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Abordagem diagnóstica de um paciente com acidose tubular 
renal hipercalêmica

A physiology-based approach to a patient with hyperkalemic renal 
tubular acidosis

A acidose tubular renal hipercalêmica é uma 
acidose metabólica de ânion gap normal que 
invariavelmente indica anormalidade na se-
creção de íons potássio, amônio e hidrogênio. 
Na prática clínica, está geralmente atribuída 
a um estado de hipoaldosteronismo real ou 
aparente, causado por doenças ou toxici-
dade por drogas. Descrevemos um paciente 
de 54 anos, transplantado hepático, que foi 
admitido com fraqueza muscular associada 
à hipercalemia, potássio plasmático de 9,25 
mEq/L. A investigação adicional revelou aci-
dose tubular renal tipo 4 e importante hipo-
magnesemia com elevada fração de excreção 
de magnésio. A história patológica pregressa 
incluía um diagnóstico recente de Paracocci-
dioidomicose - uma infecção sistêmica fúngi-
ca endêmica que ocorre em algumas partes 
da América do Sul -, e as medicações de uso 
habitual continham sulfametoxazol-trimeto-
prim, tacrolimus e propranolol. No presente 
relato de caso, discutiremos uma abordagem 
clínico-laboratorial para o diagnóstico da aci-
dose tubular renal hipercalêmica, assim como 
da hipomagnesemia, revisando a fisiopatolo-
gia desses transtornos.

Resumo

Hyperkalemic renal tubular acidosis is a 
non-anion gap metabolic acidosis that in-
variably indicates an abnormality in po-
tassium, ammonium, and hydrogen ion 
secretion. In clinical practice, it is usually 
attributed to real or apparent hypoaldo-
steronism caused by diseases or drug 
toxicity. We describe a 54-year-old liver 
transplant patient that was admitted with 
flaccid muscle weakness associated with 
plasma potassium level of 9.25 mEq/L. 
Additional investigation revealed type 4 
renal tubular acidosis and marked hypo-
magnesemia with high fractional excre-
tion of magnesium. Relevant past medi-
cal history included a recent diagnosis of 
Paracoccidioidomycosis, a systemic fun-
gal infection that is endemic in some parts 
of South America, and his outpatient 
medications contained trimethoprim-
sulfamethoxazole, tacrolimus, and pro-
pranolol. In the present acid-base and 
electrolyte case study, we discuss a clinical 
approach for the diagnosis of hyperkale-
mic renal tubular acidosis and review the 
pathophysiology of this disorder.
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IntRodução

A acidose tubular renal (ATR) represen-
ta um grupo de síndromes decorrentes 
de diferentes defeitos de transporte na 
reabsorção de bicarbonato ou na excre-
ção de hidrogênio. Apesar da presença de 
disfunção tubular renal, a taxa de filtra-
ção glomerular (TFG) está relativamente 
preservada na ATR. A condição é caracte-
rizada por acidose metabólica com ânion 
gap (AG) sérico normal ou hiperclorêmica 

associada a AG urinário positivo, e pode 
vir acompanhada de níveis séricos de po-
tássio baixo, normal ou elevado. A ATR 
hipercalêmica, também chamada de ATR 
tipo 4, invariavelmente implica em uma 
secreção anormal de potássio, amônia e 
prótons. Está relacionada a condições que 
afetam: a geração do gradiente elétrico ne-
gativo no lúmen, por meio da reabsorção 
de sódio no ducto coletor (DC); e a amo-
niogênese dentro das células tubulares 
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proximais, em geral atribuída ao hipoaldosteronismo 
real ou aparente. Com o seguinte relato de caso, se-
rá descrita a abordagem para um paciente com grave 
ATR hipercalêmica e com hipomagnesemia, desta-
cando os mecanismos fisiopatológicos e os postos-
-chave para os diagnósticos.

