EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - 2018

2º Dia – 27/05/2018
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 10 casos

5. O tempo disponível para estas provas é de 2h30 (duas

clínicos. Confira-o e caso esteja incompleto, tenha

horas e trinta minutos). Não haverá tolerância para

qualquer defeito ou apresente divergência, comunique

tempo adicional depois de decorridas as 2h30’.

ao aplicador da sala para que ele tome as providências

6. Quando terminar a prova, acene para chamar o

cabíveis.

aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES.

2. DESLIGUE seu celular. Não é suficiente colocá-lo em

7. Você não levará este CADERNO DE QUESTÕES. A

modo

não

silencioso.

Mantê-lo

ligado

causará

sua

entrega

deste

caderno

causará

a

sua

eliminação deste concurso.

desclassificação.

3. Identifique esta prova com seu NOME e NÚMERO DE

Abreviações utilizadas na prova: RM – ressonância

INSCRIÇÃO no espaço apropriado abaixo. Utilize caneta

magnética; TC – tomografia computadorizada; VR –

esferográfica grossa azul ou preta.

valor de referência; FC – frequência cardíaca; bpm –

4. As respostas deverão ser dadas nos espaços

batimentos por minuto; TOTG – Teste Oral de Tolerância

específicos, pois apenas o que estiver escrito nestes

à glicose; US – Ultrassonografia.

espaços é que será considerado na correção.
BOA PROVA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______ ______ ______ ______
NOME:___________________________________________________________________________
ASSINATURA:___________________________________________________________________

O conteúdo desta Prova constitui trabalho intelectual protegido nos termos da lei. Reprodução não autorizada.
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CASO 1
Mulher de 32 anos, portadora de diabetes tipo 1 há 15 anos referindo fadiga, intolerância ao
exercício e palpitações persistentes. Queixa-se também de sensação de plenitude gástrica
pouco depois de iniciar a alimentação e episódios recorrentes de náuseas. Perdeu 6kg nos
últimos 4 meses. Raramente apresenta sintomas de hipoglicemia. Ao exame: IMC 20 kg/m2;
pressão arterial e frequência cardíaca registradas em decúbito dorsal, sentado e em pé após 3
minutos foram 130x80 mmHg e 105 bpm, 128x85 mmHg e 122 bpm, 90x70 mmHg e 126 bpm,
respectivamente. Apresenta neuropatia periférica dolorosa.
Exames laboratoriais: HbA1c 8,8%, creatinina 1,2 mg/dL, relação albumina/creatinina em
amostra isolada de urina 260 mg/g (VR < 30) e TSH 1,6 mUI/L (VR 0,4 a 4,0). Monitoramento
de glicose pelo sistema flash encontra-se na Figura 1. Um eletrocardiograma mostrou
taquicardia sinusal. O holter de 24h registrou uma diminuição acentuada na variabilidade da
frequência cardíaca (VFC). O ecocardiograma demonstrou disfunção diastólica moderada do
ventrículo esquerdo.

