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Apresentação

A anterior Direcção da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
promoveu a elaboração de Cursos Interactivos de Pneumologia,
tendo como objectivo divulgar junto dos clínicos gerais aspectos
actuais e prácticos de patologia do aparelho respiratório. Optou-se
pela forma de um curso interactivo, incluindo no final de cada tema
um questionário sobre a matéria versada, permitindo uma auto-ava-
liação após a sua leitura.

O bom acolhimento que estas monografias tiveram, levaram-nos 
a prosseguir abordando outros temas das doenças respiratórias, que
pela sua frequência ou pela actualidade julgamos ser de interesse
para os médicos de família. Mantivemos o mesmo formato, incluin-
do uma série de perguntas sob a forma de teste com 4 opções, estan-
do prevista a realização de um volume com as respostas e sua justi-
ficação.

Até à data já foram realizadas as monografias sobre Doença Pul-
monar Obstructiva Crónica (Isabel Gomes, do Hospital de São
João), Asma Brônquica (Maria João Marques Gomes, et al., do Hos-
pital de Pulido Valente e da Faculdade de Ciências Médicas), Cancro
do Pulmão (H. Queiroga, da Faculdade de Medicina do Porto e
Renato Sotto-Mayor, do Hospital de Santa Maria), Semiologia do
Aparelho Respiratório (J. Agostinho Marques, et al., do Hospital de
São João e da Faculdade de Medicina do Porto), Tuberculose e SIDA
(Jaime Pina, et al., do Hospital de Pulido Valente), Pneumonia da
Comunidade (Rui Pato, et al., do Centro Hospitalar de Coimbra),
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Tumores do Mediastino (Teresa Magalhães Godinho, do Hospital de
Pulido Valente) e Terapêutica Inalatória (Natália Taveira et al., do
Centro Hospitalar de Gaia). Temos agora, integrado no tema Urgên-
cias em Pneumologia, as Alterações do Equilíbrio ácido-base
(Gabriela Fraga Brum, do Hospital de Santa Maria).

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia agradece à Astra
Zéneca o apoio que tornou possível esta iniciativa, e à Permanyer
Portugal todo o profissionalismo posto na sua execução. Se estes
temas continuarem a ter da parte dos nossos colegas o mesmo aco-
lhimento, teremos cumprido o nosso objectivo de colaboração na
educação permanente do médico.

Os coordenadores do Curso

Maria João Marques Gomes
Presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia

Renato Sotto-Mayor
Secretário Geral da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
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Alterações do equilíbrio ácido-base

No nosso organismo, a temperatura, o volume e a osmolaridade
dos líquidos orgânicos, a concentração de electrólitos, o pH, são cui-
dadosamente regulados, de modo a manter um meio interno relati-
vamente constante.

O metabolismo origina a produção de metabolitos ácidos. De
forma simplificada, podemos definir ácido como uma substância que
pode fornecer iões hidrogénio (H+). Sendo a forma mais prática de
definir base, como uma substância que pode aceitar iões H+.

Falamos de acidose sempre que existe um aumento de iões H+.
Este aumento pode ser absoluto (excesso de ácidos) ou relativo
(défice de bases). 

Pelo contrário, a alcalose corresponde a uma redução de H+,
podendo também ser absoluta (perda de ácidos) ou relativa (excesso
de bases). 

Cerca de 98% dos metabolitos normais é constituído por dióxi-
do de carbono (CO2), que reagindo facilmente com a água, forma
ácido carbónico (H2 CO3), que é muito volátil. Como o H2 CO3 se
volta a transformar em CO2, a grande maioria dos metabolitos nor-
mais é excretada pelos pulmões. 

Os restantes 2% da carga ácida produzida são constituídos por
ácidos não voláteis, também chamados ácidos fixos, que têm que ser
excretados pelo rim. Todos os metabolitos patológicos são ácidos
não voláteis.

Do metabolismo normal resulta a produção de ácidos:
- 98% - CO2 (ácido volátil), excretado pelo pulmão.
- 2% - ácidos fixos, excretados pelo rim.

Os valores da concentração hidrogeniónica no nosso organismo são
muito pequenos, variando, em condições normais, entre 0,000 000 035
e 0,000 000 045 mEq/l. Utilizar números desta natureza não é nada prá-
tico, pelo que a concentração de hidrogeniões se costuma exprimir em
termos de pH.

O pH corresponde ao logaritmo negativo da concentração de
H+, e não é mais que um artifício matemático que permite expressar,
de forma simples, variações muito pequenas da concentração de H+.

pH = - logaritmo H+

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia
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O pH do sangue varia entre limites bastante apertados –7,35 a
7,45. Os desvios significativos do valor de pH, sobretudo, se de ins-
talação rápida, são mal tolerados e potencialmente fatais. 

Quando o pH é < 7,35, estamos em presença de uma acidemia 
ou acidose descompensada. Se o pH é > 7,45, falamos de alcalemia ou
alcalose descompensada. 

O máximo de acidez e de alcalinidade compatíveis com a vida
correspondem a pH de 6,8 e 7,8 respectivamente.

A gravidade das alterações do equilíbrio ácido-base depende da
rapidez da sua instalação e provém não só das consequências direc-
tas do desvio do pH, fundamentalmente no sistema nervoso e
coração, como também do processo que as originou.

A gravidade das alterações do equilíbrio ácido-base depende
do grau de desvio do normal do pH e da rapidez da sua instalação.

Convém aqui recordar que o nível sérico de potássio é influen-
ciado pelo pH. Como sabemos, o K+ é um ião sobretudo intracelu-
lar, que troca com o H+, quando há desvios do pH.

A alcalose acompanha-se de hipocaliemia, por entrada do K+

para dentro das células, com saída de H+ para o meio extracelular. A
acidose é acompanhada de hipercaliemia, pela saída de K+ das célu-
las em troca com H+.

Existe uma variação em sentido inverso de cerca de 0,6 mEq/l de
K+, por cada 0,1 de variação do pH.

A variação de 0,1 do pH acompanha-se de uma variação, em 
sentido inverso de cerca de 0,6 mEq/l do K+.

Curso Interactivo de Pneumologia
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Quadro 1. Alterações do equilíbrio ácido-base

Descompensada Compensada
pH pH

• Acidose ↑ H+ (absoluto   relativo ) < 7,35 normal

↑ ácidos    ↓ bases

• Alcalose ↓ H+ (absoluto   relativo ) > 7,45 normal

↓ ácidos    ↑ bases



Imaginemos um doente com K+ de 3,6 mEq/l e com pH de 7,35.
Se, por administração intempestiva de bicarbonato, ou por hiper-
ventilação, o pH aumentar para 7,50, o K+ descerá para um valor
perigoso de 2,7 mEq/l aproximadamente.

Para o diagnóstico e compreensão das alterações do equilíbrio
ácido-base, além da gasimetria arterial, é importante o conhecimen-
to dos principais electrólitos do plasma, correlacionando estes
dados, como é óbvio, com a história e observação do doente.

Homeostasia do pH
A homeostasia do pH, tendente a impedir a acidose ou alcalose,

resulta de 3 sistemas de “protecção”:
1. Sistemas tampão - que se combinam imediatamente (fracções

de segundo) com um ácido ou base que entre no meio interno.
2. Pulmão - que em poucos minutos inicia a regulação da remo-

ção de CO2.
3. Rim - que pode excretar urina ácida ou alcalina, reajustando a

concentração hidrogeniónica do líquido extracelular. A resposta
renal é lenta, inicia-se 6 a 12 h após a alteração e leva alguns dias até
atingir o seu máximo.

Pulmão e rim regulam o pH. No entanto, são os sistemas tampão
que constituem a defesa imediata contra modificações do pH.

Para se ter uma ideia da grandeza desta homeostasia, basta recor-
dar que o pulmão elimina diariamente cerca de 15.000 mEq de ácido,
sob a forma de CO2, enquanto o rim elimina aproximadamente 80
mEq de ácido, sob a forma de ácidos fixos.

Daqui se depreende facilmente, que qualquer alteração que
impeça a clearance de CO2, altera o equilíbrio ácido-base muito mais
rapidamente que uma alteração na excreção de ácidos fixos.

