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DESCRIÇÃO DO CASO
Um homem branco de 63 anos de idade, com histórico de esquizofrenia mais abuso de álcool e poli substâncias foi
visto por seu médico de cuidados primários durante uma visita de rotina, No momento em que ele foi encontrado
estava com uma concentração de sódio sérico de 113 mmol / L. O paciente foi contatado por telefone e orientado
a retornar para Atendimento de Urgência para a avaliação, mas ele não respondeu até 7 dias mais tarde, momento
em que a concentração de sódio sérico foi de 106 mmol / L. Ele relatou que se sentia bem no dia anterior, mas que
ele começou a se sentir muito letárgico naquela manhã e teve problemas para "manter os olhos abertos." O
paciente foi anotado como sonolento e confuso. A tabela 1 resume os dados laboratoriais do paciente no
momento da admissão.
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ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE
O paciente admitiu ter bebido metade de uma
garrafa de cerveja no dia da admissão e não mais de
2 cervejas. Mais tarde, ele admitiu, no entanto, um
maior consumo de cerveja de até 12 garrafas por
dia. Ele não se lembrava se tinha tomado café da
manhã na admissão, e sua história nutricional foi
inconsistente. A sua hiponatremia grave e história de
consumo excessivo de cerveja, uma fonte pobre de
sódio e de proteína, juntamente com a sua baixa
ingestão de alimentos foi consistente com o
diagnóstico de potomania do bebedor de cerveja . O
paciente foi tratado com 500 ml de solução salina
normal (300 Osm / L). Valor de sódio no soro do
paciente aumentou para 116 mmol / L mas depois
aumentou rapidamente a 126 mmol / L ao longo de
um período de 12 h. A rápida supercorreção de
sódio (10 mmol / L no primeiro 12 h) aumentou o
risco de complicações devido à desmielinização
osmótica observadas quando a mudança de sódio no
soro for > 0,55 mmol · · L-1 h-1 (> 10 mmol / L em 24
h e> 18 mmol / L em 48 h). O objetivo da gestão da
hiponatremia deve ser um aumento de sódio de <10
mmol / L no primeiro 24 h ou <18 mmol / L nas
primeiras 48 h. Dextrose (50 g / L) e desmopressina
foram administrados e a concentração de sódio no
soro foi medida a cada 2 h para ajustar a taxa de 50
g / L de infusão de dextrose e para corrigir a taxa de
variação da concentração de sódio. Os valores de
sódio no soro do paciente estabilizado a 126 mmol /
L. Ele foi aconselhado a não beber cerveja em
demasia e a ingestão adequada de alimentos para
evitar episódios recorrentes de hiponatremia.

QUESTÕES A CONSIDERAR
1.
2.

3.

Quais as causas da hiponatremia severa?
Quanta água deve ser consumida antes da
hiponatremia ocorrer num paciente com dieta
normal?
Com a correção da hiponatremia por que o
sódio sérico deve ser monitorado de perto?

