
Cuidados Intermédios em Perspectiva  2012     VOLUME  1   |   pag |  24 | 28

CUIDADOS INTERMÉDIOS
 EM PERSPECTIVA

ARTIGO DE REVISÃO

ABSTRACT
Iatrogenic hypernatremia (IHNa) is an hospital 
acquired entity induced by healthcare professionals 
behavior’s. Its prevention should be aimed on all 
medical wards. Since IHNa in critically ill patients is 
an independent risk factor for mortality, the diagnosis 
must be made fast and quickly. The diagnosis of IHNa 
should be made based on a detailed clinical history, 
physical examination and laboratory data which 
will also allow to find the underlying cause such as, 
impaired thirst, water unavailability, hypotonic fluid 
losses, sodium overload, among others. Management 
of IHNa is based on the treatment of precipitating 
factors and underlying causes. The correction rate, if 
the onset of hypernatremia is not acute (> 48 hours), 
should aim a decreased in seric sodium until 10mEq/
day with adequate water or fluid therapy, in each 
clinical situation. Estimating the free water deficit may 
be useful in some cases, but the most important is the 
determination of the volume of fluid to be administered 
to decrease 10mEq of sodium levels. 
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RESUMO
A hipernatrémia iatrogénica (HiperNa iatrog) é uma 
entidade adquirida no âmbito hospitalar induzida 
pelos cuidados/atitudes prestadas aos doentes. Desta 
forma, a sua prevenção deve ser tida em conta em 
todas as enfermarias médicas. Visto que a HiperNa 
iatrog, nos doentes críticos, é um factor de risco 
independente de mortalidade, o seu diagnóstico deve 
ser rápido, o qual deve ser baseado numa história 
clínica minuciosa, exame físico detalhado e dados 
laboratoriais que permitam orientar para a causa 
subjacente, nomeadamente a alteração do mecanismo 
da sede, a capacidade de adquirir água, as perdas de 
fluidos hipotónicos, a adição de soluções hipertónicas, 
entre outras. A gestão da HiperNa iatrog baseia-se 
no tratamento do(s) factor(es) precipitantes e causas 
subjacentes. A correcção desta, se instalação não 
aguda (>48h), deve ser feita até 10mEq/dia, com 
fluidoterapia ou água adequada a cada situação 
clínica. O cálculo do défice de água pode ser útil 
em alguns casos, no entanto, o mais importante é 
determinar o volume de fluidos a administrar para 
diminuir até 10mEq a natrémia do doente.
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INTRODUÇÃO
A hipernatrémia é uma patologia muito frequente 
associada a taxas de mortalidade que rondam os 40-
60%[1] sendo a sua prevalência em doentes idosos 
hospitalizados estimada em 1%.[1,2], pelo que o seu 
diagnóstico e tratamento deve ser feito de forma 
rápida e eficaz. 
A hipernatrémia é definida como uma [Na+]>145mEq/L. 
Esta reflecte alterações no volume de água total 
corporal comparativamente ao conteúdo total de 
sódio. A água corporal total representa 45 a 60% do 
peso de uma pessoa que se pode modificar mediante 
a idade, o género ou a raça.[3] A água corporal 
distribui-se pelo compartimento intracelular (~60%) 
e extracelular (~40%). O compartimento extracelular 
engloba o plasma, espaço intersticial, osso e tecido 
conjuntivo.[3]

O sódio é um soluto osmoticamente activo, sendo 
ele predominantemente extracelular, a sua presença 
determina em grande parte a osmolalidade plasmática, 
a qual corresponde, contudo, à soma de osmóis 
activos e inactivos. 
A tonicidade é um termo fisiológico que descreve o 
comportamento das células numa solução. Se os 
fluidos extracelulares se tornarem hipotónicos, a célula 
aumenta de volume e nos casos de hipertonicidade, 
as células contraem.[3] Assim, a hipernatrémia, implica 
um aumento da tonicidade e induz o movimento de 
água através das membranas celulares.[4]

