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Questão 1
O hipotireoidismo tem como tratamento de escolha a
reposição hormonal com levotiroxina. Várias situações
clínicas podem comprometer a absorção e/ou alterar o
metabolismo da droga, reduzindo o seu nível circulante
e dificultando o controle da doença e necessitando de
aumento da dose de reposição. Em qual das
alternativas abaixo encontramos situação em que NÃO
se precisa aumentar a dose da levotiroxina?
A) Uso de inibidor de bomba de prótons; gastrite
Helicobacter pylori positiva ou uso de antiácidos.
B) Menopausa; Uso de anticoncepcional transdérmico
ou uso de glicocorticoides.
C) Consumo de soja, mamão ou café junto com a
medicação.
D) Uso de ciprofloxacina, antidepressivos tricíclicos ou
sulfato ferroso.

Questão 2
Mulher, 40 anos, notou aumento da região anterior do
pescoço nos últimos 8 meses. No exame físico, havia
aumento difuso e simétrico da tireoide com nódulo
palpável de 2,0cm e linfonodomegalia lateral ipsilateral
ao nódulo. Punção da tireoide foi consistente com
suspeita de neoplasia (Bethesda V). Laboratorialmente
ela era eutireoidiana, mas seu cálcio sérico ionizado
era elevado. Após a cirurgia, seções congeladas de
várias massas tireoidianas mostraram uma neoplasia
maligna composta de células poligonais em ninhos.
Uma tireoidectomia total com esvaziamento cervical foi
realizada e a imunohistoquímica para a calcitonina das
secções permanentes foi positiva e a neoplasia tinha
um estroma amiloide com coloração vermelha do
Congo. Diante da neoplasia apresentada pela paciente,
os próximos passos são:
A) Pedir calcitonina, CEA, pesquisa de mutação do
gene RET e suprimir o TSH.
B) Pedir tireoglobulina, anti-tireoglobulina, suprimir
TSH e avaliar iodoterapia.
C) Pedir calcitonina, CEA, pesquisa de mutação do
gene RET e repor levotiroxina.
D) Pedir marcadores tumorais de pós-operatório e
PET/TC.
Questão 3
Mulher, 86 anos, refere queda de cabelo e perda de
peso. Há 5 meses, antes de realizar um cateterismo
cardíaco, apresentou palpitação sendo medicada com
amiodarona 200mg/dia com normalização do quadro.
Exames atuais mostram TSH 0,01 mUI/L (VR 0,4 a
4,0) e T4 livre 2,2 ng/dL (VR 0,8 a 1,9), US de tireoide
com doppler mostrou ausência de vascularização e
cintilografia de tireoide mostrou captação 0%. Quanto
ao diagnóstico e à condução do caso, assinale a
alternativa CORRETA:
A) A paciente tem doença de Graves e deve realizar
tratamento definitivo com radioiodoterapia ou
tireoidectomia de imediato.
B) O quadro de tireotoxicose apresentado evoluirá para
normalização espontânea cerca de 7 dias após a
suspensão da droga e não existe indicação de
intervenção medicamentosa.
C) A paciente deve iniciar droga antitireoidiana, uma
vez que desenvolveu uma tireotoxicose induzida pela
amiodarona do tipo 1 (TIA tipo 1).
D) A paciente deve ser medicada com corticosteroide
oral, porque o diagnóstico mais provável é uma
tireotoxicose induzida pela amiodarona do tipo 2 (TIA
tipo 2).

Questão 4
O iodo é elemento fundamental para a síntese dos
hormônios tireoidianos e, durante a gestação, a sua
necessidade aumenta substancialmente. Assinale a
alternativa ERRADA:
A) A dosagem de iodo urinário é método fácil e barato,
e deve ser usado para monitorar a suficiência da
ingestão desse elemento nas gestantes.
B) Deficiência na ingestão de iodo pela mãe pode
induzir bócio fetal e materno.
C) Deficiência leve/moderada de iodo tem sido descrita
em algumas regiões do Brasil, mas a suplementação
não está indicada se a sua ingestão pela gestante for
adequada.
D) Embora o iodo seja elemento essencial para a
gestante e feto, ingestão maior que 500 microgramas
ao dia deve ser evitada.
Questão 5
De acordo com o ultimo consenso da American Thyroid
Association (ATA) sobre carcinoma diferenciado de
tireoide, qual das seguintes características classifica o
paciente como baixo risco de recorrência?
A) carcinoma papilífero com invasão vascular.