RelAto de cAso

HistóRia ClíniCa e exames laboRatoRiais iniCiais

Um homem de 54 anos, submetido a transplante de 
fígado há dois anos para tratamento de doença he-
pática em estágio terminal causado por cirrose alco-
ólica, foi admitido devido a uma fraqueza muscular 
progressiva de 4 semanas, que envolvia as extremida-
des inferiores e superiores. Ele não conseguia andar 
sozinho, e o exame físico revelou fraqueza dos mús-
culos proximais (2/5 de grau de força), sem hipotrofia 
ou déficit sensitivo. Ele estava hidratado, tinha ritmo 
cardíaco regular (60 bpm), pressão arterial de 120/80 
mmHg e exame pulmonar e abdominal sem altera-
ções dignas de nota. O paciente não tinha anteceden-
tes de hipertensão, diabetes mellitus ou doença renal. 
Ele também relatou que há cerca de seis meses havia 
iniciado tratamento com sulfametoxazol-trimetoprim 
devido ao aparecimento de nódulos difusos na pele 
e tecido subcutâneo, cuja biópsia revelou paracocci-
dioidomicose (PCM). Outros medicamentos de uso 
habitual incluíam propranolol, para prevenção de 
sangramento varicoso esofágico, e tacrolimus, para 
profilaxia da rejeição do enxerto.

Os exames laboratoriais iniciais (Tabela 1) mos-
traram hipercalemia grave (9,25 mEq/L), e o eletro-
cardiograma revelou ondas T apiculadas, ondas P 
alargadas e achatadas, intervalo PR prolongado e 
complexo QRS alargado, como ilustrado na Figura 
1A. As prioridades iniciais foram: medida para estabi-
lização imediata da membrana do cardiomiócito com 
injeção intravenosa de 10 ml de gluconato de cálcio 
a 10% durante dois minutos; e o shift de potássio do 
extra para o intracelular por meio de injeção intrave-
nosa de insulina com glicose (10 unidades de insulina 
regular + 100 mL de glicose 50% em 30 minutos), 
bicarbonato de sódio 8,4% (150 mEq IV em 30 minu-
tos) e inalação de beta-agonistas (fenoterol 20 gotas 
= 5 mg). Após essas intervenções, o eletrocardiogra-
ma normalizou (Figura 1B). A expansão de volume 
com soro fisiológico 0,9% (2L em 2 horas), seguida 
de injeção EV de 40 mg de furosemida, gerou alto 

volume urinário, que contribuiu para a eliminação do 
potássio corporal. Devido à persistência de acidose 
grave, foi realizada outra infusão com 100 mEq de 
bicarbonato. E, pelo início de ação lento, a resina de 
troca intestinal, poliestirenossulfonato de cálcio, foi 
posteriormente administrada (30g por via oral, três 
vezes ao dia).

investigação adiCional

Assim que a hipercalemia foi identificada e as inter-
venções terapêuticas iniciadas, uma amostra de urina 
foi prontamente coletada. É importante enfatizar que, 
quando um distúrbio eletrolítico é detectado, uma 
amostra de urina deve ser imediatamente coletada, 
uma vez que as intervenções terapêuticas podem al-
terar o pH e as concentrações de eletrólitos na urina, 
possivelmente distorcendo as interpretações corretas 
e o diagnóstico. Em geral, a análise bioquímica da 
urina na emergência é realizada em curto período de 
tempo, dentro de uma hora, podendo ser útil para 
orientar o correto diagnóstico e tratamento.

Conforme ilustrado na Tabela 1, a gasometria 
arterial revelou importante acidose metabólica com 
AG sérico normal (plasma [Na+] - [HCO3-] - [Cl-]). A 
amostra de urina com pH de 5,0 indicava uma acidifi-
cação urinária aparentemente normal para o contex-
to, porém, o AG urinário (urina [Na+] + [K+] - [Cl-]) 
foi positivo (+18). O gradiente transtubular de potás-
sio calculado foi de 2,3 (TTKG = [K+

urina * Osmplasma]/
[K+ plasma * Osmurina]). A osmolalidade da urina pode 
ser estimada utilizando a seguinte fórmula: Osmurina = 
(2 * [Na+

mEq/L + K+
mEq/L]) + (Glicosemg/dL/18) + (Uréiamg/

dL/6). A fração de excreção de magnésio foi de 9%, 
calculada por FEMg% = 100 * [Mg+2

urina x Crplasma] 
/ [0.7 * Mg+2

plasma x Crurina]. A concentração sérica de 
magnésio é multiplicada por 0,7, visto que apenas o 
magnésio na forma ionizada é filtrado pelo rim.