As alterações na excreção de CO2 alteram o equilíbrio ácido-
-base, muito mais rapidamente que as alterações na excreção de
ácidos fixos.

Em comparação com o pulmão, o rim elimina muito menos
valências ácidas. Mas o rim tem simultaneamente a capacidade de
reter bicarbonato, daí que a sua importância na manutenção do equi-
líbrio ácido-base seja equivalente à do pulmão.

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia
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Sistemas tampão
Como vimos, é produzida diariamente no nosso organismo uma

quantidade enorme de cargas ácidas, proveniente do metabolismo.
Os ácidos são, como sabemos, dadores de protões (H+). Tem que
haver um poderoso sistema para "bloquear" esses protões, enquan-
to não são eliminados.

Os sistemas tampão são soluções que podem ligar-se reversivel-
mente aos iões H+.

Quando há alterações na concentração hidrogeniónica, os
tampões reagem imediatamente, impedindo ou minimizando modi-
ficações bruscas do pH.

A defesa imediata contra alterações bruscas do pH é constituída
pelos tampões que de modo instantâneo agregam ou libertam
protões (H+), em resposta às modificações da acidez dos líquidos
do organismo.

Os tampões não fornecem nem eliminam iões H+ do organismo,
só os mantêm ligados, até que o equilíbrio seja restabelecido pelo
pulmão e pelo rim.

A reacção dos tampões passa-se da seguinte forma:

Tampão + H+ HTampão

O ião H+ combina-se com o tampão, formando um ácido fraco
(HTampão), que pode permanecer como molécula indissociada ou
dissociar-se novamente em tampão + H+.

Quando a concentração hidrogeniónica aumenta, a reacção des-
via-se para a direita e mais iões H+ se ligam ao tampão, enquanto este
existir disponível.

Pelo contrário, quando a concentração hidrogeniónica diminui, a
reacção desvia-se para a esquerda e o tampão liberta iões H+.

O poder de tamponamento depende da quantidade e concen-
tração relativa dos tampões. A capacidade de tamponamento dos
fluidos do organismo é de cerca de 15 mEq/kg de peso corporal.

Os principais sistemas tampão do nosso organismo são o sistema
bicarbonato / ácido carbónico, a hemoglobina, as proteínas e os fos-
fatos, que representam, de modo aproximado, 53, 35, 7 e 5% dos
tampões, respectivamente.

O sistema bicarbonato / ácido carbónico é o mais importante,
dado que a concentração de cada um dos seus elementos pode ser
regulada, o CO2 pelo pulmão e o bicarbonato pelo rim.

Curso Interactivo de Pneumologia
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Alterações simples do equilíbrio
ácido-base. Acidose e alcalose

O pH plasmático expressa o grau de concentração de hidroge-
niões livres e depende da relação bicarbonato/PCO2.

O numerador desta fracção é a componente metabólica e o deno-
minador representa a respiratória.

HCO3
– (rim)

pH α
PCO2 (pulmão)

As alterações simples do equilíbrio ácido-base são as originadas
por aumento ou diminuição de uma destas variáveis.

Se a alteração primária se refere ao aumento ou à descida do
bicarbonato (numerador da fracção), temos a alcalose ou acidose
metabólica respectivamente.

Sempre que a alteração primária se relaciona com o aumento ou
a descida do CO2 (denominador da fracção), temos a acidose ou a
alcalose respiratória respectivamente.

Como sabemos, o pH do sangue varia em limites bastante estrei-
tos, graças à regulação da concentração de bicarbonato pelo rim e da
PCO2 pela ventilação alveolar. Rim e pulmão estão assim interliga-
dos na homeostasia do pH.

Sabendo-se que o pH depende de uma relação (HCO3
–/PCO2),

e não do valor absoluto de qualquer dos seus componentes, facil-
mente se compreende que o seu valor normal não significa que não
haja alterações metabólicas ou respiratórias.

Assim, à relação HCO3
–/PCO2 de 12/20, 24/40 ou de 48/80,

corresponde sempre o mesmo pH normal de 7,40.
O valor isolado do pH, só nos indica se ele está normal ou des-

viado, no sentido da acidez (acidose descompensada) ou da alcalini-
dade (alcalose descompensada), não nos dando qualquer informação
sobre a origem metabólica ou respiratória da alteração, que pode
existir, como vimos, mesmo com pH normal.

Qualquer alteração primária num dos componentes da fracção
HCO3

–/PCO2, desencadeia uma adaptação secundária da sua com-
ponente não afectada, tendente a minimizar as alterações do pH.

As alterações respiratórias desencadeiam compensação metabóli-

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia
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ca e as alterações metabólicas originam resposta de compensação
respiratória, como pode observar-se no Quadro 2.

A compensação é uma consequência fisiológica da alteração pri-
mária e não representa uma acidose ou alcalose secundária. A res-
posta compensadora ou de adaptação, tende a, mas não normaliza
completamente o pH.

Na abordagem das alterações do equilíbrio ácido-base, o conhe-
cimento da natureza e amplitude das respostas de compensação é de
grande importância.

Existem várias equações para o cálculo da resposta esperada nas
alterações primárias do equilíbrio ácido-base. Nos Quadros 3 e 4,
apresentam-se algumas das mais utilizadas. A aplicação dessas
regras, dá-nos valores aproximados do nível de compensação previs-
to para cada uma das alterações simples. A constatação de valores
diferentes dos previstos, põe-nos na pista de diagnóstico de alteração
mista do equilíbrio ácido-base. Os doentes apresentam muitas vezes
alterações complexas. A correlação com os dados clínicos é funda-
mental, para que se possam compreender. Não é raro, serem neces-
sárias determinações sequenciais, e é o perfil evolutivo que permite
chegar ao diagnóstico das alterações existentes. 

Curso Interactivo de Pneumologia
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Quadro 2. Alterações primárias do equilíbrio ácido-base

pH PaCO2 HCO3
–

Acidose respiratória
( ↓ VA )

Alcalose respiratória
( ↑ VA )

Acidose metabólica

Alcalose metabólica

Valores normais 7,35-7,45 36-44 mmHg 22-26 mEq/l

VA ventilação alveolar

Alteração primária

Resposta compensadora



Existem várias outras equações, para a previsão da compensação,
nas alterações do equilíbrio ácido-base. Todas nos dão, aproximada-
mente, a compensação previsível.  Estas parecem as mais fáceis de
utilizar. 

A alcalose respiratória crónica é a alteração do equilíbrio ácido-
-base, geralmente, mais bem compensada. Convém, no entanto, recor-
dar que os mecanismos de compensação limitam, mas não compensam
totalmente as alterações do pH sérico. Compensação não significa
correcção. Não existe hipercompensação.

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia
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Quadro 3. Alterações simples do equilíbrio ácido-base. Compensação esperada

Alteração primária Resposta esperada

Acidose metabólica         PCO2 = (1,5x HCO3
–) + 8 (± 2)

Alcalose metabólica          PaCO2 = 0,7x HCO3
– + 20 (± 1,5)

Quadro 4. Alterações simples do equilíbrio ácido-base. Compensação esperada

Alteração primária Resposta esperada Variação de pH

Acidose metabólica
↓ 10 mEq HCO3

– PCO2 ↓ 12,5 mmHg ↓ 0,12

Alcalose metabólica
↑ 10 mEq HCO3

– PCO2 ↑ 5 (2 a 9) mmHg ↑ 0,03 a 0,08
(até um máximo de 50-55 mmHg)

Acidose respiratória
• Aguda
↑ 10 mmHg PCO2 HCO3

- ↑ 1 mEq/l ↓ 0,08
(até um máximo de 30-32 mEq/l)

• Crónica
↑ 10 mmHg PCO2 HCO3

– ↑ 3,5 mEq/l ↓ 0,03
(até um máximo de 45 mEq/l)

Alcalose respiratória
• Aguda
↓ 10 mmHg PCO2 ↓ 2 mEq/l HCO3

– ↑ 0,08
(até um mínimo 
de 12 mEq/l)

• Crónica
↓ 10 mmHg PCO2 ↓ 5 mEq/l HCO3

– ↑ 0,03



Os mecanismos de compensação limitam, mas não impedem
totalmente, as alterações do pH. Não existe hipercompensação.

