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RESUMO 
 

 

A acidose metabólica tem complexas e múltiplas etiologias em pacientes em 
hemodiálise (HD), como os ânions não-mensuráveis e a hipercloremia. O objetivo 
desse estudo foi de observar a influência do cloro no dialisato no controle da acidose 
metabólica dessa população. O estudo de intervenção aberto foi realizado em único 
centro de diálise na cidade de Fortaleza, no período de abril a julho de 2009. Trinta 
pacientes foram submetidos a uma concentração de cloro no dialisato de 111 mEq/L 
por quatro semanas, e depois a uma concentração de 107 mEq/L por mais quatro 
semanas. Sangue arterial foi colhido imediatamente antes da segunda sessão de 
diálise da semana, de acordo com a fase do estudo, e a abordagem de              
físico-química de Stewart foi aplicada.  O “gap” de íons fortes (SIG) diminuiu            
(7.5±2.0 mEq/L vs. 6.2± 1.9 mEq/L, p=0.006) e o excesso de base standard (SBE) 
aumentou após o uso de do dialisato com menor concentração de                        
cloro (-6.64±1.7 vs. -4.73±1.9, p<0.0001). A variação do SBE (∆SBE) teve uma 
correlação inversa com a variação do SIG (∆SIG) entre as fases do estudo              
(r= -0.684, p<0.0001) e não teve correlação com a variação do cloro (∆cloro). Ao 
aplicar o modelo de Stewart, a menor contração de cloro no dialisato pode interferir 
no controle da acidose metabólica em pacientes em HD, surpreendentemente por 
efeitos nos ânions não-mensuráveis. 
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ABSTRACT 
 

 

Metabolic acidosis has multiple etiologies in hemodialysis (HD) patients, such as 
hyperchloremia. The aim of this study was to observe the influence of chloride 
dialysate on metabolic acidosis control in this population. The open label 
interventional study  was conducted in a single dialysis center in Fortaleza, from April 
to July 2009.  Thirty patients underwent a chloride dialysate of 111mEq/l for 4 weeks, 
and thereafter to a chloride dialysate of 107mEq/l for over 4 weeks. Arterial blood 
was drawn immediately before the midweek dialysis session, according to the phase, 
and the Stewart physico-chemical approach was applied.  The strong ion gap (SIG) 
decreased (7.5±2.0mEq/L vs. 6.2±1.9, p=0,006) and standard base excess (SBE) 
increased after use of a lower chloride dialysate (-6.64±1.7mEq/L vs. -4.73±1.9, 
p<0.0001). ∆SBE had an inverse correlation with ∆SIG between phases of the study 
(r= -0.684, p<0. 0001) and had not correlation with ∆chloride. Applying the Stewart's 
model, lower chloride dialysate could interfere on metabolic acidosis control in HD 
patients, surprisingly by effects in unmeasured anions. 

 

 

 

 

Keywords: Metabolic acidosis. Chloride dialysate. Hemodialysis. Stewart Model. 
 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

DRC Doença renal crônica 

K/DOQI Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

RFG  Ritmo de filtração glomerular 

IR  Insuficiência renal 

TRS  Terapêutica renal substitutiva 

HD Hemodiálise 

ACTH  Hormônio adrenocorticotrófico 

IGF-I  Insulin- like growth factor-I 

T3  Triidotironina 

T4  Tetraiodotironina 

PTH  Paratormônio 

BCKAD Branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase 

IL-6  Interleucina-6 

TNF-α  Tumor necrosis factor-α 

GH  Hormônio do crescimento 

DP  Diálise Peritoneal 

SBE  Standard base excess 

SID  Strong íon difference 

BE  Excesso de base 

ATOT  Concentração total de ácidos fracos 

SIDe  Effective strong íon difference 

SIDa  Apparent strong íon difference 

SIG  Strong íon gap 

COMEPE Comitê de Ética Médica em Pesquisa 

UFC  Universidade Federal do Ceará 

Kt/V eq Kt/V equilibrado 

nPCR  Normalized protein catabolic rate 

NUS  Nitrogênio uréico sérico 

 



9 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

1 Representação esquemática das fases do estudo até sua 
conclusão................................................................................................... 

 

45 

2 Esquema da coleta das amostras sanguíneas em correspondência às 
fases do estudo.......................................................................................... 

 

47 

3 Gráfico expressando o excesso de base standard (SBE) quando 
comparadas as fases de cloro no dialisato de 111 mEq/L e cloro no 
dialisato de 107 mEq/L.............................................................................. 

 
52 

4 Gráfico comparando níveis séricos de sódio dos pacientes nas fases de 
cloro no dialisato de 111 mEq/L e cloro no dialisato de 107 
mEq/L........................................................................................................ 

 
52 

5 Gráfico comparando níveis de cloro sérico entre as fases do 
estudo........................................................................................................ 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

1 Alterações clínicas e laboratoriais relacionadas à acidose metabólica 
em pacientes com DRC............................................................................. 

 

24 

2 Definição dos determinantes ácido-básicos utilizados na análise 
físico-química............................................................................................. 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

1 Estadiamento e classificação da doença renal crônica........................... 17 

2 Padrões ácido-básicos observacionais................................................... 29 

3 Características dos pacientes em hemodiálise....................................... 50 

4 Comparação das variáveis ácido-básicas depois do uso do dialisato 
com concentração de cloro de 111 mEq/L e de 107mEq/L 
(n=30)..................................................................................................... 

 
53 

5 Correlação entre a variação do SBE (∆sbe) depois do uso do cloro no 
dialisato de  111 mEq/L e 107 mEq/L e as variações (∆) dos 
determinantes ácido-básicos................................................................. 

 
54 

6 Comparação entre os componentes que podem interferir na acidose 
metabólica de pacientes em hemodiálise nas fases de cloro no 
dialisato na concentração de 111 mEq/L e de 107 
mEq/L..................................................................................................... 

 
58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................... 14 

2 REVISÃO DA LITERATURA................................................................. 16 

2.1 Doença Renal Crônica: Definição, Classificação e Epidemiologia. 16 

2.2 Doença Renal Crônica e Acidose Metabólica................................... 18 

2.3 Efeitos da Acidose Metabólica em Pacientes com Doença Renal 
Crônica.................................................................................................. 

 

21 

2.4 Equilíbrio Ácido-Básico em Pacientes em Diálise............................ 25 

2.5 Metodologias para Caracterização do Status Ácido-Básico........... 27 

2.5.1 Classificação e quantificação dos distúrbios Ácido-Básicos................. 27 

2.5.1.1 Henderson-Hasselbach - Metodologia Tradicional................................ 27 

2.5.1.2 Excesso de base.................................................................................... 29 

2.5.1.3 Teoria de Stewart: Modelo Físico-Químico............................................ 30 

2.5.2 Análise físico-química no equilíbrio ácido-básico: participação renal.. 35 

2.5.3 Caracterização do status ácido-básico em pacientes em hemodiálise 37 

3 PERGUNTA DE PARTIDA.................................................................... 39 

4 HIPÓTESES CONSIDERADAS............................................................ 40 

5 OBJETIVOS........................................................................................... 41 

5.1 Objetivo Geral....................................................................................... 41 

5.2 Objetivos Específicos.......................................................................... 41 

6 PACIENTES E MÉTODOS.................................................................... 42 

6.1 Delineamento do Estudo..................................................................... 42 

6.2 Pacientes em Hemodiálise.................................................................. 46 

6.3 Coleta de Sangue................................................................................. 46 

6.4 Interpretação Quantitativa da Análise Ácido-Básica........................ 48 

6.5 Adequação Dialítica e Catabolismo Protéico.................................... 48 

6.6 Análises Estatísticas........................................................................... 49 

 

 



13 

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  ........................................................... 50 

7.1 Características dos Pacientes em Hemodiálise................................ 50 

7.2 Variáveis Ácido-Básicas dos Pacientes em Hemodiálise................ 51 

7.3 Influência dos Ânions Não-Mensuráveis no Excesso de Base....... 54 

7.4 Potenciais Componentes Envolvidos no Controle da Acidose 
Metabólica de Pacientes em Hemodiálise......................................... 

 

56 

8 CONCLUSÃO........................................................................................ 59 

REFERÊNCIAS.................................................................................................... 60 

APÊNDICES........................................................................................................ 70 

ANEXO................................................................................................................. 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

A acidose metabólica é uma característica comum na doença renal 

crônica, piorando progressivamente com a perda da função renal. Nos pacientes em 

programa de hemodiálise regular, cerca de metade a um terço apresentam 

bicarbonato sérico abaixo de 22 mEq/L(URIBARRI et al.,1999; CHAVEAU et al., 

2000). Nesses pacientes, a acidose metabólica tem efeitos deletérios na 

osteodistrofia renal, inflamação e status nutricional (SOUNAN et al., 2006). 

Um número de potenciais determinantes da acidose metabólica tem sido 

proposto nos pacientes em hemodiálise, como a produção de ácidos endógenos, 

administração de álcalis, remoção de ácidos por função renal residual, neutralização 

de ácidos por tampões, diluição do bicarbonato sérico por ganho de fluido no 

período interdialítico e perda de bicarbonato nas fezes (GENNARI, 2004; SOUNAN 

et al., 2006). 

Os determinantes reais da acidose na população hemodialítica podem ser 

reanalisados através do modelo físico-químico proposto por Stewart, o qual coloca o 

princípio da dissociação da água no centro do status ácido-básico dos fluidos 

corporais. Esse modelo de análise das desordens ácido-básicas incorpora a lei da 

Ação das Massas, a Conservação das Massas e a Eletroneutralidade (COREY, 

2005; KELLUM, 2005). 

O plasma humano é, portanto, considerado como uma solução complexa 

e constituída por íons dissociados completamente (“íons fortes” como sódio, 

potássio, cloro e lactato), ácidos “fracos” parcialmente dissociados (como albumina e 

fosfato), e ácidos voláteis “tampões” (carbonato). Desse modo, o pH é determinado 

por três variáveis independentes: pressão parcial do gás carbônico (PaCO2), 

diferença entre cátions “fortes” e ânions “fortes” (diferença de íons fortes ou SID) no 

plasma, e a concentração sérica total de tampões ácidos “fracos” não-voláteis, como 

albumina e fosfato; sendo o bicarbonato considerado uma variável dependente 

(FIGGE; MYDOSH; FENCL, 1992). 
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Estudos transversais utilizando essa metodologia de Stewart foram 

propostos para caracterização físico-química de pacientes críticos (DONDORP et al., 

2004; KAPLAN; KELLUM, 2004).  Da mesma forma, recentemente, trabalhos tem 

mostrado que os componentes envolvidos na acidose metabólica de pacientes em 

hemodiálise vão além do acúmulo de ânions não mensuráveis, sendo demonstrada 

a presença da hipercloremia e da hiperfosfatemia como fatores envolvidos nessa 

desordem ácido-básica (LIBORIO; DAHER; DE CASTRO, 2008). 

Desde que o íon cloro é um dos múltiplos fatores envolvidos na acidose 

metabólica em pacientes em hemodiálise, foi decidido estudar uma das principais 

fontes desse ânion: a solução de diálise ou o dialisato. O presente estudo, portanto, 

através do prisma físico-químico e de uma forma inédita, pretende observar a 

influência do cloro do dialisato no controle da acidose metabólica de pacientes em 

hemodiálise.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  Doença Renal Crônica: Definição, Classificação e Epidemiologia 

A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal e perda 

progressiva e irreversível da função dos rins (glomerular, tubular e endócrina) 

(ROMÃO JR, 2004). Como critérios para sua definição, a National Kidney 

Foundation através do Kidney Disease  Outcomes Quality Initiative (K/DOQI)              

(NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2002), estabeleceu que a DRC era definida 

como: (1) lesão renal presente por um período superior ou igual a 3 meses, devido a 

anormalidades estruturais ou funcionais dos rins, com ou sem diminuição do ritmo de 

filtração glomerular (RFG), conforme alterações sanguíneas, urinárias ou por 

exames de imagem; ou (2) RFG < 60ml/min/1,73 m2 por um período ≥ 3 meses, com 

ou sem lesão renal. 

Para efeitos clínicos, epidemiológicos e conceituais, a DRC é dividida em 

seis estágios funcionais, de acordo com o grau de função renal do paciente 

(ROMÃO JR, 2004). Estes estágios são (Tabela 1): 

- Fase de função renal normal sem lesão renal: inclui pacientes com grupo de 

risco para desenvolvimento da doença renal crônica (hipertensos, diabéticos, história 

familiar de diabetes mellitus e/ou hipertensão arterial ou portadores de DRC), que 

ainda não desenvolveram lesão renal. 

- Fase de lesão com função renal normal: corresponde às fases iniciais de lesão 

renal, com RFG preservado, ou seja, com RFG > 90 ml/min/1,73 m2. 

- Fase de insuficiência renal funcional ou leve: início da perda funcional renal. Os 

níveis de uréia e creatinina plasmáticos ainda são normais, não havendo sinais ou 

sintomas clínicos importantes de insuficiência renal. Somente métodos acurados de 

depuração renal irão detectar essas anormalidades. O RFG está entre 60 e 89 

ml/min/1,73 m2. 



17 

 

- Fase de insuficiência renal laboratorial ou moderada: apesar de sinais e 

sintomas da uremia possam estar presentes de maneira discreta, o paciente 

mantém-se clinicamente estável. A avaliação laboratorial já demonstra níveis 

elevados de uréia e creatinina plasmáticos. Nesta fase, o RFG fica compreendido 

entre 30 e 59 ml/min/ 1,73 m2. 

- Fase de insuficiência renal clínica ou grave: a síndrome urêmica está presente 

(náuseas, vômitos, adinamia, edema, hipertensão arterial, anemia). Corresponde à 

faixa de RFG entre 15 a 29 ml/min/1,73 m2. 

-Fase terminal de insuficiência renal crônica: corresponde a faixa de RFG na qual 

os rins perdem o controle do meio interno. Nesta fase o paciente se encontra 

extremamente sintomático, sendo opções terapêuticas os métodos de depuração 

artificial do sangue (diálise peritoneal ou hemodiálise) ou transplante renal. O RFG 

está inferior a 15 ml/min/1,73 m2. 

 

Tabela 1-  Estadiamento e classificação da doença renal crônica 
 

 
Estágio 

 
Filtração glomerular 

(ml/min) 

 
Grau de insuficiência renal 

0 >90 Grupos de risco para DRC/ ausência de lesão renal 

1 >90 Lesão renal com função normal 

2 60-89 IR leve ou funcional 

3 30-59 IR moderada ou laboratorial 
 

4 
 

15-29 IR severa ou clínica 

5 <15 IR terminal ou dialítica 

Fonte: Adaptado de Romão Jr, 2004. 
*DRC, doença renal crônica; IR, insuficiência renal 
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O número de pacientes portadores de DRC está aumentando em todo o 

mundo. Nos Estados Unidos da América, estima-se crescimento anual de 6% de 

novos casos de DRC terminal (estágio 5) e uma incidência que dobra a cada 10 

anos (UNITED STATES RENAL DATA SYSTEM, 2002). Mantidas as tendências de 

aumento da prevalência e da incidência da DRC nas últimas duas décadas, a 

previsão é que em 2010 cerca de 175000 novos pacientes necessitarão de alguma 

forma de terapêutica renal substitutiva (TRS) nos Estados Unidos (UNITED STATES 

RENAL DATA SYSTEM, 2002). 

O Brasil com uma população de mais de 186 milhões de habitantes vem 

apresentando ao longo dos tempos elevadas taxas de incidência e prevalência de 

pacientes com doença renal crônica (DRC), sendo que no ano de 2008 o número 

estimado de pacientes em tratamento dialítico era de mais de 87 mil (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2008). Destes, cerca de 90% se encontram em 

tratamento hemodialítico.  

 

2.2  Doença Renal Crônica e Acidose Metabólica 

A doença renal crônica, a partir da sua evolução, é acompanhada por 

acidose metabólica, característica comumente encontrada na população de 

pacientes em diálise. Cerca de um terço a metade dos pacientes em hemodiálise 

apresentam bicarbonato sérico abaixo de 22 mEq/L (URIBARRI et al.,1999; 

CHAVEAU et al., 2000) , contrário ao sugerido pelo K/DOQI (NATIONAL KIDNEY 

FOUNDATION, 2003) - uma das diretrizes mais utilizadas para condutas clínicas em 

pacientes com DRC. 

A prevalência da acidose metabólica em pacientes com DRC é 

desconhecida. Estudos indicam que a hipobicarbonatemia causada pela acidose 

metabólica só se desenvolve quando a taxa de filtração glomerular está menor do 

que 25% do normal (HSU; CHERTOW, 2002). Um nível sérico reduzido de 

bicarbonato não é visto muitas vezes até que o ritmo de filtração glomerular seja 

menor do que 20 ml/min. O número estimado de pacientes nos Estados Unidos que 
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apresentam associação de acidose metabólica com DRC é de aproximadamente de 

300000 a 400000 indivíduos (CORESH et al., 2003). Dado esse que, infelizmente 

não possuímos no Brasil. 

Quando os níveis de RFG estão abaixo de 25% do normal, cerca de 80% 

dos pacientes com DRC apresentam algum grau de hipobicarbonatemia 

(CARAVACA et al., 1999). A acidose metabólica normalmente é leve a moderada 

nesses pacientes, com concentrações de bicarbonato sérico variando de 12 mEq/L a 

22 mEq/L e pH maior de 7,2 (HAKIM; LAZARUS, 1988). Caso esses valores sejam 

mais reduzidos, deve ser suspeitado incremento de carga ácida na dieta ou defeito 

tubular renal superimposto na geração ou absorção do bicarbonato e/ou outros 

distúrbios ácido-básico associados. 

