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NormaL 

280-295mosm/kg 

Baixa 

<280mosm/Kg 

Alta 

>295mosm/kg 

Osmolalidade Sérica 

Hiponatremia Isotônica 

1-Hiperproteinemia 

2-hiperlipidemia  

(quilomicrons, triglicerídios, 

colesterol raramente) 

Hiponatremia 

hipotônica 

Hiponatremia Hipertônica 

1-hiperglicemia 

2-Manitol, sorbitol, 

glicerol, maltose 

3-agentes de contraste 

radiológico 

Estado de Volemia 

Hipovolêmico 
Euvolêmico Hipervolêmico 

Na urinário 

 <10mEq/ 

Perda de sal extra-

renal 

1-Desidratação 

2-Diarréia 

3-Vômitos 

Na urinário >20mEq/ 

Perda de sal renal 

1-Diuréticos 

2-Inibidores da Eca 

3-Nefropatias 

4-deficiência de 

mineralocorticóides 

5-Síndrome cerebral de 

perda de sódio 

 

1-SIADH 

2-Hiponatremia pós-

operatória 

3-Hipotireiodismo 

4-Polidipsia psicogênica 

5-Protomania por cerveja 

6-Reação idiossincrásica a 

fármacos: 

diuréticostiazídicos, 

inibidores da ECA 

7-exercícios de enduro 

8-Deficiência de 

adrenocorticotropina 

Estados edematosos 

1-ICC 

2-D. hepática 

3-S.nefrótica (rara) 

4- Insuficiência renal 

aavançada 



Hiponatremia  

Definição  

 Hiponatremia traduz Na sérico<130mEq/L .O sódio é o principal cátion 
do líquido extracelular e o maior responsável pela força osmótica do meio. 

 Osm.efetiva=2xNa + glic./18 (Variação:275_295mOsm/L).  

  O distúrbio do sódio está diretamente relacionado ao distúrbio da água, 
sendo quase sempre dilucional, ou seja, ocorre pelo excesso de água a diluir o 
sódio plasmático e não pela perda do mesmo. 

Etiologias 

• Hiponatremia verdadeira 
• Hiponatremia hipotônica hipovolêmica (desidratação/hipovolemia) 
Considerar perdas: 

o Renais (Na urin.>20 mEq/L) 
     Uso de hidroclorotiazida, pielonefrite, acidose tubular renal, nefropatia 
perdedora de sal 
 

o Extra-renais(Na urin.<10 mEq/L) 
 Diarréia, vômito, hemorragia, perda de fluidos para terceiro espaço, 
peritonite,    obstrução intestinal, pancreatite, queimaduras 
 

• Hiponatremia hipotônica hipervolêmica 
o Insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal, 

síndrome nefrótica 

• Hiponatremia hipotônica euvolêmica 
o Drogas: 

� Antidepressivos: amitriptilina, imipramina, nortriptilina, 
bupropiona, mirtazapina, venlafaxina; 

� Antipsicóticos: clorpromazina, haloperidol, olanzapina, 
risperidona; 

� Serotoninérgicos: fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram; 
� Estabilizadores de humor: lítio, carbamazepina, ácido valpróico, 

gabapentina, lamotrigina; 
� Benzodiazepínicos: lorazepam, alprazolam, clonazepam; 
� Outras: opióides, clorpropamida, clofibrato, carbamazepina, 

ciclofosfamida, vincristina; 
o Doenças endócrinas: 

� hipotireoidismo, insuficiência adrenal (deficiência glicocorticóide) 
o Transtorno psiquiátrico: potomania 
o SSIADH  
o Tumores (carcinoma broncogênico) 
o doenças pulmonares (tuberculose, pneumonia) 
o doenças do SNC (encefalite, tumor, AVC, TCE) 
o AIDS 

 

Diagnóstico:  Na plasm.<130 mEq/L 



Aguda =<48horas; Crônica >48horas 
 
Avaliar se  

• Normovolemia ou Hipovolemia ou Hipervolemia 

• Uso diurético (hidroclorotiazida) 

• Uso droga ou doença capaz de causar SSIADH 

• Insuficiência Adrenal, Hipotireoidismo, Potomania 

Gravidade 
Crônico Assintomático                                                   Tratamento 

Aumento líquido extracelular (hipervolemia)       Restrição hídrica (800-1000 ml/24h) 

                          

Diminuição LEC (hipovolemia)                              Expansão volêmica  

                                                                                   Retirar diurético 

                                                                                   Liberar dieta com sal 

 

C) SSIADH                                                                 Restrição hídrica 

                                                                                   Tabletes de sal (aquaréticos) 

                                                                                   Democlociclina     

  

 

 

Agudo Sintomático  

Clínica: desorientação, torpor, confusão, convulsões, coma 

• suspender soro glicosado 

• restrição hídrica 

• corrigir depleção de volume 

• uso de salina 3% (na ICC pode-se associar furosemida) 

o Velocidade.inicial: aumentar [Na] sérico 1 mEq/L/h nas primeiras 3 horas, 

o correção máx.10-12 mEq/L em 24 h. 

 Objetivo: reduzir edema cerebral, 

o Melhorando os sintomas, reduzir velocidade.infusão para 0,5 mEq/L/h 

 

Nas hiponatremias graves controlar Na+ cada duas horas 

Preparação/ quantidade sódio                      Sexo/idade  /   água corporal  total                                                                                         

SG                  zero                                                homem jovem     Peso (kg) X 0,6 

SF 0,9%          154 mEq/L                                      homem idoso      Peso (kg) X 0,5 

Soro 0,45%       77 mEq/ L                                    mulher jovem     Peso (kg) X 0,5                                                                                                               

Soro 3%           513 mEq/L                                    mulher idosa      Peso (kg) X 0,45 

 

Lembrar 

Correção rápida hiponatremia  se associa a Síndrome Desmielinizante Osmótica  

Clínica: tetraparesia espástica, paralisia pseudobulbar (disartria, disfagia, mutismo), 

incontinência urinária. 

Variação esperada de Na sérico (1 L qualquer solução): 

Variação esperada Na (1L solução)= (Na infusão - Na paciente)/(água corporal) 

 



  

Tratamento da Hiponatremia 

• Não corrigir rapidamente NA sérico para evitar amielnólise Pontina Central 

• Variação máxima do sódio sérico: 0,5-1 mEq/l/h ou 10-12 mEq/L/24 horas 

• Usar a fórmula de Variação esperada de Sódio Sérico para correção da 

hiponatremia, que é válida tanto na hipo como na hipernatremia 

• Em Hiponatremia dilucional, sem sintomas neurológicos o tratamento é 

apenas restrição hídrica 

• Na Hiponatremia associada a desidratação/ hipovolemia o tratamento é 

expansão com SF0,9% até estabilização hemodinâmica 

• Usar soluções hipertônicas apenas na presença de sinais neurológicos 

 

Hiponatremia associada a estados edematosos 

• Restriçõa hídrica (800-1000ml/24hs) 

• Associação furosemida para aumentar NA sérico, se necessário 

 

Hiponatremia /Perda de volume (desidratação) 

• Sorofisiológico para estabilização hemodinâmica 

Hiponatremia associada a SIADH 

• Soluçõa salina 3% 

• Restriçõa hídrica (800-100ml) 

• Furosemida se necessário 

 

Hiponatremia com sinais e sintomas neurológicos 

• Soluçõa salina 3% 

 


