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RESUMO
JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Desequilíbrios hidroeletrolíticos são frequentemente observados em pacientes críticos, sendo comuns em pacientes de emergência. A apresentação clinica
pode ser assintomática ou com graves sintomas como alteração
do estado neurológico ou arritmias cardíacas. Fazer o diagnóstico
através de exames laboratoriais parece ser fácil, porém é necessário conhecer os mecanismos patofisiológicos envolvidos, uma vez
que uma correção inadequada pode causar sequelas importantes
ou mesmo a morte do paciente.
CONTEÚDO: Foram selecionados artigos da base de dados
Pubmed, dando prioridade aqueles publicados entre 2007 e
2012. Foram usadas como palavras-chave: hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia, hipercalcemia, distúrbios eletrolíticos, magnésio e fósforo.
CONCLUSÃO: Os principais desequilíbrios hidroeletrolíticos
encontrados na sala de emergência e a associação clínica com as
principais doenças associadas, bem como a importância de uma
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correção adequada devem pertencer ao conhecimento do médico
emergencista.
Descritores: Desequilíbrio hidroeletrolítico, Medicina de emergência.
SUMMARY
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Water-electrolyte imbalances are frequently observed in critical ill patients and are
common in the emergency care. Clinical presentation can be asymptomatic or severe with neurological alterations or cardiac arrhythmias. Make the diagnosis using laboratory tests may be easy,
but the pathophysiological understanding of these disorders is
more important: an innapropriated correction may cause severe
damage or can be fatal to the patient.
CONTENTS: We selected articles in Pubmed baseline and we
gave priority to those published from 2007 to 2012. The keywords were: hyponatremia, hypernatremia, hypocalemia, hypercalemia, hypocalcemia, hypercalcemia, electrolyte disturbance,
magnesium, chloro and phosphorus
CONCLUSION: The main electrolyte imbalances found in the
emergency room, showing the clinical association with major diseases, and the importance of a proper correction must belong to
the knowledge of the emergency physician.
Keywords: Emergency medicine, Water electrolyte imbalance.
INTRODUÇÃO
Os desequilíbrios hidroeletrolíticos estão entre os principais problemas clínicos encontrados na emergência e podem ser fatais se
não corrigidos adequadamente. Cuidados especiais devem ser dados aos pacientes críticos como vitimas de trauma, grandes queimados, sépticos, portadores de insuficiência cardíaca ou renal, em
quimioterapia e mesmo atletas de alto desempenho sintomáticos1.
Com o avanço das terapias de oncologia cerca de 80 % de pacientes com neutropenia febril pós-quimioterapia possuem algum
tipo de anormalidade eletrolítica aumentando o risco de complicações2. Do ponto de vista cardiológico3, as arritmias cardíacas
podem ser geradas ou facilitadas por esses distúrbios, mesmo em
corações estruturalmente normais.
Causas iatrogênicas, que podem ser iniciadas na própria sala de
emergência, como as relacionadas ao uso de diuréticos ou de reposição hídrica volumosa, como na cetoacidose diabética, são desafios ao dia a dia do clínico.
Tendo em vista a importância de uma abordagem adequada, esse
estudo tem como objetivo revisar os principais distúrbios eletrolíticos na sala de emergência.

Desequilíbrios hidroeletrolíticos na sala de emergência

DISTÚRBIOS DO SÓDIO
Hiponatremia
Hiponatremia4 é a diminuição da concentração sérica de sódio,
[Na] < 135 mEq/L ou [Na] < 136 mEq/L. É o distúrbio hidroeletrolítico mais comum em pacientes internados e está associada
à aumento da mortalidade5,6.
A velocidade de instalação determina a gravidade, sendo que em
casos crônicos, há uma adaptação cerebral e menor lesão tecidual. São consideradas emergências os casos de instalação aguda (<
48h) e graves (< 125 mEq/L)7. Os sintomas mais comuns estão
apresentados no quadro 1.
Quadro 1 – Manifestações clínicas.
Hiponatremia aguda
Náuseas, vômitos
Letargia
Cefaleia
Câimbras
Desorientação
Convulsão, coma (herniação)
Insuficiência respiratória
Edema agudo pulmonar não cardiogênico

Hiponatremia crônica
Fadiga
Náuseas
Tontura
Alteração da marcha
Confusão
Letargia
Câimbras

Investigação diagnóstica
Na hiponatremia verdadeira, a osmolaridade sérica é sempre baixa.
Se houver hiponatremia com osmolaridade sérica normal ou elevada, está ocorrendo uma pseudo-hiponatremia. Estas situações não
representam distúrbios no metabolismo da água e não necessitam
de medidas direcionadas para correção do sódio sérico.
A hiponatremia verdadeira deve ser interpretada mais como um
excesso de água do que um déficit de sódio⁸. Hiponatremia sérica pode acompanhar de diferentes níveis de osmolaridade. Pode
existir osmolaridade normal, com aumento da concentração de
grandes moléculas⁹ (triglicerídeos > 1000 mg/dL e/ou de proteí
nas > 10 g/dL).
Na hiponatremia hipertônica ocorre hiperosmolalidade (> 295
mOsm/kg H2O) na presença de solutos osmoticamente ativos,
como manitol, sorbitol, contraste e glicose com consequente
translocação de água do espaço intra para o extracelular com
perda de sódio pela diurese osmótica. Na hiponatremia hipotônica ocorre hiposmolalidade (< 280 mOsm/kg H2O) e, nesse
caso, é necessária a avaliação da volemia. Casos de hipervolemia
geralmente são atribuíveis à insuficiência cardíaca congestiva,
síndromes nefrótica, insuficiência hepática ou gestação. A hipovolemia ocorre nas perdas gastrintestinais, sudorese excessiva,
sangramentos ou perdas renais. Em casos de volemia normal
deve-se pensar em deficiência de cortisol, de hormônio da tireoide ou síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Pacientes tetraplégicos e paraplégicos podem apresentar hiponatremia na vigência de infecções, pois tendem a ter
hipovolemia relativa e uma secreção exacerbada de vasopressina
durante o estresse.
Tratamento
O emergencista sempre deve estar atento a sintomas que, se atribuídos ao distúrbio, exige conduta imediata e depende da veloRev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 set-out;10(5):410-9