Normalmente há uma correlação inversa entre a gravidade da acidose 

metabólica e o nível de função renal, sendo mais intensa naqueles com DRC 

terminal (estágio 5)- RFG <15 ml/min. (HSU; CHERTOW, 2002; NATIONAL KIDNEY 

FOUNDATION, 2003). Entretanto há elevada variabilidade entre o nível sérico de 

bicarbonato nesses pacientes, mesmo apresentando RFG semelhantes. A 

explicação para tal fato pode residir na variabilidade na produção de ácidos pela 

dieta, na função tubular renal e/ou no sistema tampão celular (DE SANTO et al., 

1997). 

O interessante é que alguns pacientes com DRC mantêm parâmetros 

ácido-básico normais mesmo com função renal gravemente comprometida. 

Aproximadamente 10% a 20% de indivíduos com DRC no estágio 5, muitos dos 

quais com diabetes mellitus, apresentam bicarbonato sérico próximo ou dentro da 

faixa da normalidade. Tal situação pode ser desequilibrada em decorrência da 

sobrecarga protéica na dieta, produzindo carga ácida que irá consumir os estoques 

de bicarbonato gerado (CORESH et al., 2003). 

Um número de potenciais determinantes da acidose metabólica tem sido 

proposto para os pacientes em programa regular de hemodiálise, como: produção de 

ácido endógeno; administração de álcalis; remoção de ácido por função renal 

residual; neutralização de ácidos por “tampões”; diluição do bicarbonato sérico por 
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ganho de peso interdialítico e perda de bicarbonato pelas fezes (GENNARI, 2004; 

SOUNAN et al., 2006). 

A produção de ácidos endógenos resulta primariamente da quebra de 

proteínas ingeridas e/ou do catabolismo da reserva protéica pré-existente 

(URIBARRI et al., 1998; REMER, 2000). Daí haver relação direta entre acidose 

metabólica e status nutricional do paciente em diálise. 

A administração de álcali pode ser através da difusão do bicarbonato pelo 

dialisato (ou menos comumente pelo uso do acetato)  e/ou do uso  de suplementos 

orais de bicarbonato de sódio, para neutralização dos ácidos endógenos. O efeito 

“tampão” proporcionado depende dos níveis de bicarbonato na solução de diálise e 

das características do dialisador, bem como da administração de quelantes orais de 

fósforo com potencial alcalinizante, como o carbonato ou acetato de cálcio (BRADY; 

HASBARGEN, 1998). Ao contrário destes, o quelante de fósforo oral sevelamer não 

apresenta propriedade de “tampão”, podendo inclusive contribuir para o aumento da 

carga ácida e, com isso, acidose metabólica nos pacientes em diálise (BREZINA; 

QUNIBI; NOLAN, 2004; QUNIBI; HOOTKINS; MCDOWEELL, 2004). 

Os fatores envolvidos na acidose metabólica dos pacientes em 

hemodiálise se tornam mais complexos a partir do momento onde ocorre perda da 

função renal residual e com isso, ganho de peso no período interdialítico. A “acidose 

de diluição”, assim decorrente, é resultante da distribuição dos estoques de 

bicarbonato ao longo de um grande compartimento de fluido formado (FABRIS et al., 

1988).  

Estudos recentes foram conduzidos para identificar e determinar o papel 

dos componentes envolvidos na acidose metabólica de pacientes em hemodiálise. 

Sounan et al. (2006), ao analisar 44 centros de diálise e 190 pacientes, identificaram 

que os principais determinantes envolvidos na acidose metabólica nessa população 

são o catabolismo protéico, a dose de diálise e o uso de quelantes de fósforo 

específicos. Sendo, portanto, necessária a monitorização desses fatores, com o 

objetivo de evitar efeitos adversos da acidose metabólica como: agravamento da 
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doença óssea; catabolismo muscular, hipoalbuminemia e aumento da taxa de 

mortalidade (KOPPLE; KALANTAR-ZADEH; MEHROTRA, 2005).  

 

2.3  Efeitos da Acidose Metabólica em Pacientes com Doença Renal Crônica 

 A acidose metabólica invariavelmente ocorre nos indivíduos com DRC 

por alterações na homeostase do íon hidrogênio. A presença da acidose metabólica 

crônica nesses pacientes leva a uma série de efeitos adversos clínicos e 

metabólicos, intensificando desordens endócrinas e músculo-esqueléticas 

(FRANCH; MITCH, 2003). 

Desordens endócrinas são comuns na acidose metabólica associada à 

doença renal crônica. Tanto a DRC como a acidemia aumentam os níveis séricos do 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), levando ao aumento da produção de 

glicocorticóides e mineralocorticóides (WOOD; ISA, 1991). Além disso, a acidemia 

tem um efeito direto nas adrenais estimulando a liberação de aldosterona, cuja ação 

pode ser deletéria na remodelação cardíaca e sobrevida de pacientes com DRC 

(PITT et al.,1999). 

A acidose interfere com o efeito da insulina e fator de crescimento insulina 

símile (IGF-I) na sinalização celular, podendo estar envolvida na resistência à 

insulina nos tecidos periféricos. A densidade de receptores IGF-I no músculo pode 

estar diminuída na acidemia (ORDONEZ et al., 2000). 

Efeitos da acidose metabólica também são observados em relação ao 

funcionamento da tiróide e paratireóides em pacientes com DRC. A acidose diminui 

os níveis de T3 e T4 (BRUNGGER; HULTER; KRAPF, 1997) e promove aumento do 

hormônio paratireoideano (PTH) por efeito direto na glândula, independente dos 

níveis de fósforo ou de vitamina D (BUSHINSKY; FRICK, 2000). 

Anormalidades músculo-esqueléticas da uremia são acentuadas com a 

acidose metabólica crônica. A osteodistrofia renal que acompanha os pacientes com 

DRC pode ser agravada nesse distúrbio ácido-básico, uma vez que o osso age 
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diretamente como sistema tampão na troca do íon hidrogênio por sódio e potássio, 

levando à degradação do carbonato da matriz óssea (BUSHINSKY et al., 1999). 

Além disso, o estado crônico de acidose metabólica estimula os osteoclastos e 

supressa os osteoblastos, promovendo um balanço negativo de cálcio (BUSHINSKY, 

1997).  

Outras conseqüências da acidose metabólica em DRC incluem mal-estar 

generalizado, adinamia e fraqueza, hipotensão, resistência a catecolaminas, 

aumento da geração e liberação de beta 2 – microglobulina e hipertrigliceridemia. 

(Quadro 1)  

Além disso, a acidose metabólica apresenta uma associação importante 

na patogênese da síndrome de desnutrição - inflamação - anemia que acompanha 

alguns pacientes em diálise. Os mecanismos envolvidos incluem o catabolismo 

protéico, diminuição da síntese protéica, anormalidades endócrinas, redução leptina 

sérica e a inflamação per se (KALANTAR-ZADEH et al., 2000). 

O mecanismo fisiopatológico envolvido no aumento da degradação 

protéica em pacientes com DRC não é completamente conhecido. Evidências 

indicam o aumento da atividade da ubiquitina-proteossomo dependente de ATP 

como mediadora dos efeitos catabólicos da acidose metabólica na DRC. Pickering  

et al. (2002) demonstraram que o aumento no bicarbonato sérico foi associado a 

uma  significante redução da conteúdo muscular de RNA mensageiro de ubiquitina. 

Apesar disso, um estudo transversal com oito pacientes em programa de HD regular 

com acidose metabólica leve não demonstrou aumento dos níveis de RNA 

mensageiro de ubiquitina muscular quando comparado aos controles saudáveis 

(BOSSOLA et al., 2002). 

O aumento da atividade da enzima cetoácido desidrogenase de cadeia 

ramificada (BCKAD) pode ter um papel associado à proteólise da acidemia. Tanto 

em animais experimentais como em pacientes em HD regular com acidose 

metabólica são observados menores níveis séricos e musculares de aminoácidos de 

cadeia ramificada, como conseqüência do aumento da atividade da BCKAD 

(BERGSTROM; ALVESTRAND; FURST, 1990). 
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De forma conjunta com a proteólise e a diminuição da síntese protéica, a 

acidose metabólica pode ter uma relação inversa com os níveis de leptina e 

marcadores de melhora nutricional nos pacientes em HD (KALANTAR-ZADEH et al., 

2003). Apesar de ser considerada como uma “inibidora do apetite” na população 

geral, o papel da leptina não é muito claro na DRC, sendo que a correção da 

acidose metabólica é associada com o aumento dos níveis séricos desta proteína 

(ZHENG et al., 2001). 

Resultados conflitantes também são encontrados na relação entre este 

distúrbio ácido-básico e inflamação na população dialítica. Nenhuma diferença foi 

observada nos marcadores de inflamação, incluindo proteína C reativa e 

interleucina-6 (IL-6) entre os pacientes em HD com e sem acidose metabólica leve 

(LIN et al., 2002). De forma controversa, a correção da acidose metabólica em 

pacientes em diálise peritoneal foi associada com redução do fator de necrose 

tumoral α (TNFα), fato que estimula ainda mais a importância do estudo dos 

distúrbios ácido-básicos e  seu impacto clínico-laboratorial.na população em diálise 

(KRAUT; KURTZ, 2005). 
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Alterações endócrinas: 

Aumento do ACTH e estimulação adrenal 

Aumento dos glicocorticóides 

Aumento dos mineralocorticóides 

Resistência a insulina 

Diminuição da secreção do GH 

Redução receptores do IGF-I nos músculos 

Aumento da secreção do PTH 

Diminuição do T3 e T4 e aumento do T3     reverso 

Alterações músculo-esqueléticas: 

            Tampão ósseo 

            Estimulação de osteoclastos 

            Supressão de osteoblastos 

            Aumento da secreção de PTH 

Desnutrição protéico-calórica 

Hipercatabolismo 

            Balanço nitrogenado negativo 

            Aumento da atividade ubiquitina-proteasomo dependente de ATP 

            Aumento da atividade da cetoácido desidrogenase de cadeia ramificada (BCKAD) 

Antianabolismo 

            Redução da síntese protéica 

            Diminuição da secreção do GH 

Diminuição da Leptina sérica 

            Inflamação 

Outras alterações: 

             Mal-estar 

 Hipotensão 

 Resistência à catecolaminas 

 Aumento da produção e liberação de β2-microglobulina 

 Hipertrigliceridemia 

Quadro 1-  Alterações clínicas e laboratoriais relacionadas à acidose 
metabólica em pacientes com DRC 

Fonte: Adaptado de Kalantar-Zadeh et al., 2004. 
ACTH, hormônio adrenocorticotrófico;  
GH, hormônio do crescimento; IGF-I, 
Fator de crescimento insulina símile I; PTH, paratormônio 
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2.4  Equilíbrio Ácido-Básico em Pacientes em Diálise 

Pacientes com DRC terminal consomem seus estoques de reserva 

alcalina assim como indivíduos saudáveis com função renal normal, em decorrência 

da produção de ácidos endógenos. Entretanto a diferença entre os indivíduos se dá 

pela maneira como é renovada a reserva alcalina, sendo a terapêutica renal 

substitutiva fundamental para aqueles com DRC terminal. 

A terapêutica renal substitutiva (TRS) seja na forma de diálise peritoneal 

(DP) ou de hemodiálise (HD), age como fonte fornecedora de bicarbonato a partir do 

banho de diálise ou dialisato e das características físico-químicas da membrana de 

diálise utilizada. O gradiente de concentração transmembrana do bicarbonato 

favorecerá a troca e a repleção da reserva alcalina (GENNARI; RIMMER, 1990) 

Assim sendo, há uma relação inversa entre bicarbonato sérico  e transferência 

alcalina do banho da diálise, formando-se um novo equilíbrio de compartimentos, 

que interagem para regular os estoques de reserva alcalina dos pacientes. 

A homeostase artificial criada pela TRS é bem menos refinada do que 

aquela conseguida pela função renal nativa. Como resultado, temos grandes 

variações de bicarbonato sérico entre os pacientes em diálise quando comparados 

aos indivíduos sem doença renal. Entretanto, a resposta ventilatória na população 

dialítica é normal para mudanças no bicarbonato sérico e o pH menor que 7,36 

raramente ocorre naqueles em programa regular de diálise (GENNARI, 2000). 

Ao contrário da DP, cuja fonte alcalina é o lactato, na HD os fatores 

envolvidos na difusão alcalina dependem do gradiente de concentração 

transmembrana e da dialisância do bicarbonato prescrito. A última é fixa a partir da 

prescrição do dialisato, enquanto  a primeira pode variar de  acordo com a produção 

de ácidos endógenos no período interdialítico, envolvida no consumo do bicarbonato 

sérico desses pacientes. 

Estudos em pacientes estáveis em hemodiálise têm demonstrado que o 

bicarbonato sérico aumenta rapidamente nas primeiras duas horas do tratamento 

dialítico e depois há pouco acréscimo no restante da terapêutica (OCCTINGER; 
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OLIVER, 1993). O mecanismo responsável por essa cinética do bicarbonato durante 

a terapêutica renal pode ser decorrente do surgimento tardio de ácidos orgânicos 

produzidos ou em mudanças na dialisância do ânion. Apesar da concentração do 

bicarbonato no dialisato ser em torno de 35 mEq/L, ao término da sessão de 

hemodiálise o bicarbonato sérico varia de 27-30mEq/L em alguns pacientes 

(SYMREG; FLANIGAN; LIM, 1992). 

No intervalo entre as sessões de diálise, o bicarbonato sérico 

gradualmente diminui em decorrência da produção de ácidos e da retenção de 

fluidos. O ganho de peso por retenção de fluidos nos pacientes promove diluição do 

álcali existente e, assim, reduz o bicarbonato sérico. 

Dessa forma, os tratamentos de diálise convencionais não conseguem 

corrigir de forma completa a acidose metabólica desses pacientes, podendo para 

alguns ter desfecho clínico desfavorável. Lowrie et al. (1990) demonstraram que a 

associação entre bicarbonato sérico basal e mortalidade tem uma curva em  forma 

de J, com risco de morte maior para pacientes que apresentem bicarbonato sérico 

menor que 17,5 mEq/L ou maior de 25 mEq/L (LOWRIE; LEW, 1990). Em outra 

análise pelos mesmos autores, o elevado ânion gap (AG) , quando ajustado para 

albumina e creatinina séricas, foi associado a um risco progressivo maior de morte 

nos pacientes em diálise (LOWRIE; ZHU; LEW, 1998). 

Não está claro, portanto, como uma dose maior de diálise pode normalizar 

o ânion gap ou como uma redução do AG pode reduzir a mortalidade de pacientes 

com acidose metabólica em programa regular de diálise. Sugere-se, que além da 

difusão do bicarbonato, outros mecanismos estejam envolvidos na correção da 

acidose de pacientes em diálise. Para tanto, torna-se necessário uma avaliação 

físico-química para identificar e quantificar os componentes associados à acidose 

metabólica em pacientes dialíticos. 

 

 



27 

 

2.5  Metodologias para Caracterização do Status Ácido-Básico  

2.5.1 Classificação e quantificação dos distúrbios ácido-básicos 

Desde que Sörensen introduziu a noção de pH, este parâmetro tem sido 

utilizado para identificar e  quantificar o equilíbrio ácido-básico. A escala de pH tem 

uma enorme vantagem em termos de metodologia, uma vez que ela própria pode 

ser obtida a partir de técnicas colorimétricas e eletrométricas (KELLUM, 2005). 

Entretanto, ao mesmo tempo, é uma variável confusa, uma vez que a escala 

logarítmica utilizada é uma transformação não linear da concentração de íons H+. 

Assim o pH só pode ser visto como uma representação sem dimensão da real 

concentração de íon H+. 

Apesar de ser expressa a concentração de H+ de forma direta ou indireta 

pelo pH, geralmente é aceito que mudanças na concentração do H+ sanguíneo 

ocorram como resultado de mudanças de ácidos voláteis (PCO2) e ácidos            

não-voláteis (hidroclorídrico, sulfúrico, láctico). Clinicamente, mudanças na 

concentração de ácidos voláteis são referidas como “respiratórias” e mudanças em 

ácidos  não-voláteis como “metabólicas” (KELLUM, 2005). 

Existem três principais métodos para descrever e quantificar as desordens 

ácido-básicas, os quais diferem na avaliação do componente dito como “metabólico”. 

Estes três métodos utilizam para quantificação deste componente: (1) bicarbonato 

(HCO3-) (no contexto do PCO2); (2) excesso de base (SBE) e (3) diferença de íons 

fortes (SID). Apesar de haver debate sobre a acurácia e o uso na comparação 

desses métodos, os mesmos são idênticos nos resultados da quantificação do status 

ácido-básico para determinada amostra sanguínea. A única diferença na abordagem 

desses métodos é conceitual, ou seja, nos mecanismos para se entender os 

distúrbios ácido-básicos, que é o objetivo comum (KELLUM, 1999).  

2.5.1.1  Henderson-Hasselbach - metodologia tradicional 

Desde que Hasselbach adaptou a equação de Henderson para 

determinação do pH, a seguinte equação tem sido usada de forma tradicional para 
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se entender a relação entre as variáveis respiratórias e metabólicas nas desordens 

ácido-básicas: 

pH= pK x log[ HCO3
-/(0.03 x PCO2)] 

Trata-se da equação de Henderson- Hasselbach que demonstra que um 

aumento do HCO3
- tem relação direta com aumento de pH e que um aumento PCO2 

tem uma relação inversa com o pH, reduzindo seu valor. Então, um paciente que 

tem um nível baixo de pH sanguíneo tem uma condição chamada de “acidemia”, que 

pode ser conseqüente a um aumento dos níveis de PCO2 e/ou a uma diminuição 

sérica do HCO3.  Na primeira situação, há a “acidose respiratória”, onde “acidose” é o 

processo que leva a “acidemia”, em conseqüência do aumento do nível de PCO2. De 

forma conjunta ou associada, a diminuição do bicarbonato leva a um processo 

denominado “acidose metabólica” que tem a tendência a diminuir o pH (acidemia), 

caso o sistema respiratório não esteja apto a regular os níveis de PCO2 sanguíneo. 