DISCUSSÃO
Na grande maioria dos casos, a hiponatremia reflete
um excesso de água em relação aos depóstitos de
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sódio, o que leva a diluição do sódio total do corpo
(1). Diminuição nas concentrações séricas de sódio
cria um gradiente osmótico entre o fluido extra e
intracelular em células cerebrais que faz com que a
água passe para as células, o que aumenta o volume
intracelular, promove o edema do tecido e provoca
sintomas neurológicos (1).
Hiponatremia crônica ocorre quando o
sódio sérico diminui ao longo de um período de ≥48
h. Nesta situação, o cérebro pode compensar a
diminuição da concentração de sódio, ajustando os
solutos orgânicos no cérebro para promover a perda
de água e reduzir o edema cerebral (1, 2). O
tratamento agressivo da hiponatremia crônica pode
estar associada com um risco aumentado de
desmielinização osmótica, que parece ser causada
pelo encolhimento do cérebro, que conduz a
desmielinização dos neurônios pontinos e
extrapontinos. Isso causa disfunção neurológica,
paralisia, coma, convulsões, e, em casos graves a
morte (2).
Hiponatremia grave, definida como um
valor de sódio sérico <120 mmol / L, é um achado
raro, e numa revisão de 25 671 pedidos de sódio
neste centro médico ao longo de um período de 3
meses foram encontrados 73 valores de sódio <120
mmol / L (0,28% ) em 12 pacientes. Devido à alta
morbidade
e
mortalidade
associada
com
hiponatremia grave, é importante determinar a sua
causa.
Causas de hiponatremia incluem perda
extra-renal de sódio nos casos de diarreia, vômitos,
pancreatite, perda renal induzida por diuréticos,
doença de Addison, nefropatia perdedora de sal, um
aumento do volume de líquido extracelular na
insuficiência cardíaca congestiva, cirrose, síndrome
nefrótica, aguda ou insuficiência renal crônica,
síndrome da secreção inadequada de hormônio
antidiurético (SIADH), 2 hipotireoidismo e excesso de
ingestão de água, uma causa relativamente rara (1).
A hiponatremia pode ser classificada com
base em qualquer estado do volume (hipovolêmico,
euvolêmico ou hipervolêmico) ou concentração de
vasopressina [hormônio antidiurético (ADH)
devidamente aumentada ou suprimida]. ADH é
liberado pela hipófise posterior e controla a
osmolaridade sérica fazendo com que haja a
inserção de canais de água no rim e,
consequentemente, a reabsorção de água. Ao
equilibrar a ingestão e excreção de sódio com os da
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água, a secreção de ADH pode controlar diretamente
o volume de fluidos do corpo com a quantidade de
água excretada na urina. Os rins podem conservar a
água através da produção de urina, que se concentra
em relação ao soro ou por livrar o corpo do excesso
de água através da produção de urina, que é diluída
em relação ao soro. A hiponatremia mais
frequentemente
envolve
concentrações
relativamente elevadas de ADH em comparação com
a pressão osmótica do soro prevalecente. As causas
incluem um volume circulante efetivo diminuído ou
liberação de SIADH. Neste caso específico, ao invés,
reflete excessivo consumo de água em relação à
capacidade do organismo de eliminá-lo.
Avaliação inclui uma história clínica precisa
para determinar uma causa óbvia para a
hiponatremia, tais como vômitos, diarréia ou
diuréticos. Um exame físico irá estabelecer o status
do volume do paciente. Sódio sérico é medido para
estabelecer a hiponatremia. Pseudo-hiponatremia,
um artefato de laboratório, pode ser causada por
hiperlipidemia e hiperproteinemia, que desloca a
água e produz valores falsamente baixos de sódio,
quando ela é medida por métodos de diluição
indiretos como eletrodos seletivos de íons (3).
Pseudo-hiponatremia pode ser contornada através