Haja vista tratar-se de hipercalemia por déficit de 
secreção renal, sem redução da TFG, foram necessárias 
análises da atividade da aldosterona e da renina plasmá-
ticas. O cortisol sérico, o ACTH plasmático e a tomogra-
fia computadorizada (TC) de abdome foram indicados, 
uma vez que a PCM é conhecida por envolver as glându-
las suprarrenais. A nefrotoxicidade induzida por drogas 
também foi evocada como um possível diagnóstico, en-
tão os medicamentos acima mencionados foram tempo-
rariamente suspensos e o imunossupressor tacrolimus foi 
substituído pelo micofenolato.
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Sangue Na internação Dia 2 --> Dia 5 Faixa de Referência

Creatinina (mg/dL) 1,8 1,5 -- > 0,8 0,7-1,2

Uréia (mg/dL) 115 84 -- > 32 10-50

Cálcio (mg/dL) 9,79 8,8-10,5

Cloreto (mEq/L) 113 98-106

Magnésio (mg/dL) 1,4 1,2 -- > 1,6 1,8-2,4

Potássio (mEq/L 9,25 5,8 -- > 4 3,5-5,1

Sódio (mEq/L) 137 135-145

Hemoglobina glicada (%) 5,5 < 6

Gasometria arterial

pH 7,247 7,35-7,45

pCO2 (mmHg) 23,7 35-40

HCO3 (mEq/L) 12,7 19 -- > 21 22-26

Gap aniônico (mEq/L) 11,3 10 ± 2

Atividade da renina (ng/mL/h) 9,2 0,2-3,3

Aldosterona (ng/dL) 13,8 2,5-39,2

Cortisol basal (µg/dL) 7,8 6,2-19,4

ACTH (pg/dL) 10 < 46

Nível de tacrolimus (ng/dL) 27,8 5-7

Urina (spot)

pH 5,0 4,5-8

Sódio (mEq/L) 117 20-110

Cloreto (mEq/L) 130 55-125

Potássio (mEq/L) 31 12-62

TTKG 2,3 ~ 4-6

Fe Mg (%) 9 2-4

Gap aniônico (mEq/L) + 18 negativo

tAbelA 1 paRâmetRos laboRatoRiais

Figura 1. (A) Eletrocardiograma de pré-tratamento com onda T 
apiculada, achatamento da onda P, intervalo PR prolongado e 
alargamento do complexo QRS. (B) Eletrocardiograma pós-tratamento 
com normalização da onda-T e dos intervalos PR e QRS.