A diferença entre o termo “respiratório” e “metabólico” se deve a presença 

respectivamente de ácidos voláteis e não-voláteis, cujo acúmulo poderá resultar em 

acidemia. 

Desse modo, a equação de Henderson-Hasselbach permite classificar    

as desordens ácido-básicas de acordo com o tipo de ácido que está em               

excesso ou decréscimo, e conseqüentemente, seus efeitos na relação do trinômio 

PCO2- HCO3
- -  pH. Através da análise cuidadosa de mudanças que ocorrem nessas 

variáveis, regras foram estabelecidas para descoberta de distúrbios mistos 

associados e separar desordens respiratórias crônicas de agudas. Por exemplo, 

uma dessas regras é para predizer PCO2 esperado em quadros de acidose 

metabólica (ALBERT; DELL; WINTERS, 1967): 

PCO2 = (1.5 x HCO3
-) + 8 ± 2 

Essa regra evidencia que a PCO2 deve ser secundária ao aumento da 

ventilação alveolar que acompanha a acidose metabólica. Se o PCO2 não muda de 

forma suficiente segundo a equação acima, o distúrbio é classificado como “misto”, 

que pode ser acompanhado por acidose respiratória quando o PCO2 permanece alto 
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ou uma alcalose respiratória quando o PCO2 permanece abaixo do esperado. Esta 

equação é acompanhada por outras (Tabela 2), inclusive introduzidas de forma mais 

recente utilizando o excesso de base (SBE) (MORGAN; VENKATESH; HALL, 2002): 

PCO2 = (40 + SBE) ± 5 

 

Tabela 2-  Padrões ácido-básicos observacionais 
 
 

Desordem 
 

 

     HCO3( mEq/L) 
 
       PCO2(mmHg) 

 
 SBE(mEq/L) 

Acidose metabólica 
 
Alcalose metabólica 
 
Acidose respiratória 
aguda 
 
Acidose respiratória 
crônica 
Alcalose respiratória 
aguda 
Alcalose respiratória 
crônica 

<22 
 
>26 
 
= [(PCO2-40)/10] +24 
 
 
 
=[( PCO2-40)]/3] + 24 
 
=[(40- PCO2)/5] + 24 
 
=[(40- PCO2)/2] + 24 

= (1.5 x HCO3
-) + 8(±2) 

= 40 + SBE 
= (0.7 x HCO3

-) + 21 
= 40 + (0,6 x SBE) 
>45 
 
 
 
>45 
 
<35 
 
<35 

< -5 
 
>+5 
 
=0 
 
 
 
 
=0.4x(PCO2-40) 
 
=0 
 
=0.4x(PCO2-40) 

Fonte: Adaptado de Kellum, 2000. 

 

Apesar das regras acima descritas, é importante observar que a equação 

de Henderson-Hasselbach não diferencia a gravidade ou quantificação do distúrbio 

metabólico de forma análoga ao do respiratório (KELLUM, 2005). E, além disso, a 

equação não evidencia os ácidos envolvidos, mas apenas o ácido carbônico. A 

relação de HCO3 e PCO2 é interdependente e os mesmos são determinados pelo 

balanço entre a ventilação alveolar e a produção de CO2 (SIGAARD-ANDERSEN, 

1962).  

2.5.1.2  Excesso de base 

Para melhor analisar essa falha em quantificar o componente metabólico 

da equação de Henderson-Hasselbach, alguns métodos foram estudados. A 
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metodologia do excesso de base (BE) é definida como a quantidade de ácido ou de 

base que deve ser adicionada numa amostra de sangue in vitro para restaurar o pH 

para 7,40 enquanto o PCO2 seja mantido a 40 mmHg. Apesar de ser acurado in 

vitro, essa acurácia não existe in vivo pelas mudanças do BE de acordo com 

mudanças no PCO2. Esse efeito é devido ao equilíbrio que ocorre entre todo espaço 

de fluido extracelular (sangue+ fluido intersticial). (SCHILICHTIG, 1999). 

A definição de excesso de base standard (SBE) ocorre quando a equação 

do BE é modificada para conter a hemoglobina média (5g/dl) presente em todo 

espaço do fluido corporal. Este valor é aplicado através de uma estimativa empírica 

para melhorar a acurácia do BE, não representando o conteúdo de hemoglobina 

imerso num volume total de sangue com fluido intersticial. Então, o SBE quantifica a 

mudança no componente metabólico do status ácido-básico in vivo (KELLUM, 2005). 

Apesar de quantificar o componente metabólico, o BE não soluciona uma 

das problemáticas da metodologia de Henderson-Hasselbach: evidenciar os 

mecanismos do balanço ácido-básico metabólico. O corpo não regula o SBE. Existe 

correlação entre HCO3
- e SBE, porém não existe causa-efeito. Tradicionalmente o 

BE pode descrever efeitos do tamponamento, onde o ácido forte ou a base 

quantificada pelo SBE estão “tamponados” pelas proteínas plasmáticas, 

hemoglobina, HCO3
- e até o osso. As mudanças no HCO3

- e pH são resultados  do 

processo de tamponamento. Como explicado por Stewart (1983) e confirmado 

experimentalmente por outros, as propriedades físico-químicas das soluções 

biológicas ditam aquilo o que é chamado de “tamponamento” (MORGAN; 

VENKATESH; HALL, 2002). 

2.5.1.3  Teoria de Stewart: modelo físico-químico 

Uma análise físico-química da fisiologia ácido-básica requer a aplicação 

de dois princípios básicos: Eletroneutralidade e a Lei de conservação das massas. A 

primeira se refere que a soma das cargas iônicas positivas deve ser igual à soma 

das cargas iônicas negativas numa solução. O segundo princípio, a Lei de 

conservação das massas, expressa que a quantidade de uma substância se mantém 

constante até que seja adicionada, removida ou destruída (COREY, 2005).  
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Esses princípios parecem ser básicos, mas na verdade são 

negligenciados na análise clínica da fisiologia ácido-básica, levando a conclusões 

errôneas. Por exemplo, uma acidose metabólica hiperclorêmica pode ser analisada 

de duas maneiras. Primeiro, os íons Cl- podem ser adicionados na circulação 

sanguínea através de uma fonte exógena (ácido clorídrico ou salina) ou por 

mudanças em compartimentos intra e intercelulares (glóbulos vermelhos). Segundo, 

os íons Cl- podem ser retidos ou reabsorvidos enquanto a água e outros íons      

(p.ex. Na+) são excretados, havendo assim uma concentração relativa maior de íons 

Cl-. Apesar da diminuição no HCO3
- ou H+ não produzir hipercloremia, esta última é 

causa de acidose (KELLUM, 2005). 

De forma adicional a esses princípios físico-químicos, quase todas as 

soluções biológicas compartilham duas importantes características. Virtualmente 

todas as soluções são aquosas e a maioria é alcalina (concentração de OH- é maior 

do que a concentração de H+). Então as soluções aquosas são fontes inesgotáveis 

de H+. Apesar da água pura se dissociar em H+ e OH-, eletrólitos e CO2 produzem 

forças eletroquímicas poderosas que influenciam na dissociação da água. Dessa 

forma, as soluções aquosas como fontes de H+ podem ter influência em mudanças 

no pH, principalmente a partir de mudanças na sua composição (KELLUM, 2005). 

Torna-se evidente que os determinantes da concentração de íon H+ são 

os determinantes da dissociação de água. Mesmo soluções complexas como o 

plasma humano, apenas três variáveis determinam a concentração de H+. Proposto 

por Stewart (1983), essas variáveis são matematicamente independentes e são 

representadas por PCO2, SID (“strong íon difference”) e concentração total de ácidos 

fracos (ATOT). 

O CO2 é produzido pelo metabolismo celular ou a partir da ação da 

anidrase carbônica para conversão do ácido carbônico em CO2 e H2O. 

Normalmente, a ventilação alveolar é ajustada para manter PCO2 arterial entre 35 

mmHg e 45mmHg. Quando a ventilação alveolar é aumentada ou diminuída fora da 

proporção da produção PCO2, a desordem ácido-básica respiratória existe. A 

produção de CO2 corporal é equivalente a 15000mmol/dia de acido carbônico. O 
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centro respiratório controla a ventilação alveolar em resposta aos sinais de PCO2, 

pH e PO2 (GATTIONI; LISSONI, 1997).  

Quando a eliminação de CO2 é inadequada em relação à produção 

tissular, PCO2 aumenta para equilibrar a nova relação entre ventilação alveolar e 

produção de CO2. De forma aguda, este aumento no PCO2 aumenta as 

concentrações de H+ e HCO3
- de acordo com Henderson-Hasselbach. Então, essa 

mudança na concentração de HCO3
- é mediada por equilíbrio químico, não por uma 

adaptação sistêmica. Similar, o aumento da concentração do HCO3
- não tem efeito 

“tampão” na concentração de H+. Não há mudança no SBE. A acidose tissular 

sempre ocorre na acidose respiratória porque o CO2 se difunde para dentro dos 

tecidos. Se o PCO2 permanece em altos níveis, o corpo tende a compensar a partir 

da alteração em outra variável determinante do pH, denominada SID (KELLUM, 

2005). 

O plasma sanguíneo possui numerosos íons. Estes íons podem ser 

classificados como cátions e ânions e tem a tendência de se dissociar em soluções 

aquosas. Alguns íons se dissociam completamente em água (Na+, K+, Ca++, Mg++ e 

Cl-). Estes são denominados de “íons fortes” sendo diferenciados dos “íons fracos” 

(albumina, fosfato, HCO3
-), os quais podem existir na forma dissociada ou não. 

Certos íons como o lactato estão dissociados completamente sendo considerado 

como “íon forte” sob condições fisiológicas (FIGGE; MYDOSH; FENCL, 1992). 

A diferença entre todos “cátions fortes” e “ânions fortes” é conhecida 

como diferença dos íons fortes (SID). Essa diferença entre os íons tem um poderoso 

efeito eletroquímico na dissociação da água e principalmente na concentração de 

H+. Quando SID se torna mais positivo, o H+, um cátion “fraco”, diminui e o pH 

aumenta para manter a eletroneutralidade (COREY, 2005). 

Em indivíduos saudáveis, a SID plasmática tem como valor normal 40-42 

mEq/L (KELLUM; KRAMER; PINSKY, 1995). De acordo com o princípio da 

eletroneutralidade, as cargas negativas que equilibram a SID plasmática vem do 

CO2 e ácidos fracos (A
-) e, de menor proporção, do OH-. Em um pH fisiológico, a 

contribuição do OH- é tão pequena que pode ser ignorada (KELLUM, 2005). O “total 
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dos ácidos fracos” (ATOT) (principalmente albumina e fosfato) pode ser considerado 

em conjunto e representado pela equação: 

AH + A-= ATOT 

A estimativa da SID pode ser representada pela carga                    

negativa remanescente de determinada amostra de sangue, uma vez que              

SID - (CO2 – A
-) = 0, sendo essa estimativa denominada “diferença de íons fortes 

efetivo” (SIDe) (FENCL; JABOR; KAZDA, 2000). Uma outra forma de se estimar a 

SID é através da “diferença de íons fortes aparente” (SIDa), representada : 

(Na+ + K+ + Ca++ + Mg++) – (Cl- + lactato) 

A SIDa pode representar íons “não-mensuráveis” que podem estar 

presentes. Nem a “aparente” ou “efetiva” SID estimam a verdadeira SID. Amostras 

de sangue dos pacientes podem conter íons fortes não mensuráveis (sulfato, 

cetonas) que fazem SIDa uma maneira imprecisa de estimar a SID. De forma similar 

esses pacientes podem ter íons fracos anormais (proteínas) que podem tornar a 

SIDe impreciso. Entretanto, em indivíduos saudáveis SIDa e SIDe tem valores 

próximos, validando a estimativa da SID (MORGAN; VENKATESH; HALL, 2002). 

Quando SIDa e SIDe não são iguais, tem-se o “gap” das diferenças  de 

íons fortes aparente e efetivo (SIG), representando a presença de íons fortes ou 

fracos não-mensuráveis. SIG positivo ocorre quando os anions não-mensuráveis 

superam os cátions não-mensuráveis, e negativo quando ocorre o contrário. O SIG 

pode ser útil na análise de ânions inexplicáveis numa série e variedade de doenças 

e condições experimentais em animais (KELLUM; KRAMER; PINSKY, 1995). 

O SIG não é sinônimo de ânion gap (AG). Normalmente, o SIG é próximo 

a zero, enquanto o AG varia 8-12 mEq/L e representa a presença de ânions         

não-mensuráveis através da equação [Na++ K+ ]- [ Cl- + HCO3
-] (KELLUM; KRAMER; 

PINSKY, 1995). A relação entre SIG e AG é dada: 

AG= SIG + A- 
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Sendo A- estimado pela seguinte fórmula: 

A-= 2 (albumina g/dL) + 0,5 (fosfato mg/dL) 

O terceiro e final determinante da concentração de H+ é o total de ácidos 

fracos (ATOT). Os ácidos fracos são na sua maioria as proteínas (predominantemente 

albumina) e fosfatos, e contribuem para as cargas remanescentes para satisfazer o 

princípio da eletroneutralidade. A identificação do ATOT como a terceira variável 

ácido-básica independente levou a algumas pesquisas sugerindo um terceiro tipo de 

desordem ácido-básica, além da respiratória e metabólica (MORGAN; VENKATESH; 

HALL, 2002).  

Há a sugestão de acidose e alcalose por efeito direto do ATOT, entretanto 

a independência química não leva a uma independência fisiológica. Apesar da 

retirada dos ácidos fracos venha a ser um processo alcalinizante, não há evidencia 

que o corpo regula o ATOT para manter o equilíbrio ácido-básico (FENCL; JABOR; 

KAZDA, 2000). Além disso, não há evidência clínica para tratar a hipoalbuminemia 

como uma desordem ácido-básica. 

Um resumo com as definições dos determinantes ácido-básicos do 

modelo físico-químico é descrito no Quadro 2. 
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Variável 
 

   Abreviação Definição 

 

Diferença de íons fortes 

 

SID 

 

Diferença entre todos os cátions e ânions   

totalmente (ou quase totalmente) dissociados.  

Diferença aparente de íons fortes SIDa SID calculado diretamente da concentração de 

íons fortes mensuráveis ( Na
+
 + K

+
 + Mg

+2
 + 

Ca
+2

) –( Cl
- 
+ lactato) 

Diferença efetiva de íons fortes SIDe SID calculado a partir do CO2 e ácidos fracos. 

Na ausência de ânions não-mensuráveis: SIDe = 

SIDa = SID. Porém, tal fato é raro. 

Gap de íons fortes SIG Diferença entre SIDa e SIDe. É uma medida dos 

ânions não-mensuráveis expressa em mEq/L. 

Concentração total de ácidos fracos ATOT Ao contrário dos íons fortes, podem existir no 

pH fisiológico de forma dissociada( A
-
) ou 

associada com um próton(AH). Agem como 

“tampões”. 

Quadro 2-  Definição dos determinantes ácido-básicos utilizados na análise 
físico-química. 

Fonte: Adaptado de Kellum, 2007. 
 

 

 

2.5.2  Análise físico-química no equilíbrio ácido-básico: participação renal  

Tradicionalmente, a homeostase renal ácido-básica tem sido descrita em 

relação à excreção de próton (H+) associada à reabsorção HCO3
- filtrado e a  

geração de novo HCO3
-. A eliminação de próton é facilitada pela titulação                

de tampões urinários em baixo pH urinário, especialmente pela acidez titulável 

(sistema HPO4
-2/ H2PO4

-)  e pela regulação da excreção tubular de NH3
+ e formação 

de NH4
+ (GATTIONI; LISSONI, 1997; RODRIGUEZ-SORIANO, 2002). 

A partir da análise físico-química, esse modelo acima é enganoso, uma 

vez que H+ e HCO3
-, são variáveis dependentes e passivas da relação entre PCO2, 

SID e ATOT. A explicação físico-química da homeostase ácido-básica renal é simples, 

desde que o status acido-básico só possa apenas ser regulado através do ajuste 
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SID extracelular e/ou ATOT. O ajuste da SID é o principal fator influenciado pelos rins, 

havendo uma menor influencia do ATOT via excreção de fosfato (MORGAN, 2009). 

Pelo modelo Stewart, os rins regulam a SID extracelular via SID urinária 

(GATTIONI et al., 2006). Para isso ocorrer é necessário se manter um débito urinário 

adequado. A função do NH4
+ tubular é de se ligar ao Cl- e a outros ânions fortes 

urinários, sendo muito mais que um veículo para remover prótons. A SID urinária, 

assim, é ajustada através da substituição de concentrações tubulares iguais de Na+ 

e NH4
+ (KELLUM, 2005). 

A SID urinária é determinada por componentes urinários que são 

quantitativamente importantes como íons fortes no fluido extracelular (KURTZ et al., 

2008). O NH4
+ pode causar confusão nessa análise, uma vez que é íon fraco, 

presente principalmente nos rins e rapidamente reduz sua concentração no 

extracelular. Assim, apesar de sua concentração urinária significante e ionização 

pelo pH urinário, o NH4
+ é excluído do cálculo da SID urinária. 

