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Introdução 
 
O diagnóstico preciso dos distúrbios do equilíbrio ácido-base requer uma abordagem sistematizada, 
principalmente nos casos mais complexos onde até três distúrbios podem co-existir no mesmo paciente. 
Nesta revisão, descreveremos todos os passos necessários para o diagnóstico destes distúrbios. A nossa 
abordagem é baseada no método tradicional (1;2). Recentemente, o método proposto por Stewart (3;4) vem 
ganhando adeptos, principalmente entre os Anestesistas e Intensivistas. O método de Stewart é 
fundamentado em conceitos físico-químicos que não são imediatamente intuitivos a nós médicos e exige 
cálculos matemáticos mais complexos que o método tradicional. É consenso entre os experts em equilíbrio 
ácido-base que o método de Stewart não é superior ao método tradicional no que se refere à capacidade de 
diagnosticar ou explicar distúrbios metabólicos complexos (5). Adicionalmente, não há estudos que mostrem 
que a utilização do método de Stewart permite melhor manejo ou resulta em melhor prognóstico para os 
pacientes. Por isso, não apresentaremos aqui o método de Stewart; focaremos no modelo tradicional, mais 
simples e fundamentado em conceitos de fisiologia e bioquímica familiares até aos mais jovens estudantes 
de medicina, embasado em anos de estudos bem conduzidos em animais de experimentação e consagrado 
pelo uso.  
 

Vinheta Clínica 
 
Um paciente masculino, 60 anos, hipertenso de longa data, tabagista, que vinha com história de dor 
abdominal após as refeições há 2 meses, é internado em unidade de terapia intensiva com suspeita de 
choque séptico de foco abdominal, possivelmente resultante de um infarto mesentérico. Ao exame, ele 
encontra-se sonolento, levemente confuso, hipotenso, taquicárdico e taquipnéico. Exames laboratoriais 
revelam: pH 7,22 / pCO2 20 mmHg / [HCO3-] 8 meq/L / [Na+] 125 meq/L / [Cl-] 87 meq/L / Albumina 3,0 g/dL. 
Qual o diagnóstico ácido-base? 
 

Etapa de Validação 
 
Nesta etapa, utilizamos a equação de Henderson-Hasselbach para verificar se o valor do pH apresentado 
na questão é o esperado para os valores de bicarbonato e pCO2.  
 

pCO2 x 0,03

 ][HCO3
 log  6,1  

-

+=pH  

 
Ao resolvermos esta equação para um bicarbonato de 8 meq/L e uma pCO2 de 20 mmHg, obtemos um pH 
= 7,22. Isto indica que os números fornecidos estão adequados. Embora esta etapa seja desnecessária na 
prática clínica diária, ela é bastante relevante para estudantes e professores que frequentemente lidam com 
casos inventados de distúrbios ácido-base. Não raro, questões são criadas às vésperas das provas sem o 
devido cuidado de se colocar o pH correspondente aos valores de bicarbonato e pCO2; a utilização da 
equação acima evitaria este problema.  
 

Primeiro Passo 
 
O primeiro passo na abordagem diagnóstica de um caso de distúrbio do equilíbrio ácido-base é a análise do 
pH. Matematicamente, o pH é simplesmente o logarítimo negativo da concentração de prótons hidrogênio 
([H+]). Por isso, a relação entre eles é inversa: quanto maior a concentração de [H+], menor será o pH e 
vice-versa. O pH é mantido numa faixa bem estreita, que vai de 7,35 a 7,45. Valores abaixo de 7,35 indicam 
excesso de [H+], ao que chamamos de ACIDEMIA; pelo raciocínio inverso, valores acima de 7,45 
representam ALCALEMIA. Sempre que houver ACIDEMIA, devemos buscar uma ACIDOSE e sempre que 
houver ALCALEMIA, devemos buscar uma ALCALOSE. Quando o pH é normal, restam duas 
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possibilidades: ausência de distúrbio ácido-base ou um distúrbio misto (dois ou três distúrbios primários que 
se opõem e resultam num pH normal).  
 