cidade de instalação, gravidade, e diagnóstico etiológico. Hiponatremias agudas e graves costumam ser sintomáticas, podendo
levar a crises convulsivas (edema cerebral). Nestes casos, o [Na+]
pode ser elevado em até 2 mEq/L/h nas primeiras 2h, até que
ocorra melhora nos sintomas. Depois, a velocidade de correção
deve ser reduzida para não ultrapassar a recomendação de < 1012 mEq/L, nas primeiras 24h. Casos sintomáticos, associados à
hipóxia podem produzir aumento de 8 a 10 mEq/L em 4 a 6h
com o uso de solução salina hipertônica. Casos crônicos podem
ter reposição de 12 mEq/L em 24h.
O clínico deve procurar remover a causa: reverter a hipovolemia,
suspender o medicamento suspeito, interromper ingestão excessiva de água, repor um hormônio que esteja deficitário (hipotireoidismo, insuficiência suprarrenal, hipopituitarismo) e adequar
o tratamento da doença de base (ICC, cirrose). O diagnóstico
etiológico também é essencial para escolha da solução mais ade
quada da concentração do cloreto de sódio.
HIPONATREMIA HIPOVOLÊMICA
A preocupação maior deve ser com a correção da volemia. Na
maioria das vezes não será necessária reposição de sódio. Em
alguns pacientes poderá ser necessária a reposição como nos
casos da síndrome perdedora de sal10 e hiponatremia associada
ao exercício.
HIPONATREMIA HIPERVOLÊMICA
A preocupação é adequar o tratamento da doença de base (restringir liquido e excretar o excesso de água, por exemplo: diuréticos de alça e outras medidas de acordo com a doença de base,
funções cardiovascular e renal e sintomatologia). Recentemente,
utilizam-se os vaptans que são inibidores dos receptores V2 de
vasopressina, capazes de promover diurese de água livre de eletrólitos (aquaréticos)11.
HIPONATREMIA EUVOLÊMICA
São causados pela síndrome inapropriada do hormônio antidiurético (SIHAD) e fármacos.
A preocupação é remover o agente causal, por exemplo, repor
hormônio tireoidiano no hipotireoidismo, repor mineralocorticóide (fludrocortisona) no hipopituitarismo ou insuficiência
adrenal, suspender diuréticos tiazídicos ou fármacos que estejam
causando SIHAD.
Fórmula que pode auxiliar na correção de hiponatremia4
Δ Na = Na infusão – Na paciente
ACT + 1
ACT = água corporal total. Para homens jovens, a ACT = peso (kg)
x 0,6. Em mulheres jovens e homens idosos, ACT = peso (kg) x
0,5. Em mulheres idosas, ACT = peso (kg) x 0,4. A sugestão é usar
uma solução com NaCl a 3%.
OBS. Cada litro da solução ofertada ao paciente tende a aumentar a concentração sérica do sódio em valor igual ao resultado da equação.
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HIPERNATREMIA

Quadro 3 - Causas de hipernatremia13

Hipernatremia é a concentração sérica de sódio > 145 mmol/L.
Desenvolve-se a partir de um ganho de sódio ou pela perda de
água livre, ou pela combinação desses fatores. Está sempre associada à hiperosmolalidade. Acredita-se que tenha uma frequência de 0,2% nas admissões hospitalares, chegando a 6% nos
pacientes de unidade de terapia intensiva (UTI). Os sintomas
mais comuns são vistos no quadro 2. A gravidade destes sintomas está relacionada não só com o grau de hiperosmolaridade,
mas, mais importante ainda, com a velocidade com que esta se
instalou12. Os sintomas são devidos às alterações no conteúdo
da água cerebral.
Quadro 2 – Manifestações clínicas da hipernatremia.
Sintomas mais precoces
Letargia
Astenia
Irritabilidade

