Hipercalemia

Os distúrbios hidreletrolíticos são mais uma prova que
a fisiologia não só é a base como é também
primordial para o entendimento e boa prática
médica. Procure ler este ebook entendendo os
mecanismos fisiológicos que descrevo. Não é
nada complicado e eu tenho absoluta certeza que
você jamais terá problemas em conduzir um
paciente com hipercalemia.
E para começar a entender isso, precisamos conhecer
o ciclo do potássio.
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O ciclo do potássio
Eu chamei de “ciclo do potássio” a fisiologia básica que envolve este eletrólito, ou
seja, como o potássio se comporta em condições normais.
Bem, o potássio vem da dieta. As recomendações nutricionais são de que uma pessoa
deve ingerir, por dia, entre 1 e 2 mEq/kg. Então um adulto com 70 kg deve ingerir
entre 70 e 140 mEq de potássio por dia. Você vai compreender a importância desta
informação mais à frente.
Muito bem, o potássio vem da dieta e é absorvido para o sangue. Do sangue o potássio
entra nas células e, aqui, há uma coisa muito importante para que entendamos
algumas coisas relacionadas a causas e tratamento das hipercalemias. O potássio é
um íon principalmente intracelular. Então, depois que você ingere o potássio vindo
dos alimentos e ele é absorvido para o sangue, as células lançarão de mecanismos
para puxa-lo para o intracelular.
O principal transportador responsável por isso é a famosa bomba de sódio e potássio.

Bomba de sódio e potássio, na membrana celular, jogando sódio (Na) para fora da célula e trazendo
potássio (K) para dentro

Esta bomba trabalha basicamente jogando sódio para fora da célula e puxando
potássio para dentro. E ela faz isso de modo tão intenso que as concentrações dentro
da célula são de cerca de 140 mEq/L. Já fora da célula, no sangue, as concentrações
normais são de 3,5 a 5 mEq/L. Estes são, inclusive, os valores de referência que usamos
ao dosar o potássio no sangue. Então quando falamos em hipercalemia, estamos
falando em um potássio no sangue maior que 5 mEq/L.
Agora imagine o seguinte. A bomba de sódio e potássio funciona a todo momento
para manter as concentrações de potássio adequadas dentro e fora da célula. Mas a
gente não para de comer nunca. Então sempre que fazemos uma refeição mais
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potássio chega até a corrente sanguínea e, se o corpo não tiver um modo de eliminar
o excesso de potássio ele acabará se acumulando e causando uma hipercalemia.
Então o rim tem uma função primordial no ciclo do potássio. É ele que elimina o
excesso de potássio para que este não se acumule. Isso acontece principalmente no
túbulo contorcido distal do néfron. Veja a imagem:

Concentre-se em observar o túbulo distal e túbulo coletor. São estas porções que
são responsáveis pela secreção de potássio na urina. E isso acontece mediado por
um hormônio famoso chamado aldosterona.
A aldosterona é secretada pela suprarrenal quando o organismo percebe que as
contrações de potássio estão aumentando. A aldosterona vai então lá no néfron, no
túbulos distal e coletor, e estimula a secreção de potássio pela urina.
É isso! O que precisamos saber por enquanto para entender a hipercalemia. Fácil né?!
Agora, sabendo esta fisiologia, fica muito tranquilo entendermos quais as causas
que levam um paciente a cursar com hipercalemia.

Causas de hipercalemia
Eu comecei a explicação do ciclo do potássio falando que ele vem da nossa alimentação.
Isso não foi por acaso. A primeira causa de hipercalemia que pode vir à sua cabeça
seria excesso de ingesta. E isso faz bastante sentido, afinal, se uma pessoa comer
muitos alimentos ricos em potássio isso talvez poderia causar uma hipercalemia.
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Mas na prática isso não acontece. Caso um paciente tenha insuficiência renal grave
ou outros problemas na excreção do potássio sim, ele deve ser orientado a não ingerir
alimentos ricos em potássio mas, ter puramente a ingesta como causa de hipercalemia
é algo absolutamente improvável.
Então, depois que o potássio é ingerido e absorvido para o sangue a bomba de sódio
e potássio começa a trabalhar para trazê-lo para dentro da célula. Então se houver
algo que iniba a ação da bomba de sódio e potássio ela parará de trabalhar, não
puxará o potássio para dentro da célula e ele se acumulará no sangue. Quer um
exemplo de uma droga que faz isso? Beta-bloqueadores. Felizmente as doses que
usamos na práticas são baixas a ponto de causar grandes hipercalemias mas, casos
o paciente tenha outros fatores associados, como uma insuficiência renal, devemos
ficar atentos a elevações no potássio causadas por este mecanismo.
Então você já conhece dois mecanismos que podem causar hipercalemia: aumento
da ingesta em pacientes com alteração de função renal e falência da bomba de sódio
e potássio.
Há outras causas importantes que devemos saber e vou voltar um pouco para a
fisiologia para te explicar isso. Veja a imagem:

Eu quero que você preste atenção no transportador que está a esquerda. À direita
temos a bomba de sódio e potássio trabalhando. A esquerda temos o transportador
de glicose e é nele que vamos focar. Veja que a glicose vem até seu transportador
ligada a uma bolinha vermelha. Esta bolinha vermelha é a insulina. A insulina é
necessária para que a glicose consiga entrar na célula.
Mas observe a imagem com cuidado e veja que, além da insulina, também é necessário
sódio para que a glicose entre na célula. E sabe o que acontece quando o sódio entra
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na célula? Ele estimula a bomba de sódio e potássio a jogar este sódio para fora. E
como há uma troca do sódio por potássio, isso acaba trazendo o potássio para dentro.
Então, sabendo disso, fica bem fácil você entender porquê que deficiência de insulina
causa hipercalemia. Sem insulina a glicose e o sódio não entram na célula. Sem sódio
dentro da célula a bomba de sódio e potássio não consegue funcionar para trazer o
potássio para dentro e ele acaba se acumulando no sangue, fora da célula.
Quer ver outra causa de hipercalemia? Acidose!
Quando um paciente está em acidose, com muito acúmulo de ácido no sangue, a
célula puxa para dentro este ácido para tentar equilibrar. Mas ela só consegue fazer
isso trocando por potássio. Então ela puxa ácido para dentro e joga potássio para
fora, o que pode causar uma hipercalemia.
Muito bem! Agora já sabemos causas de hipercalemia relacionadas a ingesta e ao
metabolismo celular. Agora só resta um que é muuuito fácil, problemas na excreção
do potássio. Ora, isso é muito lógico. Se houver algo que impeça o potássio de ser
eliminado é lógico que ele se acumulará.
Lembra que a aldosterona age lá no néfron estimulando a secreção de potássio pela
urina? Então se por algum motivo a aldosterona estiver baixa, algum problema na
suprarrenal, por exemplo, o potássio não será eliminado. Chamamos isso de
hipoaldosteronismo.
Outro problema que pode acontecer é o paciente estar usando alguma droga que
antagoniza o efeito da aldosterona. A espironolactona e amilorida são exemplos de
diuréticos que antagonizam o efeito da aldosterona, então além de aumentar a
diurese eles também impedem a excreção de potássio, por isso são chamados de
diuréticos poupadores de potássio. Claro que caso o paciente passe do ponto na dose
poderá cursar com hipercalemia.
Uma causa interessante de hipercalemia que devemos lembrar é o uso em altas doses
de sulfametoxazol + trimetoprim. O trimetoprim tem uma estrutura muito semelhante
à amilorida, que antagoniza o efeito da aldosterona. Então em pacientes que fazem
uso de grandes doses pode haver um efeito similar a amilorida. Mas claro que doses
altas são necessárias para que este efeito aconteça. Não se preocupe com aquele
paciente que toma um comprimido de 12/12 horas. Geralmente os pacientes que
fazem este efeito são portadores de HIV tratando pneumocistose, já que precisam
de doses muito altas.
Além destas hipercalemias causas por problemas relacionados à aldosterona a própria
insuficiência renal pode causar hipercalemia. Claro que se o rim não está funcionando
não há como o potássio ser eliminado.
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Acho que ficou bem claro as causas da hipercalemia. Claro que há outras mas estas
são as mais comuns. Agora, vamos entrar na parte mais importante. O que fazer com
estes pacientes que estão com hipercalemia.