Aproveito para chamar atenção para a diferença entre os sufixos –MIA e –OSE. O sufixo –MIA se refere à 
concentração de [H+] no plasma do paciente. Já o sufixo –OSE refere-se ao processo patológico. Esta 
distinção é importante, pois, como mencionado acima, existem situações onde o paciente tem uma 
ACIDOSE e uma ALCALOSE (distúrbio misto), mas não tem nem ACIDEMIA nem ALCALEMIA (pH normal)! 
 
O paciente apresentado na vinheta clínica tem um pH = 7,22, indicando a existência de ACIDEMIA. 
Devemos, portanto, buscar um distúrbio de ACIDOSE, que poderá ser metabólico, respiratório ou misto.  
 
Primeira conclusão: o paciente tem acidemia e, portanto, devemos buscar uma acidose. 
 
 

Segundo Passo 
 
O segundo passo é determinar se o distúrbio primário é metabólico ou respiratório. Para isso é preciso 
avaliar o componente metabólico representado pelo bicarbonato, e o componente respiratório representado 
pela pCO2. Ambos precisam ser interpretados – não importa a ordem – levando-se em consideração o pH 
do paciente.  
 
A concentração sérica de bicarbonato varia, na maioria dos laboratórios, de 22 a 28 meq/L. Quando os 
valores de bicarbonato estão abaixo de 22 meq/L, existem duas possibilidades diagnósticas: 

� Acidose metabólica: neste caso, a queda no bicarbonato é o distúrbio primário e o pH do paciente 
deverá indicar acidemia; 

� Alcalose respiratória crônica: neste caso, a queda no bicarbonato representa apenas a resposta 
secundária (ou compensatória) e o pH deverá indicar alcalemia.  

Por raciocínio análogo, podemos concluír que valores de bicarbonato acima de 28 meq/L podem indicar 
tanto uma alcalose metabólica quanto a resposta renal secundária a uma acidose respiratória crônica. A 
distinção entre estas duas possibilidades só pode ser feita através da análise do pH, que estará sempre na 
direção do distúrbio primário.  
 
A pCO2 varia de 35 a 45 mmHg. Quando os valores de pCO2 estão abaixo de 35 mmHg, existem duas 
possibilidades: 

� Alcalose respiratória: neste caso, a hiperventilação é o distúrbio primário e o pH do paciente deverá 
indicar alcalemia; 

� Acidose metabólica: neste caso, a hiperventilação representa a resposta respiratória secundária e 
o pH deverá indicar acidemia. 

Podemos também utilizar o mesmo raciocínio e concluír que valores de pCO2 acima de 45 mmHg podem 
ser encontrados tanto nas acidoses respiratórias quanto nas alcaloses metabólicas, sendo que o 
diagnóstico definitivo depende da análise do pH. 
 
Voltando ao paciente da vinheta clínica, temos um pH indicando acidemia, um bicarbonato abaixo de 22 
meq/L e uma pCO2 abaixo de 35 mmHg. Pelo exposto na análise acima, fica claro que, como estamos 
buscando uma acidose, o distúrbio primário é obrigatoriamente metabólico, uma vez que distúrbios 
respiratórios que levam à queda na pCO2 são de distúrbios de alcalose e geram alcalemia. 
 
Segunda conclusão diagnóstica: acidose metabólica. 
 