Sintomas tardios
Convulsões
Coma

Investigação diagnóstica
Para o diagnóstico geralmente basta apenas a história clínica. Pode
ser corretamente estabelecido pela avaliação do eixo hipotálamo-
hipófise-rim, através da medição da osmolaridade urinária. No
quadro 3 estão apresentadas todas as causas que devem ser lembradas pelo clínico.
Tratamento
O tratamento de emergência deve ser feito para os casos nos
quais o sódio sérico está entre 158 e 160 mEq/L e, sobretudo,
quando os pacientes estejam sintomáticos14,15. A taxa exata de
diminuição da hipernatremia ainda não está bem determinada.
O risco de edema cerebral durante a correção parece estar associado a ações como grande expansão volêmica inicial com solução isotônica, ritmo de administração de volume muito rápido,
hipernatremia severa no início do tratamento (167 mEq/L e
uma taxa de correção de 1 mEq/h versus 0,5 mEq/h) de concentração sérica de sódio16.
A escolha do fluido inicial não parece interferir na ocorrência de
complicações neurológicas. A hidratação deve ser limitada em 6,8
mL/kg/h e a correção não maior que 0,05 mEq/h17. A fórmula
de Adrogue-Madias já citada pode ser utilizada na hipernatremia.
Em casos de hipovolemia se corrige com uso de solução salina
fisiológica até a estabilização. Nos casos de diabetes insípidus central ou gestacional, desmopressina pode ser dada ao paciente para
interromper a poliúria.
Fórmula para auxiliar correção de hiponatremia4
Δ Na = Na infusão – Na paciente
ACT + 1
DISTÚRBIOS DO POTÁSSIO
O potássio é o cátion mais abundante no corpo e sua concentração sérica é regulada entre 3,5 a 5,0 mEq/L. É essencialmente
intracelular (98%) o que torna difícil a dimensão de seu déficit
com medidas dos níveis séricos.
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1. Perda de água não substituída
A. Perdas
1. Sudorese: febre; exposição a altas temperaturas;
Exercícios
2. Queimaduras
3. Infecções respiratórias
B. Perdas gastrintestinais
1. Vômitos
2. Diarreia osmótica: lactulose; má absorção, algumas enterites.
Infecciosas
C. Perdas renais
1. Diabetes insípida central
a) Idiopática;
b) Traumatismo craniano, encefalopatia, neurocirurgias, isquemia;
c) Doenças granulomatosas ou infeciosas;
d) Neoplásica - primária ou metastática (mama, pulmão).
2. Diabetes insípida nefrogênica
a) Falha no aumento da permeabilidade do traumatismo craniano à
água em resposta à HAD
Congênita
Fármacos: lítio, demeclociclina
Hipercalcemia, hipocalemia
b) Interferência com o mecanismo de contracorrente
Diurese osmótica: glicose, ureia, manitol;
Diuréticos de alça
Insuficiência renal aguda e crônica
Hipercalcemia, hipocalemia
Anemia das células falciformes
c) Aumento da degradação periférica da HAD: gravidez
D. Disfunção hipotalâmica
1. Hipodipsia primária
2. Hipernatremia essencial
E. Perda de água para dentro das células:
Exercício intenso, convulsões, rabdomiólise
2. Ganho de sódio
1. Ingestão de sódio ou de água do mar
2. Infusão de cloreto ou bicarbonato de sódio hipertônico
3. Alimentação entérica hipertônica, enemas ou eméticos hipertônicos
4. Diálise hipertônica
5. Hiperaldosteronismo primário, síndrome de Cushing
HAD = hormônio antidiurético.

Hipocalemia
Hipocalemia é a concentração de potássio sérico < 3,5 mEq/L,
considerada uma anormalidade eletrolítica mais encontrada na
prática clínica. Ocorrendo, inclusive, em cerca de 50% de pacientes sobreviventes da RCP após fibrilação ventricular.
Manifestações clínicas
Em hipocalemias graves < 2,5 mEq/L, os tecidos mais afetados
passam a ser os músculos e células renais tubulares com aparecimento de fraqueza, ou paralisias, com níveis séricos em torno de
2 mEq/L, podem causar paralisia ascendente e insuficiência resRev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 set-out;10(5):410-9
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piratória. Além disso, a miopatia pode evoluir para rabdomiólise,
gerando mioglobinúria e insuficiência renal aguda.
No coração, as principais alterações do ECG são mostradas no quadro 4.
Quadro 4 – Alterações do eletrocardiograma.
Alterações de repolarização:
Diminuição da amplitude das
ondas T
Ondas U proeminentes
Depressão de ST

Anormalidades de condução:
Aumento de duração de QRS

Bloqueio do atrioventricular
Aumento de duração e amplitude
de onda P
Fusão de onda T e U (em hipoca- Prolongamento de PR
lemia grave)
Prolongamento do intervalo QT Parada cardiorrespiratória

Investigação diagnóstica
As causas possíveis associadas a fármacos de hipocalemia devem ser lembradas pelo emergencista e são apontadas no quadro 5. O uso de agonistas β₂ adrenérgicos, insulina, diuréticos,
anfotericina B e aminoglicosídeos. Outras causas podem ser
paralisia hipocalêmica periódica, alcalose, hipotermia, perdas
como diarreia, vômitos, baixa ingestão como na anorexia ou
por distúrbios endocrinológicos como hipercortisolismo, hiperreninemia, hiperaldosteronismo e acidose tubular renal. É
frequente na ICC, causada pelo estresse oxidativo e por ação
neuro-hormonal.
A hipomagnesemia está associada à hipocalemia e deve se repor
magnésio em casos refratários.
Tratamento
Há poucos estudos na literatura que nos garanta evidências sólidas da forma de tratamento da hipocalemia.
Para maioria dos autores o tratamento por via venosa deve ser
instituído com níveis de 3,0- 2,5 mEq/L ou sintomas associados
à hipocalemia. O clinico deve basear o tratamento considerando se há urgência para o paciente. Deve ter em mente as causas,
e sua possível reversão é um dos grandes objetivos. Definir se a
causa principal é uma translocação celular ou um déficit real de

