plasmáticos de potássio apesar da reposi-
ção vigorosa, por via oral e venosa, de cloreto de potássio. Após 
descartar o hiperaldosteronismo, investigou-se hipercortisolismo, 
apesar de discretos achados fenotípicos de síndrome de Cushing. 
Com a confirmação do diagnóstico de doença de Cushing, o 
mesmo foi submetido à adrenalectomia bilateral com rápida cor-
reção dos valores pressóricos, glicêmicos e de potássio sérico. 
CONCLUSÃO: Diante de um caso de hipocalemia grave e re-
fratária à reposição, torna-se indispensável o estabelecimento 
do diagnóstico etiológico para a correção deste grave distúrbio 
metabólico.
Descritores: Diagnóstico, Hipercortisolismo, Hipocalemia, Sín-
drome de Cushing.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Metabolic disorders of 
potassium are common and both the replacement and the etiol-
ogy of severe and refractory hypokalemia in hospitalized patients 
are a major challenge in clinical practice. The decrease in plasma 
potassium leads to a large impairment of nerves and muscles 
function and can result in life-threatening arrhythmias, in which 
the patient is most often asymptomatic or presents with non-
specific complaints, such as muscle weakness. This study aims 
to show the difficulty in diagnosing the etiology of hypokalemia 
and bring alternatives to simplify it.
CASE REPORT: Male patient, 34 years-old, technical nursing 
has developed severe and persistent hypokalemia. In a two-month 
period he progressed with hypertension, and later, acne, diabetes, 
mental confusion and low plasma levels of potassium despite vig-
orous oral and intravenous potassium chloride replacement. After 
discarding hyperaldosteronism, hypercortisolism was investigated, 
although discrete phenotypic findings of Cushing’s syndrome were 
present. Just after confirmation of Cushing’s disease, the patient 
has undergone bilateral adrenalectomy with rapid correction of 
blood pressure values   serum glucose and potassium.
CONCLUSION: Facing a case of severe hypokalemia refractory 
to potassium replacement, it is essential to establish an etiological 
diagnosis for the correction of this serious metabolic disorder.
Keywords: Cushing’s syndrome, Diagnosis, Hypercortisolism, 
Hypokalemia.