Figura 1 – Monitoramento de glicose por sistema flash .
Pergunta-se:
1 - Qual o diagnóstico da manifestação cardiovascular apresentada pela paciente e qual a
alteração clínica mais precoce dessa condição?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2 - Cite três fatores de risco para o desenvolvimento e progressão da complicação cardiovascular
apresentados pela paciente do caso acima.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3 - Qual o nome da alteração observada no comportamento da pressão arterial da paciente e
como é realizado esse diagnóstico?
Cite três possíveis terapias medicamentosas para o tratamento dessa condição.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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4 - Que comportamento apresentado no perfil glicêmico seria o mais preocupante para paciente
em questão?
Que potenciais complicações essa alteração poderia ocasionar a paciente do caso acima (Citar
2).
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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CASO 2
Homem, 52 anos, obeso desde a infância, atingiu um peso máximo de 140 kg (IMC 44,7 kg/m2)
quando foi submetido a uma operação de derivação gástrica com reconstrução em Y-de-Roux
por via laparoscópica há 18 meses, tendo o seu peso estabilizado em aproximadamente 90 kg
(IMC 29 kg/m2). As alças alimentar e biliopancreática foram projetadas com as medidas
convencionais.
Há 2 meses apresenta dor abdominal em cólica difusa intermitente, com vômitos. A dor dura
de minutos a poucas horas e passa vários dias assintomático, mas os sintomas retornam. Há
2 dias os sintomas se tornaram mais intensos, com dor de forte intensidade em região
epigástrica e dorso, vomitando saliva, restos alimentares, secreções digestivas e bile.
Ao exame físico, encontra-se desidratado ++/4+, eupneico, afebril, normotenso, com abdômen
distendido, doloroso à palpação difusamente, com ruídos hidroaéreos aumentados e sinal de
descompressão brusca negativo.
Foi solicitada uma tomografia computadorizada com contraste por via oral e endovenosa, que
mostrou estômago excluso e duodeno dilatados (Figuras 1 e 2).

Figura 1

Figura 2
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Pergunta-se:
1 - Qual o diagnóstico sindrômico do paciente?
___________________________________________________________________________________________
2 - Quais as mais prováveis etiologias? Cite duas.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3 - Em qual das alças ocorreu a complicação?
___________________________________________________________________________________________
4 - Qual a conduta?
___________________________________________________________________________________________
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CASO 3
Mulher de 28 anos, realiza uma Tomografia Computadorizada de abdome (Figura 1) para
investigação de uma dor abdominal de moderada intensidade, de início recente, em região de
mesogastro.

Figura 1
Nega estrias, ganho de peso, diabetes, hipertensão, hipotensão, vômitos ou sinais de
escurecimento de pele. Antecedentes ginecológicos: gestação aos 22 anos, que resultou em
parto cesariano a termo. Apesar de não fazer contracepção, não teve novas gestações. Ciclos
menstruais com duração de 3 dias, pequeno fluxo e intervalos que variam entre 42 a 47 dias,
no último ano. IMC 22,3 kg/m2. PA 120x80mmHg. Abdome sem alterações.
Pergunta-se:
1 - Cite três exames que devem ser solicitados. Justifique.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2 – Cite quatro características na imagem que conduziriam à indicação de remoção cirúrgica.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3 - Considerando que os exames venham normais, qual a conduta mais apropriada?
___________________________________________________________________________________________
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CASO 4
Mulher, 30 anos, nuligesta. Estava em formação profissional e ainda pretende fazer alguns
cursos antes de se estabilizar e procriar, porém, está angustiada em relação a quanto tempo
ainda teria de possibilidade para engravidar. Sempre teve ciclos irregulares desde a menarca
aos 12 anos de idade, com intervalos variando de 25 a 40 dias.
História familiar de uma irmã com menopausa aos 38 anos. Mãe e tia maternas com diabetes
tipo 2. Desconhece família paterna.
Ao exame IMC 25 kg/m2. Sem estrias. Acantose +/4+ em região cervical. PA 130x80 mmHg.
Tireoide normal. Abdome sem alterações.
1 - Cite duas dosagens hormonais capazes de avaliar a reserva ovariana dessa paciente.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Dois anos depois ela retorna, ainda assintomática, dizendo que vem tentando engravidar há
um ano, sem sucesso. Iniciou dieta e atividade física e conseguiu perder algum peso. Os ciclos
continuam com variações das datas. IMC 24 kg/m2. Sem estrias. Tireoide normopalpável. PA
120x75 mmHg. Abdome sem alterações.
2 - Relacione três exames que você deveria solicitar para avaliar a possível infertilidade do casal.
Justifique a utilidade/objetivo de cada exame.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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CASO 5
Mulher, 42 anos, com queixa de perda de 9kg em 3 meses, tremores e palpitações vem para
sua avaliação. Notou aumento progressivo de volume cervical.
Ao exame físico: bócio com aumento de volume as custas de lobo esquerdo (Figura 1). Sem
oftalmopatia. Presença de tremor fino de extremidades. FC 110 bpm.
Exames laboratoriais: TSH 0,01 mUI/L (VR 0,4 a 4,0); T4 livre 2,1 ng/dL (VR 0,8 a 1,9);
T3 2,5 ng/mL (VR 0,7 a 1,8); TRAb 0,8 UI/L (VR < 1,75)
Cintilografia com iodo mostrou a imagem abaixo (Figura 2).