potássio. O desequilíbrio acidobásico também deve ser considerado. O clínico deve lembrar que a reposição de potássio por
via venosa é uma causa comum de hipercalemia intra-hospitalar20. Para a maioria dos autores quando necessária a reposição
por via venosa essa não deve ultrapassar 20 mEq/h21,22. Alguns
autores sugerem diluição de solução fisiológica a 0,45% com
uma concentração máxima de 40 mEq/L de cloreto de potássio
em acesso periférico e 60 mEq/L em acesso central. O paciente
deve receber monitorização cardíaca. Pode-se estimar uma elevação de 1 mEq/4h no potássio sérico, quando em ritmo de 20
mEq/h. Porém devem-se levar em consideração outros fatores
como reversão ou não de causa de perdas ou translocação. Alguns autores sugerem infusões mais rápidas (infusão inicial de
2 mmol/min por 10 minutos, seguido por 10 mEq/L em 5-10
minutos) quando de arritmias instáveis23.
Hipercalemia
É definida como K > 6,0, ocorrendo em cerca de 1,3% de pacientes internados, chegando a 10% quando K > 5,3. Índices altos
parecem estar associados a mal prognostico e estudos recentes mostram que mesmo índices entre 4,5 e 5,5 têm pior desfecho clínico.
Manifestações clínicas
Os sintomas são inespecíficos geralmente ocorrendo apenas em
casos graves.
A tabela 1 apresenta as principais alterações do ECG.
Investigação diagnóstica
Podem-se dividir as causas de hipercalemia:
1) Situações clínicas que levam ao aumento da liberação de K+
de dentro das células: acidose metabólica, deficiência de insulina,
hiperglicemia, hiperosmolaridade.
2) Lesão celular: várias condições associam-se com a liberação
de potássio das células de forma aguda, como trauma, hemólise intravascular, transfusões, infecções graves, radioterapia e
lise tumoral.
3) Excreção urinária diminuída: hipoaldosteronismo, insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica.

Quadro 5 - Causas de hipocalemia associadas à fármacos.
Deslocamento de Potássio Transcelular
β₂ agonistas18,19
Agentes tocolíticos
Teofilina
Cafeína
Verapamil

Perda Renal de Potássio
Diuréticos
Mineralocorticóides
Glucocorticoides altas doses
Antibióticos doses: penicilina, ampicilina
Fármacos que depletam magnésio: aminoglicosídeo, foscarnet, anfotericina B

Perdas Intestinais
Diarreia
Fenoltaleína
Sulfonato de polistireno sódico

Cloroquina
Overdose de insulina
Tabela 1 – Alterações eletrocardiográficas associadas à hipercalemia.
Hipercalemia leve (K = 5,5–6,5 mEq)
Ondas T altas, em pico
Bloqueios fasciculares

Hipercalemia moderada (K = 6,5–10,0 mEq)
Bloqueio do átrio ventricular de primeiro grau
Ondas P de baixa amplitude
Depressão de ST

Hipercalemia grave (K > 10,0 mEq)
Bloqueios de ramo atípicos
TV, FV
Ritmo idioventricular

K = potássio, mEq = miliequivalente, TV = taquicardia ventricular, FV = fibrilação ventricular.
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4) Diminuição do volume circulante efetivo: insuficiência cardía
ca congestiva, síndrome nefrótica, cirrose.
5) Acidose tubular renal tipo I, distúrbio da secreção tubular de
K+, ureterojejunostomia.
6) Efeito de fármacos: anti-inflamatórios não hormonais
(AINH), Inibidores da ECA, ciclosporina, diuréticos poupadores
de potássio (amilorida, triantereno), digoxina, antagonistas da aldosterona (espironolactona), heparina, intoxicação digitálica, betabloqueadores, succinilcolina (em pacientes queimados, trauma
ou doença neuromuscular)

de potássio com a utilização de insulina combinada com nebulização de albuterol comparando-se com cada tratamento isolado.
Observou-se um efeito máximo em 60 minutos com diminuições
de 1,2 mEq/L ± 0,19 mEq/L)38.

Tratamento
A abordagem deve levar em consideração o grau e a causa da
hipercalemia24. O emergencista deve analisar o cenário clínico,
o eletrocardiograma (ECG) e os níveis séricos de potássio25,26,
quanto mais alta e rápida a elevação do potássio e maior a evidência de toxicidade, mais agressivo o tratamento. O conhecimento
da função renal é fundamental para a estratégia de tratamento,
quando a função renal é normal, pois os fármacos de translocação
de potássio costumam ser suficientes, já para níveis moderados a
graves de hipercalemia (> 6,5 mEq/L) e disfunção renal todas as
estratégias inclusive a diálise pode ser necessária27.

Frequência para determinação dos níveis séricos de potássio
A frequência é baseada em opinião de especialistas. Depois de 1
ou 2h da intervenção inicial par verificar se houve eficiência nas
medidas implantadas.