O pH normal ou desviado no sentido contrário ao esperado pela
alteração primária, orienta para o diagnóstico de alteração mista. Por
exemplo, numa acidose metabólica, o pH normal ou desviado para a
alcalinidade, leva ao diagnóstico de alcalose respiratória concomi-
tante. Este tipo de alteração é frequente em doentes críticos, consti-
tuindo exemplo paradigmático o doente em choque séptico, com
acidose láctica (do choque) e alcalose respiratória da febre e da hipo-
xémia.

Convém também recordar que os mecanismos de compensação
têm limites:

• O bicarbonato raramente desce abaixo de 12 mEq/l para com-
pensar a alcalose respiratória 

• O bicarbonato também raramente ultrapassa os 45 mEq/l em
resposta à acidose respiratória.

A hipoventilação, desencadeada em resposta à alcalose metabóli-
ca, é limitada pela hipoxémia que se lhe associa. A PaCO2 geralmen-
te não ultrapassa os 55 mmHg na compensação da alcalose metabó-
lica.

Curso Interactivo de Pneumologia
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Alterações respiratórias 
do equilíbrio ácido-base

A ventilação alveolar está normalmente ajustada para excretar o
CO2 produzido, mantendo a PaCO2 à volta de 40 mmHg. A acido-
se e alcalose respiratórias reflectem uma alteração primária na
"excreção" de CO2 pelo pulmão.

Como já referido, nas alterações respiratórias do equilíbrio
ácido-base, PCO2 e pH variam em direcção oposta, ao contrário do
que acontece nas alterações metabólicas, em que pH e PCO2 variam
na mesma direcção.

A acidose respiratória caracteriza-se por aumento da PCO2 e
descida do pH. A resposta compensadora, tendente a minimizar a
acidémia é a retenção de bicarbonato pelo rim. Na hipercápnia
aguda, o bicarbonato aumenta 1 mEq/l, por cada 10 mmHg de
aumento do CO2 acima de 40. Se a hipercápnia é mantida, ao fim 
de alguns dias atinge-se a capacidade máxima de compensação renal,
aumentando o bicarbonato cerca de 3,5 mEq/l, por cada 10 mmHg
de subida do CO2 acima de 40.

O volume de gás contido na boca, faringe e vias aéreas de con-
dução, corresponde ao espaço morto anatómico. Trata-se de um
volume relativamente fixo, que no adulto normal é de cerca de 150
ml (aproximadamente 2 ml/kg peso). As trocas gasosas dão-se, como
sabemos, nos alvéolos pulmonares.

A acidose respiratória é sempre originada por uma ventilação
alveolar insuficiente para a clearance de CO2 produzido.

O padrão respiratório tem grande influência na ventilação alveo-
lar. A respiração lenta e profunda é mais eficaz na ventilação alveolar
que a respiração rápida e superficial. Vejamos porquê:

A ventilação por minuto (VE) é igual ao volume corrente (vc)
vezes a frequência respiratória (FR) e corresponde à ventilação do
espaço morto (VD) mais a ventilação alveolar (VA). Por outro lado,
sabemos que a VD corresponde ao volume que ventila este espaço
vezes a FR e que a VA corresponde ao volume que ventila os alveo-
los em cada ciclo respiratório vezes a FR. 

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia
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Daqui se deduz facilmente que a VA é igual à VE menos a VD.

VE = vc x FR VE  = VA + VD
VA = va x FR VD = vd x FR
VA = VE – VD

Vejamos 2 exemplos:
Doente com cerca de 75 kg com respiração rápida e superficial,

FR de 30 e VE de 7.500 ml. Neste doente o espaço morto ronda os
150 ml (2x75).

VE = FR x vc VD = FR x vd VA =  VE - VD
7.500 = 30x250 30x150 = 4.500 3.000 = 7.500 - 4.500

Se o mesmo doente tiver uma respiração lenta e profunda, FR de
10, vemos que a ventilação alveolar é muito mais eficaz.

VE  = FR x vc VD = Fr x vd VA = VE - VD
7.500 = 10x750 10x150 = 1.500 6.000 = 7.500 - 1.500

Embora a etiologia mais frequente da hipercápnia seja a DPOC,
existem muitas outras causas de acidose respiratória, como podemos
observar no Quadro 5.

Sintomatologia
A sintomatologia da hipercápnia é sobretudo resultante da vaso-

dilatação intracraneana e periférica que se lhe associa. Depende do
nível de aumento da PaCO2, da rapidez da sua instalação e do grau
de hipoxémia presente. É difícil separar as manifestações clínicas da
hipercápnia das da hipoxémia que sempre se lhe associa.

Os sintomas mais frequentes referem-se ao sistema nervoso e
traduzem-se por cefaleias, ansiedade, tremores, mioclonias, con-
fusão mental, perturbações do comportamento, podendo aparecer o
coma nas situações mais graves. As manifestações cardiovasculares
são tambem frequentes, alem da vasodilatação periférica podem apa-
recer diversos tipos de arritmias e hipertensão arterial. 

Terapêutica 
A terapêutica da acidose respiratória é dirigida à reversão/me-

lhoria dos factores desencadeantes da hipoventilação bem como à
promoção de adequada ventilação alveolar.

Curso Interactivo de Pneumologia
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Na agudização da acidose respiratória crónica, quando se recorre
à ventilação mecânica deve ter-se o cuidado de não induzir descidas
muito rápidas de CO2. De um modo geral o CO2 não deve descer
mais que 10 mmHg por hora. A hiperventilação relativa destes doen-
tes pode levar a níveis de alcalose perigosos, uma vez que na acido-
se respiratória crónica o bicarbonato se encontra elevado, como
mecanismo de compensação.

Como vimos anteriormente, a resposta renal às variações do pH
é relativamente lenta (início 6 a 12 h). Quando o CO2 desce rapida-
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Quadro 5. Etiologias mais frequentes da acidose respiratória

A) Por eliminação deficiente de CO2

1. Obstrução das vias aéreas
• DPOC
• Broncospasmo marcado
• Obstrução alta 

Corpo estranho
Espasmo laríngeo
Apneia obstrutiva do sono

2. Depressão do centro respiratório
• Narcóticos
• Sedativos
• Hipnóticos
• Mixedema
• Apneia do sono (central)

3. Restrição da parede torácica
Cifoescoliose
Obesidade

4. Doença neuromuscular
• Esclerose lateral amiotrófica
• Poliomielite
• Poliomiosite
• Miastenia gravis
• Esclerose múltipla
• Paralisia do diafragma
• Síndroma de Guillain Barré

B) Por excesso de produção de CO2 (com eliminação deficiente)
• Estados de hipercatabolismo
• Hipertermia maligna
• Administração intempestiva de bicarbonato
• Alimentação parentérica inadequada (excesso de hidratos de carbono)



mente, ainda se vão manter durante algum tempo, níveis desadequa-
damente elevados de HCO3

–, condicionando um desvio do pH no
sentido da alcalose.

Alcalose respiratória
A alcalose respiratória caracteriza-se por PCO2 baixa e pH ele-

vado. A resposta compensadora tendente a minimizar a alcalémia, é
a descida de bicarbonato, por diminuição da sua reabsorção renal.

Na alcalose respiratória aguda, o bicarbonato desce cerca de 2
mEq/l e na crónica cerca de 5 mEq/l, por cada 10 mmHg de descida
da PCO2 abaixo de 40.

Na etiologia da alcalose respiratória estão as situações que origi-
nam hiperventilação alveolar, apresentando-se, no Quadro seguinte,
algumas das mais frequentes.

