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INTRODUÇÃO 
 Os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos são comuns em pacientes em unidade de terapia 

intensiva (UTI). Sabemos que a homeostasia do meio interno é fundamental para manutenção das funções 

vitais, logo, a identificação precisa e imediata desses distúrbios é salvadora de vidas. No entanto, muitos dos 

distúrbios identificados na UTI são originados muito antes da sua admissão na unidade, dificultando o 

diagnóstico, manejo e, sobretudo, a definição do que é etiológico por essência ou complicação.  

Relatamos um caso de uma paciente cujo diagnóstico aproximou-se da síndrome Milk-alkali por alguns 

achados clínicos e laboratoriais, mas o momento da hipótese era tardio em relação ao início do quadro da 

paciente. 

OBJETIVOS  
 Relatar um caso cujo diagnóstico aproximou-se da síndrome Milk-alkali por alguns achados 

clínicos e laboratoriais. 

DELINEAMENTO E MÉTODOS 
 Estudo descritivo tipo relato de caso, análise do quadro clínico, evolução e exames laboratoriais. 

RELATO DE CASO 
 Paciente feminina, 60 anos, com história de hipertensão, internou na enfermaria com história de 

diarréia aquosa há 30 dias (ausência de pus, muco ou sangue) com freqüência de duas vezes ao dia 

associada à perda ponderal, astenia, inapetência e dor abdominal leve. Há uma semana iniciou com 

vômitos. Em uso ambulatorial de clortalidona, losartana e atenolol para hipertensão. Ao exame físico: 

regular estado geral, mucosas secas (3+/4+) e hipocoradas (1+/4+). Frequência cardíaca de 110 

batimentos/minuto, pressão arterial de 100/60 mmHg, temperatura axilar de 34,8o C.  



RELATO DE CASO 
 Escala de Coma de Glasgow (ECG) de 14. Dor difusa a palpação profunda do abdômen. 

Demais manobras semiológicas do exame cardíaco, pulmonar, abdominal e neurológico normais. 

Resultados dos testes laboratoriais realizados na chegada são mostrados na tabela 1. Trazia consigo 

exames de endoscopia digestiva alta revelando candidíase esofágica confirmada por pesquisa direta, 

ultrassonografia de abdome total normal e tomografia de crânio sem alterações. Durante a 

internação, as medicações foram suspensas. A paciente evoluiu com crise convulsiva generalizada, 

necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica (VM) na noite da internação. Foi 

transferida para UTI e permaneceu com hipernatremia, hipocalemia e alcalose metabólica, piorando 

a função renal (creatinina de 2,6 mg/dL). Retirou-se a sedação, manteve ECG 3 com pupilas médio-

fixas. Tomografia de crânio evidenciou áreas de isquemia e hemorragia. Após, teve diagnóstico de 

morte encefálica. 

  

DISCUSSÃO 
 A síndrome Milk-álcali é 

caracterizada por hipercalcemia, alcalose 

metabólica e vários graus de perda de função 

renal. Foi claramente descrita em meados de 

1950, relacionada com a ingesta de grandes 

quantidades de cálcio e álcalis absorvíveis, que 

naquela época eram representados pela dieta 

Sippy (leite a cada duas horas, cremes de leite 

e álcalis), o tratamento padrão da úlcera 

péptica. Com o surgimento dos bloqueadores 

da histamina e inibidores da bomba de prótons 

tornou-se rara, mas se evidencia um aumento 

na sua incidência devido ao amplo uso na 

prevenção da osteoporose.  

Os diagnósticos diferenciais da síndrome foram 

afastados pela não alteração dos respectivos 

exames laboratoriais.  

 



CONCLUSÃO 
 Entendemos que os distúrbios são complexos de serem diagnosticados, sobretudo quando e

xiste provável cronicidade da apresentação e diversidade de manejo terapêutico nesse período.  
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DISCUSSÃO 
 Os achados clínicos da paciente assemelharam-se a síndrome Milk-alkali, mas não foi possí

vel confirmar esse diagnóstico devido à inexistência da ingesta de grande quantidade de cálcio e ál

calis absorvíveis na historia clinica, mesmo a paciente tendo fatores facilitadores como a utilização de 

diuréticos tiazídicos. 