Avaliação e sequência de atendimento
a) Avaliação do paciente para potencial toxicidade, monitorização (ECG);
b) Caso haja repercussão eletrocardiográfica, o uso de cálcio (gluconato a 10%,1gr)28, é utilizado para estabilização da membrana
e pode provocar influência na diminuição da frequência cardíaca.
Atenção para contraindicações: intoxicação digitálica e estados
de hipercalcemia;
c) Identificar e excluir, caso exista a fonte de potássio (checar
prescrições);
d) Aumentar o deslocamento do potássio do espaço extra para o
intracelular.
Vários estudos relatam o efeito da insulina usada em doses de 10
a 20 UI (cada 1 UI/2,5 g de glicose) com diminuições de potássio sérico de 0,45 a 0,87 mEq/L em até 15 minutos29-31. Essa
redução foi sustentável até duas horas depois da administração.
A utilização de β₂-adrenérgicos inalatórios nas doses de 10 a 20
mg obteve resposta em 30 minutos na maioria dos estudos com
resposta menor que a insulina, mas semelhante após 2h32,33, doses
por via venosa de 0,5-2,5 mg. Os mais comuns efeitos adversos
foram taquicardia, tremores, palpitação e leve ansiedade34. Dois
estudos investigaram a infusão de bicarbonato na abordagem da
hipercalemia. Em um estudo houve pequena diminuição em 30
minutos35 (0,47 mEq/L) e, em outro, não houve diminuições significativas em relação ao placebo36.
e) Aumentar a excreção do potássio. Ensaio clínico que estudou a
resina sulfato de polistireno sódico encontrou significativa diminuição dos níveis de potássio em relação ao placebo em 4 horas
nos pacientes dialíticos37. Há estudos que relataram aumentos
paradoxais do potássio com o uso de resinas.
Tratamentos combinados
Alguns estudos avaliaram o tratamento combinado na hipercalemia. Um estudo identificou diminuição significativa dos níveis
414

Hemodiálise
Alguns estudos avaliaram o uso da hemodiálise na hipercalemia.
O aumento de fluxo sanguíneo39 e dialisados com baixos níveis
de potássio40 foi descrito como grandes responsáveis por diminuições substanciais de potássio.

DISTÚRBIOS DO CÁLCIO
Os níveis de cálcio sérico são mantidos em torno de 8,5-10,5 mg/
dL (2,1-2,6 mmol/L). O clínico deve-se lembrar de que diminuições da albumina abaixo de 4 mg/dL podem diminuir os níveis
séricos totais de cálcio sem alterar o cálcio ionizado (acrescenta-se
0,8 mg/dL a cada diminuição de 1 mg de albumina).
Hipocalcemia
Conceitualmente é a diminuição de cálcio menor que 8,5 mg/dL
ou cálcio ionizado menor que 1 mEq/L.
Manifestações clínicas
Dependem da rapidez da instalação do déficit e se correlacionam
com a hipomagnesemia. Geralmente não aparecem até um cálcio
sérico total de 7,0–7,5 mg/dL. Nos casos agudos aparecem sintomas
neuromusculares- como tetania, mialgia, câimbras e mesmo disfagia,
psiquiátricos - como ansiedade, irritabilidade, psicose, demência, e
cardíacos - como prolongamento do segmento ST, aumento do intervalo QT e ondas T invertidas, além de ser causa reversível de miocardiopatia. No exame físico observam-se os sinais de Trousseau e
Chvostek, além de hiperreflexia. Apesar de mais raros podem ser observados laringoespasmo, broncoespasmo, convulsões e papiledema.
Investigação diagnóstica
Uma vez que a hipoalbuminemia foi afastada, o diagnóstico pode
normalmente ser feito medindo os níveis séricos de calcidiol e
PTH intato41. As causas podem ser deficiência de vitamina D (intestino curto, má absorção, desnutridos, cirróticos, doença renal
crônica), hipoparatireidismo42 (retirada inadvertida das paratireoides, doenças autoimunes, congênitas, radiação), pseudo-hipoparatireoidismo (não respondem ao PTH que está elevado), consumo
tecidual de cálcio (pancreatites, malignidades, metástases), sepse,
precipitação com fosfato: síndrome da lise tumoral e rabdomiólise.
Tratamento
Havendo hiperfosfatemia, deve-se corrigi-la primeiro porque há
risco de precipitação. Nos casos sintomáticos usa-se gluconato
de cálcio (94 mg de cálcio elementar, 10 mL), 2 ampolas, por
via venosa, em 10 a 20 minutos, uma vez que a infusão rápida
pode causar assistolia. Manter infusão de 0,5 a 1,5 mg de cálcio
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elementar por kg por hora, durante 4 a 6h. Em pacientes dialíticos, o cálcio pode ser acrescentado na diálise. Em casos assintomáticos, leves ou crônicos pode-se usar suplementação oral com
1000-2600 mg/d.
HIPERCALCEMIA
Define-se com Ca > 11 mg/dL. Geralmente é assintomático até
12 mg/dL.
Manifestações clínicas
Os sintomas são inespecíficos e os gastrintestinais são os mais
comuns: anorexia, náusea, vômitos dor abdominal e constipação.
Fadiga, letargia e fraqueza muscular também podem estar presentes. Pode induzir a diabetes insípidus nefrogênica com intensa
poliúria com piora da hipercalcemia pela depleção de volume.
Em casos graves, podem ocorrer ulcera péptica, nefrocalcinose,
pancreatite e mesmo hipertensão, no eletrocardiograma pode haver diminuição do intervalo QT. Acima de 16 mg/dL pode haver
psicose orgânica, alucinações, estupor e coma.
Investigação diagnóstica
As causas principais são hiperparatireioidismo e malignidades em
até 80% dos casos43,44.
Outras causas: doenças granulomatosas: tuberculose, sarcoidose,
hanseníase pela produção de calcitriol por monócitos e macrófagos, hipercalcemia, hipocalciúrica familiar45. Causas induzidas
por fármacos (lítio, estrogênios, tiazídicos, vitamina D, andrógenos, vitamina A), imobilização, nutrição parenteral total, doença
renal aguda e crônica, tireotoxicose.
Tratamento
A terapia inicial constitui em hidratação vigorosa com solução
cristalóide para diminuir a reabsorção tubular proximal de sal,
água e cálcio. De acordo com a possibilidade associada à função
renal e cardíaca 200-500 mL/h podem ser necessários. Diuréticos
de alça podem ser utilizados após a reposição volêmica para aumentar a calciúria.
A calcitonina (4-12 UI, por via muscular a cada 12h, 2 a 3 dias)
tem sido usada em casos graves e tratamentos curtos. Os bifosfonados (pamidronato, clodronato, etidronato, ácido zoledrônico,
ibandronato) têm sido usados para reabsorção óssea excessiva.
Principalmente o pamidronato (90 mg, por via venosa a cada
4h), ácido zoledrônico (4 mg, por via venosa em 15 minutos). Os
corticosteróides são utilizados nas formas associadas ao aumento
do calcitriol (doenças granulomatosas (40-60 mg por dia).
Recentemente foram introduzidos no mercado agentes calciomiméticos46 e têm sido usados em casos sem possibilidade cirúrgica. O denosumabe é um anticorpo monoclonal contra RANKL, uma citocina
essencial no desenvolvimento dos osteoclastos, os resultados preliminares mostram que é mais efetivo que os bifosfonados (camozzi).
DISTÚRBIOS DO MAGNÉSIO
O magnésio é o quarto cátion mais abundante no organismo, e o
segundo cátion mais prevalente no meio intracelular. É essencial
para a função de enzimas importantes, metabolismo energético ceRev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 set-out;10(5):410-9