Como exemplo, seja considerada uma dose de ácido clorídrico (HCl) por 

meio de acesso central venoso. Isso deposita um bolus de fluido com SID negativo 

no espaço intravascular, o qual equilibra com o restante do fluido extracelular, 

reduzindo a SID extracelular. A acidose metabólica resultante aciona os rins 

impulsionando a formação de NH4
+, levando ao aumento da perda de Cl- sem 

acompanhamento do Na+, resultando em uma redução da SID urinária. Com um 

débito urinário adequado, a redução da SID urinária leva a um equilíbrio da SID 

extracelular (MORGAN, 2009). 

Por outro lado, uma dose intravenosa de bicarbonato de sódio representa 

uma alta SID em bolus dentro do espaço extracelular. Com isso há uma alcalose 

metabólica, e a SID urinária aumenta imediatamente em decorrência do Na+ filtrado 

e pela supressão do NH4
+ urinário, numa tentativa de correção da SID extracelular. 

Apesar da excreção do NH4
+ indubitavelmente ocorrer, a mesma é incidental e 

secundária (MORGAN, 2009). 
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Quando a insuficiência renal se instala há uma acidose metabólica 

progressiva, caso não haja tratamento. Em torno de 60 mEq de sulfato, hipurato e 

outros ânions fortes são produzidos diariamente como produtos finais do 

metabolismo e reduzem  a SID extracelular pela retenção desses íons nos quadros 

de insuficiência renal. De forma adicional, o acúmulo de água nos fluidos corporais 

torna as concentrações de Na+ próximas das concentrações de Cl-, reduzindo 

concomitantemente a SID (MORGAN, 2009). 

Em associação às alterações acima, a hiperfosfatemia da insuficiência 

renal crônica contribui para acidose pelo aumento de ATOT. Na presença de 

hipoalbuminemia pode haver redução do ATOT, como acontece em quadros de 

insuficiência renal aguda. Entretanto, a redução da SID extracelular é suficiente para 

se contrapor a uma possível alcalose metabólica (ROCKTASCHEL et al., 2003). 

2.5.3  Caracterização do status ácido-básico em pacientes em hemodiálise 

Muitos estudos envolvendo pacientes criticamente enfermos têm utilizado 

a metodologia proposta por Stewart para analisar distúrbios ácido-básicos 

complexos. Novos conceitos no diagnóstico e prognóstico nesta população têm 

emergido (DONDORP et al., 2004; KAPLAN; KELLUM, 2004). Recentemente, um 

estudo conduzido em pacientes com doença renal crônica não-dialítica (STORY       

et al., 2005) demonstrou o papel da hipercloremia nesta população, apesar dos 

componentes da acidose metabólica não serem amplamente conhecidos. 

A ausência de análise quantitativa tem feito os principais livros assumirem 

que a acidose nesses pacientes se deve apenas ao acúmulo dos anions               

não-mensuráveis (LIBORIO; DAHER; DE CASTRO, 2008). Nesse ínterim, torna-se 

relevante analisar e quantificar os componentes envolvidos na acidose metabólica 

na população dialítica e os efeitos da sua correção através da terapêutica renal 

substitutiva utilizando a análise físico-química. 

Libório et al. (2008), num estudo envolvendo 64 pacientes em regime de 

HD e 14 controles saudáveis, evidenciou  através da análise físico-química que a 

acidose metabólica em pacientes em programa de hemodiálise era devido à 
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retenção de ânions não-mensuráveis, hipercloremia e hiperfosfatemia. Sendo 

proposto que a hipercloremia era um componente importante na acidose em 

pacientes em programa de hemodiálise (DONDORP et al., 2004). 

Na busca de possíveis fontes para hipercloremia de pacientes em 

programa regular de hemodiálise, o hidrocloreto de sevelamer é uma conhecida 

causa de acidose hiperclorêmica nessa população pela carga de ácido 

hidroclorídrico (cada comprimido de 800mg tem uma carga ácida equivalente de 

4mEq/L de ácido clorídrico) (BREZINA; QUNIBI; NOLAN, 2004; EMMETT, 2004). 

Associado a isso, devemos levar em conta que os pacientes são submetidos a 

sessões de hemodiálise com níveis supra-fisiológicos de cloro no dialisato (em torno 

109,5 mEq/L). 

A elevação do cloro no dialisato é acompanhada por uma diminuição da 

SID do banho de diálise, podendo assim ter efeitos diretos na SID extracelular, 

baseando-se que a hemodiálise ocorre através de uma membrana semipermeável 

(DONDORP et al., 2004). Numa revisão de literatura (LEBLANC, 2004), variações 

consideráveis nos níveis de cloro foram encontradas nas soluções de diálise, 

podendo variar de 90mEq/L a 125 mEq/L.  

Torna-se interessante analisar que a quase totalidade dos concentrados 

disponíveis tem uma taxa de cloro excessivamente alta (em torno de 110 mEq/L) e 

concentrações de álcalis da ordem de 35 mEq/L, sendo muitas vezes insuficientes 

para garantir adequada correção da acidose ao longo de todo intervalo dialítico. 

Lugon et al. (1996), ao utilizar concentrações de dialisato com menor taxa de cloro 

(105mEq/L), revelou atenuação da acidose metabólica de pacientes em programa 

de hemodiálise, principalmente quando submetidos a sessões dialíticas diárias de 

curta duração. 

Em resumo, a acidose metabólica em pacientes em programa de 

hemodiálise regular tem múltiplas etiologias. Além do tradicional efeito do acúmulo 

de ânions não mensuráveis, deve ser considerado o papel do cloro no dialisato 

como um potencial agente envolvido na acidose metabólica dessa população, 

podendo tal fato ser evidenciado a partir de uma análise físico-química.  
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3  PERGUNTA DE PARTIDA 

Será que a modificação da concentração do cloro no dialisato terá 

repercussão na acidose metabólica em pacientes com doença renal crônica em 

programa regular de hemodiálise? 
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4  HIPÓTESES CONSIDERADAS 

O aumento da concentração do cloro no dialisato, através do princípio da 

difusão que ocorre no tratamento de hemodiálise, levará a um aumento do cloro 

sérico dos pacientes, sendo este um dos possíveis componentes envolvidos na 

acidose metabólica dessa população em estudo. A partir disso, espera-se que, de 

forma comparativa, uma redução do cloro no dialisato promova uma atenuação da 

acidose metabólica nesses pacientes. 

Na análise físico-química, em conseqüência à hipercloremia, pode haver 

uma redução da diferença de íons fortes (SID) e do “gap de íons fortes” (SIG) e, em 

decorrência da acidose metabólica, um aumento do catabolismo protéico. 
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5  OBJETIVOS 

5.1 Objetivo Geral 

 Determinar se a mudança da concentração do cloro do dialisato pode ter 

associação com acidose metabólica em pacientes com doença renal crônica 

submetidos a programa regular de hemodiálise. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

Avaliar o efeito da concentração do cloro no dialisato e sua repercussão 

na análise físico-química de pacientes com acidose metabólica em programa de 

hemodiálise convencional;  

Comparar as variáveis ácido-básicas depois do uso de concentrações 

diferentes de cloro no dialisato; 

Avaliar os componentes que podem interferir na acidose metabólica de 

pacientes em hemodiálise nas fases com concentrações diferentes de cloro no 

dialisato. 
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6   PACIENTES E MÉTODOS 

6.1   Delineamento do Estudo 

O estudo de intervenção aberto e prospectivo foi conduzido de abril a 

julho de 2009 e envolveu 79 pacientes com doença renal crônica em programa de 

hemodiálise convencional regular em um único Centro de Diálise (Clínica Pronefron) 

na cidade de Fortaleza, onde os pacientes foram submetidos a diferentes 

concentrações de cloro no dialisato. 

O estudo foi dividido em três fases, conforme representado na figura 1: 

*1ª Fase: inclusão dos pacientes. 

*2ª Fase: intervenção com cloro no dialisato na concentração de 111mEq/L por 4 

semanas. 

*3ª Fase: intervenção com cloro no dialisato na concentração de 107mEq/L por 4 

semanas. 

Como critérios de inclusão foram considerados os seguintes aspectos: 

*   Idade igual ou maior de 18 anos; 

*  Gasometria com bicarbonato sérico menor que 22mEq/L em pelo menos duas 

medidas com intervalo de 4 semanas, caracterizando  acidose metabólica; 

* Pacientes com pressão arterial controlada e menor que 140/90 mmHg; 

* Pacientes com ganho de peso interdialítico menor ou igual a 50 ml/kg. 
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Os critérios de exclusão do estudo compreendiam: 

* Pacientes com diarréia crônica, pois se trata de via extra-renal para eliminação de 

bicarbonato e fator que pode agravar acidose metabólica em pacientes com 

doença renal crônica; 

* Pacientes com menos de três meses de tratamento dialítico, não caracterizando a 

doença renal crônica estágio V ou terminal; 

* Pacientes com volume urinário acima de 100 ml/dia, ou seja, com função renal 

residual que permita eliminação dos ácidos endógenos mesmo que de forma 

deficitária; 

*   Pacientes hepatopatas crônicos; 

*   Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica; 

*   Diabéticos com níveis de glicemia em exames de rotina acima de 150mg/dL;  

*   Intercorrências durante o estudo como infecções ou internamentos; 

* Antecedente de insuficiência cardíaca congestiva, uma vez que haverá aumento 

do cloreto de sódio do dialisato, com risco de hipervolemia; 

* Histórico de emergência hipertensiva nos últimos seis meses. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará (COMEPE/UFC) sob o Protocolo no61/09 e o termo 

de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE A) em duas vias foi assinado pelos 

pacientes que aceitaram participar do estudo.  

Dos 79 pacientes em programa de hemodiálise inicialmente selecionados 

de acordo com os critérios supracitados, 59 apresentavam gasometria com 

bicarbonato sérico abaixo de 22 mEq/L, caracterizando acidose metabólica      

(Figura 1). 
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Ao término da fase de inclusão, i.e, ao término das primeiras quatro 

semanas, treze pacientes foram excluídos porque não preenchiam os critérios 

propostos ou por motivos de desistência. Sendo os motivos de exclusão*:                  

3 pacientes foram internados nessa fase (2 por pneumonia e 1 por problema de 

acesso vascular); 1 paciente foi à óbito por morte súbita; 4 pacientes desistiram de 

participar do estudo ; 3 pacientes estavam apresentando níveis pressóricos acima de 

140/90 mmHg e 2 pacientes apresentando excesso de ganho de peso interdialítico 

e, por tal motivo, realizando mais de três sessões de hemodiálise na semana .   

Na segunda fase, 46 pacientes realizaram sessões de hemodiálise três 

vezes por semana com cloro no dialisato de 111mEq/L por 4 semanas. Ao início da 

terceira fase - cloro no dialisato na concentração de 107mEq/L por mais                      

4 semanas-, 16 pacientes foram excluídos por**:  5 pacientes estavam apresentando 

níveis pressóricos acima 140/90 mmHg; 5 pacientes foram colocados em programa 

de hemodiálise 4 x na semana por inadequação dialítica e 6 pacientes apresentaram 

excesso de ganho de peso interdialítico (> 4kg do peso seco). 

Ao início da terceira fase até o término da pesquisa, 30 pacientes 

permaneceram no estudo, representando a amostra final do presente trabalho. 
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Figura 1-  Representação esquemática das fases do estudo até sua 
conclusão 

 

 

 

N= 79 
Pacientes com DRC em programa de 

HD 

1ª FASE 
N=59 

Inclusão 

2ª FASE 
N=46 

Cloro dialisato 111 mEq/L 

3ª FASE 
N=30 

Cloro dialisato 107 mEq/L 

 
13 pacientes foram excluídos* 

FINAL DO ESTUDO 
Pacientes com acidose metabólica ao 

término do estudo 
N=30 

 

20 pacientes excluídos por não 
apresentarem acidose metabólica 

 
16 pacientes foram 

excluídos** 
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6.2  Pacientes em Hemodiálise 

Os pacientes inclusos realizavam sessões no Centro de Diálise em 

regime ambulatorial três vezes por semana com duração de 4h de terapêutica, 

utilizando máquinas de proporção Fresenius® 4008S e dialisador de alto fluxo e alta 

eficiência F80 (Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Alemanha). Como acesso 

vascular todos os pacientes apresentavam fístula arterio-venosa, sem evidência de 

estenose ou recirculação (IKIZLER; SCHULMAN, 2005).  Os participantes do estudo 

foram acompanhados durante as sessões de hemodiálise três vezes na semana, 

sendo coletados dados referentes ao histórico da doença renal crônica, etiologia, 

medicações em uso, intercorrências e aspectos clínicos durante as intervenções e 

exames laboratoriais em cada fase do estudo (APÊNDICE B). 

O dialisato era composto por concentrações padrões de potássio (2,0 

mEq/L), bicarbonato (32 mEq/L), acetato (3,0 mEq/L), cálcio (3,5 mEq/L) e magnésio 

(1,0 mEq/L). A modificação do cloro do dialisato foi feita por modificação do sódio do 

dialisato na mesma proporção e confirmada por dosagem dos eletrólitos na solução 

de diálise (IKIZLER; SCHULMAN, 2005). Na segunda fase, quando o cloro no 

dialisato estava na concentração de 111mEq/L, o sódio estava na concentração de 

140 mEq/L. Na terceira fase, quando o cloro na solução de diálise estava na 

concentração de 107 mEq/L, o sódio era de 136 mEq/L. 

O fluxo de dialisato nas máquinas de proporção de hemodiálise          

4008-S (Fresenius) foi mantido em 500 ml/min e o fluxo da bomba de sangue variava 

de 350-450 ml/min, conforme prescrição que os pacientes mantinham na rotina das 

sessões de hemodiálise ambulatorial. 

 

6.3  Coleta de Sangue 

A coleta de sangue foi realizada através da linha arterial da fístula 

arteriovenosa imediatamente antes da segunda sessão de hemodiálise da semana e 
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de acordo com a respectiva fase. Esse período da coleta coincidia com o dia da 

rotina mensal da coleta de sangue do Centro de Diálise (Figura 2). 

A coleta era realizada na segunda sessão semanal da intervenção para 

se evitar um viés de um maior período interdialítico, ou seja, entre o último dia do 

tratamento da semana anterior e o primeiro da semana vigente. Fato que poderia 

estar associado à “acidose metabólica dilucional”, por se tratar de um período maior 

do que 48h sem a terapêutica renal substitutiva (GENNARI, 2004). 

Todas as amostras de sangue foram encaminhadas imediatamente após 

a coleta ao laboratório pelo próprio pesquisador e analisadas pelo equipamento 

Cobas 400 Plus (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemanha) e reagentes padrões 

foram utilizados para dosagem de múltiplas variáveis, incluindo: hemoglobina, 

hematócrito, PTH intacto, uréia, sódio, cloro, potássio, cálcio, fósforo, magnésio e 

albumina sérica. O sangue destinado à gasometria e lactato foi acondicionado em 

recipientes com gelo e isolamento térmico. 

A gasometria e o lactato foram analisados utilizando o aparelho Eletrodo 

Raplap 348 (Bayer). Antes de cada medida efetuada era realizada a calibração do 

aparelho de gasometria. O Bicarbonato “standard” e o excesso de base “standard” 

foram determinados de acordo com as equações de Henderson-Hasselbach e Van 

Slyke (MORGAN; CLARK; EBDRE, 2000), respectivamente. 

 

                                                                                                               

 

                Fase de inclusão                    Fase de Cl dialisato 111mEq/l    Fase de Cl dialisato 107 mEq/l 

  Semana    0                               4ª                                  8ª                               12ª 

  Cl= cloro          A coleta era realizada na 2ª sessão de hemodiálise da semana. 
 
Figura 2-  Esquema da coleta das amostras sanguíneas em correspondência 

às fases do estudo 
 

 

 

1ª.  COLETA 2ª.  COLETA 3ª.  COLETA 4ª.  COLETA 
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6.4  Interpretação Quantitativa da Análise Ácido-Básica 

 

A análise físico-química dos resultados foi feita utilizando a abordagem 

proposta por Stewart-Figge (FENCL et al., 2000). Esse modelo envolve os seguintes 

princípios: 

1. Diferença aparente de íons fortes (SIDa) = [Na+] + [K+] + [Ca++] + [Mg++] 

−[Cl−] − [lactato−], em  mEq/L. 

2. Diferença de íons fortes efetiva (SIDe), representando o efeito dos 

ácidos fracos no equilíbrio de cargas elétricas no plasma, sendo calculado pela 

fórmula: 

SIDe = (2.46 × 10−8) × (pCO2/10 − pH) + (albumina × 0.123× [pH − 

0.631]) + (fósforo × 0.309 × [pH − 0.469]), pCO2 em mmHg, albumina em g/l, e 

fósforo em  mmol/L. 

3. Gap de íons fortes (SIG) = SIDa − SIDe, representando os  ânions  não 

mensurados (sulfatos, cetoácidos, citrato, piruvato, acetato e outros). 

 

6.5  Adequação Dialítica e Catabolismo Protéico 

Foi necessária a comparação de parâmetros dialíticos entre as últimas 

fases do estudo com a finalidade de se evidenciar aspectos relacionados à 

terapêutica renal substitutiva e à acidose metabólica, como a remoção de ácidos 

endógenos e o catabolismo protéico dos pacientes submetidos ao tratamento. 

A adequação dialítica foi avaliada pela fórmula do Kt/V equilibrado      

(Kt/V eq) obtida a partir do Kt/V “single pool” (Kt/V sp) (DAUGIRDAS, 1995) e o 

catabolismo protéico pelo ritmo de catabolismo protéico normalizado (nPCR) 

(KLOPPENBURG et al., 1999): 
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  1. Kt/V sp= - ln (Req- 0.008 x t) + (4-3.5x Req) x  UF/P, onde ln = logaritmo 

natural,  Req = relação nitrogênio uréico pós e pré - diálise, t=duração da sessão de 

HD em horas; UF = volume de ultrafiltração em litros; P = peso pós-diálise em kg; 

2. Kt/V eq= Kt/V sp( 1- 0.60/t) +0.03; 

3. nPCR(g/kg/dia)={ NUS pré diálise/ [ 25.8 + (1.15/Kt/V)] + (56.4 / Kt/V)] } 

+ 0.168, onde NUS= nitrogênio uréico sérico (mmol/L). 