dIAgnóstIco

atR HipeRCalêmiCa e peRda Renal de magnésio

AcompAnhAmento clínico

Conforme mostrado na Tabela 1, houve redução 
progressiva e significativa dos níveis plasmáticos de 
potássio, e não houve necessidade de diálise. A fun-
ção renal retornou aos valores basais após cinco dias. 
Uma avaliação adicional excluiu a hipótese de insufi-
ciência suprarrenal associada à PCM, apesar da iden-
tificação de um nódulo na suprarrenal à TC. O nível 
de aldosterona foi inapropriado para a hipercalemia, 
e o principal fator causal foi o elevado nível de tacro-
limus (Tabela 1). Durante o seguimento, o trimeto-
prim e o propranolol foram reintroduzidos, seguidos 
pelo tacrolimus (redução da dose de 4 para 1 mg por 
dia), e não foram evidenciados novos distúrbios nos 
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Figura 2. Interação entre excreção de potássio, prótons e amoniogênese. A reabsorção de sódio pelo transportador ENAC nas células principais, 
estimulada pela Na+/K+-ATPase, cria um gradiente transepitelial de voltagem, com a luz tubular negativa, que é crítico para a excreção de potássio 
(pelo ROMK) e próton (pela H-ATPase) no ducto coletor (DC). A excreção de H+ também requer o tampão amônia, que impede acentada queda 
no pH urinário. A amônia é produzida nas células proximais a partir da glutamina, e atinge o fluido tubular como NH4+. Depois, ele é reabsorvido 
no ramo ascendente espesso da alça de Henle até o interstício, e então secretado como NH3 no DC pelas células intercaladas α em paralelo com 
o H+. A aldosterona (ALDO) é um pivô desses processos, estimulando a reabsorção de sódio e a amoniogênese. A deterioração da atividade 
dos transportadores ENAC e/ou Na+/K+-ATPase, a redução da quantidade de sódio chegando ao DC e a redução da produção de amônia são os 
principais mecanismos envolvidos na patogênese da acidose tubular renal de tipo 4. MR: receptor de mineralocorticoide.

níveis plasmáticos de potássio, bicarbonato ou tacro-
limus. A seguir, serão discutidos os diagnósticos dife-
renciais para o caso, detalhando a compreensão da 
ATR hipercalêmica e da hipomagnesemia.

dIscussão

O caso apresentado ilustra uma típica acidose meta-
bólica com AG normal ou hiperclorêmica. As causas 
renais ou extrarrenais para esse distúrbio podem ser 
diferenciadas pelo AG urinário. Este representa repre-
senta uma medida indireta da excreção dos cátions 
amônio não medidos (NH4+), que constituem o sis-
tema tampão mais importante na urina para excretar 
H+ durante uma sobrecarga ácida. Quando os rins 
não excretam NH4+ corretamente, o AG da urina se 
torna positivo, sugerindo que a ATR é a causa da aci-
dose metabólica hiperclorêmica.1

Entre os tipos de ATR, apenas o tipo 4 cursa com 
hipercalemia. Por outro lado, o tipo 2 (proximal) e 
tipo 1 (distal) ocorrem com níveis de potássio plas-
máticos normais ou baixos. O TTKG é uma ferra-
menta clinicamente útil para estimar o “gradiente” 

de concentração de potássio entre o capilar peritubu-
lar e o lúmen tubular no nível do DC cortical. Um 
TTKG inferior a 8 em um paciente com hipercale-
mia indica que a secreção de potássio pelo rim está 
comprometida.2,3

Em circunstâncias normais, a reabsorção de só-
dio no DC, impulsionada pela aldosterona, gera um 
gradiente elétrico transepitelial, com lúmen negativo, 
necessário para estimular a secreção de potássio e 
hidrogênio pelas células principais e α -intercaladas, 
respectivamente (Figura 2). Além disso, a secreção de 
prótons requer uma secreção em paralelo de NH3, 
e sua protonação para NH4+, de modo a fornecer 
adequado tamponamento. A amônia é produzida 
nos túbulos proximais por deaminação da glutamina, 
atingindo a medula renal pelo transportador NKCC 
na alça de Henle. Depois, é secretada na urina no 
néfron distal. Além de estimular os transportadores 
Na+/K+-ATPase, ENaC e H-ATPase, a aldosterona 
desempenha um papel fundamental na amoniogêne-
se.2,4,5 Qualquer interferência nessas vias pode levar 
à ATR hipercalêmica. As etiologias e os mecanismos 
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Figura 3. Classificação fisiopatológica e etiologias dos distúrbios associados à acidose tubular renal hipercalêmica e hiperclorêmica. PHA: 
pseudohipoaldosteronismo; DC: duto coletor; MR: receptor de mineralocorticoide. a = O defeito de voltagem causa relativa “resistência” à 
aldosterona no DC, mas não interfere com sua ação na amoniogênese nas células proximais; b = Outros: a hipercalemia devido a essas causas 
pode estar relacionada ao hipoaldosteronismo hiporreninêmico e/ou a um defeito direto na geração do gradiente de voltagem no DC.

fisiopatológicos da ATR tipo 4 estão brevemente re-
visados na Figura 3.