INTRODUÇÃO

O potássio é um cátion predominantemente intracelular (98%) com 
concentrações séricas extracelulares normais variando de 3,5 a 5,0 
mEq/L1. Seus distúrbios são comuns na prática clínica e a hipocale-
mia é um achado frequente, principalmente em pacientes internados 
(em mais de 20% dos casos) podendo ser caracterizada como uma 
concentração sérica de potássio menor que 3,5 mEq/L2,3.
Na sua homeostase, o potássio tem sua concentração intracelular 
regulada pela bomba Na-K-ATPase, necessitando de uma fonte 
externa de captação, por meio de dieta, de cerca de 40 a 100 
mEq/dia. A musculatura esquelética representa o maior reserva-
tório de potássio do organismo com 2.600 mEq, cerca de 46 vezes 
maior que o seu conteúdo extracelular e a sua excreção acontece 
preferencialmente pela urina (95%) e também nas fezes (5%)1,2,4. 
A hipocalemia, apesar de ser geralmente assintomática, está rela-
cionada com transtornos de membranas celulares como distúr-
bios de condução nervosa e muscular, inclusive o miocárdio2. A 
diminuição de 1,0 mEq/L do valor sérico do potássio está as-
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sociada, em geral, com a perda efetiva de 200 a 400 mEq/L, às 
vezes necessitando vários dias para a reposição dos seus estoques 
corporais4. Dados mais recentes apontam que hipocalemia < 3 
mEq/L e < 2 mEq/L refletem em diminuição corporal de 200 e 
500 mEq/L, respectivamente2.
Nos músculos, a hipocalemia provoca hiperpolarização do mió-
cito tornando-o mais refratário à excitação neural e, consequen-
temente, provoca fadiga, fraqueza muscular, mialgia, dificuldade 
respiratória e até o íleo paralítico. Nos cardiomiócitos, o mesmo 
distúrbio leva a um prolongamento na repolarização refletido no 
eletrocardiograma (ECG) por depressão de ST-T e presença de 
ondas U e, posteriormente aumento do intervalo QT1,2.
A diminuição das concentrações plasmáticas de potássio pode ser 
facilmente revertida com a reposição associada com a correção dos 
fatores etiológicos ou apresentar-se de forma refratária e grave pela 
dificuldade diagnóstica, mesmo com a reposição vigorosa de pre-
parações de cloreto de potássio via oral (VO) e/ou venosa (EV)4,5. 
O objetivo deste estudo foi mostrar a dificuldade no diagnóstico 
etiológico da hipocalemia e trazer alternativas para simplificá-lo.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 34 anos, técnico em enfermagem, 
com quadro súbito de fraqueza muscular e turvação visual. A ava-
liação oftalmológica foi normal. Na avaliação clínica foi detecta-
do apenas aumento de pressão arterial (PA 160 x 110 mmHg) 
e a dosagem sérica de potássio de 1,9 mEq/L. Em outro serviço 
foram introduzidos fármacos anti-hipertensivos e reposição vi-
gorosa de cloreto de potássio (EV), com grande dificuldade de 
estabilizar a calemia em valores fisiológicos. 
O paciente foi submetido à pesquisa etiológica da hipocalemia. 
Devido à associação com hipertensão arterial sistêmica (HAS) de 
início recente em paciente jovem foi pesquisado hiperaldostero-
nismo primário durante a internação em outro serviço. Apesar 
da ressonância nuclear magnética (RNM) evidenciar hiperplasia 
adrenal bilateral (Figura 1), esta possibilidade diagnóstica foi des-
cartada após avaliação laboratorial. Após melhora parcial do qua-
dro e estabilização dos valores séricos de potássio com reposição 
VO o paciente recebeu alta para acompanhamento ambulatorial.

Figura 1 – Ressonância nuclear magnética de abdômen mostrando hi-
perplasia adrenal bilateral.

Alguns dias depois da alta, o paciente evoluiu com piora im-
portante do quadro de fraqueza muscular, com dificuldade de 
se locomover sozinho, dispneia e febre. Foi encaminhado ao 
serviço para avaliação de dispneia associada à hipocalemia. 
Na chegada à emergência apresentava cianose de extremida-
des, moderado edema de membros inferiores, monilíase oral 
e acne. A saturação de oxigênio era 85% em ar ambiente com 
roncos difusos na ausculta respiratória. A PA era 150 x 90 
mmHg e a temperatura axilar de 38º C. Os exames labora-
toriais demonstraram potássio de 3,3 mEq/L (VR: 3,5-5,0 
mEq/L), sódio 147 mEq/L (VR: 135-145 mEq/L), creatini-
na 1,1 mg/dL (VR: 0,6-1,2 mg/dL), glicemia de jejum 235 
mg/dL (VR 70-99 mg/dL), hemograma com leucocitose de 
11.000/mm³ (VR: 4.000-10.000/mm³) com 91% de segmen-
tados e a gasometria arterial (colhida em uso de máscara de 
oxigênio 5L/minuto) com pH 7,48 (VR: 7,35-7,45), pO2 76 
mmHg (VR: 80-100 mmHg), pCO2 36 mmHg (VR: 35-45 
mmHg), bicarbonato 27 mEq/L (VR: 22-28 mEq/L), BE 4,0 
e saturação de 96% (VR: > 92%) com lactato arterial de 2,6 
mmol/L (VR: 0,5-2,2 mmol/L). Negava episódios de vômito 
ou diarreia e uso de outras medicações. A radiografia de tó-
rax mostrava importante condensação em hemitórax esquerdo 
(Figura 2) e, devido à internação recente, foi iniciado esquema 
de antibiótico para pneumonia nosocomial e encaminhado 
para a unidade de terapia intensiva (UTI).