Terceiro Passo 
 
O terceiro passo consiste em avaliar a adequação da resposta secundária (ou compensatória). Sabemos 
que, numa tentativa de proteger o pH, todo distúrbio primário gera uma resposta secundária: quando o 
distúrbio primário é metabólico, a resposta secundária é respiratória e vice-versa. Isto fica mais claro com a 
análise da tabela abaixo: 
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Tabela 1. Direção e Magnitude das Respostas Secundárias 
 

Distúrbio primário Alteração inicial Efeito sobre o pH 
Resposta secundária 

Direção Magnitude 
Acidose metabólica ↓ [HCO3-] ↓ ↓ pCO2 8 + 1,5 x [HCO3-] ± 2 
Alcalose metabólica ↑ [HCO3-] ↑ ↑ pCO2 [HCO3-] + 15 ± 5 

Acidose respiratória ↑ pCO2 ↓ ↑ [HCO3-] 
Aguda: 0,1 x ∆ pCO2 
Crônica: 0,4 x ∆ pCO2 

Alcalose respiratória ↓ pCO2 ↑ ↓ [HCO3-] 
Aguda: 0,2 x ∆ pCO2 
Crônica: 0,5 x ∆ pCO2 

Onde: ∆ (delta) é o quanto a pCO2 do paciente se afastou do valor de referência 40 mmHg. 
 
 
Vejamos a situação do paciente da vinheta clínica, que apresenta um distúrbio primário de acidose 
metabólica. O excesso de [H+] e (consequente) queda no bicarbonato sérico levam a uma queda no pH. 
Esta acidemia é percebida ao nível do centro respiratório e promove uma hiperventilação, que se traduz 
clinicamente pela respiração de Kussmaul. Esta hiperventilação tem como objetivo reduzir a pCO2 e, desta 
forma, atenuar o efeito da acidose metabólica sobre o pH. A magnitude esperada desta queda na pCO2 
pode ser calculada através da equação de Winter (6-9): 
 

2]3[5,182 ±+= −HCOx  esperada pCO  
 
Sempre que calcularmos a pCO2 esperada pela equação de Winter, podemos encontrar uma das três 
situações abaixo: 

� pCO2 abaixo da faixa prevista pela equação: nesta situação, o paciente está hiperventilando mais 
do que o esperado (ou justificado) para o nível de acidose metabólica existente, sugerindo que 
existe um distúrbio primário de alcalose respiratória; 

� pCO2 dentro da faixa prevista pela equação: a hiperventilação é adequada ao grau de acidose 
metabólica, portanto não existe distúrbio respiratório; 

� pCO2 acima da faixa prevista pela equação: o paciente não está hiperventilando como deveria e 
seria esperado para o grau de acidose metabólica presente, indicando que existe uma limitação na 
capacidade de hiperventilar. Nestes casos, diagnosticamos um distúrbio primário de acidose 
respiratória. 

Ao resolvermos a equação de Winter para um bicarbonato sérico = 8 meq/L, obtemos uma faixa de pCO2 
esperada = 20 ± 2 (ou seja, entre 18 e 22) mmHg. Como a pCO2 do paciente apresentado na vinheta é 
igual a 20 mmHg, ou seja, dentro da faixa prevista, podemos afirmar que não existe distúrbio respiratório 
associado. Em outras palavras, o grau de hiperventilação apresentado pelo paciente é o fisiologicamente 
esperado para o nível de acidose metabólica que ele apresenta. Seria, portanto, incorreto dizer que este 
paciente apresenta uma “alcalose respiratória compensatória”, pois o sufixo -ose indica distúrbio. Para evitar 
confusões, este termo deve ser abandonado; o que devemos dizer é que o paciente apresenta uma 
hiperventilação compensatória.  
 
Terceira conclusão diagnóstica: não há distúrbio respiratório. 
 
NOTA: embora o caso apresentado seja de um distúrbio metabólico, o racional apresentado acima também 
vale para os casos de distúrbios respiratórios. Como exposto na Tabela 1, sempre que houver um distúrbio 
respiratório primário, será necessário avaliar a resposta metabólica secundária através de fórmulas. Uma 
peculiaridade necessita ser observada: as respostas metabólicas secundárias (efetuadas pelos rins) não 
são imediatas e podem levar até três dias para atingir sua capacidade máxima. Por isso, nos distúrbios 
respiratórios agudos, a alteração secundária no bicarbonato é pequena e o impacto sobre o pH é bem mais 
importante que nos distúrbios respiratórios crônicos. É por isso que existem fórmulas diferentes para cálculo 
do bicarbonato esperado para os distúrbios respiratórios agudos e crônicos. Pela análise das fórmulas, fica 
claro que elas prevêem uma alteração mais importante no bicarbonato para os distúrbios respiratórios 
crônicos. 
 