O pH urinário depende da concentração de H+ e 
da quantidade do tampão amônia. Uma resposta re-
nal normal à acidemia inclui a capacidade de produzir 
urina com pH tão baixo quanto 5,0. Assim, um défi-
cit de secreção de prótons tende a deixar a urina com 
pH inapropriadamente alto (> 5,5), apesar da acidose 
sistêmica. No entanto, mesmo havendo redução na 
secreção de H+, o pH da urina pode permanecer abai-
xo de 5,5 se uma redução ampla do tampão amônia 
ocorrer simultaneamente. Nessa circunstância, a in-
terpretação de uma acidificação urinária adequada 
será equivocada.6

Sabe-se que a hipercalemia aumenta o pH intrace-
lular por trocar íons potássio do extra com prótons 
do intracelular. Isto reduz a atividade das enzimas en-
volvidas na amoniogênese e, portanto, pode por si só 
levar à acidose. Porém, isso geralmente não reduz o 
pH da urina abaixo de 5,5. Todavia, quando outro 
fator além da hipercalemia reduz a produção e a ex-
creção de amônia durante a acidose, como observa-
do no hipoaldosteronismo real ou aparente, o pH da 

urina é reduzido abaixo de 5,5. Portanto, os pacientes 
com deficiência/resistência de aldosterona podem cur-
sar com o pH urinário aparentemente apropriado (< 
5,5) durante à acidemia, e essa característica é extre-
mamente útil para distinguir das outras causas ATR 
hipercalêmica, as chamadas dependentes de voltagem, 
que cursam com pH da urina > 5,5 (Figura 4).1,2,6

Curiosamente, no nosso caso, a primeira urina co-
letada apresentou pH de 5,0, sugerindo deficiência/
resistência de aldosterona, conforme demonstrado 
na Figura 4. A atividade da renina plasmática estava 
aumentada, enquanto a concentração plasmática de 
aldosterona estava dentro dos valores de referência 
(Tabela 1). Quando o potássio está elevado, a con-
centração de aldosterona deve estar pelo menos três 
vezes maior.6 Assim, um nível de aldosterona de 13,8 
ng/ dL é uma resposta hormonal sub-ótima, conside-
rando um potássio plasmático de 9,25 mEq/L. Além 
disso, três meses após a resolução da acidose, quando 
o potássio plasmático estava normal, a aldosterona 
plasmática estava em 39,1 ng/dL. Esses dados corro-
boram a existência de um hipoaldosteronismo relati-
vo e transitório.
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Figura 4. Abordagem clínica para o diagnóstico de ATR hipercalêmica com base no pH urinário. Adaptado da referência 1. *Antagonismo, redução 
ou mutação no receptor de mineralocorticoide.

A PCM é a principal micose sistêmica no Brasil, 
causada pelo fungo dimórfico Paracoccidioides bra-
siliensis, que afeta predominantemente os pulmões, 
mas pode se disseminar nas mucosas, na pele, nos lin-
fonodos e nas glândulas suprarrenais. A frequência de 
envolvimento suprarrenal na PCM varia de 2,9% a 
48% entre os diferentes estudos clínicos, mas, em re-
latos de necropsia, a invasão da glândula pode chegar 
a 85% a 90% dos casos.7 A hipercalemia grave em 
um paciente com diagnóstico prévio de PCM poderia 
ser explicada pela doença de Addison. Embora a TC 

de abdome tenha apresentado um nódulo mal-defini-
do na suprarrenal esquerda (3,1 x 1,9mm), não houve 
sintomas como hipotensão, dor abdominal, hipoglice-
mia ou hiperpigmentação cutânea. Além disso, os ní-
veis séricos de cortisol e ACTH estavam normais e o 
nível de aldosterona tornou-se normal após a retirada 
das medicações. Assim, a hipótese de hipoaldostero-
nismo associado à PCM tornou-se improvável.