 

6.6  Análises Estatísticas 

Variáveis contínuas obtidas das coletas de sangue dos pacientes foram 

comparadas entre as fases de cloro na concentração do dialisato de 111 mEq/L e na 

concentração de 107 mEq/L, sendo utilizado como metodologia  o teste de 

normalidade de D’Agostino & Pearson e test t pareado.  O coeficiente de correlação 

de Pearson foi utilizado para se observar a relação entre as variáveis determinantes 

do estado ácido-básico. Os valores foram representados em média ± desvio-padrão. 

Valores com p< 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Graph Pad Prism versão 

5.01(Graph Pad software, San Diego, CA, Estados Unidos da América). 
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7  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

7.1  Características dos Pacientes em Hemodiálise 

Como mostrado na Tabela 3, os pacientes que participaram do estudo 

apresentavam idade média de 47 ± 15,7 anos. Desses, 21 eram do sexo masculino 

e 9 pacientes eram do sexo feminino. A etiologia da doença renal crônica foi 

glomerulonefrite crônica (n=5), nefropatia diabética (n=3), nefrosclerose hipertensiva 

(n=6), doença renal policística do adulto (n=2). Quatorze pacientes não 

apresentavam etiologia conhecida de doença renal crônica. O tempo médio em que 

os pacientes já estavam em tratamento ambulatorial hemodialítico era de 92,9 ± 13 

meses. Cinco pacientes já haviam sido submetidos previamente a transplante renal. 

 

Tabela 3- Características dos pacientes em hemodiálise 
 
 
Características Clínicas 

 
N=30 
 

Idade(anos) 47 ± 15,7 

Sexo (M/F) 
Tempo em diálise (meses) 

21/9 
92,9 ± 13 

Peso (kg) 
Altura(m) 
Índice de massa corpórea (kg/m2) 

64.25 ±12,6 
1.64 ± 0.1 
24 ± 4.3 

Etiologia da DRC  

Desconhecida 14 (46,6%) 
Nefrosclerose hipertensiva   6 (20%) 
Glomerulonefrite crônica   5 (16,7%) 
Diabetes mellitus   3 (10%) 
Doença renal policística   2   (6,7%) 
Transplante renal prévio   5 (17%) 
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7.2  Variáveis Ácido-Básicas dos Pacientes em Hemodiálise 

Depois do uso do dialisato com concentração do cloro em                      

111 mEq/L, trinta  pacientes persistiram com bicarbonato sérico menor que                                 

22 mEq/L (19,2 ± 1,4 mEq/L) e com o excesso de base “standard” (SBE) de              

-6,64 ± 1,67 mEq/L. A análise de acordo com a abordagem físico-química revelou 

que acidose metabólica nesses pacientes foi quase exclusivamente pelo acúmulo de 

ânions não-mensuráveis, representado pelo “gap” de íons fortes(SIG) (7,5 ± 2,02 

mEq/L). A diferença aparente de íons fortes (SIDa) estava dentro da faixa 

considerada normal, assim como para outros determinantes do status ácido-básico. 

Quando os pacientes foram submetidos ao dialisato com concentração de 

cloro em 107 mEq/L, foi observado melhora  no excesso de base “standard”              

(-6,64 ± 1,67 vs -4,73 ± 1,97 mEq/L, p<0,0001), representado na figura 3. Do mesmo 

modo, mas de forma discreta, houve melhora dos níveis séricos do bicarbonato   

(19,2 ±. 1,4 vs 20 ± 2,14 mEq/L, p=0,03) Como esperado, uma vez que foi utilizada 

uma menor concentração de cloreto de sódio no dialisato, o sódio  sérico foi 

reduzido (138 ± 2,44 vs 137 ± 2,07 mEq/L, p=0,02) (figura 4), assim como o cloro 

sérico (104,1 ± 2,66 vs 102,9 ± 2,76 mEq/L, p=0,03) (figura 5). 

Investigando a causa para atenuação da acidose metabólica entre as 

fases do estudo, observou-se que não houve diferença estatisticamente significante 

na SIDa, porém houve na SIDe (33,24± 2,9 vs. 34,59±2,4, p=0,02). Além disso, o 

aumento no SBE entre as fases (1,9 mEq/L) foi quase completamente explicado pela 

redução da SIG (1,3 mEq/L). Detalhes dos componentes ácido-básicos e as 

respectivas fases estão descritos na tabela 4. 
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Figura 3- Gráfico expressando o excesso de base standard (SBE) quando 

comparadas as fases de cloro no dialisato de 111 mEq/L e cloro 
no dialisato de 107mEq/L. 
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Figura 4-  Gráfico comparando níveis séricos de sódio dos pacientes nas 
fases de cloro no dialisato de 111 mEq/L e cloro no dialisato de 
107 mEq/L. 
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Figura 5-  Gráfico comparando níveis de cloro sérico entre as fases do 

estudo 
 

 
 
Tabela 4- Comparação das variáveis ácido-básicas depois do uso do dialisato 

com concentração de cloro de 111mEq/L e  de 107 mEq/L (N=30) 
 
 
 

Variável                                                    

Características                                
na inclusão 

dos pacientes 

Cloro 
dialisato 
111mEq/L 

Cloro 
dialisato 
107mEq/L 

p 
(entre as fases de 
cloro 111 mEq/L e 

107mEq/L) 
 

pH                                       

Bicarbonato (mEq/l)             

Sódio (mEq/l)                      

Potássio (mEq/l)                   

Cálcio (mEq/l)                       

Magnésio (mg/dl)                  

Cloro (mEq/l)                        

Lactato (mEq/l)  

SIDa (mEq/l)      

SIDe (mEq/L)  

Fósforo (mg/dl)    

Albumina (mEq/l)    

SIG (mEq/L)   

PaCO2(mmHg)   

SBE (mEq/L)                                                                  

 

7,33±0,04 

19,1±1,6 

138±2,63 

4,9±0,67 

9,5±0,61 

2,6±0,23 

104,5±2,65 

2,1±0,53 

40,65±1,77 

33,21±1,99 

4,35± 1,2 

4,14±0,32 

7,44±2,2 

37,4± 4,36 

-6,01±1,77 

 

7,32±0,05 

19,2±1,4 

138±2,44 

5,06±0,68 

9,2±0,65 

2,66±0,25 

104,1±2,66 

2,09±0,51 

41,13±1,74 

33,24±2,9 

4,41±1,57 

4,28±0,29 

7,5±2,02 

37,56±3,36 

-6,64±1,67 

 

7,33±0,04 

20±2,14 

137±2,07 

4,87±0,53 

9,1±0,73 

2,7±0,28 

102,9±2,76 

1,95±0,54 

41,41±1,89 

34,59±2,4 

4,65±1,47 

4,28±0,32 

6,2±1,90 

38,78±3,93 

-4,74±1,97 

 

0,25 

0,03* 

0,02* 

0,11 

0,16 

0,29 

0,03* 

0,14 

0,47 

0,02* 

0,76 

0,98 

0,006* 

0,07 

< 0,0001* 

SIDa, diferença aparente de ions fortes; SIG, “gap” de íons fortes; PaCO2, pressão parcial de dióxido 
de carbono; SBE, excesso de base standard; estatisticamente significante: p <0,05*. 
 

Cloro no dialisato 
de 111 mEq/L 

Cloro no dialisato 
de 107 mEq/L 

*p = 0,03 

 N=30 
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7.3  Influência dos Ânions Não-Mensuráveis no Excesso de Base 

A correlação de Pearson foi utilizada para investigar a inter-relação entre 

a variação do excesso de base (∆SBE), ou seja, a diferença entre o SBE depois do 

uso do dialisato com concentração de cloro de 111 mEq/L e de 107 mEq/L, e a 

variação (∆) de cada determinante ácido-básico nessas fases. Durante a análise, foi 

observado que ∆SBE apresentava uma correlação inversa com a variação dos 

ânions não-mensuráveis (∆SIG), entre as fases do estudo, sendo esta a única 

variável significante (tabela 5). 

 

Tabela 5- Correlação entre a variação do SBE (∆SBE) depois do uso do cloro 
no dialisato de  111mEq/L e 107 mEq/L e as variações (∆) dos 
determinantes ácido-básicos 

 
 

Variação 

 

Correlação de Pearson 

 

                                p 

∆sódio -0,03515 0,4015 

∆cloro -0,2269 0,4673 

∆potássio -0,3128 0,3098 

∆cálcio    0,04953 0,6900 

∆magnésio -0,2918 0,0696 

∆lactato -0,2561 0,3657 

∆SIG  -0,6844 <0,0001* 

∆fósforo   -0,09621 0,3830 

SIG, gap de íons fortes, * p<0,05. 

 

Analisando os fatores envolvidos na acidose metabólica dos pacientes em 

hemodiálise, foi observado diferença estatística significante no excesso de base 

standard (SBE). Esta variável é freqüentemente utilizada para quantificar o grau de 

acidose metabólica e pode ser uma ferramenta útil para evidenciar mudanças nos 

componentes do equilíbrio ácido-básico (MACIEL; PARK, 2007). Apesar de ser 

considerada obsoleta por alguns autores, mudanças no SBE são diretamente 
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relacionadas com a concentração de ácidos fracos e pode ser vista como uma 

importante variável comum a diversas metodologias ácido-básicas (KELLUM, 2005). 

A despeito da diálise ter um papel na correção da acidose, a influência  da 

concentração dos íons que compõem o dialisato neste controle ácido-básico 

continua inexplorado. No presente estudo, quando houve a redução na 

concentração do sódio e do cloro no dialisato, foi observado um aumento do SBE 

quando comparado a fase com cloreto de sódio maior na solução dialítica, mesmo 

mantendo a mesma concentração de bicarbonato no banho de diálise. 

O fato mais instigante foi a observação da atenuação da acidose 

metabólica dos pacientes em estudo, principalmente pela redução dos ânions      

não-mensuráveis, representados pelo SIG. No início do estudo foi feita a hipótese da 

influência do cloro na acidose metabólica dos pacientes em hemodiálise e que sua 

redução no dialisato estaria associada a uma atenuação dessa desordem          

ácido-básica pelo aumento da SIDa. Podendo “a diferença aparente dos íons fortes” 

(SIDa) ser incrementada também pelo aumento do sódio sérico, mesmo de forma 

discreta em decorrência do “set point” individual e osmolar (FLANIGAN, 2000; 

LOCATELLI  et al., 2004; SANTOS; PEIXOTO, 2008). 

Ao contrário da hipótese formulada, foi observada atenuação da acidose 

metabólica pela redução dos ânions não-mensuráveis e não pela redução do cloro 

sérico. Apesar da metodologia do estudo não permitir avaliar os princípios para 

explicar esse fenômeno, a redução do cloro sérico no período pós-diálise pode 

facilitar  a redistribuição desse íon entre os compartimentos intracelular e intersticial, 

fato já descrito por Kellum et al. (1998) em modelo animal. Sugere-se, assim, que 

uma diminuição no cloro intracelular pode melhorar a capacidade intracelular de 

tamponamento de outras cargas negativas, reduzindo os ânions não-mensuráveis 

no plasma. 

Entretanto, a análise fica mais complexa quando o organismo é 

considerado como um compartimento aquoso múltiplo (plasma, eritrócitos, 

interstício, região intracelular), contendo uma variedade de íons fortes e ácidos 
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fracos e incorporando uma série de equilíbrios de Gibbs-Donnan entre os 

compartimentos (MORGAN, 2009). 

O equilíbrio de Gibbs-Donnan ocorre quando uma membrana             

semi-permeável separa os fluidos, com um ou ambos contendo íons impermeáveis. 

Sob essas condições, a distribuição trans-membrana dos íons permeáveis 

restabelece uma entropia máxima, com os gradientes elétricos equilibrados com os 

gradientes de concentração. Todos os compartimentos de fluidos são sujeitos a esse 

fenômeno, incluindo o compartimento intracelular (MORGAN, 2005). 

Além dos compartimentos intersticial e intracelular, o efeito de           

Gibbs-Donnan pode envolver o compartimento do dialisato. É sugerido que uma 

grande concentração de cloro no dialisato, através do equilíbrio de Gibbs-Donnan 

por meio da membrana do dialisador, previna parcialmente a depuração adequada 

de ânions não-mensuráveis pela repulsão promovida pelo excesso de cargas 

negativas do íon cloro no dialisato. 

Na comparação entre as fases do estudo, foram colhidas amostras do 

dialisato nas máquinas de hemodiálise sendo ilustrado uma variação de cloro na 

solução de diálise de 4,0 ±1,0 mEq/L. O impacto dessa variação na prescrição do 

dialisato no transcorrer do estudo foi uma discreta redução dos níveis séricos de 

cloro e, por provável ação do equilíbrio de Gibbs-Donnan, redução dos níveis séricos 

dos ânions não-mensuráveis. 

 

7.4  Potenciais Componentes Envolvidos no Controle da Acidose Metabólica 

de Pacientes em Hemodiálise 

Além da avaliação do cloro no dialisato, foram analisados também 

potenciais componentes envolvidos na acidose metabólica de pacientes em 

hemodiálise que poderiam interferir na análise do estudo. Conforme descrito na 

tabela 6, não houve diferenças estatisticamente significantes entre os principais 

componentes envolvidos na acidose metabólica de pacientes em hemodiálise 
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(SOUNAN et al., 2006), sugerindo que a prescrição do dialisato pode interferir na 

análise físico-química da população em estudo.  

Os pacientes apresentavam Kt/V equilibrado (Kt/V eq) em valores acima 

aos recomendados de 1.2 (GREENE et al., 2005), não havendo diferença estatística 

da adequação dialítica entre as fases da pesquisa. Tal fato sugere que as doses     

de diálise recebidas representadas pelo Kt/V eq nas respectivas fases                     

(1,62± 0,60 vs. 1,61± 0,58, p=0,76) não apresentaram interferência na análise dos 

determinantes ácido-básicos. 

Da mesma forma, com o objetivo de avaliar a produção endógena de 

ácidos, foi avaliado o ritmo de catabolismo protéico dos pacientes em diálise (nPCR) 

(REMER, 2000). Apesar das limitações do método em se distinguir catabolismo 

protéico de elevada ingestão de proteínas, o nPCR é um instrumento útil na 

avaliação nutricional de pacientes em hemodiálise (KOPPLE, 2001), sendo seu valor  

recomendado  acima de 1.2 g/kg/dia (DIALYSIS OUTCOME INITIATIVE, 2000). 

Entre as etapas do estudo não foi observada diferença estatística significante 

(1,28±0,42 vs. 1,33±0,60 g/kg/dia, p=0,65), não interferindo na análise das variáveis 

ácido-básicas utilizadas. 

A acidose metabólica é um fator associado à osteodistrofia renal, uma vez 

que o osso atua como tampão da carga de ácidos, resultando em perda mineral 

óssea (KALANDAR-ZADEH et al., 2004). Baseado nisso, a dosagem do PTH intacto 

(PTHi) foi realizada , por ser um dos marcadores da remodelação óssea e a 

elevação dos seus níveis associada a pior controle da acidose metabólica 

(MEHROTRA, 2003). Não foi observada diferença estatística entre as fases do 

estudo (tabela 6). 

No controle da acidose metabólica de pacientes com doença renal crônica 

é recomendada a análise do uso de quelantes de fósforo. Destes, o hidrocloreto de 

sevelamer tem potencial efeito em adicionar carga de ácidos aos pacientes 

(EMENTT, 2004; SEHGAL et al., 2002). De forma contrária, os quelantes à base de 

cálcio podem atuar como tampões dos ácidos, atenuando a acidose metabólica na 

população dialítica (MARCO, 2002). Foi observado que não houve diferenças 
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estatísticas significantes entre as etapas do estudo com o uso desses quelantes de 

fósforo (tabela 6).  

O ganho de peso interdialítico pode resultar em quadro de “acidose 

diluicional” por redistribuição dos estoques de bicarbonato através de um grande 

compartimento de fluidos (FABRIS et al., 1988). Numa simulação matemática, 

retenção de fluidos em pacientes em hemodiálise de 0, 3 e 6 litros foram associadas 

a níveis de bicarbonato pré-diálise de 23, 21 e 20 mEq/L, respectivamente 

(GENNARI, 2004). Dessa forma, foi calculada a variação média de peso pré e      

pós-diálise durante as fases, não sendo também observada diferença estatística 

significante (2,57±0,79 vs. 2,50±0,75 kg, p=0,21). 

 

Tabela 6- Comparação entre os componentes que podem interferir na acidose 
metabólica de pacientes em hemodiálise nas fases de cloro no 
dialisato na concentração  de 111 mEq/L e de107 mEq/L (N=30) 

 

Variável 

Cloro 

dialisato 

111mEq/L 

Cloro 

Dialisato 

107mEq/L 

 

p 

 

kT/V eq 

nPCR 

PTHi (pg/mL) 

Sevelamer (g/dia) 

Carbonato de cálcio (g/dia) 

Variação média de peso pré e pós-HD(kg) 

 

1,62±0,60 

1,28±0,42 

561,5±111,1 

3,52±2,85 

0,1±0,55 

2,57±0,79 

 

1,61±0,58 

1,33±0,60 

492,9±100,1 

3,81±2,98 

0,55±0,55 

2,50±0,75 

 

0,76 

0,65 

0,28 

0,67 

1,00 

0,21 

Kt/V eq, Kt/V equilibrado; 
nPCR, ritmo de catabolismo protéico normalizado; 
PTHi, hormônio paratireoideano intacto; 
HD, hemodiálise 
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8  CONCLUSÃO 

O presente estudo sugere através de uma análise físico-química que a 

acidose metabólica em pacientes em programa regular de hemodiálise pode ser 

influenciada por uso do dialisato com maior concentração de cloro, sem 

modificações na concentração do bicarbonato. Ao contrário da hipótese inicial, o 

incremento no cloro do dialisato promoveu um aumento discreto no cloro plasmático, 

não sendo este o contribuinte direto para atenuação da acidose metabólica quando 

reduzida a concentração desse íon no dialisato. 