A hipernatrémia iatrogénica (HiperNa iatrog) é 
adquirida no hospital e induzida pelos cuidados/ 
atitudes prestados aos doentes. Esta é transversal 
a todas as idades, ao contrário da hipernatrémia à 
admissão hospitalar que é mais característica da 
população mais idosa. Esta hipernatrémia, tratando-
se de uma iatrogenia, deve ser amplamente prevenida 
nas enfermarias hospitalares. Desta forma, deve 
ser avaliado o doente no seu todo, nomeadamente 
se o mecanismo da sede está patente bem como a 
capacidade ou não de adquirir água voluntariamente e 
a avaliação de perda de água livre.[2] Diversos estudos 
retrospectivos mostraram que a HiperNa iatrog resulta, 
em última instância, da prescrição inadequada de 
fluidoterapia aos doentes, em que a perda da água 
livre está sobrestimada.[1,2]

A HiperNa iatrog em ambiente de cuidados intensivos 
é um factor independente de mortalidade nos doentes 
críticos.[5,6,7] Polderman et al reportaram que 6% 
dos doentes admitidos nos cuidados intensivos 
desenvolveram HiperNa iatrog, sendo que a sua 
mortalidade foi estimada em 32% em comparação 
com doentes com hipernatrémia à admissão hospitalar 
(20%).[8]

O prognóstico de doentes com hipernatrémia extrema 
([Na+]>180 mEq/L) é pobre, no entanto dados de 
sobrevida ainda não foram descritos.[2]

 
APRESENTAÇÃO CLÍNICA
As manifestações clínicas da hipernatrémia são 
habitualmente neurológicas exibindo uma gravidade 
crescente, mediante seu o valor ou o tempo de 
instalação, sob forma aguda (em menos de algumas 
horas). Os movimentos de água transcelular vão 
provocar a contracção celular nas células cerebrais, 
diminuindo o seu volume. Desta forma, existe 
maior risco para eventos vasculares e hemorragias 
intracerebrais ou subaracnoideias. Clinicamente, os 
doentes apresentam sintomas, como letargia, náuseas, 
discurso desadequado, irritabilidade, fraqueza 
muscular, hiperreflexia, convulsões, nistagmo e coma 
no seu espectro mais grave.[4, 9]

Habitualmente, em pessoas não doentes, o mecanismo 
da sede combate o aumento da tonicidade. No entanto, 
em pessoas gravemente doentes, com incapacidade 
de ingestão de água voluntariamente (por depressão 
do estado da consciência ou lesão hipotalâmica), 
esse mecanismo de defesa não existe.[4]

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico de hipernatrémia tem por base a história 
clínica, tendo sempre em mente os pressuposto dos 
mecanismo que contribuem para a hipernatrémia: a 
perda de água livre (por não reposição ou hipodipsia) 
ou excesso de ingestão/administração de soluções 
hipertónicas (por ex. A adição de bicarbonato de 
sódio numa paragem cardio-circulatória). 
Na HiperNa iatrog as causas mais frequentes são 
a diminuição/ acesso a água voluntariamente, por 
depressão do estado da consciência, imobilização, 
uso de VNI (Ventilação Não Invasiva), ausência de 
reposição das perdas insensíveis e a febre (Figura 1). 
No entanto, em alguns doentes, a perda sobrestimada 
da drenagem de fístulas, diarreia e uso de catárticos 
também são importantes.
Em âmbito de cuidados intensivos, Pavelsky et al 
demonstrou que em 89% dos doentes com HiperNa 
iatrog apresentavam defeitos na concentração da 
urina - a maioria por uso de diuréticos e diurese 
osmótica, 6% por diabetes insípida hipotalâmica e 1% 
por diabetes insípida nefrogénica.[1]
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AVALIAÇÃO E DADOS LABORATORIAIS
Antes do diagnóstico claro de HiperNa iatrog, as 
variáveis clínicas e analíticas devem ser analisadas. 
Desta forma após um exame físico cuidadoso deve 
ser registado o estado de consciência, a hidratação 
(turgor cutâneo, grau de hidratação das mucosas ou 
axilas), os sinais vitais (temperatura, pressão arterial, 
frequência cardíaca e respiratória), a pressão venosa 
central (se cateter venoso central), o peso do doente, 
o volume de diurese diária, os balanços hídricos e a 
drenagem de fluidos (se presença de drenos, SNG, 
ileostomias ou fistulas), por forma a que a avaliação 
das causas de HiperNa iatrog seja apurada.
Os valores séricos de Na+ comprovam o diagnóstico 
laboratorial da hipernatrémia quando [Na+]>145mEq/L, 
no entanto existem outros dados que são importantes 
no enquadramento e entendimento da etiologia 
da hipernatrémia. Nomeadamente, valor sérico do 
sódio, potássio, cloro, glucose, ureia, creatinina, 
osmolalidade (plasmática e urinária), sódio e potássio 
urinários.