Figura 1

Pergunta-se:

Figura 2

1 - Qual a mais provável hipótese diagnostica
____________________________________________________________________________________________
2 - Qual o mais provável mecanismo de patogênese dessa doença
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3 - Qual a conduta mais apropriada?
____________________________________________________________________________________________
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CASO 6
Homem, 35 anos, com queixa de cefaleia e astenia há 1 ano. Refere dificuldade visual
progressiva. Sem outras patologias e sem uso de medicamentos.
Ao exame, tireoide normopalpável; ausência de estrias. Peso: 64kg IMC 22,1 kg/m2. PA 100x80
mmHg.
Na avaliação da cefaleia, realizou RM que mostrou resultado abaixo.

Foram solicitados exames laboratoriais:
Exame
T4 livre
TSH
Prolactina basal
Prolactina após diluição
LH
FSH
Testosterona
PSA total
Hematócrito
Cortisol basal
Cortisol livre urinário
IGF-1

Resultado
0,4 ng/dL
1,5 mUI/L
40,0 ng/mL
38,0 ng/mL
0,4 mU/mL
0,5 mU/mL
12 ng/dL
0,2 ng/mL
36%
20,0 mcg/dL
45,0 mcg/24h
130,0 ng/mL

Valor de referência
0,8 a 1,9 ng/dL
0,4 a 4,0 mUI/L
3 a 25 ng/mL
3 a 25 ng/mL
2,1 a 10,9 mU/mL
3,85 a 8,8 mU/mL
175 a 780 ng/dL
< 4,0 ng/mL
40 a 45 %
5 a 25 mcg/dL
21 a 111 mcg/24h
115 a 307 ng/mL

Realizou uma campimetria visual que mostrou hemianopsia bitemporal.
1 – Baseado na imagem e nos exames laboratoriais, cite três diagnósticos estabelecidos desse
paciente.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2 – Você indicaria cirurgia? Justifique.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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3 - Faça uma receita para tratar as alterações encontradas nesse paciente.
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CASO 7
Gestante 24 anos, 22 semanas de idade gestacional, vem para consulta encaminhada pela
ginecologista. É a primeira gestação, tendo engravidado com 64kg, IMC 24,3 kg/m2. Dieta
irrestrita. Queixando-se de astenia.
Passado de hipertireoidismo (doença de Graves), tendo feito iodo radioativo aos 18 anos. No
momento em uso de levotiroxina 100mcg ao dia.
Ao exame Peso 74kg, IMC 28 kg/m2. FC 80bpm. PA 100x70mmHg.
Trazia os seguintes exames laboratoriais do início da gestação:
Glicose 90 mg/dL; HbA1c 5,0%; TSH 1,5 mUI/L (VR 0,4 a 4,0)
Há uma semana, realizou teste oral de tolerância a glicose após 75g de sobrecarga:
Glicose jejum 94 mg/dL;
1 hora 173 mg/dL;
2 horas 158 mg/dL.
Pergunta-se:
1 – Qual o diagnóstico do status glicêmico da paciente? Justifique.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Após ajuste alimentar bem orientado, a paciente retorna com a seguinte monitorização
glicêmica (Quadro 1) além dos seguintes novos exames:
TSH 5,5 mUI/L (VR 0,4 a 4,0);
T4 livre 0,7 ng/dL (VR 0,8 a 1,9);
TRAb 0,7 UI/L (VR < 1,75)
Quadro 1: Glicemias capilares (mg/dL)
Jejum