Ao se reduzir a concentração de cloro na solução dialítica, houve uma 

diminuição do “gap” de íons fortes (SIG) e um conseqüente aumento do excesso de 

base, sugerindo uma redução dos ânions não-mensuráveis no plasma, por provável 

redistribuição dos mesmos para o compartimento intracelular e/ou o compartimento 

do dialisato. Sugere-se, para tal achado, a possível participação físico-química do 

equilíbrio de Gibbs-Donnan que ocorre entre os fluidos dos diversos compartimentos 

do organismo.  

Potenciais componentes envolvidos no controle da acidose metabólica de 

pacientes em hemodiálise como adequação dialítica, catabolismo protéico e 

quelantes de fósforo não interferiram na análise das variáveis físico-químicas entre 

as fases do estudo, sugerindo que a concentração do cloro no dialisato pode 

influenciar o controle ácido-básico na população dialítica. 

Apesar de ser um estudo prospectivo de curta duração, este estudo abre 

perspectivas para aplicação clínica da análise de Stewart nos pacientes com acidose 

metabólica em hemodiálise. Estudos adicionais são necessários para demonstrar a 

relação entre os efeitos da diálise prescrita e efeitos a longo prazo da acidose, do 

acúmulo de ânions não-mensuráveis, da hipercloremia e seus efeitos no 

metabolismo ósseo, na inflamação e na nutrição desses pacientes. 
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

1- Eu, Flávio de Oliveira Marques, médico nefrologista, estou realizando um estudo 

chamado “EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DO CLORO NO DIALISATO NA 

ACIDOSE METABÓLICA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE CRÔNICA 

CONVENCIONAL” que tem por objetivo avaliar o papel do cloro no dialisato e 

sua relação com a acidose metabólica em pacientes submetidos à hemodiálise 

convencional” 

 

2- Os pacientes que estarão inclusos no estudo são aqueles que já se encontram 

em programa de hemodiálise regular, 3 x na semana, e que necessitam manutenção 

do tratamento para viver, em decorrência da parada do funcionamento dos rins. O 

propósito do estudo é avaliar se o cloro no banho de diálise (“solução” que passa 

pelo “capilar” para retirar as substâncias acumuladas no sangue, como p. ex. o 

potássio)  tem relação com quadros de acidose que acometem os pacientes, 

prejudicando sua nutrição ou mesmo acarretando problemas ósseos que são 

comuns aos pacientes com doença renal crônica. A acidose ( acúmulo de “ácidos” 

no sangue) ocorre como problema nos renais crônicos em decorrência do acúmulo 

de substâncias que o rim em condições normais “ filtraria”, mas que fica impedido 

em decorrência da doença.  

 

3- O estudo envolverá coleta de sangue por meio das fístulas ou cateteres que os 

pacientes apresentam como acesso para realização da hemodiálise. A coleta será a 

mesma que se realiza mensalmente em decorrência da rotina do serviço de 

hemodiálise para avaliação clínica dos pacientes, e será realizada imediatamente 

antes do início da sessão de diálise( no dia da rotina). Além dos exames que são 

solicitados mensalmente será acrescentada na dosagem do sangue os níveis de 

sódio, magnésio, cloro,  gasometria venosa e lactato venoso - que serão colhidos em 

três rotinas consecutivas. 
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4-  Trata-se de estudo  testando a hipótese de que  o cloro do banho de diálise pode 

estar associado ao aumento no cloro do sangue dos pacientes, sendo esse um dos 

determinantes de acidose que pode prejudicar a nutrição e/ou acarretar na piora dos 

problemas ósseos nos renais crônicos. Somente ao final do estudo poderemos 

concluir a presença de algum benefício. 

5- É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na clínica de diálise. 

6- As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 

sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 

7- É garantido acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos 

e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

8- Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e visitas hospitalares. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absolvida pelo orçamento da pesquisa. 

9- Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo(nexo causal comprovado), o participante tem 

direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

10- Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é o Dr. Flávio de Oliveira Marques, que pode ser encontrado no 

endereço da Clínica Pronefron na Rua José Vilar, nº 500 - Meireles, telefones:        

(085) 32083100 e (085) 99067370. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFC – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1127 - Rodolfo Teófilo, telefone: (085) 3366.8338. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou   que  foram lidas para mim sobre o estudo acima. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a participação do paciente é isenta de 

despesas e que o mesmo tem garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Como paciente, concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter 

adquirido, ou no atendimento neste Serviço. 

 

Fortaleza,____de ___________________de ________. 

 

_________________________________ 
Assinatura do paciente 

 
 
 

_________________________________ 
Assinatura testemunha 

 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo 

 
 
 

_________________________________ 
Profissional que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE B 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM HEMODIÁLISE 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

 

“EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DO CLORO NO DIALISATO NA ACIDOSE 

METABÓLICA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE CRÔNICA CONVENCIONAL.” 

 

1.  IDENTIFICAÇÃO: 

NOME: _____________________________________________________________ 

PRONTUÁRIO: ________________  

SEXO:______IDADE:_______COR:___________ ESTADO CIVIL: ______________ 

ESCOLARIDADE: _______________ NATURALIDADE: ______________________ 

PROCEDÊNCIA:___________________ PROFISSÃO:_______________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

2.  HISTÓRIA CLÍNICA: 

ETIOLOGIA IRC:_________________________ CO-MORBIDADES:__________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

MEDICAÇÕES EM USO: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3.  TRATAMENTO DIALÍTICO 

INÍCIO DO TRATAMENTO DIALÍTICO:____/____/____  

TURNOS:___________________________ 

DURAÇAO TRATAMENTO _______h. FALTAS AO TRATAMENTO MENSAL?:         

(  ) SIM  (  ) NÃO. Caso sim especifique o numero de faltas/mês_________________ 

ACESSO VASCULAR:____________ 

NECESSIDADE DE HD EXTRA?  (  ) SIM  (  ) NÃO.  Caso SIM, número/mês:______ 

motivo:______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL: 

4.1   SÓDIO 140 mEq/L no dialisato 

4.1.1  

PRESSÃO  
ARTERIAL PRÉ-HD 

PRESSÃO 
ARTERIAL PÓS-HD 

PESO PRÉ-HD PESO PÓS-HD 

  1.    

  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

  6.    

  7.    

  8.    

  9.    

10.    

11.    

12.    
 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4.1.2   EXAMES LABORATORIAIS: 

1ª coleta (Inclusão) 

pH pCO2 HCO3 Na+ K+ Mg+2 Cl- Lact Ca+2 PO4-- Alb SIDa 
 

AnionNM 
 

             

 

 ADEQUAÇÃO/NUTRIÇÃO: 

Uréia 
pré-HD 

Uréia 
pós-HD 

KtVe nPCR Hb Ht PTH 

       

 

 

 

 

2ª coleta (término de 1 mês) 

pH pCO2 HCO3 Na+ K+ Mg+2 Cl- Lact Ca+2 PO4-- Alb SIDa 
 

AnionNM 
 

             

 

ADEQUAÇÃO/NUTRIÇÃO: 

Uréia 
pré-HD 

Uréia 
pós-HD 

KtVe nPCR Hb Ht PTH 
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4.2 SÓDIO 136 mEq/L no dialisato 

4.2.1 

PRESSÃO  
ARTERIAL PRÉ-HD 

PRESSÃO 
ARTERIAL PÓS-HD 

PESO PRÉ-HD PESO PÓS-HD 

  1.    

  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

  6.    

  7.    

  8.    

  9.    

10.    

11.    

12.    
 

OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.2.2 EXAMES LABORATORIAIS: 

3ª coleta (término de 1 mês) 

pH pCO2 HCO3 Na+ K+ Mg+2 Cl- Lact Ca+2 PO4-- Alb SIDa 
 

AnionNM 
 

             

 

ADEQUAÇÃO/NUTRIÇÃO: 

Uréia 
pré-HD 

Uréia 
pós-HD 

KtVe nPCR Hb Ht PTH 
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Abstract   

Background: Metabolic acidosis has multiple etiologies in hemodialysis (HD) patients, such 

as hyperchloremia. The aim of this study was to observe the influence of chloride dialysate on 

metabolic acidosis control in this population.   

Methods: Thirty patients underwent dialysis with a chloride dialysate concentration of 

111mEq/l for 4 weeks, and thereafter, with a chloride dialysate of 107mEq/l for over 4 weeks. 

Arterial blood was drawn immediately before the midweek dialysis session, according to the 

phase, and the Stewart physicochemical approach was applied.  

Results: The strong ion gap (SIG) decreased (7.5±2.0mEq/L vs. 6.2±1.9, p=0,006) and the 

standard base excess (SBE) increased after the use of a lower-concentration chloride dialysate 

(-6.64±1.7mEq/L vs. -4.73±1.9, p<0.0001). ∆SBE had an inverse correlation with ∆SIG 

between phases of the study (r= -0.684, p<0. 0001) and showed no correlation with ∆chloride. 

Conclusion: Applying the Stewart's model, we demonstrated that lower-concentration 

chloride dialysate can interfere in metabolic acidosis control in HD patients, surprisingly 

through effects in unmeasured anions. 

Key words: Chloride dialysate, Hemodialysis, Metabolic acidosis, Stewart Model 
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Introduction 

Metabolic acidosis is a common feature of chronic kidney disease (CKD), worsening 

progressively with renal function decline [1]. Among maintenance hemodialysis (HD) 

patients, nearly one-third to one-half of patients have a predialysis serum bicarbonate level 

below 22 mEq/L, differently from the K\DOQI statement guideline [2]. In these patients, 

metabolic acidosis has detrimental effects on renal osteodystrophy, inflammation and 

nutritional status. [3-7] 

The real determinants of acidosis in maintenance hemodialysis patients can be 

reanalyzed using the Stewart’s model, which considers water dissociation at the center of the 

acid-basic status of body fluids and is based on six simultaneous equations, incorporating the 

Laws of Mass Action, Mass Conservation and Electrical Neutrality.[8]  

The human plasma is a complex solution that consists of fully dissociated ions 

(“strong ions” such as sodium, potassium, chloride, and lactate), partially dissociated “weak” 

acids (such as albumin and phosphate), and volatile buffers (carbonate species). Therefore, 

serum pH is determined by three independent variables: the partial carbon dioxide tension 

(pCO2); the difference in charge between strong cations and strong anions (“strong ion 

difference” or SID) in plasma, and the total plasma concentration of nonvolatile weak acid 

buffers, mainly albumin and inorganic phosphate, with bicarbonate being a dependent 

variable. [8, 9] 

Although studies in hemodialysis patients should be performed, the Stewart’s 

approach has been used to predict mortality in different populations. A better mortality 

prediction performance has been demonstrated using this methodology when compared to 

other criteria, such as base excess and anion gap, specially in populations such as critical 

pediatric and trauma patients [10, 11].  

Liborio et al [12] performed a cross-section study to identify and quantify each 

component of metabolic acidosis in hemodialysis patients, using the physicochemical 

approach. This study has identified that metabolic acidosis in this population was due to 

retention of unmeasured anions, hyperchloremia and hyperphosphatemia. Thus, it was 

proposed that hyperchloremia was an important component of metabolic acidosis in HD 

patients. 

As the chloride ion is one of the multiple factors involved in metabolic acidosis in 

hemodialysis patients, we decided to analyze one of the main sources of this anion: the 

dialysis solution. The aim of this study was to observe the influence of chloride dialysate on 
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metabolic acidosis control, while maintaining a stable bicarbonate dialysate level in this 

population. 

 

Patients and Methods 

Hemodialysis patients and study design 

We enrolled 30 patients submitted to a maintenance hemodialysis program three times 

a week for 4h at least, within a minimum period of three months. The patients were selected 

from a single dialysis center, presenting the following inclusion criteria: predialysis blood gas 

with SBE < -2mEq/L, urine output of less than 100ml/24h, age 18 or older; arterial pressure 

levels below 140/90 mmHg with or without antihypertensive therapy; interdialytic fluid gain 

≤ 50ml/kg; and absence of hypertensive emergency event or congestive heart failure.  

From May to July 2009, the study was divided into 2 phases. In the first one, the 

chloride dialysate concentration was set at 111 mEq/L for 4 weeks and, thereafter, it was set 

at 107 mEq/L for over 4 weeks. The setting of chloride dialysate concentration was attained 

by modifying the sodium dialysate in the same proportion. The dialysate composition was 

potassium 2.0 mEq/L; bicarbonate 32 mEq/L; acetate 3.0 mEq/L, calcium 3.5 mEq/L and 

magnesium 1.0 mEq/L. During the first phase, sodium was 140 mEq/L and in the second 

phase, it was 136mEq/L. The dialysate ionic concentrations were directly measured to 

confirm changes in sodium and chloride levels according to the study phase. 

Vascular access was achieved through a native arteriovenous fistula in all patients, 

without evidence of stenosis or recirculation. A high-flow and high- efficiency dialyzer was 

used (F-80, Fresenius, Bad Homburg, Germany). The dialysis equipment consisted of 

Fresenius 4008-S and the dialysate flow was set at 500ml/min. The blood flow was set at a 

range of 350-450 ml/min. The local ethics committee approved the study design and written 

informed consent was obtained from all patients.  

Blood sampling 

Laboratory analysis was carried out using arterial blood drawn immediately before the 

midweek dialysis session at the last week of modified dialysate concentration use, according 

to the respective phase. All samples were analyzed by Cobas 400 Plus (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Germany) and standard reagents were used to measure multiple biochemical 

variables, including urea, sodium, chloride, potassium, calcium, phosphate, magnesium and 

albumin. Blood gases and lactate were analyzed using Eletrodo Rapid lab 348(Bayer). 

Standard Base Excess was determined according to the Van Slyke equation.     
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Interpretation of quantitative acid-base analysis 

The quantitative physicochemical analysis of the results was performed using the 

Stewart-Figge approach. This model involves the following principles: 

 1. Apparent SID (SIDa) = [Na+] + [K+] + [Ca++] + [Mg++] − [Cl−] − [lactate-], 

expressing all concentrations in mEq/L. 

2. Effective SID (SIDe), representing the weak acid effect on the balance of electrical 

charges in plasma, was calculated by the formula: 

SIDe = (2.46 × 10−8) × (pCO2/10 − pH) + (albumin × 0.123× [pH − 0.631]) + (phosphate × 

0.309 × [pH − 0.469]), pCO2 in mmHg, albumin in g/L, and phosphate in  mmol/L. 

3. Strong ion gap (SIG) = SIDa − SIDe, represents the unmeasured anions (sulfate, 

keto acids, citrate, pyruvate, acetate, and others). 

 

Dialysis adequacy and estimated protein intake 

The dialysis adequacy was evaluated by the equilibrated  Kt / V  (eq Kt / V) equation, 

obtained from single pool Kt/V( sp Kt/V), and estimated protein intake by normalized protein 

catabolic rate (PCRn): 

(1) sp Kt / V = - ln (Req-0008 xt) + (4-3.5x Req) x 0:55 x UF / W,  ln = natural logarithm, 

Req= post and pre-dialysis blood urea nitrogen ratio, t = duration of HD session in hours, UF 

= ultrafiltration volume in liters, P = post-dialysis weight in kg 

(2)  eqKt/V = spKt/V (1- 0.60/t) +0.03 

(3) PCRn (g / kg / day) = (pre dialysis BUN / [8.25 + (1.15/Kt/V)] + (56.4 / Kt / V)]) + 0.168,  

BUN = blood urea nitrogen. (mmol / L). 

 

Statistical analyses 

Data are presented as means ± SD. Continuous variables were compared between 

groups using D’Agostino & Pearson normality test, followed by paired t test. The correlation 

coefficient (r) between pairs of variables was determined using Pearson’s method. Values of 

p<0.05 were considered statistically significant. All statistical analyses were performed using 

the Graph Pad Prism program, version 5.02(Graph Pad software, San Diego, CA, USA). 
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Results 

Demographic Features 

As shown in Table 1, the mean age was 47 ± 15.7 years. Twenty-one male and nine 

female patients were studied. The etiology of chronic kidney disease (CKD) was chronic 

glomerulonephritis (n=5), diabetic nephropathy (n=3), hypertensive nephrosclerosis (n=6), 

polycystic kidney disease (n=2). Fourteen patients had unknown etiology of CKD. The 

patients’ mean time on dialysis treatment was 7.6 ± 4 years. Five patients had undergone 

previous renal transplantation. 

 

Acid-base variables in hemodialysis patients 

 After the use of chloride dialysate of 111 mEq/L, the patients persisted with a mean 

standard base excess (SBE) of -6.64 ± 1.7. Analysis according to the physicochemical 

approach revealed that metabolic acidosis in these patients was due almost exclusively to the 

accumulation of unmeasured anions, represented by strong ion gap (SIG) (7. 5 ± 2.0 

mEq/L).The apparent strong ion difference (SIDa) was within the normal range, similarly to 

the other determinants of acid-base status. 