Figura 2 – Radiografia de tórax mostrando condensação em hemitórax 
esquerdo

Durante a sua permanência na UTI foi solicitado um parecer 
da equipe de Endocrinologia, pois o paciente além de manter o 
quadro de hipocalemia sem etiologia definida, apresentava im-
portante hiperglicemia com necessidade de altas doses de insulina 
para a sua correção. A preocupação dos intensivistas era quanto 
a uma potencial piora da calemia com a insulinização. Durante a 
sua internação o paciente necessitou de doses maiores do que 1,0 
UI/kg/dia de insulina humana N e Regular (3-4 aplicações/dia). 
Foi solicitada tomografia computadorizada (TC) de tórax com 
imagem em vidro fosco em hemitórax esquerdo que desapareceu 
após o término da antibioticoterapia
Devido à associação de hiperglicemia, hipertensão arterial e hi-
pocalemia persistente, foi iniciada ainda na UTI a pesquisa de 
hipercortisolismo. Por estar na vigência de um quadro infeccio-
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so pneumômico e com graves distúrbios metabólicos optou-se 
pela coleta de amostras séricas às 8 horas da manhã de cortisol 
e ACTH e avaliar posteriormente a necessidade da realização de 
teste supressivo com dexametasona. O cortisol sérico basal foi de 
110 µg/dL (VR 4-22 µg/dL) e foram colhidas duas amostras de 
ACTH com valores discrepantes de 167,8 e 55,79 pg/mL (VR: 
10-50 pg/mL).
O paciente recebeu alta da UTI, sendo encaminhado para a en-
fermaria de Endocrinologia onde apresentou quadro importante 
de confusão mental e alterações de comportamento. Foi reavalia-
da a suspeita de síndrome de Cushing (SC) com a realização do 
teste de Liddle I (dexametasona 0,5 mg via oral de 6/6h em 48h) 
que mostrou cortisol sérico pós-supressão de 100 µg/dL (nor-
mal: < 1,8 µg/dL). Devido à grande diferença entre os valores de 
ACTH, foi solicitada uma terceira amostra do hormônio, cujo 
resultado foi 256 pg/mL e a RM de hipófise mostrou lesão cística 
de 0,8 cm em T1 (Figura 3) com hipersinal em T2 na fase sem 
contraste (Figura 4).

Figura 3 – Ressonância magnética encefálica mostrando lesão cística em 
T1 de 0,8 cm

Figura 4 – Ressonância nuclear magnética mostrando a mesma lesão 
hipofisária em T2

Apesar de discretos estigmas cushingóides, da persistente hipoca-
lemia, valores elevados de ACTH e cortisol não supressivo foram 
realizados cateterismo dos seios petrosos inferiores (exame mais 
acurado para o diagnóstico diferencial da SC ACTH-dependen-
te) que confirmou a presença de doença de Cushing (DC) com 
a relação ACTH central e periférica basal de 4:1 e após-estímulo 
com CRH 100 µg EV de 6:1, associado a um incremento do 
ACTH periférico de 220% e do cortisol periférico de 130% após 
o estímulo (Tabela 1).

Tabela 1 – Valores do ACTH e cortisol coletados no seio petroso inferior es-
querdo (SPE), seio petroso inferior direito (SPD) e em veia periférica (PER)

ACTH Cortisol

Tempo (min) SPE SPD PER PER

0 1218 338 298 52

1 4362 326 230

3 4230 468 399

5 5265 623 565

10 5812 1087 956

30 827 100

45 952 120

60 639 120

90 519 100

Pela dificuldade técnica de conseguir rapidamente a realização de 
neurocirurgia transesfenoidal e pela gravidade do caso optou-se 
pela adrenalectomia bilateral. O paciente evoluiu no pós-opera-
tório imediato com melhora da fraqueza muscular e após dois 
dias não havia mais necessidade de insulina, medicações anti-
-hipertensivas e de reposição de potássio EV ou VO. O paciente 
recebeu alta e continua em avaliação ambulatorial pela necessida-
de de reposição de glicocorticoide (dexametasona 0,5 mg/dia) e 
mineralocorticóide (fludrocortisona 0,1 mg/dia) e a possibilidade 
do desenvolvimento de síndrome de Nelson, sem outras altera-
ções neurológicas.