A hipercalemia e a ATR são complicações co-
muns que afetam os receptores de transplante que 
recebem terapia imunossupressora com inibidores 
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da calcineurina (INC), tais como ciclosporina e ta-
crolimus.8,9 Os mecanismos desses efeitos adversos 
são múltiplos, e estão relacionados aos níveis séricos 
dos INC. O mais importante parece estar relaciona-
do a inibição da Na+/K+-ATPase basolateral no DC,10 

que por sua vez irá interferir na reabsorção de sódio 
através do ENaC. Consequentemente, não haverá 
formação do gradiente de voltagem negativo na luz 
tubular, reduzindo as secreções de potássio e hidro-
gênio, o chamado mecanismo voltagem-dependente 
(Figura 2). A estimulação do cotransportador NCC, 
o aumento da reabsorção do cloreto paracelular e a 
inibição do canal ROMK no néfron distal, através de 
alterações nas quinases WNK, podem agravar esse 
efeito.11 Sugere-se também que a hipercalemia indu-
zida pelos INC é, em parte, causada por vazamento 
celular de K+, uma vez que a atividade da Na+/K+-
ATPase fica reduzida na membrana dos eritrócitos, 
e os canais de secreção de K+ aumentam quando es-
sas células são incubadas com INC.12 Os INC podem 
reduzir a produção/secreção de aldosterona por ação 
direta na glândula suprarrenal, ou através da redução 
de renina. Além disso, podem criar resistência à ação 
da aldosterona, reduzindo a expressão do receptor de 
mineralocorticoide.13-15 Finalmente, os INC inibem a 
polimerização da proteína hensina, responsável pela 
conversão de células ᵦ-intercaladas, secretoras de bi-
carbonato, em células a-intercaladas, secretoras de H+ 
durante a acidose metabólica.11

Conforme o exposto, o acentuado aumento do 
nível sérico de tacrolimus neste caso (Tabela 1) po-
de explicar a ATR hipercalêmica pela interferência 
nos mecanismos de geração de voltagem, na bom-
ba de prótons (H-ATPase) e na geração de amônia 
(Figura 3). A redução da amoniogênese deve-se ao 
inapropriado nível de aldosterona ou por resistên-
cia à sua ação, e pela própria hipercalemia, que em 
conjunto são responsáveis pelo baixo pH urinário à 
admissão. Um déficit de Na+ nos seguimentos distais 
do néfron não pareceu ser o problema, porque houve 
excreção abundante desse cátion (UNa =117mmol/L), 
e a pronta resposta da hipercalemia à infusão de bi-
carbonato aponta para um defeito na geração de um 
gradiente eletroquímico favorável no DC cortical 
como a causa da síndrome. Esses achados estão em 
sintonia com os dados obtidos por Kamel et al., no 
qual, no qual o TTKG aumentou significativamente 
após a bicarbonatúria induzida pela administração 

de bicarbonato ou acetazolamida, mas não se norma-
lizou após a administração de mineralocorticoides, 
indicando insensibilidade do túbulo à aldosterona.16

A injúria renal relacionada à nefrotoxicidade agu-
da causada por INC pode ser reversível, e ocorre de-
vido à vasoconstrição das arteríolas aferentes. Isso 
resulta de um aumento nos fatores vasoconstritores, 
que incluem endotelina e tromboxano, e ativação do 
sistema renina-angiotensina, bem como uma redução 
de fatores vasodilatadores, como prostaciclina, pros-
taglandina E2 e óxido nítrico.10 Esse tipo de acome-
timento renal pode explicar a elevada razão ureia/
creatinina, sugestivo de lesão pré-renal, e os altos ní-
veis de renina, conforme descrito na Tabela 1. Além 
disso, demonstra os diferentes padrões de resposta na 
atividade de renina plasmática com os INC, já que 
o hipoaldosteronismo hiporreninêmico também pode 
ser encontrado. Assim, sob certas condições, dosagem 
e duração no uso dessas medicações, o perfil de renina 
pode mudar.17 A renina elevada fortalece a hipótese 
de uma redução direta da produção/secreção de al-
dosterona pelo alto nível sérico de tacrolimus. Além 
disso, é importante enfatizar que a TFG está relati-
vamente preservada nos diferentes tipos de ATR, e o 
grau de disfunção renal encontrado no presente caso 
não pode ser imputado como um fator causal para 
hipercalemia.