Quarto Passo 
 
O quarto passo consiste em avaliar o intervalo aniônico ou ânion gap (10;11). O ânion gap deve ser 
calculado através da fórmula: 
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])3[]([][ −−+ +−= HCOClNa  Gap Anion  
 
Os valores de referência para o ânion gap variam entre os diferentes autores, mas a maioria admite valores 
normais entre 6 e 12 meq/L (12). O cálculo do ânion gap é uma forma simples de avaliar a presença de 
ânions não-mensurados, como lactato, acetoacetato e betahidroxibutirato. O excesso destes ácidos 
orgânicos promove uma queda no bicarbonato sérico (por reações químicas de tamponamento) que não é 
acompanhada de elevação do cloro. A simples observação da fórmula acima deixa claro que se o 
bicarbonato cair e o cloro não subir, haverá uma elevação no ânion gap.  
 
A figura abaixo permite uma melhor compreensão do que é o ânion gap: 
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AG = (Na + K) – (Cl + HCO3)

AG = Na – (Cl + HCO3)
 

 
Pelo princípio da eletroneutralidade, a soma de todos os cátions plasmáticos é igual à soma de todos os 
ânions. Isto fica claro no diagrama de barras à esquerda, onde existem 152 meq/L de cargas positivas e 
negativas. Portanto, se somássemos todos os cátions e deste resultado subtraíssemos a soma de todos os 
ânions, obteríamos o valor zero. Na fórmula do ânion gap, no entanto, consideramos apenas os principais 
cátions e os principais ânions. No diagrama do centro da figura, note que retiramos 7 cargas positivas (Ca++ 
= 5 e Mg++ = 2) e 7 cargas negativas (PO4- + SO4- = 2, An. Or-. = 4 e Pr-. = 1), dando origem à fórmula do 
ânion gap que inclui o potássio. Como a maioria dos autores utiliza a fórmula da direita, sem o potássio, é 
preciso retirar mais cinco cargas negativas, reduzindo o valor médio do ânion gap para aproximadamente 
10 meq/L. 
 
Fica claro pela observação da figura acima que as proteínas plasmáticas são as principais constituintes do 
ânion gap. Sendo assim, compreendemos também a necessidade de se corrigir os valores obtidos com o 
cálculo do ânion gap quando existe hipoalbuminemia. Em linhas gerais, para cada 1,0 g/dl que a albumina 
cai abaixo de 4,0 g/dl devemos acrescentar 2,5 meq/L ao resultado que obtivermos no cálculo do ânion gap. 
Daí surge a fórmula de Figge do ânion gap corrigido (13): 
 

2,5]Albumina)x[(4,0AGoAGcorrigid −+=  
 
Voltemos ao caso do nosso paciente: quando resolvemos a equação do ânion gap para os valores de sódio, 
cloro e bicarbonato fornecidos na questão ([Na+] 125 meq/L; [Cl-] 87 meq/L; [HCO3-] 8 meq/L), obtemos o 
valor 30 meq/L, que já é bastante elevado. Mas, como a albumina do paciente = 3,0 g/dL, o ânion gap 
necessita ser corrigido para 32,5 meq/L.  
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Quarta conclusão diagnóstica: a acidose metabólica do paciente é do grupo das acidoses 
metabólicas com ânion gap elevado 
 

 
Quinto Passo 

 
Sempre que estamos diante de uma acidose metabólica com ânion gap elevado, torna-se necessário 
verificar a relação entre a magnitude da elevação no ânion gap e a magnitude da queda no bicarbonato 
sérico. Este passo visa detectar a presença de outros distúrbios metabólicos – como uma acidose 
metabólica hiperclorêmica ou uma alcalose metabólica – que podem estar associados à acidose metabólica 
com ânion gap elevado. 
 