B) 3 linfonodos com micrometástases (<0,2cm na
maior dimensão).
C) carcinoma papilífero variante células altas.
D) carcinoma papilífero 1,5cm, intratireoidiano, V600E
BRAF mutado.
Questão 6
Sobre o hipotireoidismo consumptivo, assinale a
alternativa ERRADA:
A) Usualmente está associado a presença de tumores
hepáticos de origem vascular.
B) É mais comumente visto em crianças do que em
adultos.
C) É causado pela expressão aumentada da
iodotironina desiodase tipo 2.
D) São necessárias altas doses de levotiroxina (T4)
para compensação do quadro e em alguns casos é
necessária a associação com triiodotironina (T3).
Questão 7
Homem, 35 anos, com doença de Graves em uso de
metimazol 30mg/dia. Vem para acompanhamento com
oftalmopatia de Graves severa. Exames: TSH 2,0
mUI/L (VR 0,4 a 4,5); T4 livre 1,5 ng/dL (VR 0,8 a 1,8);
TRAB 3,0 UI/L (VR < 1,75). Qual a conduta apropriada
no momento?
A) Suplementação de selênio por 6 meses para tentar
estabilizar a doença.
B) Aumentar a dose do metimazol para 60mg para
tentar reduzir o TRAB.
C) Radioiodoterapia para tratamento definitivo do
hipertireoidismo.
D) Glicocorticoide em altas doses intravenoso para
controle da oftalmopatia.
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Questão 8
Mulher, 30 anos, veio encaminhada pelo ginecologista
por nódulo de tireoide. Ultrassonografia mostrava
nódulo sólido, 1,1cm, isoecoico, margens regulares,
mais largo que alto e com macrocalcificações,
localizado em 1/3 médio do lobo direito da tireoide.
TSH 1,2 mUI/L (VR 0,4 a 4). Como é classificado esse
nódulo pela TIRADs 2017 e qual a conduta
apropriada?
A) TIRADs 3, não puncionar.
B) TIRADs 4, não puncionar.
C) TIRADs 5, puncionar.
D) TIRADs 6, puncionar.
Questão 9
Homem, 34 anos, chega ao pronto socorro com
agitação psicomotora, perda de peso (10 kg) e
palpitações há um mês. Há 2 dias piorou os sintomas,
principalmente as palpitações, e passou a ter
alucinações visuais e persecutórias. Ao exame físico
estava extremamente agitado, pele quente e úmida.
Temperatura axilar 37,8oC. FC 180 bpm, PA 180x60
mmHg. Aumento do volume cervical (tireoide) de 2
vezes seu tamanho normal e proptose ocular bilateral.
ECG mostrou fibrilação atrial. Exames laboratoriais:
TSH <0,05 mUI/L (VR 0,4 a 4) e T4 livre 6,0 ng/dL (VR
0,8 a 1,8). Qual a hipótese diagnóstica mais provável e
a conduta mais apropriada?
A) Surto psicótico associado a hipertireoidismo por
doença de Graves. Conduta: estabilização do quadro de
agitação com antipsicóticos, iniciar antitireoidianos,
beta-bloqueador, anticoagulação, e encaminhar para
seguimento ambulatorial do hipertireoidismo.
B) Crise adrenérgica por feocromocitoma associada à
tireotoxicose por doença de Graves. Conduta:
tratamento com drogas antitireoidianas e internação
para alfa-bloqueio e planejamento cirúrgico da
neoplasia adrenal.
C) Crise de pânico precipitada por hipertireoidismo por
doença de Graves e fibrilação atrial. Conduta: tratar
com drogas antitireoidianas, anticoagulação e
avaliação psiquiátrica.
D) Crise tireotóxica decorrente de hipertireoidismo por
doença de Graves. Conduta: internação e iniciar
antitireoidianos, beta-bloqueador, corticoide e, se
disponível, iodo frio após primeira dose de
antitireoidianos.
Questão 10
Homem, 65 anos, fez tireoidectomia por carcinoma
folicular de tireoide com 3cm há 1 ano. As margens
cirúrgicas eram comprometidas e usou 100mCi de iodo
30 dias após com pesquisa de corpo inteiro (PCI)
negativa. No primeiro ano de seguimento, a
tireoglobulina foi crescente (2,0 e 7,0 ng/mL) com
anticorpo anti-tireoglobulina negativo e US cervical
normal. Foi realizada nova dose de iodo 150 mCI e a
PCI mostrou captação em ambos os pulmões. Há 1
mês
o
paciente
apresentou
fibrilação
atrial.