A hipomagnesemia é uma complicação frequen-
temente negligenciada dos INC no seguimento dos 
pacientes transplantados. Esses fármacos induzem a 
perda renal de magnésio, por meio da redução da ex-
pressão de paracelina-1 (claudina-16) nas células da 
porção espessa da alça de Henle, e do transportador 
TRPM6 no túbulo distal.10,18 Curiosamente, na prá-
tica clínica, a hipomagnesemia geralmente corre em 
paralelo à hipocalemia, uma vez que, na deficiência 
de magnésio, os canais ROMK deixam de ser inibidos 
pelo magnésio, aumentando a secreção de potássio.19 
No entanto, o aparente paradoxo de hipercalemia e 
hipomagnesemia concomitantes pode ser detectado 
na toxicidade renal pelos INC. Outro fato relevante é 
que os bloqueadores de aldosterona e do ENaC previ-
nem a perda renal de Mg por aumentar o potencial de 
membrana negativo nas células do néfron distal, e pa-
cientes com hipoaldosteronismo tendem a cursar com 
hipermagnesemia.20 Assim, a presença de hipomagne-
semia associada à elevada FEMg (> 4%) na admissão 
foi um achado-chave que sugeriu ser o tacrolimus a 
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possível causa da hipercalemia/hipoaldosteronismo, 
em vez da suposta insuficiência adrenal pela PCM. 
Além disso, a hipomagnesemia pode ter contribuído 
para a nefrotoxicidade aguda causada pelo INC por 
agravar a vasoconstrição renal.10,21

Os betabloqueadores têm sido descritos como 
uma causa potencial da acidose do tipo 4, mediada 
pelo hipoaldosteronismo hiporreninêmico.22 No en-
tanto, os níveis elevados de renina, neste caso, elimi-
nam a possibilidade da participação do propranolol 
como fator causal.

O trimetoprim é um antibiótico bacteriostático que 
tem sido relacionado à indução de hipercalemia pela 
inibição competitiva do transportador ENaC, de for-
ma idêntica ao diurético poupador de potássio amilo-
ride. Além disso, esse medicamento também diminui a 
atividade da Na+/K+-ATPase no DC cortical.23 Assim, o 
trimetoprim limita a formação de um gradiente elétri-
co negativo na luz no DC, necessário para a excreção 
transepitelial de potássio e hidrogênio, semelhante ao 
tacrolimus. Um relato de caso prévio também especu-
lou que o trimetoprim pode ter efeito sobre o eixo da 
suprarrenal, possivelmente inibindo a síntese/liberação 
de aldosterona, já que o nível de aldosterona foi ina-
dequado diante da condição de hipercalemia.24 Assim, 
o trimetoprim pode ter desempenhado um papel adju-
vante na indução de hipercalemia neste caso.

Em resumo, a nefrotoxicidade por drogas e do-
enças como diabetes e outras condições associadas à 
redução da produção de renina ou aldosterona são 
as principais causas de ATR hipercalêmica na práti-
ca clínica. Deve-se ressaltar que o pH urinário repre-
senta um fator-chave que pode auxiliar o diagnóstico 
diferencial da doença, sugerindo déficit/resistência de 
aldosterona como fator causal quando < 5,5. Os clíni-
cos devem estar atentos à hipercalemia grave, acidose 
e hipomagnesemia, que poderão surgir durante o cur-
so do tratamento com os INC. Além disso, enfatiza-
mos que a combinação de INC com outras drogas, 
como o trimetoprim, pode drasticamente precipitar e 
agravar a hipercalemia.
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