lular, estabilização de membranas, condução nervosa, transporte
iônico e atividade dos canais de cálcio47. O rim é o principal órgão
envolvido na homeostase do magnésio corporal total, aproximadamente 95% do magnésio filtrado é reabsorvido pelo néfron e o
rim pode diminuir até 0,5% sua excreção devido à diminuição da
ingestão, aumentos de perdas intestinais ou com a redistribuição
do espaço extra para o intracelular48. Em função da maior quantidade de magnésio se encontrar no intracelular ou no osso, os níveis séricos não refletem o magnésio corporal total. Os níveis de
magnésio sérico estão entre 1,8 a 2,3 mg/dL. Muitos fatores, tanto
hormonais quanto não hormonais (como PTH, calcitonina, glucagon, vasopressina, restrição de magnésio, distúrbios ácido-básicos e
depleção de potássio) influenciam nos níveis de magnésio.
HIPOMAGNESEMIA
Hipomagnesemia é definida com concentração sérica de magnésio < 1,8 mg/dL49, < 1 mg/dL é considerada grave. As causas mais
comuns que devem ser lembradas pelo clínico podem ser observadas no quadro 1, onde estão associadas a perdas gastrintestinais
ou renais50. Perdas pelo trato gastrintestinal ocorrem em situações
como diarréia aguda ou crônica, má absorção, esteatorréia e ressecção intestinal extensa. Há também hipomagnesemia por erro
inato do metabolismo (raro) e pancreatite aguda. Outras causas
são cirurgia, trauma, infecção ou sepse, queimaduras, transfusão
sanguínea com citrato, desnutrição, etilismo e medicações (como
diuréticos tiazídicos e de alça, aminoglocosídios, anfotericina
B, cisplatina, ciclosporina, digoxina, pentamidina, foscarnet).
Hipercalcemia e hipercalciúria diminuem a reabsorção renal de
magnésio assim, a perda de magnésio pode ser observada em
estados de hipercalcemia assim como hiperparatireioidismo ou
malignidade. Diabetes mellitus é a causa mais comum de hipomagnesemia, provavelmente secundário à glicosúria e diurese osmótica. Dos fármacos implicados em hipomagnesemia, o álcool é
muito comum, sendo encontrado em 30% dos pacientes etilistas
admitidos no hospital. Existem duas condições que estão associados à perda renal tubular primária de magnésio. Uma caracterizada por hipercalciúria, nefrocalcinose e defeito na acidificação
tubular; a outra condição, síndrome de Gitelman51, é associada
com hipocalciúria e um defeito genético no co-transporte Na/
Cl. Hipomagnesemia pode também acompanhar outras desordens como hipofosfatemia, síndrome da fome óssea após paratireoidectomia, correção de acidose crônica, nefropatia obstrutiva,
transplante renal e a fase poliúrica da necrose tubular aguda.
Manifestações clínicas
A maioria dos pacientes com hipomagnesemia são assintomáticos
e associados a outros distúrbios, hipocalcemia, hipocalemia o que
torna a distinção dos sintomas difícil52,53.
Os principais sistemas associados às manifestações clínicas na hipomagnesemia são o cardiovascular e neuromuscular. Hipocalcemia
geralmente está presente na hipomagnesemia grave e seu grau parece
estar relacionado à gravidade da depleção de magnésio. Hiperexcitabilidade neuromuscular pode estar presente com sinais de Chvostek
e Trousseau positivos, convulsões, coma e até mesmo óbito podem
ser gerados pela hipomagnesemia. O efeito mais ameaçador à vida do
distúrbio são as arritmias ventriculares como o Torsades de Pointes.
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Investigação diagnóstica (Quadro 6)
Tratamento
Nos casos graves (< 1 mg/dL) e sintomáticos com manifestações neuromusculares e neurológicas ou arritmias a reposição deve ser por via
venosa de 2 g de sulfato de magnésio diluídos em 100 mL de solução
em 5 a 10 minutos seguido por infusão contínua de 4 a 6 g/d durante 3 a 5 dias se a função renal for próxima ao normal54. O magnésio
se distribui nos tecidos lentamente, mas a eliminação renal é rápida,
com até 50% de uma dose, por via venosa de magnésio excretado na
urina. Portanto, o tempo de infusão é importante, e suplementação
adicional pode ser necessária após a dose inicial, com reposição total
em vários dias. Em virtude do equilíbrio lento de magnésio, entre
os espaços séricos e intracelulares e tecidos (por exemplo, o osso, as
hemácias, músculo), os níveis séricos de magnésio podem aparecer
artificialmente elevados se medidos demasiado cedo, após uma dose
administrada. Recomenda-se administrar 50% ou menos da dose
de magnésio empírica em pacientes com insuficiência renal para
diminuir o risco de hipermagnesemia. Para administração venosa,
a concentração de sulfato de magnésio deve ser diluída a 20% (20
g/100 mL) ou menos antes da administração, mas a solução a 50%,
não diluída, pode ser administrada por via muscular nos adultos.
Levando-se em consideração a existência de um limiar renal para o
magnésio, com até 50% de dose venosa eliminada na urina, o sulfato
de magnésio deve ser administrado a uma taxa máxima de 1 g/h (8
mEq de magnésio por hora)55.