Considerando as últimas recomendações da American
Thyroid Association (ATA) e o valor de TSH normal de
0,4 a 4,0 mUI/L, qual a meta terapêutica para esse
paciente?
A) TSH 0,4 a 2,0 mUI/L.
B) TSH < 0,1 mUI/L.
C) TSH 0,1 a 0,4 mUI/L.
D) TSH 0,4 a 4,0 mUI/L.

Questão 11
Mulher, 84 anos, com hipertensão e dislipidemia veio
encaminhada por um TSH 7,1 mUI/L (VR 0,4 a 4). Na
sua consulta, foram solicitados novos exames: TSH 6,2
mUI/L (VR 0,4 a 4); T4 livre 1,4 ng/dL (VR 0,8 a 1,8);
anticorpo antitireoperoxidase 80 (VR < 35); anticorpo
antitireoglobulina
negativo.
Qual
a
conduta
apropriada?
A) Conduta expectante.
B) Iniciar levotiroxina 12,5mcg/dia considerando idade
e comorbidades, aumentando 12mcg a cada 15 dias
até 1,6 mcg/kg/dia.
C) Lugol a 5% 1 gota por dia durante 30 dias para
ajudar na síntese dos hormônios tireoidianos.
D) Iniciar levotiroxina 75mcg/dia (dose aproximada
1,6mcg/kg/dia).
Questão 12
O período gestacional pode ser considerado um
“estresse” para a glândula tireoide. Isso ocorre, entre
outras causas, devido ao aumento de demanda por
hormônios tireoidianos decorrente das mudanças
hormonais que ocorrem na gestação.
Com relação a essa interação tireoide e gestação
assinale a alternativa CORRETA.
A) Na gestação, os níveis de hormônios tireoidianos
circulantes aumentam cerca de 50% devido ao
aumento da síntese hepática da globulina ligadora de
hormônios tireoidianos (TBG) decorrente da elevação
da gonadotrofina coriônica (hCG).
B) Durante a gestação há aumento na excreção renal
de iodo e aumento das proteínas transportadoras dos
hormônios da tireoide o que, em conjunto, promovem
elevação dos níveis séricos de hormônios tireoidianos
livres com consequente redução do TSH sérico.
C) As dosagens de T4 livre na gestação por
imunoensaios são prejudicadas devido às elevadas
concentrações de TBG e albumina, mas essas
interferências podem ser contornadas por meio da
dosagem desse hormônio após diálise em equilíbrio,
ultrafiltração ou por espectrometria de massas.
D) Hormônios tireoidianos séricos totais (T3 e T4) estão
aumentados na gestação devido ao aumento da
concentração e da meia-vida da TBG, que decorre do
maior conteúdo de ácido siálico na estrutura dessa
proteína.
Questão 13
Mulher, 74 anos, sem patologias prévias, é internada
em UTI por choque séptico de foco urinário. Encontrase instável hemodinamicamente, com droga vasoativa e
intubação orotraqueal. O intensivista pediu parecer da
endocrinologia após os seguintes resultados: TSH 0,1
mUI/L (VR 0,4 a 4); T4 total 4,50 mcg/dL (VR 6 a 12);
T3 total 0,6 ng/mL (VR 0,7 a 1,8). Considerando a
hipótese diagnóstica mais provável, qual a conduta
mais apropriada?
A) Deve-se iniciar metimazol 10mg.
B) Iniciar levotiroxina 25mcg/dia.
C)
Tratamento
combinado
com
metimazol e
levotiroxina.
D) Reavaliar em nível ambulatorial.
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Questão 14
Homem, 73 anos, chega à Emergência com pneumonia
há 72 horas e, nas últimas 6 horas, bradicardia e
sonolência, com alteração do sensório. Tem história de
tratamento com radioiodo para doença de Graves há 5
anos. Vinha em uso de captopril, hidroclorotiazida e
atorvastatina. Ao exame, está sonolento, desorientado,
com pele seca e fria, PA 81x52 mmHg, FC 46 bpm.
Frequência respiratória de 12/minuto, padrão
superficial,
com
estertores
nas
duas
bases
pulmonares. Face e pernas edemaciadas. A tireoide é
de muito difícil palpação. Exames: Leucócitos
18.000/UI com desvio à esquerda, hemoglobina de
11,4 g/dL, acidose metabólica, sódio 123 mEq/L (VR
136 a 145), glicose 60 mg/dL; creatinina 1,8 mg/dL
(VR 0,7 a 1,3). TSH 41 mUI/L (VR 0,4 a 4); T4 livre 0,4
(VR 0,8 a 1,8). Em relação ao quadro do paciente, qual
das afirmativas abaixo é ERRADA?