Conduzindo
Vamos falar com calma do tratamento já que é a parte mais importante e é onde se
concentram a maior parte das dúvidas. Para ilustrar bem, vamos imaginar um paciente.
Como se apresenta um paciente com hipercalemia?
Na grande maioria das vezes a hipercalemia será uma achado incidental. É muito
pouco provável que você atenda um paciente e, de acordo com o quadro clínico,
levante a hipótese de hipercalemia. Claro que há aquela situação onde você atende
um paciente sabidamente nefropata que chega rebaixado e então imagina que o
potássio está elevado. Mas em um paciente sem uma história tão bem definida assim
fica difícil pensar em hipercalemia.
O potássio alto pode levar a uma série de sintomas inespecíficos, como fraqueza
muscular, vertigem, náuseas e vômitos. Mas, reforço, a maioria das vezes a hipercalemia
será um diagnóstico incidental.
Algumas vezes pode acontecer também do eletrocardiograma nos dar a dica que o
potássio está alto. Este é um exame primordial para os pacientes com suspeita ou
confirmação de hipercalemia.
Sabemos que o potássio alto instabiliza o músculo cardíaco e pode causar arritimias.
Então há algumas alterações que podem acontecer no eletrocardiograma que chamam
a atenção para a necessidade de tratamento emergencial. As primeiras alterações
que começam a acontecer são onda T apiculada, onda P achatada. Depois surge
alargamento de QRS e, em último caso, parada cardiorrespiratória.
Vamos ver uma série de eletrocardiogramas para ilustrar as alterações que podem
acontecer:
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ECG 1
Neste ECG veja que há onda T apiculada. É bem claro em V4. Vou aproveitar este
primeiro eletrocardiograma para dar uma dica importante, muita atenção! Veja que
as onda T em V4 e V5. É fácil perceber que elas estão apiculadas. Mas veja também
que, além de serem apiculadas, elas também são assimétricas. Para deixar mais claro,
elas são um pouco inclinadas. Agora veja este outro ECG:

ECG 2
Veja que no ECG 2 as ondas T, apesar de serem também apiculadas, tem uma
morfologia diferente das ondas T do primeiro eletrocardiograma. Elas são simétricas,
ou seja, não são inclinadas. Isso é fácil perceber comparando as ondas T em V3 nos
dois eletros. Este segundo
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ECG 3
Neste terceiro ECG o paciente já apresenta sinais mais graves de hipercalemia. Veja
que as ondas T estão ainda mais apiculadas, já não conseguimos identificar onda P e
há alargamento de QRS.
ECG 4