Investigação diagnóstica
As causas mais comuns de hipermagnesemia são: a insuficiência
renal e causa iatrogênica. A medida inicial é descontinuar a administração de magnésio exógena.
Tratamento
Os pacientes com hipermagnesemia sintomática grave, devem
receber cálcio por via venosa para reverter os efeitos cardiovasculares e neuromusculares. Deve-se administrar cloreto de
cálcio de 500 - 1000 mg (7,8-13,6 mEq de cálcio) através de
um cateter venoso central durante 5-10 minutos e repetir até
que os sintomas desapareçam. Em casos de pacientes sem acesso
venoso central, administrar 1-3 g de gluconato de cálcio (4,5613,7 mEq de cálcio) com infusão durante 3-10 minutos. Pacientes com hipermagnesemia assintomática podem ser tratados
com restrição de magnésio, diuréticos de alça, ou hemodiálise. Fármacos que contenham magnésio devem ser evitados em
pacientes com insuficiência renal. Níveis séricos de magnésio
devem ser monitorados pelo menos uma vez por dia durante
o tratamento. Monitorização mais frequente dos níveis séricos
de magnésio podem ser necessárias em pacientes sintomáticos,
quando o tratamento mais agressivo é usado (por exemplo, diuréticos de alça, hemodiálise). A concentração de magnésio no
soro deve ser mantida no intervalo normal (1,5 - 2,4 mg/dL) e
hipomagnesemia evitada durante o tratamento.
DISTÚRBIOS DO FÓSFORO

HIPERMAGNESEMIA
Definida como concentração sérica de magnésio > 2,4 mg/dL.
Manifestações clínicas
Os pacientes com hipermagnesemia moderada (4 - 12,5 mg/dL)
podem exibir sinais e sintomas, incluindo náuseas, vômitos, reflexos tendinosos profundos abolidos, hipotensão, bradicardia e
alterações do ECG (por exemplo, o aumento do intervalo PR,
QRS alargado). Já a hipermagnesemia grave (> 12,5-32 mg/dL),
pode resultar em insuficiência respiratória, hipotensão refratária,
bloqueio atrioventricular, parada cardíaca e morte56.

O fósforo é o principal ânion intracelular. A concentração sérica
normal de fósforo é 2,7 – 4,5 mg/dL. A maior parte de fósforo
corporal encontra-se nos ossos e tecidos moles, com cerca de 1%
de fósforo total no espaço extracelular. Ao contrário do magnésio, onde a maior importância clínica reside nas consequências da
deficiência, a concentração de fósforo, quando anormal, é mais
provável que seja secundária a alguma doença57.
O fósforo existe principalmente como fosfato no espaço
extracelular e têm muitas funções importantes, incluindo
a composição óssea, a composição da membrana celular, a
condução nervosa, e da função muscular. Tem papel fun-

Quadro 6 – Causas associadas a hipomagnesemia.
Renais

Gastrintestinal

Redistribuição

Diuréticos de alça e tiazídicos

Síndrome de realimentação

Síndrome da fome óssea

Ciclosporina A
Foscarnet
Pentamidina
Aminoglicosídeos
Inibidor de bomba de prótons
Diurese pós-obstrutiva
Inibidor de bomba de prótons
Carbaplatina
Tacrolimus
Síndromes genéticas tubulares (Gitelman, Bartter)
Hipomagnesemia familiar com hipercalciúria e nefrocalcinose

Hipomagnesemia infantil primária Pancreatite aguda
Má absorção
Vômitos
Fístula intestinal
Drenagem nasogástrica

Endócrinas
Hiperparatireoidismo
Hipertireoidismo
SIHAD
Hiperaldosteronismo

Transfusão sanguínea
Miscelânea
Tratamento com insulina Diabetes
Alcoolismo crônico