1 hora após café

Antes almoço

1 hora após almoço

Antes do jantar

90
95
93
88

180
167
146
152

100
98
97
105

125
115
122
113

85
93
96
88

1 hora após o
jantar
116
113
123
105

2 - Faça uma receita para tratar as alterações dessa paciente.
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CASO 8
Mulher, 42 anos de idade, nutricionista, vai à consulta com história de hipertrigliceridemia.
Refere episódio de pancreatite aguda e, quando fez exames detectou trigliceridemia 3532
mg/dL. Nega atividade física e tabagismo, diabetes, tireopatias. Mãe e irmã também têm
hipertrigliceridemia. Não utiliza outras medicações.
Ao exame, IMC foi 23 kg/m², a PA 120x80 mmHg e a FC 60 bpm. Tireoide normal. Presença de
discretos xantomas eruptivos em antebraços. Ausência de xantelasma e xantomas tendinosos.
O endocrinologista solicita novos exames e pede que o laboratório mantenha o soro na geladeira
por 24 horas. Decorrido esse tempo, o soro é lipêmico com uma camada sobrenadante cremosa
e a camada inferior turva (Figura). Os resultados foram os seguintes: trigliceridemia 1700
mg/dL, HDL 26 mg/dL, colesterol total 252 mg/dL.

Perguntas:
1 – Na classificação de Fredrickson, considerando o quadro clínico e o aspecto do soro, como
se classificaria essa paciente? Justifique.

2 – Qual é o tratamento mais adequado dessa paciente?

3 – Quanto é o LDL sérico dessa paciente?
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CASO 9
Mulher, 62 anos, menopausa desde os 50 anos, que foi diagnosticada com osteoporose pela
densitometria óssea em exame de rotina do ginecologista aos 58 anos. Na investigação clínica
e laboratorial foram afastadas possíveis causas secundárias e a paciente negava fraturas
anteriores. Nunca fez reposição hormonal e negava outras doenças ou ingestão de qualquer
outra medicação. Iniciou tratamento com denosumabe 60mg, subcutâneo, a cada 6 meses,
além de suplementação com 500mg de cálcio e 1000 UI de vitamina D ao dia. Fez uso de 6
injeções regularmente, mas há um ano parou tratamento por questões financeiras.
Há 15 dias escorregou no chão molhado da cozinha e sofreu queda, permanecendo desde então
com forte dor lombar, apesar dos analgésicos prescritos. Procurou o Pronto Socorro que
detectou fraturas em vértebras T11, T12 e L1. A RM mostrou presença de edema medular,
sugerindo fraturas agudas.
Ao exame físico encontrava-se com lombalgia intensa, dificuldade de mobilização, mas sem
sinais de compressão medular. Restante do exame físico sem alterações. Trouxe um novo exame
de densitometria óssea:
L2-L4
Colo do fêmur
Fêmur total

T-score
-2,4DP
-1,7DP
-1,9DP

Z-score
-1,8DP
-1,5DP
-1,6DP

1 – Essa paciente tem osteoporose? Justifique.

2 – Pode existir relação entre o denosumabe e as fraturas vertebrais ? Justifique.

3 – Qual informação adicional o Z-score da densitometria óssea pode nos fornecer?
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CASO 10
Menina, 10 anos de idade, vem a consulta para avaliar retardo de crescimento. No exame clínico
apresenta altura abaixo do percentil 3, ausência de sinais de puberdade e inúmeros nevos no
tronco. A região do pescoço e o punho estão apresentados a seguir:

Pergunta-se:
1 - Diante destes achados do exame clínico, qual o diagnóstico mais provável?

2 - Qual a investigação complementar que você indicaria para o caso, objetivando o diagnóstico
e as suas possíveis comorbidades associadas, com as respectivas justificativas?
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3 – Caso a sua hipótese seja confirmada, se você achar necessário, faça uma receita para o
tratamento da baixa estatura dessa paciente.

4 – Qual será a evolução puberal mais provável dessa paciente.

BOA PROVA!
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