A relação entre a elevação no ânion gap e a queda no bicarbonato pode ser avaliada de duas formas: 
 
a) Cálculo do ∆∆∆∆AG/∆∆∆∆bicarbonato (também chamado de delta/delta): 
 

paciente ]do[HCO3 - 24

12 - paciente doAG 

][HCO3

AG
--

=
∆

∆
 

 
A relação delta/delta esperada é entre 1 e 2. Toda vez que existe um acúmulo de ácidos orgânicos, existe 
uma queda obrigatória no bicarbonato, pois este se combina com o ácido orgânico para tamponá-lo: 
 

OHCOCOHNaAONaHCOHAO 22323 +→+→+  
Onde AO = ácido orgânico 
 
A equação acima pode inicialmente sugerir que 1 unidade de bicarbonato é utilizada para tamponar 1 
unidade de ácido orgânico (relação delta/delta = 1). No entanto, boa parte destes ácidos é tamponada 
dentro das células e não pelo bicarbonato, o que faz com que a elevação do ânion gap seja, em geral, um 
pouco superior à queda no bicarbonato (relação delta/delta > 1). Na acidose lática, por exemplo, esta 
relação tende a ficar em torno de 1,6 (14). 
 
Quando a relação delta/delta é menor que 1, dizemos que existe uma acidose metabólica 
hiperclorêmica associada à acidose metabólica com ânion gap elevado. Isto pode ser intuído após uma 
observação mais cuidadosa da fórmula: se a queda no bicarbonato superar a elevação no ânion gap 
(condição necessária para se obter uma relação delta/delta < 1, ou seja, denominador maior que 
numerador), deve haver alguma outra fonte de queda do bicarbonato além do acúmulo de ácidos orgânicos. 
Exemplos clínicos hipotéticos: 1) paciente com diarréia severa que evolui com choque hipovolêmico; 2) 
paciente com choque séptico que desenvolve diarréia na UTI. Nestas situações, o quadro de choque 
(hipovolêmico ou séptico) é responsável por gerar uma acidose metabólica com ânion gap elevado, onde a 
patogênese é o acúmulo de ácidos orgânicos. Já a diarréia é responsável por gerar uma acidose metabólica 
hiperclorêmica, cuja patogênese é a perda de bicarbonato através dos fluídos intestinais. Esta combinação 
diagnóstica só pode ser feita se a relação delta/delta for analisada; nestes casos, ela revelará que a queda 
do bicarbonato foi superior ao que seria justificável pela elevação no ânion gap, revelando então a 
existência de uma segunda fonte de queda de bicarbonato, como uma acidose metabólica hiperclorêmica 
por diarréia.  
 
Quando a relação delta/delta é maior que 2, dizemos que existe uma alcalose metabólica associada à 
acidose metabólica com ânion gap elevado. Nestes casos, observa-se uma grande elevação do ânion gap 
para uma pequena redução do bicarbonato. Em outras palavras, a queda no bicarbonato aparenta ser bem 
menor que a que seria esperada para tamponar a grande quantidade de ácidos orgânicos existente. Mas as 
aparências enganam! Sempre que existe uma elevação no ânion gap – ou, dito de outra forma, acúmulo de 
ácidos orgânicos – a queda no bicarbonato é obrigatória. É porque então o valor mensurado do bicarbonato 
sérico não está tão baixo como seria esperado? A única resposta plausível é que o bicarbonato caiu de um 
valor mais elevado que o normal! Exemplos clínicos hipotéticos: 1) paciente com vômitos incoercíveis que 
evolui com choque hipovolêmico; 2) paciente idoso, com quadro inicial de vômitos, evoluiu com pneumonia 
aspirativa e choque séptico; 3) paciente em pós-operatório de cirurgia abdominal, vinha em aspiração por 
sonda nasogástrica há alguns dias e evolui com choque séptico de foco abdominal por sofrimento de alça 
intestinal. Nestas situações, o quadro de choque (hipovolêmico ou séptico) é responsável por gerar uma 
acidose metabólica com ânion gap elevado, onde a patogênese é o acúmulo de ácidos orgânicos. Os 
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vômitos (ou uso de sonda nasogástrica) são responsáveis por gerar uma alcalose metabólica por perda de 
ácido clorídrico através do suco gástrico. Esta combinação diagnóstica só pode ser feita se a relação 
delta/delta for analisada; ela revelará que o bicarbonato do paciente não está tão baixo como deveria para a 
magnitude do acúmulo de ácidos, revelando assim uma alcalose metabólica que “se escondia” por detrás 
da acidose metabólica com ânion gap elevado. 
 