ECG 5

O ECG 4 e 5 são evoluções ainda mais graves da hipercalemia. Perceba que os
complexos QRS se tornam cada vez mais dismórficos. Via de regra é assim que
acontece. O paciente começa a apresentar onda T apiculada, como representado no
ECG 1, progride com desaparecimento de onda P, alargamento de QRS e, em último
caso, parada cardiorrespiratória. Em ordem, os ECGs 1, 3, 4 e 5 mostram a evolução
do paciente à medida que o potássio aumenta.
Mas aqui vai uma informação muito importante, atenção. Apesar do ECG dar sinais
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de hipercalemia ele não segue um padrão lógico e previsível. Ou seja, pode haver um
paciente com potássio de 7 mEq/L sem nenhuma alteração no ECG e pode haver um
outro paciente com potássio de 6,6 mEq/L com um ECG alterado. Um exemplo clássico
disso são os pacientes portadores de insuficiência renal. Neles pode haver uma certa
tolerância e o ECG continuar normal mesmo com valores altos de potássio. Isso é
uma informação muito importante para o tratamento.
OK! Agora vamos ao ponto alto deste ebook. O tratamento em si da hipercalemia.
Chegou um paciente que, ao ver os exames, há uma hipercalemia. Como conduzimos
este caso?
Vamos primeiro desmistificar uma coisa. Muita gente acredita que ao detectar uma
hipercalemia já deve-se começar prontamente a reduzir o potássio. Mas calma, não
é sempre assim. Primeiro vamos ter que saber se é uma urgência hipercalêmica.
A hipercalemia é definida como um potássio sérico maior que 5 mEq/L. Mas perceba
que é bem diferente um paciente ter um potássio de 5,5 mEq/L ou 8 mEq/L. As
condutas serão diferentes.
A urgência hipercalêmica é definida como sendo um paciente com potássio maior
que 6 mEq/L ou alterações eletrocardiográficas. E é nesta situação que vamos intervir
rapidamente para reduzir o potássio. Mais à frente vamos ver alguns casos para
ilustrar e ficar bem claro isso. Mas antes vamos ver quais são as medicações que
temos disponível para fazer a redução.
A primeira medicação, e talvez a mais importante, é o gluconato de cálcio. O gluconato
vem em ampolas a 10% com 10 ml de volume. Ele não reduz os níveis de potássio,
sua única função é a de estabilizar o músculo cardíaco. Então vamos usa-lo sempre
que houver alterações no eletrocardiograma ou se o potássio estiver maior que 6,5
mEq/L.
Isso é muito importante e muita gente tem dúvida, então vou explicar em mais
detalhes. Lembra que eu falei que o ECG não segue um padrão lógico de alterações
a medida que o potássio vai subindo? É por isso que caso o potássio esteja maior que
6,5 mEq/L devemos fazer o gluconato mesmo sem alterações no ECG. Vou deixar aqui
um modelo de prescrição para você entender como usamos ele na prática:
- Gluconato de cálcio a 10%, uma ampola + 100 ml de soro fisiológico a 0,9%,
correr EV em 20 minutos.
Existe algumas informações importantes sobre o uso do gluconato. Primeiro, ele não
deve ser feito em bolus ou correr muito rápido pois pode causar assistolia. Muito
cuidado com isso. Segundo, atenção a pacientes que fazem uso de digoxina ou outro
digitálico. Nestes pacientes a infusão aguda de cálcio pode predispor a uma intoxicação
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e, por isso, a infusão deve ser ainda mais lenta, em cerca de uma hora. E, uma última
observação, é que o efeito do gluconato é muito fugaz. A maioria das referências
fala em um efeito entre 30 e 60 minutos. Então, depois de fazê-lo, deve-se agilizar
as outras medidas e seguir vigilante na monitorização cardíaca do paciente.
Agora vamos falar das medicações que efetivamente reduzem os valores do potássio
no sangue. Primeiro, vamos falar dos beta-agonistas.
Você lembra que, quando eu falei das causas de hipercalemia, disse que os betabloqueadores inibem a ação da bomba de sódio e potássio e por isso eles podem
causar uma hipercalemia. A lógica é a mesma para os beta-agonistas. Se o betabloqueador inibe a ação, os beta-agonistas estimulam a bomba de sódio e potássio
a puxar cada vez mais potássio para dentro da célula. Na verdade, qualquer estímulo
adrenérgico gera esta ativação na bomba de sódio e potássio e reduz o potássio
sérico. O uso, por exemplo, de adrenalina em uma parada cardíaca já consegue reduzir
um pouco o potássio.
Mais uma vez, vou deixar aqui um modelo de prescrição:
- Fenoterol (berotec), 10 gotas + 5 ml de soro fisiológico, nebulizar de 1/1 hora
O intervalo entre as nebulizações pode ser maior ou menor a depender do nível do
potássio sérico. Caso ele esteja maior que 6,5 mEq/L ou haja alterações
eletrocardiográficas, recomendo fazer de uma e uma hora. Outra observação é que
devemos ter cuidado ao prescrever em pacientes idosos ou cardiopatas pelo risco
de complicações causadas pela taquicardia.
Mais uma vez, vamos lembrar da fisiologia que expliquei lá atrás nas causas da
hipercalemia. Vamos lembrar que o transporte de glicose para dentro da célula precisa
de insulina e sódio. Depois que o sódio entra na célula, a bomba de sódio e potássio
consegue fazer a troca do sódio pelo potássio.
Então uma medida que ajuda muito a reduzir o potássio sérico é o uso de insulina. O
uso mais comum é preparando-se uma solução de insulina e glicose, conhecida
também como solução polarizante. A idéia é dar a insulina para reduzir o potássio