Sintomatologia
As manifestações da causa subjacente dominam, geralmente, o

quadro clínico. No entanto, a hipocápnia manifesta-se fundamen-
talmente por alterações neuromusculares e cardiovasculares. As
alterações iónicas que acompanham a alcalose (hipocaliemia, hipo-
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Quadro 6. Etiologias mais frequentes da alcalose respiratória

A) Hipóxia
• Altitude
• Pneumonia
• Asma
• Embolia
• Fibrose pulmonar
• Cardiopatias cianóticas

B) Estímulo do centro respiratório
• Ansiedade
• Febre
• Dor
• Intoxicação (salicilatos, xantinas)
• Septicémia 
• Encefalopatia hepática

C) Ventilação mecânica (hiperventilação)



fosfatemia, diminuição do cálcio ionizado) contribuem para as
manifestações clínicas. Convém recordar que a alcalose desvia a
curva de dissociação da oxi-hemoglobina para a esquerda, dificul-
tando o fornecimento de O2 aos tecidos.

• Manifestações neuromusculares - A hipocápnia condiciona
vasoconstrição cerebral,
manifestando-se por
confusão, mioclonias,
parestesias, cãimbras,
convulsões

• Manifestações cardiovasculares - A hipocápnia origina
taquicardia e arritmias graves,
que podem ser refractárias à
terapêutica farmacológica, até
que a alcalémia seja revertida

Terapêutica
A terapêutica da alcalose respiratória é dirigida à causa subjacen-

te. Nas situações de alcalémia grave, pode ter que recorrer-se à
sedação para reduzir a hiperventilação.
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Alterações metabólicas do equilíbrio
ácido-base

A acidose e alcalose metabólicas reflectem uma alteração primá-
ria na concentração de bicarbonato; são, portanto, alterações inde-
pendentes das originadas pelas variações de CO2 no plasma.

Nas alterações metabólicas o pH e a PCO2 variam na mesma
direcção, ao contrário do que sucede nas alterações respiratórias em
que pH e PCO2 variam em direcção oposta.

Acidose metabólica
A acidose metabólica caracteriza-se por uma diminuição da con-

centração plasmática de bicarbonato e pH baixo (aumento da 
concentração hidrogeniónica).

Etiologia
O mecanismo subjacente à diminuição do bicarbonato é a sua

perda (diarreia, p. ex.) ou o seu consumo (como tampão), por acu-
mulação de ácidos fixos.

A acumulação de ácidos fixos pode ser originada por:
• Aumento da sua produção endógena (acidose láctica, acidose

diabética)
• Aporte exógeno (intoxicação por salicilatos, metanol ou etile-

noglicol)
• Diminuição da sua excreção (acidose urémica)

Mecanismo de compensação
Na acidose metabólica, a resposta compensadora respiratória,

tendente a minimizar a descida do pH, é a hiperventilação secundá-
ria, que se reflecte na diminuição da PaCO2.

A queda da PaCO2 origina diminuição da reabsorção renal de
bicarbonato, reduzindo ainda mais a sua concentração sérica. Daí
que o pH arterial na acidose metabólica crónica seja sensivelmente o
mesmo, quer tenha ou não ocorrido compensação respiratória. No
entanto, a maioria das acidoses metabólicas graves têm carácter
agudo, pelo que a diminuição da PaCO2 se torna protectora.

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia

21



Na acidose metabólica simples, há uma relação bem definida
entre o valor do bicarbonato e o grau de hipocápnia esperado, que se
traduz na seguinte equação:

PaCO2 esperada = (1,54 x HCO3
–) + 8 ± 2

Como se deduz da equação apresentada, a PaCO2 esperada varia
entre limites estreitos. Valores de PaCO2 superiores ou inferiores
aos previstos, indicam acidose ou alcalose respiratória concomitante
e definem alteração mista.

Na avaliação da acidose metabólica, além da informação clínica,
é muito importante o conhecimento dos principais electrólitos séri-
cos (Na + e Cl –). O valor destes ajuda a definir a etiologia da dimi-
nuição do bicarbonato.

Uma vez verificada a existência de acidose metabólica, deve ava-
liar-se o hiato aniónico (HA) e classificar a acidose metabólica em
acidose metabólica com HA normal ou aumentado.

O conhecimento do HA ajuda a fechar o leque de etiologias da
acidose metabólica.

Hiato aniónico
Um dos mecanismos homeostáticos mais potentes do organismo,

é o da manutenção da neutralidade electroquímica nos líquidos
orgânicos.

Qualquer que seja o grau de acidose ou de alcalose, o número
total de cargas positivas é sempre igual ao de cargas negativas, ou
seja, a soma dos catiões é igual à soma dos aniões.

Lei da neutralidade electroquímica
Soma dos catiões = soma dos aniões

A soma dos catiões medidos por rotina (Na+ e K+) excede nor-
malmente a soma dos aniões (HCO3

– e Cl –). Esta diferença é o cha-
mado hiato aniónico (HA) e mede, de forma indirecta, o conjunto de
aniões não avaliados por rotina (proteínas aniónicas, fosfatos, sulfa-
tos, aniões orgânicos).

HA1 = catiões medidos - aniões medidos
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Considerando que o Na+ é o principal catião do plasma, e que o
Cl– e HCO3

– são os aniões avaliados por rotina, o HA corresponde
à diferença entre o Na+ e a soma do Cl– com o HCO3

–.
Na prática, o K+ não é utilizado no cálculo do HA, dado que a

sua baixa concentração pouco influencia o resultado.

HA = Na+ - (Cl– + HCO3
–) = 12 ± 2 

O HA no indivíduo normal tem um valor mais ou menos cons-
tante (12 ± 2), o que reflecte o equilíbrio entre a produção de aniões
não medidos e a sua excreção renal. Este equilíbrio é alterado quan-
do grandes quantidades de ácido entram nos fluidos orgânicos, ori-
ginando acidose metabólica.

Tanto nas situações de aumento da produção endógena de ácido
(acidose láctica, cetoacidose diabética), como no aporte exógeno
(intoxicação por salicilatos, metanol ou etilenoglicol), o consumo de
HCO3

– (como tampão, para minimizar a queda do pH), é acompa-
nhado de aumento do HA.

O aumento do HA indica quase sempre acidose metabólica.

O cálculo do HA permite diferenciar a acidose metabólica origi-
nada pela acumulação de ácidos fixos, da que resulta da perda de
HCO3

–. Torna-se assim útil na ajuda da interpretação da acidose
metabólica, bem como na monitorização da sua evolução e resposta
à terapêutica.

O cálculo do HA permite distinguir a acidose metabólica por
acumulação de ácidos fixos, da que resulta da perda de HCO3

–.

Como sabemos, na acidose metabólica, o HCO3
– está diminuído.

Dado que a electroneutralidade tem sempre que ser preservada, o
Cl– ou qualquer outro anião tem sempre que estar proporcional-
mente aumentado.

Quando a diminuição de HCO3
– é compensada pelo aumento de

Cl–, o HA permanece normal. É o que acontece na acidose metabó-
lica por perda de HCO3

–.
Quando a acidose metabólica se deve à acumulação de ácidos

fixos, o HA aumenta.

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia

23



O aumento do HA, traduz (com raríssimas excepções) acumu-
lação de ácidos fixos.

Hiato aniónico diminuído
A albumina representa, em condições normais, a maioria dos

aniões não medidos. Em cuidados intensivos, uma causa frequente
de redução do HA é a hipoalbuminémia. Teoricamente, uma desci-
da do nível de albumina de 4 para 2 g/l será acompanhada de uma
diminuição concomitante de 5-6 mEq/l de aniões não medidos.
Nesta situação, se nos nossos cálculos, aparecer um HA de 12, este
deve ser corrigido para 17-18 mEq/l. Esta correcção é importante,
porque o HA aparentemente normal pode estar a esconder uma aci-
dose metabólica.

Na hipoalbuminémia marcada o HA está diminuído.
Na hipoalbuminémia um HA aparentemente normal pode
esconder uma acidose metabólica. 

A hiponatrémia é outra causa possível de diminuição do HA.
A hiponatrémia corresponde geralmente a sobrecarga hídrica,

pelo que há diminuição concomitante do Cl– e o HA não se altera.
No entanto, por vezes o Cl– não diminui na mesma proporção do
Na+, verificando-se diminuição do HA. Uma causa possível é que
haja aumento de outros catiões não medidos (Mg+ e Ca++), que ori-
ginam aumento da concentração de Cl–, para manter a electroneu-
tralidade.
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Quadro 7. Hiato aniónico

normal normal aumentado
(hiperclorémia)

Na+ 140 140 140
Cl– 104 114 104
HCO3

– 24 14 14
Hiato aniónico 12 12 22



Acidose metabólica com hiato aniónico aumentado
A acidose metabólica com HA aumentado deve-se à acumulação

de ácidos fixos.
O bicarbonato desce (efeito tampão para minimizar a descida do

pH) e o HA aumenta pela presença de ácidos (endógeno ou exóge-
no) cujos aniões não são habitualmente medidos.