TRATAMENTO
O tratamento da HiperNa iatrog assenta em três 
princípios: a determinação da etiologia e, por isso, 
o tratamento da causa em questão, a velocidade de 
correcção do valor do sódio plasmático e o cálculo do 
volume de água, assim como o seu défice.
Etiologia
A gestão da HiperNa iatrog implica a identificação 
do factor precipitante da hipernatrémia, quer seja por 
perdas de fluidos gastro-intestinais, desregulação do 
controlo glicémico, a existência de febre, o reajuste 
da alimentação parentérica, entre outros. Mediante a 
etiologia modificamos a nossa atitude ou introduzimos 
fármacos para auxiliar na gestão, tal como a 
administração de desmopressina na diabetes insípida 
central. Na presença de febre, a estimativa de perda 
água é de 3,5 ml/Kg por cada grau acima dos 37ºC 
e as perdas insensíveis são estimadas contabilizando 
14ml/Kg/dia. 
Velocidade de correcção
Em doentes em que a instalação da HiperNa iatrog 
ocorreu num período de horas, a sua correcção pode 
ser mais rápida, sem qualquer dano a nível cerebral. 
Nestes doentes a correcção pode ser feita  1mEq/h.[4]

Naqueles doentes em que a instalação da HiperNa 
iatrog foi mais insidiosa ou de duração indeterminada, 
a correção tem de ser mais lenta, já que os fenómenos 
adaptativos cerebrais à hiperosmolaridade já 
ocorreram e, por isso, uma rápida correcção ditaria um 
estado hiposmolar com consequente edema cerebral.
[9,10] A taxa de correcção recomendada deverá ser < 
0,5mEq/h, aproximadamente com um decréscimo de 
10mEq de Na+ em 24horas.[2,4]

A administração de água por via oral ou gastroentérica 
através de sonda nasogástrica é a preferida para a 
correcção da HiperNa iatrog. Na ausência de patência 
da via oral, o uso de fluidoterapia hipotónica deve ser 
aplicada. Na tabela 1 estão descritas a quantidade 
de Na+ em cada soro e a sua distribuição no 
compartimento extracelular. Em casos de deplecção 
intravascular marcada, a reposição da volémia 
pode ser feita inicialmente com soro fisiológico e a 
correcção da natrémia com fluidos hipotónicos em 
segunda instância.

Tipo de Soro [Na+] mEq/L
Distribuição

Extracelular (%)

Glucose 5% 0 40

NaCl 0,45% 77 73

Lactato de Ringer 130 97

NaCl 0,9% 154 100

Tabela 1  |  Conteúdo em sódio de cada um dos vários tipos de fluidos 
mais comummente utilizados em ambiente hospitalar

Figura 1  |  Causas de Hipernatrémia. VNI (Ventilação Não Invasiva)
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Volume de água livre e correcção do défice
A estimativa da água corporal total é calculada através 
da fórmula “Água Corporal Total (L) = Peso x factor 
de correcção”. Este factor de correcção permite 
adequar o cálculo mediante o género e a idade. 
Em homens e mulheres, o coeficiente é de 0,6 e 0,5 
respectivamente. Se o doente for idoso, aplicam-
se coeficientes de ajuste de 0,5 e 0,45, a homens e 
mulheres, respectivamente.[11,12] Em muitos casos 
de HiperNa iatrog, esta ocorre por perda apenas de 
água livre em relação ao sódio.[13] Nos doentes com 
HiperNa iatrog, pode-se calcular o défice de água livre 
pela fórmula “Défice de Água=Água Corporal Total* 
x ( [Na+]/140 -1)”. A correcção do défice calculado 
deve ser feito em 50% nas primeiras 24h e a restante 
metade nos dois dias seguintes.
A verdade é que esta fórmula só é aplicável de forma 
correcta naqueles casos em que a causa da HiperNa 
iatrog resulta apenas da perda de água livre, excluindo 
a maioria dos doentes com perdas hipotónicas ou por 
sobrecarga/excesso de sódio; não sendo aplicável em 
situações em que a administração de sódio e potássio 
seja necessária e não contabiliza de igual forma as 
perdas insensíveis. Desta maneira, para colmatar as 
fragilidades  do cálculo de  défice  da água  corporal, 
a fórmula de  Adrogué-Madias, pode ser aplicada. 
Esta estima o efeito de um litro de fluidoterapia no 
valor do Na+:

ΔNa+=(Na+ fluidoterapia - Na+ doente) / (Água Corporal Total +1).