da medição de sódio com um eletrodo íon-seletivo
direto ou medindo osmolaridade sérica (baixo em
hiponatremia e normal em pseudo-hiponatremia). A
osmolalidade urinária deverá ser medida para
determinar a capacidade do rim para diluir a urina
(3). A concentração de sódio na urina deve ser
medida para avaliar manuseio renal de sódio,
porque a maioria dos pacientes com depleção do
volume intravascular (exceto aqueles com perda de
sódio renal) apresentam baixa excreção de sódio (3).
Este
paciente
teve
hiponatremia
clinicamente importante e foi encontrado na
admissão a ter um valor de sódio sérico de 106
mmol / L. A sua baixa osmolaridade sérica (245
mOsm / kg de H2O) foi consistente com
hiponatremia, mas não com pseudo-hiponatremia.
Este paciente tinha baixa osmolaridade urinária e
uma baixa concentração de sódio, que é
incompatível
com
SIADH
e
hiponatremia
hipovolêmica. Dado o histórico clínico deste
paciente de excessiva ingestão de cerveja, má
ingestão de alimentos, alterações laboratoriais com
hiponatremia grave e osmolalidades séricas e
urinárias baixas, e as concentrações de sódio
urinário baixo, o diagnóstico de potomania de
cerveja foi feito.
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Em 1971 e 1972, a hiponatremia do
bebedor de cerveja (potomania da cerveja) foi
descrita em 7 pacientes com longo histórico de
consumo de pelo menos 4 litros de cerveja por dia,
dietas de sódio deficiente, baixos valores de sódio
sérico (98-107 mmol / L), inconsciência e convulsões
(4). Um paciente que ingeriu 6-12 latas de 16-oz de
cerveja por dia sódio tinha um valor de 122 mmol / L
(5). Os distúrbios eletrolíticos foram atribuídos a
possível secreção inadequada de ADH (4, 5). Um
estudo descreveu mais tarde a "síndrome da
hiposmolalidade" específico em bebedores de
cerveja, e os autores atribuíram a hiponatremia com
o consumo de cerveja, que é baixa em sódio e pobre
ingestão de alimento comum, o que levou à redução
da excreção de solutos urinários e inibição da
diurese de água com o desenvolvimento de
hiponatremia (6). As concentrações de ADH são
geralmente suprimidas em pacientes com
potomania da cerveja, porque eles têm um excesso
de água sem o soluto necessário para diurese (7, 8).
Em 2007, uma revisão de 22 casos
publicados de potomania de cerveja revelou uma
história compartilhada de excessiva ingestão de
cerveja, muitas vezes, a longo prazo, com recentes
episódios freqüentes de bebedor episódio pesado e
ingestão dietética pobre (8). Clinicamente, os
pacientes apresentaram sintomas neurológicos
leves, rápida diurese em resposta à ingestão de
soluto, e os valores de laboratório, se disponíveis do
paciente que apresentou hiponatremia grave (média
sódio sérico, 108 mmol / L), hipocalemia (média de
potássio, 3 mmol / L), e baixas concentrações de
sódio na urina. Os resultados eram inconsistentes
com relação à baixa osmolaridade urinária (8).
Tipicamente, os indivíduos com uma dieta
regular geram 1.000 mOsm / dia de soluto a partir
de fontes dietéticas e catabolismo da proteína que
devem ser excretados na urina (8). A máxima
capacidade de diluição do rim em indivíduos
saudáveis é de 50 mOsm / L; por conseguinte, até 20
L de água (1000 mOsm ou 50 mOsm / L) pode ser
ingerida por dia antes da hiponatremia desenvolver
(7, 8). No entanto, indivíduos que ingerem grandes
quantidades de cerveja, que tem um teor baixo de
sódio (1-2 mmol / L), sem uma ingestão adequada de
alimentos têm muito pouca ingestão diária de
soluto, o que reduz a quantidade diária total de
soluto excretado pela urina de cerca de 250 mOsm /
dia. Isso leva à hiponatremia após uma ingestão de
cerca de 5 L (250 mOsm ou 50 mOsm / L) de água
por dia (8). Este volume é aproximadamente