When the chloride dialysate level was set at 107 mEq/L, SBE improvement was 

observed (-6. 64 ± 1.7 vs. -4. 73 ± 1.9 mEq/L, p<0.0001). As expected, serum sodium was 

reduced (138 ± 2.44 vs. 137 ± 2.07 mEq/L, p=0. 02), as well as serum chloride (104. 1 ± 2.7 

vs. 102. 9 ± 2.8 mEq/L, p=0.03). When investigating the cause of metabolic acidosis 

correction, we observed no difference in SIDa (see Table 2) and the increase in SBE (1.9 

mEq/L) was almost completely explained by SIG reduction (1.3 mEq/L). Other components 

of acid-base control provided a minor contribution to SBE increase, although not statically 

significant. – Details in table 3. 

 

Influence of unmeasured anions in standard base excess 

Pearson’s correlation analysis was also used to investigate the interrelationship 

between the ∆SBE (difference between SBE after using chloride dialysate of 111mEq/L and 

107mEq/L) and ∆ of each of the acid-base determinants. We observed that ∆SBE presented an 

inverse correlation with unmeasured anion variation (∆SIG) between the two study phases, 

being the only significant variable (table 3). 
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Potential components involved in metabolic acidosis control in hemodialysis patients 

In addition to the analysis of acid-base variables, there was no statistically significant 

difference between components that could be involved in the control of metabolic acidosis in 

hemodialysis patients, according to study phase, as described in table 4. 

 

Discussion 

Acidosis has complex and multiple etiologies in maintenance hemodialysis; however, 

the acidosis composition in this population is still unknown [13].  In addition to the 

unmeasured anions, hyperchloremia and phosphate are important components. Until recently, 

it was difficult to demonstrate which factors affected by dialysis had the most influence on 

acidosis. Although bicarbonate diffusion has been the center of acidosis correction, it is 

necessary to remove the anions resulting from metabolism, while bicarbonate is being 

replaced. Although the identification of which components are mainly responsible for the 

unmeasured anions, the physicochemical approach made possible their quantification, through 

relatively simple equations.  

While analyzing the factors involved in the maintenance of patients’ metabolic 

acidosis, significant differences in SBE were observed. This variable is frequently used to 

quantify the degree of metabolic acidosis, and can be a tool to demonstrate changes in the 

components of acid-base balance, especially in critically-ill patients [14]. Although it is 

considered obsolete by some authors, the change in SBE is directly related to the 

concentration of weak acids, which is independent from the respiratory component, thus being 

preferred to bicarbonate [15]. 

Even though dialysis plays a role in the correction of acidosis, the influence of 

dialysate ion concentration in this acid-base control is unexplored. In this study, when sodium 

and chloride dialysate concentration were reduced, we observed a better correction in SBE 

than during the use of high-concentration sodium and chloride dialysate, although the same 

dialysate bicarbonate concentration was used. 

More noteworthy is the fact that metabolic acidosis correction was due mainly to a 

reduction in unmeasured anions, represented by SIG. In the beginning of the study, it was 

hypothesized that acidosis correction was more predictable by an increase in SIDa. This was 

possible by reducing chloride serum levels due to reduced concentration in the dialysate. At 

the same time, a lesser improvement in sodium serum was predictable due to individual and 

constant osmolar set point [16], suggesting its variations has a minor impact on acid-base 

variables. 
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Surprisingly, metabolic acidosis improvement was observed due to unmeasured anion 

reduction. Although the methodology of this study does not allow assessing the principles of 

this phenomenon, we suggest that the reduction in serum chloride at the post-dialysis period 

can facilitate redistribution from intracellular or interstitial compartment, a shift described in 

septic animals by Kellum et al. [17]. This decrease in intracellular chloride can improve the 

intracellular capacity of buffering other negative charges, reducing plasma unmeasured 

anions. The importance of sodium in this process seems to be less likely, as this ion has a 

dominant presence in extra-cellular compartment and a high regulation by osmolar set.   

Equally, variations in serum osmolality in each study phase were not statistically significant 

(305±4.8 vs. 304.2± 5.8, p=0.44). 

However, this analysis became more complex when we considered multiple cellular 

aqueous compartments (plasma, erythrocytes, interstitial, intracellular), containing a variety of 

strong ions and weak acids and incorporating several interlinked Gibbs-Donnan equilibria 

[18]. Recently, a similar pattern in septic patients has been demonstrated, in whom a higher 

renal clearance of chloride was not accompanied by a reduction in serum chloride, but by a 

reduction in unmeasured anions. [19] 

Another possible explanation may be found in the dialysate compartment. It has been 

suggested that a higher dialysate chloride concentration, through Gibbs-Donnan equilibrium 

across the dialyzer membrane, partially prevents an adequate clearance of unmeasured anions 

due to a charge effect- electric repulsion of negative charge. Moreover, based on this 

principle, it is not possible to exclude that an improvement in bicarbonate diffusion might 

have been the result of using a lower dialysate chloride concentration.  

In a literature review, variations were found in dialysate chloride concentrations 

ranging from 90 to 125mEq/L [20]. These concentrations could be higher when the sodium of 

dialysis machines was increased to 4mEq/L, just as proposed by the study design. 

Comparison between phases of sodium dialysate concentrations of 140mEq/L and 136mEq/L 

demonstrated a variation in chloride dialysate of 4. 0± 1. 0 mEq/L by a directly measurement 

of this ion concentration in dialysis solution. The impact of this variation in dialysate 

prescription was a little reduction in serum levels of chloride and an increase in SBE due to 

reduction in serum unmeasured anions. The measured variation in sodium dialysate 

concentration, as expected, was the same. This fact prevented important changes in dialysate 

concentrations, preventing adverse effects on patients’ hemodynamics and other clinical 

parameters.  
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Although a decrease in SIG is suggestive of unmeasured anion reduction, this study 

presents limitations: unmeasured anions are estimated based on calculations using many 

variables and the possibility of minor changes in each one can result in significant variations 

in their final value. 

Although it is a prospective study of short duration, the present study opens 

perspectives for further clinical uses in the physicochemical analysis in hemodialysis patients. 

Additional studies may be needed to demonstrate the relationship between the effects of the 

prescribed dialysis and long-term effects of acidosis, accumulation of unmeasured anions, 

hyperchloremia and its effects on bone metabolism, inflammation and nutrition.  

 

Conclusion 

Using a physicochemical approach, we have shown that metabolic acidosis in 

maintenance hemodialysis patients could be influenced by sodium and chloride dialysate 

prescription, without interfering with the bicarbonate concentration. In the present study, a 

higher sodium chloride dialysate promoted an increase in unmeasured anions and a decrease 

in standard base excess in previously acidotic patients, suggesting that there are other 

mechanisms of acidosis control during dialysis, rather than the simple transfer of bicarbonate 

by diffusion. Disclosure of these mechanisms could help clinicians to understand the 

relationship between inorganic ions and other unmeasured anions involved in metabolic 

acidosis in this population. 
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Table 1-   Hemodialysis Patients Characteristics 

 

 
CLINICAL CHARACTERISTICS    
     

  
N=30 

Age(years) 47 ± 15.7 
Gender(M/F) 
Weight(kg) 
Height(m) 
BMI(kg/m2) 

21/9 
64.25±12.6 

1.64±0.1 
24±4.3 

Mean time in HD(years) 7,6±4 
Etiology of CKD 
Unknown 

Hypertensive nephrosclerosis 

Chronic glomerulonephritis 

Diabetes mellitus 

Polycystic kidney disease 

Previous renal transplantation 

 
14(46.6%) 

6(20%) 
5(16.7%) 

3(10%) 
2(6.7%) 
5(17%) 

                        BMI, body mass index; CKD, chronic kidney disease 
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Table 2-  Comparison between acid-base variables after use of chloride dialysate of 

111mEq/L and 107 mEq/L  

 

 

Variable 
 

Chloride dialysate 

111mEq/L 

Chloride dialysate 

107mEq/L 

p 

pH 

Bicarbonate (mEq/L) 

Sodium (mEq/L) 

Potassium (mEq/l) 

Calcium (mEq/L) 

Magnesium (mg/dL) 

Chloride (mEq/L) 

Lactate (mEq/L) 

SIDa (mEq/L) 

SIDe (mEq/L) 

Phosphate (mg/dL) 

Albumin (mEq/L) 

Unmeasured anions(SIG)* 

pCO2(mmHg) 

SBE(mEq/L) 

7.32 ± 0.05 

19.2 ± 1.40 

138 ± 2.44 

5.06 ± 0.68 

9.2 ± 0.65 

2.66 ± 0.25 

104.1 ± 2.7 

2.09 ± 0.50 

41.13 ± 1.75 

33.24 ± 2.9 

4.41 ± 1.6 

4.28 ± 0.28 

7.5 ± 2.0 

37.56 ± 3.4 

-6.64 ± 1.7 

7.33 ± 0.04 

20 ± 2.14 

137 ± 2.07 

4.87 ± 0.52 

9.1 ± 0.73 

2.7 ± 0.28 

102.9 ± 2.8 

1.95 ± 0.54 

41.41 ± 1.90 

34.59 ± 2.4 

4.65 ± 1.5 

4.28 ± 0.32 

6.2 ± 1.9 

38.78 ± 3.9 

-4.74 ± 1.9 

ns 

0.04 

0.02 

ns 

ns 

ns 

0.03 

ns 

ns 

0.02 

ns 

ns 

0.006 

ns 

<0.0001 

SIDa, apparent strong ion difference; SIG, strong ion gap(*unit= mEq/L); PCO2, partial carbon 
dioxide tension; SBE, standard base excess; ns, not significant;  
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Table 3- Correlation between variation of SBE (∆SBE) after chloride dialysate of 

111mEq/l and 107mEq/l and variations(∆) of acid-base determinants. 

 

 

Variable 

 

 

Correlation (Pearson) 

∆sodium        -0,03515 

∆chloride -0,2269 

∆potassium -0,3128 

∆calcium    0,04953 

∆magnesium -0,2918 

∆lactate -0,2561 

∆SIG      -0,6844*{  

∆phosphate -0,09621 

                         *P<0,0001 
                         SIG, strong íon gap 
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Table 4-  Comparison between potential components that interfere on metabolic 

acidosis control in hemodialysis patients according to the study phase.  

 

 

Variable 

Chloride 

dialysate 

111mEq/L 

Chloride 

dialysate 

107mEq/L 

     p 

 

 

 

 eq kT/V 

 PCRn (g/kg/day) 

Sevelamer (g/day) 

Calcium carbonate (g/day) 

URR* (%) 

Interdialytic weight gain(kg) 

Osmolality(mosm/kg) 

1.62 ± 0.60 

1.28 ± 0.42 

3.52 ± 2.85 

0.1 ± 0.55 

75.10 ± 7.57 

2.57 ± 0.79 

305 ± 4.8 

1,61 ± 0.58 

1.33 ± 0.60 

3.81 ± 2.98 

0.55 ± 0.55 

75.95 ± 6.89 

2.50 ± 0.75 

304.2± 5.8 

0.76 

0.65 

0.67 

1.00 

0.50 

0.21 

0.44 

                         eq Kt/V, equilibrated  kT/V ; PCRn, normalized protein catabolic rate; URR, urea reduction 

ratio; HD, hemodialysis 

*URR=[ Ur post-Ur pre/Upre]x100%, Ur= serum urea  
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APÊNDICE D 

 

 

Características dos pacientes em estudo, incluindo: 
 
 
- DADOS CLÍNICOS 
 
 
- ADEQUAÇÃO DIALÍTICA 
 
 
- VARIÁVEIS ÁCIDO-BÁSICAS 
 
 
- EXAMES LABORATORIAIS 
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  PACIENTES - DADOS CLÍNICOS FASE DE CLORO 107 mEq/L 
           peso pre peso pos pa sist pré pa diapre pa sis pos pa dia pos tempo ur pre ur pos bun PRE bun pos bpos/bpre URR KTve nPCR 

FJ 67,65 64,13 137 83 117 75 3,94 155,9 46,6 72,85047 21,7757 0,29891 70,10904 1,33 1,2 
FH 66,89 63,88 127 79 118 78 4,12 152,9 27,9 71,4486 13,03738 0,182472 81,75278 3,61 1,32 
MSG 51,26 49,98 111 70 105 67 4,06 133,1 21 62,19626 9,813084 0,157776 84,22239 1,86 1,94 
JAA 75,34 73,59 120 73 115 73 3,92 141,6 34,5 66,16822 16,1215 0,243644 75,63559 1,45 1,18 
RRRS 71,04 68,14 152 87 150 85 4,01 191,2 31,2 89,34579 14,57944 0,16318 83,68201 1,91 1,52 
RPS 61,75 60,09 122 80 118 80 3,56 102,3 21 47,80374 9,813084 0,205279 79,47214 1,55 1 
SSS 92,82 88,97   98 59    98 59 3,94 138,8 47,9 64,85981 22,38318 0,345101 65,48991 1,1 0,82 
EAS 62,28 60,51 135 79 133 80 4,13 110,3 26,1 51,54206 12,19626 0,236627 76,33726 1,48 1,12 
FRSB 63,26 60,31 103 65   98 63 3,83 92,5 32,2 43,2243 15,04673 0,348108 65,18919 1,09 1,19 
BSL 85,18 82,12 116 80 107 78 4,03 152,6 34,1 71,30841 15,93458 0,22346 77,654 1,53 0,9 
JPLB 55,55 52,05 141 84 143 80 4,04 99,5 24,4 46,49533 11,40187 0,245226 75,47739 1,54 0,96 
JDL 62,59 60,18 158 83 149 81 4,07 166,8 30 77,94393 14,01869 0,179856 82,01439 1,82 1,37 
MSM 54,99 52,12 153 83 122 75 3,79 182,4 36,3 85,23364 16,96262 0,199013 80,09868 1,68 1,62 
LGS 58,55 55,02 144 84 136 79 4,42 120 25,4 56,07477 11,86916 0,211667 78,83333 1,67 1,27 
RAF 38,01 36,28 145 85 138 80 3,33 115,1 25,5 53,78505 11,91589 0,221546 77,84535 1,43 1,59 
GTJ   77,5 75,09 152 79 143 79 4,12 155,6 42,3 72,71028 19,76636 0,271851 72,81491 1,32 1,26 
JDL 52,55 50,24 134 77 137 79 4,2 85,7 18,1 40,04673 8,457944 0,211202 78,87981 1,61 1 
MLFM 58,85 56,72 118 78 118 77 4,04 127,3 27 59,48598 12,61682 0,212097 78,79026 2,05 1,55 
AEMT 81,49 78,08 123 80 118 79 4,01 135,3 42,3 63,2243 19,76636 0,312639 68,73614 1,22 0,85 
GOV 68,28 66,41 122 79 118 74 3,97 155,4 38,7 72,61682 18,08411 0,249035 75,09653 1,37 0,79 
JFS 95,35 93,01 137 80 125 80 4 94,9 26,4 44,34579 12,33645 0,278188 72,18124 1,3 1,04 
MGR 60,71 57,62 139 82 133 80 3,91 132,3 24,7 61,82243 11,54206 0,186697 81,33031 1,77 1,04 
MMA 46,88 44,99 128 78 126 79 3,58 64,1 13,6 29,95327 6,35514 0,212168 78,78315 1,56 1,23 
SBS 83,51 80,55 135 83 132 82 3,96 179,1 30,1 83,69159 14,06542 0,168063 83,19375 3,4 1,16 
CAB 66,28 64,33 138 82 135 81 3,98 112,2 28,8 52,42991 13,45794 0,256684 74,33155 1,42 1,33 
EFC 80,62 77,76 120 79 120 78 4,08 179 28,3 83,64486 13,2243 0,158101 84,18994 1,43 1,33 
RCS 51,05 50,27 120 80 120 78 4,11 87,5 41,6 40,88785 19,43925 0,475429 52,45714 0,74 0,59 
RCMF 91,25 88,42 139 81 126 79 4,08 134,9 41,3 63,03738 19,29907 0,306153 69,38473 1,21 1,11 
LMRB 57,55 55,22 119 78 112 74 4,08 162,3 31,7 75,84112 14,81308 0,195317 80,46827 1,65 1,55 
JBSF 68,85     67        133       79       139         78    3,99 160,2    41,8 74,85981 19,53271    0,260924 73,90762 1,38     1,71 
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  PACIENTES - DADOS CLÍNICOS FASE DE CLORO 111 mEq/L 
           peso pre peso pos pa sist pré pa diapre pa sis pos pa dia pos tempo ur pre ur pos bun PRE Bun pos bpos/bpre URR KTve nPCR 