O objectivo é definir inicialmente qual a variação 
do valor do sódio pretendido (ΔNa+) no doente. 
Posteriormente escolhemos qual a fluidoterapia mais 
adequada para o doente em causa (água por via oral, 
suplementação com glucose a 5% ou NaCl 0,45%), 
sabendo qual o valor de Na+/L presente em cada um 
(ver tabela 2).
Se o doente necessitar de reposição também de 
potássio a formula de Adrogué–Madias pode ser 
usada da seguinte forma:

ΔNa+= [(Na+ fluidoterapia + K+ fluidoterapia) - Na+ doente] / (Água 
Corporal Total +1)

Se um doente apresenta hiperglicemia ou diabetes 
mellitus tipo 2, a correcção com glucose a 5% pode 
ser instituída, mas o controlo glicémico tem de ser 
executado com insulinoterapia em perfusão ou bólus. 
Nos doentes com hipervolémia e hipernatrémia em 
que a via oral não está patente, o diurético da ansa 
em perfusão pode ser usado associado a fluídos 
hipotónicos.

Exemplificando com um caso clínico
Mulher, 75 anos, com síndrome demencial, internada 
por pneumonia adquirida na comunidade há 3 
dias. Pedida avaliação do residente de Medicina 
por prostração. À chegada doente estuporosa, 
desidratada, pouco reactiva, febril (Ttimpânica=38ºC), 
normotensa (TA:145/75mmHg), taquipneica 
(FR=24cpm). Gasimetria de sangue arterial releva 
insuficiência respiratória tipo 1 e Na+ de 168mEq/L. 
Peso: 70Kg

Causa / Mecanismo da hipernatremia?
Baixo de aporte de água, alteração do estado 
de consciência, perdas insensíveis e febre não 
suplementadas.

Velocidade de Correcção?
O tempo de instalação é indeterminado, desta forma o 
decréscimo da natrémia deve ser até 10mEq/dia.

Volume de Água e Correcção do Défice?
A doente apresenta sinais de desidratação, mas sem 
deplecção vascular. A fluidoterapia escolhida poderá 
ser um aporte de glucose a 5%, já que a via oral não 
está patente neste momento.

Água Corporal Total = 70 kg x 0,45 = 31,5 L

ΔNa+ = (Na+ fluidoterapia - Na+ doente) / (Água Corporal 
Total +1) = ( 0 – 168)/ (31,5 +1) =-5,2 (1L de Glucose 
a 5% permite a diminuição de 5mEq à natremia do 
doente. Assim, para o decréscimo de 10mEq deverá 
ser duplicado o volume de soro) 

 ΔNa+ = 10mEq/dia : 2000ml/dia
 Perdas insensíveis: 14ml x 70= 980 ml/dia
 Febre: 3,5ml x 70= 245 ml/dia

Para esta doente as necessidades de fluidoterapia 
seriam de aproximadamente de 3225ml/dia (~134ml/h). 
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LEARNING POINTS
• A HiperNa iatrog é uma entidade evitável, a sua 

presença é um factor de risco independente de 
mortalidade nos doentes críticos. Desta forma, 
cabe a cada médico evitar o aparecimento 
deste problema. 

• A importância da história clínica, exame físico 
e dados laboratoriais permitem apontar para a 
causa subjacente da HiperNa iatrog e iniciar o 
tratamento adequado.

• A taxa de correcção na HiperNa iatrog 
insidiosa ou de duração indeterminada deve 
ser de 10mEq/dia, mas nas de instalação 
aguda é permitido a correcção até 1mEq/hora.

• O cálculo da variação da natrémia deve ser 
feito mediante a fórmula de Adrogué-Madias, 
contabilizando também as perdas insensíveis 
e por febre.

• A prescrição de fluidoterapia deve ser 
ponderada mediante cada doente e se 
possível a hidratação deverá ser feita por via 
oral. 
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