Clinical Chemistry

equivalente a 14 latas de cerveja (latas de 12 onças),
um nível de consumo de cerveja comum entre
pacientes com potomania de cerveja. Retenção de 5
L de água livre irá produzir uma concentração sódio
no soro de 125 mmol / L em um homem de 70 kg ao
longo de um período de 24 h e uma concentração
sódio no soro de 113 mmol / L no segundo dia (7).
Finalmente, podemos citar outro exemplo
de hiponatremia, em que a ingestão de água excede
a carga osmolar em não-bebedores de cerveja que
têm baixa ingestão dietética de soluto (síndrome
do"chá e torradas", dietistas de colisão), mas o
consumo excessivo de água, um fenômeno que,
neste idade da dieta e consciência de peso pode ser
visto com frequência crescente (9, 10). Os estudos
de caso envolveram um ovolactovegetariano, com
hiponatremia devido a uma baixa ingestão de soluto,
o que limitou a capacidade do paciente de excretar
água (9), e um caso recente de dieta rígida e
potomania em um paciente que tinha uma dieta de
baixa caloria e consumiu 6 L de água por dia. Neste
último caso, mais água foi consumida do que o
paciente poderia excretar, devido às menores
quantidades de soluto na dieta do paciente (10).

PONTOS PARA RELEMBRAR
•

•

•

•

•

Hiponatremia grave é causada por um excesso
de água em relação a depósitos de sódio e pode
ser causada por diuréticos, vômitos, diarréia,
insuficiência cardíaca congestiva, cirrose,
secreção inadequada de ADH e, raramente,
cerveja potomania e excesso de ingestão de
água.
Pacientes saudáveis com uma dieta normal
podem consumir até 20 litros de água por dia,
antes de desenvolver hiponatremia.
Potomania da cerveja com os achados
bioquímicos de baixo teor de sódio sérico,
osmolalidades no soro e urina baixas, e valores
de sódio baixo de urina podem causar
hiponatremia grave. Esta causa de hiponatremia
é caracterizada por um consumo excessivo de
cerveja e uma baixa ingestão de alimentos. Isto
reduz solutos na urina, limitando desse modo a
excreção de água livre.
Se a hiponatremia é corrigida muito
rapidamente em pacientes com potomania da
cerveja, supercorreção de sódio e
desmielinização osmótica podem ocorrer.
Hiponatremia grave pode ocorrer em pacientes
que têm uma baixa ingestão de soluto (chá e
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torradas e dietas radicais) e ingerir excesso de
água na ausência de beber cerveja.
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A hiponatremia é comum entre os pacientes que se
apresentam em serviços de emergência ou estão
hospitalizados. Em circunstâncias normais, a
osmolaridade do sangue é controlada por uma
combinação
de
vasopressina
[hormônio
antidiurético (ADH)] liberação pela hipófise posterior
e ingestão de água acionada por sede. Quando a
osmolaridade do sangue é até um pouco abaixo do
normal, a liberação de vasopressina é suprimida (1).
Sem sinalização de vasopressina, a conduta de
recolhimento renal torna-se impermeável à
reabsorção de água, e a urina torna-se rapidamente
muito diluída (<100 mOsm / kg de H2O).
Infelizmente, a história é um pouco mais complexa,
porque depleção de volume é um estímulo
secundário para liberação de vasopressina. Assim, a
maioria dos indivíduos com (por exemplo,
hemorragia) ou de forma eficaz (por exemplo,
insuficiência cardíaca congestiva), na verdade, uma
redução do volume circulatório tem leve
hiponatremia. A trama se complica mais, porque
outros estímulos não-fisiológicos, também podem
estimular a liberação de vasopressina, que conduz à
síndrome da secreção inapropriada de ADH (SIADH).
As causas mais comuns incluem náuseas, dor e
hipóxia. Assim, os pacientes internados, muitas
vezes têm várias razões para hiponatremia mediada
-ADH. Em todos estes casos, a hiponatremia não é
devido à ingestão excessiva de água. Este caso
descreve uma causa mais incomum de hiponatremia,
chamada de potomania da cerveja (2), em que
ingestão livre de água (fora de proporção com
osmoles) é a culpada. Mesmo se a urina é muito
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diluída, ainda se pode excretar apenas cerca de 1 L
de água por cada 100 mOsm excretado. Ingerir a
maioria das calorias da dieta vindo da cerveja gera
muito poucos osmoles pois é baixo em eletrólitos e é
acompanhada por uma grande quantidade de água
livre e porque o etanol metaboliza a CO2 e água.
Além disso, os estímulos não osmóticos para
libertação de ADH (náuseas, depleção de volume)
são muitas vezes presentes, de modo que a urina
não é maximamente diluída. Embora tais casos
sejam raros, é importante reconhecer. A
administração mesmo de pequenas quantidades de
soro fisiológico intravenoso fornece osmoles
abundantes (aproximadamente 300 mOsm / l),
podem corrigir a hipovolemia (e suprimir a liberação
da vasopressina), e, portanto, prontamente corrigir a
hiponatremia. Assim, este grupo de pacientes possui
um risco particularmente elevado para sequelas
graves e muitas vezes mortal de mielinólise pontina
central.
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Este caso de um paciente de 63 anos de idade, com
hiponatremia grave demonstra as complicações do
abuso do álcool que levam ao desequilíbrio
eletrolítico grave. Quando visto inicialmente, o
paciente já tinha uma concentração de sódio sérico
de 113 mmol / L. Esta é uma condição
potencialmente fatal, a menos que se desenvolva
lentamente o suficiente para permitir que os
mecanismos de compensação minimizem as
complicações fisiológicas. Hiponatremia grave deve
sempre ser tratada em ambiente hospitalar, por isso
é um pouco intrigante porque o paciente não foi
aconselhado a ir para a sala de emergência mais
próxima, quando a concentração de 113 mmol / L
sódio sérico foi descoberto. Demorou mais uma
semana para o desenvolvimento de sintomas clínicos
alarmantes antes que o paciente procurasse ajuda
médica. Seu sódio sérico diminuiu ainda mais a 106
mmol / L . Seu tratamento o colocou em risco
adicional para desmielinização osmótica por causa
da correção excessivamente agressiva de seu
desequilíbrio de eletrólitos. Estes quase acidentes
devem servir como lembretes dos perigos ocultos da
hiponatremia.
Nem todos os pacientes tem esta sorte.
Complicações fatais de hiponatremia devido à
potomania da cerveja ou após consumo excessivo de
álcool têm sido relatados. Hiponatremia aguda em
pacientes cirróticos crônicos após consumo
excessivo de álcool é outro fator de risco que pode
levar à descompensação rápida no paciente cirrótico
e um resultado sintomático ou até mesmo fatal.
Diversas causas de hiponatremia são coletados para
esta apresentação caso, mas uma forma rara de
abuso infantil também deve ser considerada em
pacientes pediátricos que apresentam hiponatremia:
forçado consumo excessivo de água, também
conhecido como intoxicação por água forçada (1, 2).
Quando os doentes com hiponatremia
grave morrem fora dos hospitais, a causa da morte
pode ser clarificada com uma medição de eletrólito
vítreo, que irá mostrar o chamado padrão de baixo
teor de sal: hiponatremia e hipocloremia, sem o sinal
de decomposição intensa, como indicado pelo
resultado de potássio vítreo.
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