Etiologia

As causas principais de acidose metabólica com HA aumentado
são:

• Insuficiência renal
• Cetoacidose
• Acidose láctica
• Rabdomiólise
• Intoxicação (ácido acetilsalicílico, etilenoglicol, metanol, rara-

mente outros álcoois tóxicos)
Na insuficiência renal, inicialmente a perda de HCO3

– é compen-
sada pela reabsorção de Cl– (acidose metabólica hiperclorémica),
mantendo-se o HA normal. Quando a taxa de filtração glomerular se
reduz significativamente, são retidos outros aniões (sulfatos, fosfa-
tos), o que, associado à capacidade alterada do rim para excretar a
carga de H+ diária, origina aumento do HA.

Uma acidose metabólica, num doente com hipoxémia grave ou
má perfusão, é uma acidose láctica, até prova em contrário.

A acidose láctica é uma das formas de acidose metabólica grave,
com HA aumentado, que se encontra com frequência em cuidados
intensivos. A terapêutica da acidose láctica consiste na melhoria da
oxigenação e perfusão tecidular.

Acidose metabólica, num doente com hipoxémia grave ou má
perfusão, é acidose láctica, até prova em contrário.

Na ausência de falência circulatória, diabetes, alcoolismo e uré-
mia, um aumento do HA orienta para intoxicação por substâncias
como salicilatos, metanol, etilenoglicol ou, mais raramente, outros
álcoois tóxicos.

O cálculo do HA ajuda a abordagem diagnóstica da acidose
metabólica de origem desconhecida, pondo-nos por vezes na pista
de intoxicação.
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A etiologia da acidose metabólica com HA aumentado, consegue
estabelecer-se geralmente pela clínica (história e observação) e exa-
mes laboratoriais simples.

Por exemplo, uma elevação significativa da glicémia ou da uré-
mia, orientam respectivamente para cetoacidose ou insuficiência
renal, como causa do aumento do HA.

Se a causa da acidose metabólica não é aparente, o aumento do
HA obriga a uma investigação etiológica mais aprofundada, não
esquecendo a possibilidade de intoxicação.

O raciocínio sobre os dados laboratoriais sem correlação com a
clínica pode induzir em erro.

Por vezes, o doente pode ter em simultâneo duas formas de aci-
dose metabólica: com HA normal e com HA aumentado. Isto acon-
tece, por exemplo, no doente com diarreia profusa, associada a cho-
que séptico ou hipovolémico. Nesta situação associa-se uma acidose
metabólica com HA normal, desencadeada pela diarreia, a uma aci-
dose metabólica com HA aumentado da acidose láctica.

É sempre necessária informação sobre o que se passa com o
doente. A análise da gasimetria ou do HA, sem correlação com a
clínica, pode induzir em erro.

A relação da variação no HA, com a variação no HCO3
– pode

ajudar.
Teoricamente, numa acidose metabólica com aumento do HA

(acumulação de ácidos fixos), a relação  ∆ HA / ∆ HCO3
– tende a ser

1. Isto é, o aumento no HA deve ser igual à redução do HCO3
–, uma

vez que o HA reflecte o ácido acumulado que foi tamponado pelo
HCO3

–.
Quando a relação entre o aumento do HA e a diminuição do

HCO3
– não se verifica, alerta-nos para a existência de alteração

mista, que deve ser investigada.
Na acidose por aumento da produção endógena de ácido, uma

vez que essa produção tenha cessado, a normalização do HCO3
– é

feita com certa rapidez pelo rim.

Acidose metabólica com hiato aniónico normal
A acidose metabólica com HA normal é originada pela perda de

bicarbonato. O HCO3
– pode perder-se pelo tubo digestivo (diarreia,

fístula pancreática, drenagem biliar, ureterosigmoidostomia), ou
pelo rim (acidose tubular renal, terapêutica com acetazolamida).
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Sempre que a perda de HCO3
– é compensada pelo aumento da

reabsorção renal de Cl–, o HA mantém-se normal.
A acidose metabólica com HA normal é também denominada

acidose hiperclorémica. Este termo pode, por vezes, levar a con-
fusão, uma vez que a concentração sérica do Cl– é influenciada não
só por factores do equilíbrio ácido-base, mas também por alterações
no grau de hidratação.
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Alcalose metabólica

A alcalose metabólica caracteriza-se por aumento da concen-
tração plasmática de HCO3

– e elevação do pH (diminuição da con-
centração hidrogeniónica).

A subida do HCO3
– não faz diagnóstico de alcalose metabólica,

uma vez que pode representar compensação renal de acidose respi-
ratória. No último caso, o pH está diminuído e não aumentado,
constituindo a elevação da PCO2 a alteração primária.

Nas alterações metabólicas o pH e a PCO2 variam no mesmo
sentido, enquanto nas alterações respiratórias pH e PCO2 variam
em direcção oposta.

O mecanismo subjacente à alcalose metabólica é a perda de áci-
dos fixos, a acumulação de bicarbonato, ou a perda desproporciona-
da de Cl– em relação à de HCO3

–.

Etiologia
A maioria das situações de alcalose metabólica resulta da perda

de líquidos orgânicos que são pobres ou não contêm HCO3
–. As

etiologias mais frequentes são a perda de ácido clorídrico (vómitos,
aspiração gástrica), a terapêutica diurética e a hiperactividade mine-
ralocorticóide.

O aporte de HCO3
– pode também originar alcalose metabólica

transitória, uma vez que o rim, em condições normais, excreta o
excesso de HCO3

–.
No Quadro 8 estão referidas as etiologias mais habituais da alca-

lose metabólica.
Mesmo quando cessam as causas que a originam, a alcalose meta-

bólica tende a manter-se. A contracção de volume efectivo circulan-
te, a hipoclorémia e a hipocaliémia, são os factores mais frequentes
de perpetuação da alcalose metabólica.

Mesmo quando cessam as causas que a originam, a alcalose meta-
bólica tende a perpetuar-se.

A depleção de Cl–, quer como consequência de perdas gástricas,
quer da utilização de diuréticos de ansa, com restrição simultânea
do aporte de ClNa, é não só a causa mais frequente de alcalose
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metabólica, como o principal factor responsável pela sua manu-
tenção.

A depleção de Cl– constitui a etiologia mais frequente da alcalo-
se metabólica e é o principal factor da sua perpetuação.

Manifestações clínicas

A alcalémia origina perturbações no metabolismo do cálcio,
hipocaliémia de redistribuição e por depleção, dificuldade no forne-
cimento de O2 aos tecidos por desvio da curva de dissociação da
hemoglobina para a esquerda.

As manifestações clínicas resultam em grande parte destas per-
turbações, e a sua gravidade prende-se com o grau de alcalémia 
e com a rapidez da sua instalação. A máxima alcalinidade compatível
com a vida ronda os 7,8 de pH.

Com pH superior a 7,55 aparecem manifestações de irritabilida-
de neuromuscular, cardíaca e perturbações mentais.

Assim, são frequentes cãibras, espasmos musculares, tetania,
convulsões, confusão, obnubilação, coma, arritmias cardíacas -
geralmente refractárias à terapêutica antiarrítmica, até que a elevação
do pH seja revertida.

Mecanismos de compensação

Na alcalose metabólica, a alteração primária é, como vimos, o
aumento da concentração de HCO3

–. A resposta compensadora,
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Quadro 8. Etiologias mais frequentes da alcalose metabólica

• Vómitos ou drenagem gástrica
• Diuréticos (excepto inibidores da anidrase carbónica e poupadores de K+)
• Síndroma Cushing 
• Terapêutica corticóide
• Hiperaldosteronismo primário
• Tumores produtores de renina
• Síndroma Bartter
• Hipocaliémia
• Infusão maciça de alcalinos
• Milk Alkali Syndrome
• Transfusão maciça de sangue (citrato) 
• Pós-hipercápnia



tendente à minimização da subida do pH, é a hipoventilação secun-
dária, com ligeiro aumento da PCO2, constituindo a excreção de
urina alcalina um factor importante na homeostasia do pH.