mas, para não haver hipoglicemia, dá-se também glicose. O preparo é da seguinte
forma:
- Insulina regular 10 UI + 100 ml de glicose a 50%, correr EV em 30 minutos de
6/6 horas
Caso o paciente tenha uma glicemia maior que 250 mg/dL pode-se fazer apenas a
insulina regular em bolus, endovenosa. Mas, seja de uma forma ou de outra, é
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importante que após a infusão você fique vigilante à glicemia do paciente para, caso
haja hipoglicemia, você trate o mais rápido possível.
Outra observação importante sobre a solução polarizante é que a infusão de glicose
a 50% em acesso periférico pode incomodar um pouco o paciente. Então há outras
formas de fazer. O importante é obedecer a proporção de 1 UI de insulina para cada
5 gramas de glicose. Vou deixar aqui outras formas possíveis de preparo:
- Insulina regular 10 UI + 50 ml de glicose a 50% + 250 ml de glicose a 10%,
correr EV em 30 minutos de 6/6 horas
- Insulina regular 10 UI + 500 ml de glicose a 10%, correr EV em 30 minutos de
6/6 horas
Estes preparos também são úteis. Seu cuidado deve ser em pacientes portadores de
insuficiência renal que podem não tolerar este volume. Nestes casos, deve-se usar a
glicose a 50% pura mesmo.
Uma última medida que ajuda a reduzir o potássio sérico é o uso do bicarbonato de
sódio. Lembre-se mais uma vez da fisiologia. Quando o paciente está em acidose a
célula tenta equilibrar o pH puxando ácido para o intracelular e liberando potássio
para o extracelular. Então, ofertar bicarbonato faz com que o pH se equilibre e a
célula possa “puxar” de volta o potássio.
Mas veja bem, isto é uma conduta que só podemos usar em pacientes que,
sabidamente, têm acidose. Então é preciso uma gasometria antes de usar o
bicarbonato. Fazer o uso em pacientes sem acidose é uma conduta que aumenta
mortalidade.
E, para usar o bicarbonato é preciso compreender bem sua apresentação. A ampola
mais comum, disponível em quase todos os hospitais, é o bicarbonato de sódio a 8,4%
tendo a ampola 10 ml. Cada ml tem 1 mEq de bicarbonato e a dose é de 1 mEq/kg,
ou seja, 1 ml/kg.
Devemos diluir o bicarbonato em soro glicosado para usa-lo e, para usar em um adulto
com cerca de 70 kg, recomendamos fazer da seguinte forma:
- Bicarbonato de sódio a 8,4%, 70 ml + 430 ml de soro glicosado a 5%
Evite fazer bicarbonato de sódio em bolus, isso gera uma carga de sódio muito alta
em bolus e pode gerar complicações. Pela importância, vou repetir, só deve-se usar
o bicarbonato em pacientes com acidose CONFIRMADA.
Maravilha! Já conhecemos as principais medidas para reduzir o potássio sérico. Mas
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veja só, estas medidas, apesar de reduzirem o valor do potássio no sangue não retiram
efetivamente o potássio do corpo do paciente. O gluconato apenas estabiliza a
membrana celular no miocárdio e o beta-agonista e a insulina apenas levam o potássio
para dentro da célula. E uma hora ou outra, quando o efeito da insulina, beta-agonista
e bicarbonato passarem, o potássio voltará a sair.
Então, em alguns casos, é necessário medidas que efetivamente retirem o potássio
do corpo. O protótipo dos casos que atenderemos na emergência é o paciente com
insuficiência renal que faltou a diálise ou ainda não sabia ter insuficiência. Estes casos
são relativamente simples. Ao detectar a hipercalemia vamos instituir as medidas
que citei e solicitar a hemodiálise com urgência.
Mas talvez você esteja pensando: tá, mas e as outras medidas como a furosemida e
o sorcal? Quando eu vou usar?
Vamos falar delas agora. Começando pela furosemida.
A furosemida é um diurético de alça que elimina potássio na urina. Não tem muito
segredo no uso. Seu cuidado deve ser usa-la, claro, em pacientes que não tem
insuficiência renal e que tem condições de perder volume pela urina. Se for um
paciente com insuficiência renal ou desidratado não dá pra usa-la. A prescrição seria
assim:
- Furosemida (20 mg/2 ml), uma ampola + 18 ml de água destilada, fazer EV de
8/8 horas
Esta é uma dose que deve ser avaliada a depender do seu paciente. Pode ser usada
de 6/6 horas ou de 12/12 horas a depender das condições do seu paciente.
A outra medida é o poliestirenossulfonato de cálcio, conhecido popularmente pelo
seu nome comercial Sorcal. O Sorcal é uma resina de troca. O paciente ingere e, ao
chegar no intestino, ela captura o potássio e elimina nas fezes. Ele vem em envelopes
de 30 gramas e deve ser diluído em água ou manitol para ser tomado uma vez ao dia.
Desta forma:
- Sorcal 30 g, um envelope + 200 ml de água potável, ofertar via oral uma vez
ao dia
Agora, vamos as observações sobre o Sorcal que são bem decepcionantes. Digo
decepcionantes porquê ele não é uma conduta que usamos de rotina em nossos
pacientes com urgência hipercalêmica devido a alguns problemas. O principal
problema é a demora em iniciar seu efeito, podendo levar até 8 horas. Isso não faz
muito sentido para o tratamento de algo ameaçador à vida. Além disso há outros
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problemas como constipação, risco de necrose de cólon e um efeito que pode persistir
por até sete dias, aumentando muito o risco de hipocalemia.
Agora, que já entendemos bem o arsenal terapêutico que temos disponível, vamos
ver os casos clínicos para ficar bem sedimentado o conhecimento.