DISCUSSÃO

A hipocalemia é um achado frequente em mais de 20% dos 
pacientes internados, sendo que um quinto destes tem a forma 
grave e refratária à reposição. Na sua presença, a calememia ne-
cessita ser prontamente corrigida a fim de evitar complicações, 
principalmente neurológicas e cardiológicas1,2. Nos casos de hi-
pocalemia grave e persistente sem etiologia, medidas do potássio 
e creatinina urinários em amostra isolada, gasometria e da pressão 
arterial podem auxiliar no diagnóstico5. 
Casos de hipocalemia com relação potássio/creatinina urinária 
em amostra isolada (uK/Cr) < 1,5 sugerem principalmente bai-
xa ingesta de potássio (alimentos como banana, abacate, abaca-
xi, alcachofra e uva) com excreção renal baixa variando de 5 a 
10 mEq/dia. Outras possíveis causas são perdas gastrintestinais 
(diarreia, abuso de laxantes, adenomas vilosos e VIPoma), parali-
sia periódica tireotóxica e familiar5.
Em pacientes com uK/Cr > 1,5 e hipertensão arterial5 deve-se 
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pesquisar aldosteronismo primário6,7 ou secundário como hiper-
tensão renovascular, hipertensão maligna, insuficiência cardíaca 
congestiva, hipercortisolismo, hiperplasia adrenal congênita por 
deficiência 11β-hidroxilase e da 17α-hidroxilase e a síndrome de 
Liddle1,2.
Com uma relação uK/Cr > 1,5 em pacientes normotensos, de-
vem-se pesquisar distúrbios ácido-básicos5. Na presença de aci-
dose pesquisar acidose tubular renal (tipos 1 e 2) ou cetoacidose 
diabética1,2. Por outro lado, a alcalose pode estar relacionada com 
quadro de vômitos, uso de diuréticos (tiazídicos e de alça), sín-
drome de Bartter e síndrome de Gitelman5.
Deve-se lembrar também de outras causas de hipocalemia como 
sudorese, atividade física extenuante, anorexia nervosa, hipoter-
mia, deficiência de magnésio, diálise, plasmaférese, aumento de 
catecolaminas séricas (infarto do miocárdio, trauma, queima-
duras, septicemia, feocromocitoma e intoxicação por teofilina 
e cafeína), uso de penicilina, anfotericina B, insulina, agonistas 
β2-adrenérgicos, vitamina B12, bloqueadores dos canais de cál-
cio, fator de estimulação de colônias (Granulokine®), intoxicação 
por bário, barbitúricos e cloroquina e relatos recentes em quadros 
de dengue, consumo exagerado de refrigerantes de cola e uso de 
inibidores de bomba de próton1,2,8.
A sua reposição deve ser preferencialmente por via oral (xaro-
pe a 6% ou comprimidos de 6,0 mEq), mas quando necessário 
utiliza-se a via venosa, com preparações de KCl 19,1%, desde que 
realizada com segurança devido a sua concentração e a sua velo-
cidade de infusão em veia periférica ou central, cerca de 20 e 40 
mEq/hora, respectivamente. Além da sua correção, é importante 
a investigação etiológica da hipocalemia com o intuito de reverter 
a perda sérica de potássio2 e manter seus valores plasmáticos entre 
4-5 mEq/L evitando a hipercalemia. Em alguns casos é necessária 
a reposição de magnésio. A hipocalemia induzida por aumento 
de catecolaminas como no uso crônico de teofilina, o tratamento 
pode ser realizado com propranolol4.
No caso em questão, um adulto jovem que no período de dois 
meses evoluiu com aumento dos níveis pressóricos associados 
à hipocalemia importante e fraqueza muscular. Inicialmente, 
pensou-se na possibilidade diagnóstica de hiperaldosteronismo 
primário. Outras causas de hipertensão secundária de origem en-
dócrina devem ser pesquisadas em pacientes jovens, lembrando 
que mais da metade dos casos de aldosteronismo primário são 
normocalcêmicos e seu diagnóstico deve ser pesquisado após teste 
de rastreamento com a relação da concentração de aldosterona 
plasmática sobre a atividade plasmática de renina (ARA) maior 
que 30 e posteriormente confirmado6,7.
O paciente evoluiu com hiperglicemia de difícil controle, confu-
são mental, acnes, piora da fraqueza muscular e queda importan-
te da imunidade com a presença de pneumonia e monilíase oral. 
Foi realizado o rastreamento positivo para hipercortisolismo en-
dógeno com diagnóstico de SC ACTH-dependente necessitando 
investigação etiológica para diferenciar doença de Cushing (DC) 
ou secreção ectópica de ACTH (SEA)9. 
Apesar de representar cerca de 10% a 15% dos casos de SC AC-
TH-dependente, a secreção ectópica de ACTH, uma condição 
associada a alguns tipos de tumores (principalmente tumores pul-
monares como carcinoides brônquicos e de pequenas células), a 
hipocalemia importante em praticamente todos os casos (contra 