Desnutrição

SIHAD = síndrome inapropriada do hormônio antidiurético.
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damental nas reações energéticas na forma de adenosina
trifosfato (ATP) e exigida em todas as funções fisiológicas,
homeostáticas, e metabólicas que exigem energia. Isto é especialmente importante em pacientes críticos na UTI, que
muitas vezes experimentam hipermetabolismo e podem ter
exigências mais elevadas de fósforo55.
HIPOFOSFATEMIA
Definida como concentração sérica de fósforo < 2,7 mg/dL.
Manifestações clínicas
Contratilidade diafragmática diminuída e insuficiência respiratória aguda, hipóxia tecidual, diminuição da contratilidade do
miocárdio, paralisia, fraqueza, parestesias, disfunção neurológica,
convulsões e morte.
Investigação diagnóstica
Condições subjacentes que predispõem a hipofosfatemia são: desnutrição, reservas corporais inadequadas de fósforo ou administração de fosfato inadequada, alcalose respiratória e metabólica,
cetoacidose diabética, alcoolismo, vômitos ou perda gástrica alguns medicamentos que podem causar hipofosfatemia: insulina,
diuréticos, antiácidos, sucralfato e nutrição parenteral. Administração de nutrição parenteral pode causar hipofosfatemia se uma
quantidade adequada de fosfato não é fornecida, especialmente
em pacientes desnutridos que estão em risco de desenvolver síndrome de realimentação58.
Tratamento
Pacientes com hipofosfatemia, sintomática moderada ou grave,
junto com os pacientes que não toleram suplementos orais ou
receber medicação oral, devem receber suplementação de fosfato,
por via venosa 2,5 a 5,0 mg de fosfato por quilo de peso; diluído
em solução salina e infundido em 6h. (velocidade máxima 1,5
mL/h). Durante a reposição de fosfato é recomendado avaliar os
níveis de cálcio, magnésio, fósforo e potássio a cada 6h59. Em pacientes com insuficiência renal que não estão sendo tratados com
métodos contínuos, recomenda-se administrar < 50% da dose
inicial de fósforo empírica. Suplementação adicional em todos os
casos deve ser guiada pela resposta clínica com a dosagem inicial.
Existem preparações de fosfato disponíveis como os sais de potássio ou de sódio. Deve-se estar ciente do conteúdo de potássio e
de sódio destas preparações. Fosfato de potássio (3 mEq/mL de
fósforo, 4,4 mEq/mL de potássio), fosfato de sódio (3 mEq/mL
de fósforo, 4 mEq/mL de sódio. Doses de fosfato são geralmente administradas em infusão durante 4 a 6h para minimizar os
efeitos adversos relacionados com a infusão (por exemplo, tromboflebite a partir de fosfato de potássio) e para reduzir o risco de
precipitação de fosfato de cálcio.

Investigação diagnóstica
A causa mais comum de hiperfosfatemia em pacientes críticos é
a insuficiência renal60. Administração oral de fosfato ou por via
venosa excessiva, tal como em pacientes de UTI que recebem
nutrição parenteral ou enteral especializada, podem também
causar hiperfosfatemia, especialmente naqueles com insuficiência renal. Hiperfosfatemia grave tem sido relatada após o tratamento da constipação com laxantes61 em pacientes com função
renal comprometida. Outras etiologias da hiperfosfatemia incluem acidose (respiratória e metabólica), hemólise, rabdomiólise, hipoparatireoidismo, anfotericina lipossomal62 e toxicidade
da vitamina D.
Manifestações clínicas
A manifestação clínica mais comum de hiperfosfatemia é relacionada com a hipocalcemia, devido à precipitação de fosfato de
cálcio, o que pode levar a tetania e outras manifestações clínicas
de hipocalcemia. O risco de precipitação de fosfato de cálcio
parece aumentar quando o produto cálcio x fósforo é superior
a 55-60 mg2/dL. Cristais de fosfato de cálcio também podem
depositar em tecidos moles e causar lesões a vários órgãos.
Tratamento
O tratamento de hiperfosfatemia exige identificação e correção da causa subjacente. Os objetivos da terapêutica incluem
normalização dos níveis séricos de fósforo (2,7 - 4,5 mg/
dL), evitando ou resolvendo os sintomas de hiperfosfatemia,
e manter o produto cálcio x fósforo < 55-60 mg 2/dL. Deve-se
ajustar a ingestão diária de fosfato (por exemplo, em fórmulas para nutrição parenteral ou enteral) em pacientes com insuficiência renal crônica 63. Quelantes orais de fosfato, disponíveis como alumínio, cálcio, e sais de magnésio ou como o
não iônico sevelamer64,65, podem ser eficazes na redução dos
níveis séricos de fósforo. Quelantes de fosfato, especialmente
aqueles que contêm magnésio e alumínio, devem ser usados
com cautela. O magnésio pode causar diarreia e o alumínio
pode causar constipação. Tanto o magnésio, quanto o alumínio podem-se acumular em pacientes com insuficiência renal
e levar a toxicidade. Portanto, os sais de cálcio são preferidos em pacientes com insuficiência renal crônica e quando
a terapia em longo prazo é necessária. O sevelamer deve ser
reservado para uso em hiperfosfatemia com hipercalcemia
em insuficiência renal crônica, ou hiperfosfatemia refratária
à outros tratamentos, por ser significativamente mais caro
que os outros tratamentos. A monitorização de rotina dos
níveis séricos de fósforo (a cada 24-48h) é aceitável, porém
para a maioria dos pacientes com sintomas graves ou aqueles
que recebem terapia de substituição renal podem exigir um
acompanhamento mais frequente.
CONCLUSÃO

HIPERFOSFATEMIA
É definida quando a concentração sérica de fósforo é > 4,5 mg/
dL. Valores séricos de fósforo devem ser interpretados com cautela uma vez que não pode se correlacionar com reservas corporais
totais de fósforo.
Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 set-out;10(5):410-9

Vários distúrbios hidroeletrolíticos podem se apresentar na urgência e emergência. O médico que atua na urgência e emergência deve possuir o conhecimento de suas manifestações clínicas e das possíveis causas para realizar adequados diagnósticos
e terapêuticos.
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