Um doente com alcalose metabólica, que tenha concomitante-
mente uma situação que provoque hiperventilação (septicémia,
pneumonia), pode desenvolver um aumento perigoso do pH.

A compensação respiratória da alcalose metabólica é menos efi-
ciente e menos previsível que a da acidose metabólica.

Embora se preveja que a PCO2 aumente 5 (2-9) mmHg por cada
10 mEq/l de aumento do HCO3

– (acima de 24), isto nem sempre
acontece na alcalose metabólica. A hipoventilação é limitada pela
hipoxémia que a subida da PCO2 condiciona. O mecanismo de com-
pensação major é a excreção de urina alcalina.

A PCO2 raramente excede os 55 mmHg para compensar a alca-
lose metabólica. Valores de PCO2 acima de 55 mmHg, associam-se
a PaO2 inferior a 65 mmHg, o que constitui um factor limitante
deste mecanismo de compensação.

A alcalose metabólica pode contribuir para dificultar o desmame
do ventilador. 

A hipoventilação tem um papel limitado na compensação da
alcalose metabólica. O mecanismo compensador major é a
excreção de urina alcalina.

A alcalose metabólica induzida pela depleção de K+, habitual-
mente não origina hipoventilação, provavelmente pela acidose intra-
celular que acompanha a hipocaliémia.

Hipoclorémia
O aumento do nível de HCO3

–, acompanha-se de descida da
concentração sérica de Cl–.

Isto compreende-se facilmente se recordarmos que HCO3
– e Cl–

são os 2 aniões major do líquido extracelular e que a manutenção da
electroneutralidade dos fluidos do organismo é um mecanismo
homeostático muito importante.

Quando o HCO3
– está aumentado, a electroneutralidade é pre-

servada pela diminuição do nível de Cl–.
Na maioria dos casos de alcalose metabólica há depleção de Cl–.
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Alcalose metabólica reversível com administração 
de ClNa (alcalose da contracção de volume)

Quando há baixa do volume efectivo circulante, o aumento da
reabsorção de HCO3

– é um mecanismo tendente à regulação de
volume. O hiperaldosteronismo secundário desempenha um papel
importante nesta situação.

A diminuição de volume efectivo circulante pode ocorrer
com excesso de líquido extracelular, como acontece na insufi-
ciência cardíaca congestiva com edemas, ou na cirrose hepática
com ascite.

Com a utilização de diuréticos de ansa, é frequente a alcalose
metabólica. O líquido perdido na urina contém Cl– e relativamente
pouco HCO3

–. A quantidade de HCO3
– no soro permanece sensi-

velmente a mesma para um menor volume, pelo que a sua concen-
tração aumenta.

A contracção de volume efectivo circulante aumenta a reab-
sorção de HCO3

–.

A alcalose metabólica por depleção de volume, acompanha-se de
excreção urinária de Cl– baixa, inferior a 10 mEq/dia ou a 15 mEq/l,
numa amostra de urina.

Este tipo de alcalose responde à terapêutica com soro fisiológico.

Alcalose metabólica refractária à terapêutica 
com ClNa

A alcalose metabólica que não responde à terapêutica salina,
caracteriza-se por volume extracelular normal ou aumentado e
excreção urinária de Cl– superior a 10 mEq / dia ou a 20 mEq/l,
numa amostra de urina.

Gerada e mantida pelo rim, este tipo de alcalose metabólica resul-
ta, geralmente, de defeito de reabsorção de Cl– (síndroma Bartter),
de depleção grave de K+, ou de hipermineralocorticismo (síndroma
Cushing, hiperaldosteronismo primário).

Hipocaliémia
Hipocaliémia e alcalose metabólica estão interligadas. A alcalose

origina hipocaliémia, pela entrada de K+ para dentro das células, por
troca com H+.
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Por outro lado, na hipocaliémia, o K+ sai das células para o líqui-
do extracelular, com entrada de H+.

A hipocaliémia perpetua a alcalose metabólica, levando à perda
de H+ no nefrónio distal.

Na alcalose metabólica os doentes têm geralmente grande
depleção de K+.

A administração de KCl vai ajudar a corrigir tanto a hipocaliémia
como a alcalose metabólica.

Manutenção da alcalose metabólica.
Mecanismos de perpectuação

O rim tem capacidade de excretar o excesso de HCO3
– na urina.

A perpetuação da alcalose metabólica implica alteração na
excreção renal de HCO3

–, tanto por diminuição da filtração glome-
rular, como principalmente por aumento da reabsorção tubular.

Este mecanismo (aumento da reabsorção tubular) é, como vimos,
o que se encontra na depleção de volume, na hipoclorémia, no hipe-
raldosteronismo e na hipocaliémia.

A alcalose metabólica não persiste, apesar de aporte de HCO3
–,

se o rim funcionar normalmente.

Na terapêutica da alcalose metabólica, há que ter em conta a sua
etiologia, bem como os factores responsáveis pela sua perpetuação.

Os principais factores que actuam no rim, aumentando o limiar
de excreção de HCO3

– são: hipoclorémia, hipocaliémia e exces-
so de efeito mineralocorticóide.

Além da terapêutica dirigida à correcção da doença subjacente, é
fundamental a correcção da depleção de Cl– com ClNa, bem como
da hipocaliémia com KCl. Nas situações com sobrecarga de volume,
a acetazolamida (inibidor da anidrase carbónica) pode ser eficaz.

Alcalose pós-hipercápnia
A alcalose pós-hipercápnia, é um subtipo de alcalose metabólica.
A acidose respiratória crónica desencadeia aumento da reab-
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sorção renal de HCO3
–, na tentativa de minimizar as alterações no

pH. Trata-se, pois, de uma resposta adaptativa normal.
O problema da alcalose pós-hipercápnia é a manutenção de um

nível de HCO3
–desadequadamente elevado, mesmo quando a PCO2

normaliza, ou diminui significativamente, em relação a valores ante-
riores.

A terapêutica com ventilação artificial pode originar uma queda
rápida da PCO2. O HCO3

–, mantendo-se elevado, pode conduzir a
um aumento perigoso do pH.

Nos doentes com hipercápnia crónica, a ventilação mecânica
deve ser programada e monitorizada cuidadosamente, de modo a
permitir uma redução lenta da PCO2.

Há que dar tempo ao rim, para que excrete o HCO3
– em exces-

so, o que vai acontecer normalmente se não houver défice de Cl–.
Convém, no entanto, recordar que o défice de Cl– é muito fre-

quente nestes doentes (induzido pela hipercápnia e pela utilização de
diuréticos).

A falta de Cl– vai manter aumentado o nível de HCO3
–, mesmo

depois da normalização da PCO2.

O défice de Cl– é um factor importante de perpetuação da alca-
lose pós-hipercápnia.

Este factor de perpetuação da alcalose pós-hipercápnia deve estar
sempre presente no nosso raciocínio.

A administração de KCl facilita a excreção renal de HCO3
– e

favorece a troca de Na+ por K+, poupando H+, pelo que costuma ser
extremamente útil nesta situação.
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Alterações mistas do equilíbrio
ácido-base

As alterações mistas implicam mais que uma alteração primária
em simultâneo. Dado que vivemos em limites estreitos de pH, as
alterações mais graves são as que desviam o pH na mesma direcção:

• Acidose metabólica + acidose respiratória
• Alcalose metabólica + alcalose respiratória
Um doente em cetoacidose diabética e com vómitos abundantes

tem uma acidose e uma alcalose metabólicas simultaneamente, e
pode apresentar pH e HCO3

– próximos do normal, mesmo quando
as alterações em sentido contrário são graves. Compreende-se a difi-
culdade de interpretação da gasometria se esta não for complemen-
tada por mais informação: história de vómitos, diabetes, insuficiên-
cia renal, por exemplo.