10% na DC) com valores mais altos de ACTH e hipercortiso-
lismo grave, ocorre predominantemente no sexo masculino, de 
rápida evolução com discretos fenótipos cushingóides em asso-
ciação com queixas paraneoplásicas10.
Foi descartado o uso de substâncias que poderiam interferir no 
diagnóstico da hipocalemia e do hipercortisolismo, com exceção 
do uso de altas doses de insulina durante seu tratamento. Tam-
bém não apresentava queixas gastrintestinais ou outras alterações 
metabólicas que justificassem a diminuição do potássio sérico.
Para definição do diagnóstico etiológico, foi indicado o cateteris-
mo de seio petroso bilateral com coletas de amostras de ACTH e 
cortisol sérico, centrais e periféricas, no basal e nos tempos de 0, 
1, 3, 5 e 10 minutos após a infusão de CRH 100 µg EV. Quando 
a relação das dosagens das amostras central: periférica no basal 
for > 2:1 e após estímulo > 3:1 a sensibilidade é de 94% e uma 
especificidade de 100% no diagnóstico de DC associado ao in-
cremento de ACTH periférico > 35% e de cortisol periférico > 
20% nas amostras com 30, 45, 60 e 90 minutos11. 
O tratamento etiológico da hipocalemia é fundamental pelas ca-
racterísticas arritmogênicas da hipocalemia com relatos de alta 
prevalência de aumento do intervalo QT em pacientes com DC 
e o risco de morte súbita12,13. Apesar de não ser a primeira esco-
lha terapêutica na DC, optou-se pelo uso de cetoconazol (400 
mg/dia) e a rápida realização de adrenalectomia bilateral por via 
aberta, pela dificuldade técnica de obter cirurgia transesfenoidal e 
pela gravidade do caso14. 
Nos primeiros dias após a cirurgia notou-se o controle dos níveis 
pressóricos e glicêmicos sem necessidade de medicações específi-
cas das quais vinha fazendo uso. Também não apresentou outras 
alterações neuropsiquiátricas e obteve normalização dos níveis 
plasmáticos de potássio sem reposição VO ou EV. 
O paciente retornou às consultas ambulatoriais assintomático, 
em uso de dexametasona e fludrocortisona, negando queixas de 
insuficiência adrenal ou de hipercortisolismo14. Permanece em 
acompanhamento clínico com o objetivo avaliar sinais de síndro-
me de Nelson (escurecimento de pele e mucosas, cefaleia, dimi-
nuição da acuidade visual), exames de imagem (para acompanhar 
qualquer aumento em região hipofisária) e de exames laborato-
riais, como ACTH (maior que 500 pg/mL ou um incremento de 
mais de 30% em relação ao exame pós-operatório) para avaliar a 
possibilidade do desenvolvimento da referida síndrome15.
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