a) Cálculo do bicarbonato corrigido: 
 
Uma alternativa ao delta/delta é o cálculo do bicarbonato corrigido através da fórmula: 
 

AG  paciente do] [HCO3  corrigido oBicarbonat - ∆+=  
 
Os valores de referência do bicarbonato corrigido são semelhantes aos valores de referência para o 
bicarbonato (22 a 30 meq/L). Se o bicarbonato corrigido estiver dentro desta faixa, não há outro distúrbio 
metabólico associado. Valores abaixo de 22 meq/L indicam a presença de uma acidose metabólica 
hiperclorêmica e valores acima de 30 meq/L indicam a presença de alcalose metabólica.  
 
Nesta fórmula está implícito o seguinte conceito: o ∆AG (ou o aumento que houve no ânion gap) representa 
“bicarbonato em potencial”. Como dito anteriormente, o acúmulo de ácidos orgânicos leva a uma queda no 
bicarbonato devido a reações químicas de tamponamento. É importante frisar que este bicarbonato não é 
perdido. Se a doença de base for resolvida, haverá conversão destes ácidos orgânicos em bicarbonato, 
normalizando o ânion gap e bicarbonato séricos.  
 
Voltemos ao caso do nosso paciente: o delta ânion gap é 20,5 (32,5 – 12) e o delta bicarbonato é 16 (24 – 
8), o que resulta em uma relação delta/delta = 1,3. O bicarbonato corrigido é de 28,5 (8 + 20,5).  
 
Quinta conclusão diagnóstica: a acidose metabólica com ânion gap elevado é pura, não havendo 
nenhum outro distúrbio metabólico associado.  
 

Sexto Passo 
 
Nesta etapa, devemos fazer a interpretação clínica dos diagnósticos ácido-básicos encontrados. Neste 
caso, temos apenas um distúrbio que é a acidose metabólica com ânion gap elevado. As principais causas 
de acidose metabólica com ânion gap elevado são: cetoacidose diabética, acidose lática, intoxicações 
(etanol, metanol, etilenoglicol, ácido acetil-salicílico), drogas (metformina, paraldeído) e uremia. 
 
O paciente apresentado na vinheta clínica apresenta três justificativas para uma acidose lática: infarto 
mesentérico, sepse e choque circulatório. A dosagem do lactato sérico poderia confirmar este diagnóstico.  
 

Conclusão 
 
Nesta revisão, estão indicados todos os passos necessários para a abordagem completa e sistematizada 
dos distúrbios ácido-base pelo método tradicional. Na minha experiência, os principais erros cometidos 
pelos usuários deste método são: 1) Não calcular o ânion gap; 2) Não corrigir o ânion gap para 
hipoalbuminemia; 3) Não calcular a relação ∆AG/∆Bicarbonato. Estas omissões prejudicam bastante a 
capacidade diagnóstica do método. Quando utilizado corretamente, o método tradicional é capaz de 
diagnosticar e explicar qualquer distúrbio ácido-base, desde os mais simples até os mais complexos, 
frequentemente observados em pacientes criticamente enfermos.  
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