Casos clínicos
Caso 1
Nosso primeiro caso é de um paciente de 50 anos, dialítico, que faltou suas últimas
sessões e agora deu entrada desorientado. Você então o leva até a sala de parada,
faz a monitorização e solicita um ECG, que é normal. Solicita então os exames que,
ao chegarem, mostram um potássio de 8,4 mEq/L. Vamos então começar a conduzir.
Ele está claramente em urgência hipercalêmica devido ao alto valor do potássio.
Lembra, urgência hipercalêmica é quando o paciente tem alterações
eletrocardiográficas ou um potássio maior de 6 mEq/L. Então vamos ter que reduzir
rapidamente este potássio, a primeira medida é o gluconato de cálcio e, em seguida,
as outras medidas. Sua prescrição ficará assim:
- Dieta zero
- Deixamos o paciente em dieta zero por enquanto pelo risco de rebaixamento
e necessidade de intubar.
- Gluconato de cálcio a 10%, uma ampola + 100 ml de SF 0,9%, correr EV em 30
minutos
- Fenoterol, 10 gotas + 5 ml de SF 0,9%, nebulizar de 1/1 hora
- Insulina regular, 10 UI + 100 ml de glicose a 50%, correr EV em 30 minutos de
6/6 horas
Nosso paciente não tem acidose, então não usaremos o bicarbonato de sódio, e tem
insuficiência renal, por isso não usaremos a furosemida. O sorcal não usaremos pois
não faz parte da rotina de urgência hipercalêmica.
Pronto, agora o nosso trabalho é lutar para que o paciente faça a hemodiálise o
quanto antes. Se estivermos em um serviço sem esta possibilidade, deve-se referenciar
imediatamente para um local que tenha. Caso isto demore muito, lembre-se de manter
o paciente monitorizado, repetindo o eletrocardiograma e a dosagem de potássio.
Caso 2
Estamos agora diante de um paciente cardiopata e diabético que faz uso de losartana,
espironolactona, digoxina e carvedilol. Ele deu entrada com quadro de mal estar
15