Casos clínicos 
Caso clínico no 1

AMB, sexo masculino, 64 anos, DPOC com cor pulmonale cró-
nico. Terapêutica no domicílio com O2, diurético e teofilina. Vários
internamentos em acidose respiratória descompensada, com necessi-
dade de ventilação mecânica. Internado em cuidados intensivos por
nova agudização da sua situação.

No Quadro seguinte apresentam-se os valores da gasimetria arte-
rial e ionograma, de cerca de 1 mês antes do actual internamento,
quando o doente estava no domicílio, logo após internado e 1 h após
o início de ventilação mecânica. 

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia

35

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

a) Ambulatório 1 l/min 7,33 65,2 62,7 33,2 100 3,8 140

b) Internamento 40 % 7,23 120 58 55 86 3,5 138

c) Após 1 h de 50 % 7,56 52 78 54,9 86 1,8 138
ventilação 
mecânica



Comentários

a) Em ambulatório, um mês antes do internamento, o doente
apresentava acidose ligeiramente descompensada: pH de 7,33.
Trata-se de uma acidose respiratória: a PaCO2 de 65,2 mmHg
está bastante aumentada. O pH e a PaCO2 variaram em senti-
do contrário.
Na acidose respiratória crónica, o HCO3

– aumenta cerca de 3,5
mEq/l, por cada 10 mmHg de elevação da PaCO2 acima dos
40. Vemos que o HCO3

– esperado está dentro do valor previ-
sível, para o nível da PaCO2.
Nota-se também que o K+, embora normal, está relativamente baixo
para o grau de acidose, o que traduz défice na reserva total de K+.

b) Quando é internado está em acidose respiratória muito des-
compensada: pH de 7,23 e PaCO2 de 120 mmHg. O HCO3

–

de 55 mEq/l, está excessivamente aumentado.
O HCO3

– não costuma ultrapassar os 45 mEq/l, na compen-
sação da acidose respiratória.
O pH desceu menos que o esperado. Na acidose respiratória
crónica, o pH desce cerca de 0,03 por cada 10 de aumento da
PaCO2 acima dos 40 mmHg.
O Cl– está baixo, o que é compatível com "contracção de volu-
me," provavelmente relacionada com os diuréticos. O défice
de Cl– é um factor de retenção de HCO3

–.
Nesta fase, temos elementos que nos permitem afirmar que o
doente tem uma acidose respiratória descompensada, a que se
associa uma alcalose metabólica, por muito provável dimi-
nuição do volume efectivo circulante.

c) Após 1 h de ventilação mecânica, o doente entra em alcalose de
reventilação grave. A descida de CO2 foi muito rápida, o rim
não teve tempo de se adaptar, o HCO3

– mantém-se ainda ele-
vado. O K+ atingiu um nível muito perigoso e absolutamente
esperado pela variação do pH.

Na ventilação artificial de doentes com hipoventilação crónica, a
descida do CO2 deve ser lenta (10 a 20 mmHg/h). O doente foi sub-
metido a ventilação excessiva.

A administração de soro fisiológico com ClK é mandatória. O
ClNa vai aumentar a volemia e repor algum Cl–. O KCl alem de
corrigir o K+, contribui para o aporte de Cl–, de que o doente neces-
sita. Com níveis tão baixos de K+, não se devem administrar soros
açucarados, uma vez que a insulina libertada para o metabolismo da
glicose contribui para a descida do K+ sérico.   
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Caso clínico no 2

JCP, sexo masculino, 62 anos. DPOC (enfisema), diabetes tipo II
(controlada com dieta), insuficiência renal moderada. Internado por
pneumonia, com agravamento da dispneia. A gasimetria arterial e o
ionograma apresentam-se no Quadro seguinte:

Comentários

O doente tem uma acidose descompensada. O HCO3
– muito

diminuído, com PaCO2 normal põe o diagnóstico de acidose meta-
bólica. Mas será uma acidose metabólica pura? Se aplicarmos as
regras de compensação, verificamos que não.

Na acidose metabólica pura a PaCO2 esperada seria 1,5x (HCO3
– ) +

8 ± 2. Estaria entre 28,5 e 32,5 mmHg. O doente apresenta PaCO2
de 38,5 mmHg, que é superior à prevista. Isto chega-nos para afir-
mar que existe acidose respiratória associada. A constatação desta
falência na capacidade de compensação respiratória não surpreende
num doente com DPOC. O pH está também a um nível inferior ao
previsto, numa acidose metabólica pura.

As alterações mais graves do equilíbrio ácido-base são as que des-
viam o pH no mesmo sentido. Se este doente, por exaustão física,
começar a reter mais CO2, fará um desvio muito perigoso do pH.

Vejamos o que se passa com o hiato aniónico. HA = Na+ -
- (Cl– + HCO3

–). O seu valor normal é de 12 ± 2. Verificamos que
neste doente o seu valor é de 25, está aumentado.

Não se trata de uma acidose hiperclorémica. Com o hiato anió-
nico aumentado, podemos afirmar, que o componente metabólico
desta acidose se deve ao consumo de HCO3

– (como tampão) e não à
perda de bases.

Revendo a história do doente, verificamos que este tipo de aci-
dose metabólica está de acordo com a descompensação da diabetes e
da insuficiência renal originadas pela pneumonia.

Trata-se, portanto, de uma acidose mista (com predomínio do
componente metabólico).

Gabriela Fraga Brum. Urgências em pneumologia

37

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
- Cl- K+ Na+

45% 7,21 38,5 75,8 15 100 5,5 140



Caso clínico no 3

Doente do sexo feminino, 35 anos admitida em choque, apresen-
tando uma frequência respiratória elevada. A doente não fornecia
história. No Quadro seguinte apresentam-se os valores da gasime-
tria arterial e do ionograma feitos à entrada.

Comentários

Trata-se de uma acidose grave, pH de 7,14. A variação do pH e
da PaCO2 no mesmo sentido indica-nos a sua origem metabólica.
Um valor de HCO3

– tão baixo, só por si chegaria para afirmar a
natureza metabólica desta acidose.

O valor da PaCO2 está dentro do esperado para o nível de
HCO3

–.
PaCO2 prevista = 1,5 x (HCO3

–) +8 ± 2 = 1,5 x (6) + 8 ± 2 = 17 ± 2.
O hiato aniónico normal varia entre 10 e 14. Nesta doente está

muito aumentado.
HA = Na+ - (Cl– + HCO3

–) = 140 - (98 + 6) = 36. 
Perante a gravidade da acidose metabólica a doente fez HCO3

–

i.v. Alem da terapêutica dirigida ao choque, foi submetida a hemo-
diálise, por suspeita de intoxicação com álcool metílico. Posterior-
mente foi confirmada a ingestão daquele álcool tóxico. 
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FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
- Cl- K+ Na+

50% 7,14 16 80 6 98 5,5 140
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QUESTIONÁRIO DE AUTO-AVALIAÇÃO
Responder a todas as perguntas com (V) verdadeira ou (F) falsa,
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Av. Duque d’Ávila, 92-7o E 
1050-084 Lisboa

1. Num doente que se apresente com pH de 7,60 por alcalose mista, 
espera-se uma das seguintes alterações:

a) Hipercaliémia (    )
b) Desvio da curva de dissociação da oxi-hemoglobina para a 

esquerda (    )
c) Desvio da curva de dissociação da oxi-hemoglobina para a 

direita (    )
d) Aumento do cálcio ionizado (    )

2. Em relação à alcalose metabólica qual das seguintes afirmações 
está correcta?

a) Costuma associar-se à terapêutica com diuréticos inibidores 
da anidrase carbónica (    )

b) A compensação respiratória é limitada pela hipoxemia, que a 
subida de CO2 condiciona (    )

c) É frequente aparecer na intoxicação por metanol (    )
d) Não influencia o nível sérico de K+ (    )

3. Em relação aos mecanismos de compensação das alterações do 
equilíbrio ácido-base, qual das seguintes afirmações está correcta?