FJ 67,04 63,44 126 82 125 80 4,07 161,2 44,9 75,3271 20,98131 0,278536 72,1464 1,38 1,47 
FH 67,28 63,88 121 78 120 78 4,15 154,9 37,3 72,38318 17,42991 0,240801 75,91995 3,85 1,37 
MSG 51,71 50,09 118 73 117 75 4,09 122,3 21,8 57,14953 10,18692 0,17825 82,17498 1,8 2,15 
JAA 74,86 73,05 126 72 121 75 4,11 122,5 35 57,24299 16,35514 0,285714 71,42857 1,25 1,26 
RRRS 70,97 67,96 154 85 153 82 4,15 152,1 43,3 71,07477 20,23364 0,284681 71,53189 1,32 1,51 
RPS 62,18 60,22 127 80 123 79 3,45 122,5 30,1 57,24299 14,06542 0,245714 75,42857 1,42 1 
SSS 91,7 88,86   98 59   98 59 4,3 119,5 43,6 55,84112 20,37383 0,364854 63,51464 1,08 0,82 
EAS 62,52 60,48 145 82 145 85 4,06 148,6 41 69,43925 19,15888 0,275908 72,40915 1,34 1,04 
FRSB 63,89 60,59    89 59   90 58 4,03 162,9 39,5 76,1215 18,45794 0,24248 75,752 1,53 1,19 
BSL 86,22 83,02 130 80 112 80 4 139,3 34,5 65,09346 16,1215 0,247667 75,23331 1,45 1,38 
JPLB 55,45 52,27 156 83 147 87 3,76 125,4 24 58,59813 11,21495 0,191388 80,86124 1,69 1,3 
JDL 63,11 60,22 164 84 140 80 4,1 143,1 26,1 66,86916 12,19626 0,18239 81,76101 1,71 1,31 
MSM 56,1 53,22 155 80 145 78 4,08 173,4 18,7 81,02804 8,738318 0,107843 89,21569 2,47 1,66 
LGS 59,03 55,52 133 79 123 72 4,09 126,8 30,2 59,25234 14,11215 0,23817 76,18297 1,55 1,27 
RAF 37,74 36,04 138 83 126 78 3,15 146,5 27 68,45794 12,61682 0,1843 81,56997 1,71 1,59 
GTJ 77,62 75,48 138 75 138 78 4,14 155,6 41,4 72,71028 19,34579 0,266067 73,39332 1,32 1,12 
JDL 52,73 50,47 127 74 129 76 3,62 159,7 24,7 74,62617 11,54206 0,154665 84,5335 2,07 1 
MLFM 58,64 57,05 129 80 128 80 4,15 132,9 27 62,1028 12,61682 0,20316 79,68397 2,05 1,61 
AEMT 81,21 78,13 123 81 118 77 4,12 122,7 35,9 57,33645 16,7757 0,292584 70,74165 1,3 1,02 
GOV 68,13 67,02 116 74 115 71 3,43 122,5 45,9 57,24299 21,4486 0,374694 62,53061 0,91 1,24 
JFS 96,01 93,38 143 81 124 80 4,04 91,6 22,9 42,80374 10,70093 0,25 75 1,39 0,78 
MGR 61,71 58,18 145 82 139 78 4,1 140,6 25,3 65,70093 11,82243 0,179943 82,00569 1,77 1,26 
MMA 46,97 45,1 136 81 130 80 3,71 83,9 22,3 39,20561 10,42056 0,265793 73,42074 1,36 0,89 
SBS 83,82 80,58 136 81 142 82 4,14 151,4 48,8 70,74766 22,80374 0,322325 67,7675 1,18 0,88 
CAB 67,41 64,43 148 83 135 81 4,08 97 33 45,3271 15,42056 0,340206 65,97938 1,42 1,07 
EFC 80,4 77,52 121 78 125 80 3,95 122,9 29,9 57,42991 13,97196 0,243287 75,67128 1,43 1,17 
RCS 51,06 50,65 126 79 123 79 4,05 94 44,1 43,92523 20,60748 0,469149 53,08511 0,69 0,88 
RCMF 91,51 88,52 140 82 133 80 4,13 139 20,8 64,95327 9,719626 0,14964 85,03597 2,81 0,93 
LMRB 57,35 54,64 110 73 112 72 3,91 150 26,8 70,09346 12,52336 0,178667 82,13333 1,82 1,37 
JBSF 68,23 65,56 121 72 122 72 4,02 138,9 31,9 64,90654 14,90654 0,229662 77,03384 1,53 1,6 
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PACIENTES - DADOS EXAMES FASE CLORO 107 mEq/L 

         
 

        Na      Cl      Mg      Alb         K               Ca      P        Hb        lact       pH   paCo2      HCO3     SBE VS    SID a         SID e      SIG 
FJ 139 106 2,9 4,3 4,9 9,47 5 13,5 1,4 7,29 37,8 18,5 -6,99432 41,12 32,43 8,69 
FH 138 103 2,5 4 4,2 8,88 5,1 12 2,1 7,31 33,8 16,9 -8,20479 41,3 30,65 10,65 
MSG 139 102 2,5 4,3 3,7 10,15 4,6 13,3 3 7,36 34 18,8 -5,75162 42,08 33,63 8,45 
JAA 138 106 2,6 4 4,9 10,34 5,1 14,5 2,5 7,35 34,3 18,6 -6,07509 38,99 32,78 6,21 
RRRS 137 104 2,4 4,1 5,5 9,12 3,4 12,3 2,3 7,32 33,1 17 -7,97419 40,34 30,02 10,32 
RPS 136 103 2,8 3,7 5,3 8,97 2,7 12,4 2,2 7,37 36,6 21 -3,57076 40,59 32,88 7,71 
SSS 137 102 2,8 4,4 4,8 8,91 3,7 11,8 3 7,29 42,2 19,4 -6,15849 41,18 34,06 7,12 
EAS 138 104 2,8 4,5 4,9 8,85 4,9 11,2 2,3 7,32 39,8 20,2 -5,00235 40,92 35,42 5,5 
FRSB tx 137 102 2,7 4,9 4,8 9,87 2,7 11,1 2,4 7,34 38,8 20,5 -4,44829 41,76 35,77 5,99 
BSL tx 141 108 3,1 4,4 5,1 9,18 3,6 11,7 2,3 7,37 29,4 16,9 -7,37843 40,42 31,18 9,24 
JPLB 139 105 2,6 4,2 4,3 8,75 3,9 11,4 1,7 7,32 39,8 20,1 -5,09522 40,8 34,03 6,77 
JDL 136 107 2,5 3,9 5 10 4 10,9 2,3 7,29 38,9 18,5 -6,99432 36,21 31,32 4,89 
MSM 131 99 2,3 4 6,2 10,7 4,9 12,1 1,4 7,31 38,4 19,3 -5,97591 41,27 32,85 8,42 
LGS tx 139 102 2,7 4,2 3,5 10 2,9 13,8 3,2 7,28 51,1 20,6 -5,18177 41,92 36,73 5,19 
RAF tx 135 105 2,8 3,9 6,1 9,13 3,9 11,8 2,1 7,27 38,9 17,5 -8,19847 38,07 30,32 7,75 
GTJ 140 108 2,4 4 5,4 8,62 4,4 11 1,5 7,34 39 20,7 -4,26255 39,93 34,42 5,51 
JoDL 135 101 2,2 3,9 4,2 8,86 3,9 10,5 2 7,38 36,6 21,1 -3,34016 40,1 34,67 5,43 
MLFM 138 105 2,8 3,7 5,4 9,84 4,7 12,9 1,7 7,35 35,1 19,3 -5,425 41,4 32,16 9,24 
AEMT 141 107 2,8 4,3 4,7 9,13 3,8 12,8 2,5 7,35 33,9 18,6 -6,07509 37,6 32,62 4,98 
GOV 144 105 2,2 3,4 4 9,58 3,3 11,7 2,6 7,32 42,8 20,3 -4,90948 44,65 33,07 11,58 
JFS 143 110 2,5 3,8 4,7 8,65 4,1 13,5 2 7,34 38 20,4 -4,54116 39,87 33,17 6,7 
MGR 141 108 2,6 4 5,4 10,47 5,4 10,1 1,1 7,35 36,9 19,9 -4,86778 41,92 34,39 7,53 
MMA 135 101 2,4 3,8 5,8 9,06 5,7 10,1 1,9 7,37 31,4 17,9 -6,44973 42,05 31,91 10,14 
SBS 139 102 2,5 4,3 4,1 10,18 4,8 12,6 1,9 7,35 36,3 20 -4,77491 43,6 34,53 9,07 
CAB 135 103 3 4,6 5,5 10,31 8,9 12,5 2,3 7,28 33,3 15,4 -10,011 40,05 32,9 7,15 
EFC 139 107 2,5 4,1 5,1 9,14 3,6 12,7 1,5 7,24 38,6 16,4 -9,63322 39,9 29,2 10,7 
RCS 137 104 2,6 4,6 4,9 8,9 3,6 12,9 2,7 7,24 54,5 19,9 -6,38277 39,4 37,29 2,11 
RCMF 138 107 2,9 4,4 4,4 9,58 4,7 12,1 2,1 7,33 32,3 16,7 -8,11507 37,89 31,62 6,27 
LMRB 137 102 2,6 4,3 5,5 9,87 4,3 13,3 1,9 7,3 40,8 19,7 -5,74215 43,06 33,98 9,08 
JBSF tx 140 107 2,2 4,2 5,5 8,99 4,8 11,3 1,2 7,41 34,4 21,4 -2,64837 41,14 37,06 4,08 
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PACIENTES - DADOS EXAMES CLORO 111 mEq/L 

       

 

 
 

        Na         Cl      Mg        Alb           K      Ca      P        Hb      lact         pH        paCo2        HCO3     SBE VS         SID a          SID e            SIG  
FJ 137 101 3,2 4,5 5,3 8,92 7,1 12,3 1 7,31 44,9 21,2 -4,21138 44,98 38,73 6,25 
FH 137 105 2,1 4,5 4,5 8,35 4,8 12,1 2,1 7,28 32,7 15 -10,3825 38,05 29,99 8,06 
MSG 138 101 2,8 4,6 3,8 10,52 3,6 12,3 2,4 7,36 38,3 21,2 -3,52274 43,05 36,3 6,75 
JAA 138 106 2,4 3,9 4,7 9,7 3,5 13,5 1,7 7,38 37,1 21,7 -2,78294 40,19 34,74 5,45 
RRRS 136 102 2,6 4,2 5,6 8,87 5,4 15 2,5 7,32 32,5 16,6 -8,34567 41,33 31,15 10,18 
RPS 134 102 2,8 4 4,9 8,4 4 11,8 2,2 7,39 35,9 21,4 -2,92383 38,97 35,14 3,83 
SSS 136 103 3 4,6 4,9 7,86 4 10,4 1,8 7,28 40,1 18,5 -7,13204 40,35 33,26 7,09 
EAS 138 106 2,9 4,5 4,1 8,66 4,9 9 1,3 7,3 40,3 19,4 -6,02076 39,17 34,62 4,55 
FRSB tx 138 103 2,6 4,5 4,9 9,53 2,1 11,3 2,1 7,4 39,3 24 -0,37148 42,04 38,09 3,95 
BSL tx 135 104 3,3 4,3 5,3 8,73 5,6 11,7 2 7,24 35,9 19,7 -6,56851 39,04 34,27 4,77 
JPLB 138 102 2,8 4,5 4,3 8,27 3,2 10,8 2 7,33 40,7 21 -4,12166 42,47 35,44 7,03 
JDL 136 100 2,6 3,9 4,5 9,69 4,6 10,4 1,6 7,36 40,3 22 -2,77978 43,35 36,09 7,26 
MSM 131 98 2,8 4,4 5,8 10,08 4 11,1 1,2 7,33 41,2 21 -4,12166 42,22 35,89 6,33 
LGS tx 132 97 2,8 4,4 5 8,97 5,6 14 2,6 7,29 39,1 18,8 -6,71571 41,79 33,66 8,13 
RAF tx 139 108 2,8 4 5,9 8,33 4 12 2 7,31 38,4 19 -6,25452 39,22 32,33 6,89 
GTJ 137 102 2,6 4,2 5,2 8,62 5,2 11,8 2 7,39 35,4 21,4 -2,92383 42,31 36,1 6,21 
JoDL 137 103 2,5 3,8 4,9 8,65 4,7 10,2 1,7 7,36 37,3 21 -3,70848 41,35 34,19 7,16 
MLFM 137 106 2,9 4 5,1 10,18 6,6 12,2 2,5 7,37 31,8 18 -6,35686 38,38 33,21 5,17 
AEMT 138 101 3,1 4,6 4,4 9,04 4,1 12,9 3,3 7,3 38,2 18,4 -6,94946 42,7 33,39 9,31 
GOV 138 103 2,5 2,5 5,4 8,69 9,5 10 1,5 7,18 45,4 15,1 -11,6669 43,55 28,58 14,97 
JFS 141 107 2,5 3,5 4,3 7,87 4 10,6 2,2 7,35 40 21,9 -3,01038 40,15 33,92 6,23 
MGR 136 101 2,8 4,4 5,7 10,21 5,9 11,5 2,2 7,32 38,1 19,4 -5,74531 43,16 34,85 8,31 
MMA 137 102 2,4 4,3 4,1 8,86 2,9 8,3 3,2 7,32 41,1 20,7 -4,538 39,93 34,38 5,55 
SBS 136 97 2,5 4,7 4,5 9,53 5,5 12,6 2 7,36 37,5 20,7 -3,98709 45,64 37,23 8,41 
CAB 140 106 3 4,7 4,4 10,32 6,1 11,8 1,2 7,37 34,3 19,5 -4,96381 41,94 36,29 5,65 
EFC 134 99 2 3,2 4,9 9,85 3,4 12 2,7 7,32 43,1 20,5 -4,72374 41,4 32,74 8,66 
RCS 138 103 2,4 4,5 5,1 8,49 3 12,9 1,9 7,31 50 22,5 -3,00407 42,11 38,92 3,19 
RCMF 137 105 2,9 4,5 4,6 8,96 4,4 12,4 1,8 7,31 35,4 17,7 -7,46183 39,23 32,38 6,85 
LMRB 139 105 2,7 4,4 5 8,99 4,2 13 1,4 7,3 43,1 20,9 -4,62771 41,91 35,32 6,59 
JBSF tx         139 104 2,2 4,3 5 8,73 3,6 11,6 1,4 7,4 37,9 23 -1,30018 42,37 37,54 4,83 
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PACIENTES - DADOS  FASE DE INCLUSÃO 

         

 

 
      Na       Cl      Mg         Alb          K      Ca     P          Hb    Lact        pH      paCo2       HCO3    SBE VS        SID a          SID e         SIG 

FJ 139 106 2,9 4,3 4,9 9,47 5 13,5 1,4 7,29 37,8 18,5 -6,99432 41,12 32,43 8,69 

FH 138 103 2,5 4 4,2 8,8 5,1 12 2,1 7,31 33,8 16,9 -8,20479 41,3 30,65 10,65 

MSG 139 102 2,5 4,3 3,7 10,15 4,6 13,3 3 7,36 34 18,8 -5,75162 42,08 33,63 8,45 

JAA 138 106 2,6 4 4,9 10,34 5,1 14,5 2,5 7,35 34,3 18,6 -6,07509 38,99 32,78 6,21 

RRRS 137 104 2,4 4,1 5,5 9,12 3,4 12,3 2,3 7,32 33,1 17 -7,97419 40,34 30,02 10,32 

RPS 136 103 2,8 3,7 5,3 8,97 2,7 12,4 2,2 7,37 36,6 21 -3,57076 40,59 32,88 7,71 

SSS 137 102 2,8 4,4 4,8 8,91 3,7 11,8 3 7,29 42,2 19,4 -6,15849 41,18 34,06 7,12 

EAS 138 104 2,8 4,5 4,9 8,85 4,9 11,2 2,3 7,32 39,8 20,2 -5,00235 40,92 35,42 5,5 

FRSB tx 137 102 2,7 4,9 4,8 9,87 2,7 11,1 2,4 7,34 38,8 20,5 -4,44829 41,76 35,77 5,99 

BSL tx 141 108 3,1 4,4 5,1 9,18 3,6 11,7 2,3 7,37 29,4 16,9 -7,37843 40,42 31,18 9,24 

JPLB 139 105 2,6 4,2 4,3 8,75 3,9 11,4 1,7 7,32 39,8 20,1 -5,09522 40,8 34,03 6,77 

JDL 136 107 2,5 3,9 5 10 4 10,9 2,3 7,29 38,9 18,5 -6,99432 36,21 31,32 4,89 

MSM 131 99 2,3 4 6,2 10,7 4,9 12,1 1,4 7,31 38,4 19,3 -5,97591 41,27 32,85 8,42 

LGS tx 139 102 2,7 4,2 3,5 10 2,9 13,8 3,2 7,28 51,1 20,6 -5,18177 41,92 36,73 5,19 

RAF tx 135 105 2,8 3,9 6,1 9,13 3,9 11,8 2,1 7,27 38,9 17,5 -8,19847 38,07 30,32 7,75 

GTJ 140 108 2,4 4 5,4 8,62 4,4 11 1,5 7,34 39 20,7 -4,26255 39,93 34,42 5,51 

JoDL 135 101 2,2 3,9 4,2 8,86 3,9 10,5 2 7,38 36,6 21,1 -3,34016 40,1 34,67 5,43 

MLFM 138 105 2,8 3,7 5,4 9,84 4,7 12,9 1,7 7,35 35,1 19,3 -5,425 41,4 32,16 9,24 

AEMT 141 107 2,8 4,3 4,7 9,13 3,8 12,8 2,5 7,35 33,9 18,6 -6,07509 37,6 32,62 4,98 

GOV 144 105 2,2 3,4 4 9,58 3,3 11,7 2,6 7,32 42,8 20,3 -4,90948 44,65 33,07 11,58 

JFS 143 110 2,5 3,8 4,7 8,65 4,1 13,5 2 7,34 38 20,4 -4,54116 39,87 33,17 6,7 

MGR 141 108 2,6 4 5,4 10,47 5,4 10,1 1,1 7,35 36,9 19,9 -4,86778 41,92 34,39 7,53 

MMA 135 101 2,4 3,8 5,8 9,06 5,7 10,1 1,9 7,37 31,4 17,9 -6,44973 42,05 31,91 10,14 

SBS 139 102 2,5 4,3 4,1 10,18 4,8 12,6 1,9 7,35 36,3 20 -4,77491 43,6 34,53 9,07 

CAB 135 103 3 4,6 5,5 10,31 8,9 12,5 2,3 7,28 33,3 15,4 -10,011 40,05 32,9 7,15 

EFC 139 107 2,5 4,1 5,1 9,14 3,6 12,7 1,5 7,24 38,6 16,4 -9,63322 39,9 29,2 10,7 
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