Emergência em série

Hipercalemia

geral e astenia. Ao exame físico há fraqueza generalizada e o filho que o acompanha
diz que houve episódios de desorientação.
Então novamente pedimos alguns exames e o potássio está em 5,6 mEq/L e o
eletrocardiograma é normal. Veja que é um caso bem diferente, o paciente não está
em urgência hipercalêmica. Então não é necessário as medidas de redução rápida ou
gluconato.
É este o caso onde usaremos o sorcal. Veja só, salvo a digoxina, todas as outras
medicações que o paciente usa podem causar hipercalemia. Então precisamos ajustar
as doses já que provavelmente são elas que estão causando a elevação do potássio.
A conduta neste caso é também simples. Interna-se o paciente, ajusta as doses,
e faz-se o sorcal para reduzir lentamente o potássio. Outra conduta possível é você
apenas ajustar as medicações e acompanhar o potássio. Caso consiga reduzir somente
com os ajustes das medicações, ótimo. Caso ele siga subindo, começa-se o sorcal.
A quantidade de vezes que o potássio deve ser dosado não está claro na
literatura. O que recomendo é que neste caso seja realizado de 12/12 horas. Caso
nas primeiras aferições note-se uma queda, pode-se dosar a cada 24 horas. E, claro,
se em algum momento o paciente cursar com alteração do ECG ou o potássio atingir
níveis mais altos que 6 mEq/L, deve-se tratar como urgência hipercalêmica.
Caso 3
Vamos imaginar o mesmo paciente do caso anterior, um paciente cardiopata e
diabético que faz uso de losartana, espironolactona, digoxina e carvedilol. Ele deu
entrada com quadro de mal estar geral e astenia. Ao exame físico há fraqueza
generalizada e o filho que o acompanha diz que houve episódios de desorientação.
Mas, neste caso, o paciente tem um ECG com onda T apiculada e um potássio de 7
mEq/L.
Ora, ele agora está em urgência hipercalêmica. E o tratamento é exatamente igual
ao primeiro caso. Sua prescrição ficaria assim:
- Dieta zero
- Deixamos o paciente em dieta zero por enquanto pelo risco de rebaixamento
e necessidade de intubar.
- Gluconato de cálcio a 10%, uma ampola + 100 ml de SF 0,9%, correr EV em 60
minutos
- Lembre que, diferente do caso 1, este paciente faz uso de digoxina, então o
gluconato deve ser mais lento, correndo em uma hora.
- Fenoterol, 10 gotas + 5 ml de SF 0,9%, nebulizar de 1/1 hora
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- Insulina regular, 10 UI + 100 ml de glicose a 50%, correr EV em 30 minutos de
6/6 horas
O paciente então ficou monitorizado e as condutas foram seguidas. Mas lembre que
nosso paciente não tem insuficiência renal, então não vamos indicar hemodiálise de
cara. Vamos ajustar as medicações e seguir as condutas.
Caso consigamos reduzir o potássio e ele se mantiver baixo, pronto, resolvemos o
caso. Caso a hipercalemia seja refratária, devemos seguir com a hemodiálise. Para
finalizar o ebook, vou deixar aqui um fluxograma simplificado para ficar mais claro:

Urgência hipercalêmica

Sim

Iniciar gluconato, insulina e beta-agonista
Considerar bicarbonato em caso de acidose
Investigar causa e tratar
(Causa insuficiência, acionar hemodiálise com
urgência)

Não

Buscar causa e tratar
Iniciar medidas de redução lenta (sorcal)

Resolvido?

Potássio em queda ou normalizado?

Sim

Show! Caso resolvido!

Não

Acionar hemodiálise
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Concluímos aqui este segundo volume da nossa Emergência em Série e espero que
você tenha gostado.
Sempre nos propondo a levar conteúdo prático e de qualidade na profundidade ideal,
saindo um pouco do Instagram, é realmente importante saber seu feedback sobre
este material.
Deixa lá sua mensagem no @saladeparada e, caso for postar sua leitura nos stories,
não esquece de marcar a gente :)
Se você gostou e entende que se aprofundar na Emergência com conteúdos mais
práticos é importante para você, te convido a conhecer o Sala de Parada Academy.
Um programa de capacitação que tem como objetivo desenvolver e evoluir sua prática
médica na emergência.
Temos aulas novas e materiais toda semana, respeitando os pilares do nosso jeito de
fazer: aulas curtas e diretas ao ponto; utilizando das mais atualizadas evidências; com
abordagem prática e que vá te permitir aplicar os conhecimentos já nos próximos
plantões, com segurança e eficiência no atendimento aos pacientes.
Faça parte da Comunidade Academy e junte-se aos mais de 1.200 membros que estão
aprendendo toda semana algo importante sobre Emergência e interagindo sobre
casos e dúvidas no nosso Grupo Privado do Telegram.
Quer saber mais? Acesse www.saladeparada.com.br/academy
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