a) Em resposta à acidose respiratória, o HCO3
–, raramente 

ultrapassa os 45 mEq/l (    )
b) Na acidose respiratória crónica, para uma PaCO2 de 60 mmHg, 

espera-se um nível de HCO3
– sérico de cerca de 40 mEq/l, 

resultante da compensação (    )
c) Um nível de HCO3

– sérico de 40 mEq/l, faz o diagnóstico de 
alcalose metabólica, independentemente do valor da PaCO2 (    )

d) Numa alcalose metabólica crónica, para um HCO3
– sérico de 40

mEq/l, espera-se um pH normal, dado ser a alteração do 
equilíbrio ácido-base que é geralmente mais bem compensada (    )
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4. Nas alterações do equilíbrio ácido-base, qual das seguintes afirmações
está correcta?

a) Na alcalose metabólica os doentes raramente têm depleção 
de K+ (    )

b) A contracção de volume efectivo circulante reduz a reabsorção 
de HCO3

– (    )
c) Os doentes apresentam geralmente hipercloremia (    )
d) O défice de Cl–, é um factor importante de perpetuação da 

alcalose pós-hipercápnia (    )

5. Num doente de 75 kg, que iniciou ventilação mecânica controlada, 
com um volume minuto fixo de 8.000 ml e frequência respiratória 
de 25 ciclos/min, o valor mais aproximado da sua ventilação 
alveolar será:

a) 4.250 ml (    )
b) 3.500 ml (    )
c) 7.000 ml (    )
d) 6.500 ml (    )

6. A alcalose respiratória é uma alteração do equilíbrio ácido-base, 
que está muitas vezes presente numa das seguintes situações:

a) Esclerose lateral amiotrófica (    )
b) Embolia pulmonar (    )
c) Mixedema (    )
d) Cifoescoliose (    )

7. Num doente com hipercapnia crónica, por DPOC, que se apresente no
serviço de urgência, com os seguintes valores laboratoriais:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

21% 7,24 90 46 42 100 5,5 140

A atitude mais correcta consiste em:

a) Administrar HCO3
–,i.v., para reverter a descompensação 

da acidose (    )
b) Promover uma ventilação e oxigenação adequadas, recorrendo, 

se necessário, a ventilação mecânica (    )
c) Administrar acetazolamida para reverter o nível 

inadequadamente alto de HCO3
– (    )

d) Administrar glicose hipertónica e insulina para reverter a 
hipercaliemia (    )
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8. Doente toxicodependente, trazido ao serviço de urgência em coma, 
com frequência respiratória de 8 ciclos/min. Apresentava os seguintes
valores laboratoriais:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

21% 7,23 79 49 27 100 5,4 140

De que alteração se trata?

a) Acidose respiratória aguda descompensada (    )
b) Acidose metabólica descompensada (    )
c) Acidose mista (    )
d) Provável erro laboratorial (    )

9. Após 4 h de ventilação mecânica, o pH do doente, referido na pergunta
anterior, passou de 7,23 para 7,53. Sem aporte de K+, esta variação do
pH condicionará que a caliémia inicial de 5,4 mEq/l se transforme
aproximadamente em:

a) 3,6 mEq/l (    )
b) 7,2 mEq/l (    )
c) 5,1 mEq/l (    )
d) 5,6 mEq/l (    )

10. Doente submetido a ventilação mecânica por ARDS associado a 
septicemia. Apresentava os seguintes valores laboratoriais:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

80% 7,60 28 65 33 96 3,5 140

Qual o diagnóstico mais provável? 

a) Alcalose respiratória descompensada (    )
b) Alcalose metabólica mais acidose respiratória (    )
c) Alcalose mista (    )
d) Alcalose respiratória mais acidose metabólica (    )

11. Doente admitido com pneumonia. A respirar ar ambiente apresentava
os seguintes valores laboratoriais:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

21% 7,52 38 75 24,4 101 4,1 139
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Qual o diagnóstico mais provável? 

a) Alcalose respiratória descompensada (    )
b) Erro laboratorial (    )
c) Alcalose mista (    )
d) Alcalose metabólica descompensada (    )

12. Doente com história de insuficiência renal e DPOC, veio ao serviço de
urgência por aumento da sua dificuldade respiratória. Apresentava os
seguintes valores laboratoriais:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

40% 7,10 60 65 19 100 5,9 138

De que alteração se trata?

a) Acidose respiratória descompensada (    )
b) Acidose metabólica descompensada (    )
c) Acidose mista (    )
d) Provável erro laboratorial (    )

13. Doente com história de DPOC e cor pulmonale crónico, 
habitualmente medicado com broncodilatadores e diurético, veio 
à consulta de rotina, apresentando, na altura, os seguintes valores 
laboratoriais:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

21% 7,42 58 60 37 89 3.5 138

De que alteração suspeita?

a) Acidose respiratória compensada (    )
b) Acidose respiratória mais alcalose metabólica (    )
c) Alcalose metabólica compensada (    )
d) Provável erro laboratorial (    )

14. Doente com septicemia, febre alta, instabilidade hemodinâmica. 
Apresentava os seguintes valores laboratoriais:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

40% 7,37 20 60 11,2 104 3,8 142

Qual o diagnóstico mais provável? 

a) Alcalose respiratória descompensada (    )
b) Acidose metabólica (    )
c) Acidose mista (    )
d) Acidose metabólica mais alcalose respiratória (    )
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15. Na situação referida na pergunta anterior, qual o valor do hiato 
aniónico?

a) 12,2 mEq/l (    )
b) 26,8 mEq/l (    )
c) 14,8 mEq/l (    )
d) 35,2 mEq/l (    )

16. Um doente com SIDA, muito desnutrido, foi internado em cuidados
intensivos por pneumonia extensa muito hipoxemiante. Apresentava
nos exames laboratoriais albumina de 1,8 g/l e um hiato aniónico de 
12 mEq/l.

Considera que:

a) Este valor do hiato aniónico provavelmente esconde uma alcalose
metabólica (    )

b) Este valor do hiato aniónico provavelmente esconde uma acidose
metabólica (    )

c) O valor da albumina sérica não tem interesse na interpretação 
do hiato aniónico (    )

d) Nesta situação, o valor do hiato aniónico deveria ser corrigido 
para 8 (    )

17. Doente com história de diarreia profusa apresentava, na altura da
admissão, os seguintes valores laboratoriais:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

21% 7,28 29 98 15 117 2,8 144

Trata-se mais provavelmente de que situação?

a) Acidose metabólica combinada com alcalose respiratória (    )
b) Acidose metabólica, relacionada perda de HCO3

– (    )
c) Acidose metabólica, relacionada com "gasto" de HCO3

–

como tampão (    )
d) Acidose metabólica, com hiato aniónico aumentado. (    )

18. No doente referido na pergunta anterior, perante a caliémia de 
2,8 mEq/l, com 7,28 de pH, qual a afirmação verdadeira?

a) Logo que corrigida a acidose, o K+ normalizará (    )
b) É um valor perigosamente baixo, dado o grau de acidémia (    )
c) É um valor normal para o grau de acidémia (    )
d) Não está indicado o aporte de K+ (    )
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19. Doente com história de vómitos abundantes, por estenose pilórica.
Antes de ser submetido a intervenção cirúrgica apresentava os 
seguintes valores laboratoriais: 

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

21% 7,59 49 79 48 90 2,8 148

Que alteração do equilíbrio ácido-base diagnostica neste doente?

a) Alcalose metabólica descompensada (    )
b) Alcalose metabólica combinada com acidose respiratória (    )
c) Provável erro laboratorial (    )
d) Alcalose mista (    )

20. Um doente com história de DPOC e cor pulmonale crónico, 
submetido a ventilação mecânica por agudização da sua insuficiência
respiratória, apresentava ao 5o dia de internamento dificuldade no
"desmame" do ventilador. Os valores laboratoriais desse dia 
eram os seguintes:

FiO2 pH PaCO2 PaO2 HCO3
– Cl– K+ Na+

30% 7,46 48 73 44 88 3,8 142

Perante esses resultados, qual a afirmação correcta?

a) O doente apresenta uma acidose respiratória bem compensada (    )
b) A manutenção de um nível elevado de HCO3

– deve-se, 
provavelmente, a uma depleção de Cl– (    )

c) A hipocloremia relaciona-se com uma provável acidose 
metabólica (    )

d) O doente necessita de reforço de terapêutica com diuréticos (    )
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