A) Coma mixedematoso como causa deste quadro é
improvável, uma vez que no coma mixedematoso, o
TSH precisaria estar sistematicamente acima de 100
mUI/L.
B) Fatores que pioram o prognóstico do paciente
incluem a sua idade avançada, hiponatremia,
comprometimento do nível de consciência e alteração
de múltiplos órgãos.
C) O tratamento envolve ventilação assistida,
antibioticoterapia (amplo espectro) para a pneumonia,
hidrocortisona endovenosa e levotiroxina.
D) Deve-se monitorizar atentamente para ocorrência de
sangramento do tubo digestivo, por ser importante
causa de óbito assim como alteração respiratória e
sepse.
Questão 15
Mulher, 59 anos, pós-menopausada sem terapia de
reposição hormonal, em uso de bifosfonato para
osteoporose. Sem outros antecedentes de importância.
Em consulta de rotina apresenta níveis do TSH 0,1
mU/L (VR 0,4 a 4) e T4 livre 1,4 ng/dL (VR: 0,7 a 1,8).
Assintomática do ponto de vista tireoidiano. Referente
a conduta mais apropriada, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Com hipótese diagnóstica de hipertireoidismo
subclínico, consideraria o tratamento imediato com
droga antitireoidiana, em razão do maior risco de
fratura. Posteriormente, investigaria a etiologia do
hipertireoidismo.
B) Repetiria a função tireoidiana em 3-6 meses. Se
persistente, investigaria etiologia e trataria de acordo
com a etiologia, pela associação do hipertireoidismo
subclínico (principalmente se TSH ≤ 0,1 mU/L) com
maior perda óssea e maior risco de fraturas na pósmenopausa.
C) Com hipótese diagnóstica de hipertireoidismo
subclínico, consideraria o tratamento imediato com
droga antitireoidiana, em razão do maior risco de
fibrilação atrial nessa faixa etária em pacientes com
hipertireoidismo subclínico.
D) Interromperia o uso de bifosfonato e repetiria
determinação do TSH em 15 dias, uma vez que os
bifosfonatos interferem com a secreção hipofisária do
TSH.

Questão 16
Homem, 48 anos, com aumento de extremidades,
cefaleia e perda visual, teve diagnóstico de acromegalia
com GH randômico: 16,5 mcg/L, nadir do GH após
sobrecarga de glicose de 8,9 mcg/L (VR < 1,0) e IGF-1
de 1235 ng/mL (VR para faixa etária 84 a 233). RM de
sela túrcica ao diagnóstico mostrava macroadenoma
hipofisário com expansão supra-selar, comprimindo
quiasma óptico, medindo 3,1 x 2,6 x 1,9 cm, com
extensão paraselar à esquerda (Knosp 4). Foi
submetido à cirurgia transesfenoidal, porém manteve
tumor residual em seio cavernoso esquerdo (1,1 x 1,0 x
0,9 cm), IGF-1 1037 ng/mL (VR 84-233) e GH
randômico 9,3 mcg/L. Restante da função hipofisária
preservada. Sobre o tratamento desse paciente, é
CORRETO afirmar:
A) O tratamento mais indicado neste momento é a
monoterapia com cabergolina pelos níveis pouco
aumentados de GH e IGF-1.
B)
Tratamento
adjuvante
com
análogos
da
somatostatina de primeira geração (octreotida ou
lanreotida) deve ser indicado.
C) Radioterapia estereotáxica fracionada deve ser o
tratamento adjuvante primário de escolha, pois o
tumor invade o seio cavernoso.
D) Não deveria ter sido realizado tratamento cirúrgico,
pois a presença de invasão do seio cavernoso é uma
contra-indicação absoluta à cirurgia.
Questão 17
Mulher, 35 anos, realizou RM de crânio por cefaleia,
quando foi diagnosticado macroadenoma de hipófise
intra e supraselar sem compressão do quiasma óptico.
Paciente com queixas de fraqueza, desânimo e
sonolência, usando apenas anticoncepcional oral.
Traz os seguintes exames: TSH 4,0 mUI/L (VR 0,4 a
4,0); T4 livre 0,7 ng/dL (VR 0,8 a 1,9); ACTH 15 pg/mL
(VR 10 a 45); Cortisol 8 mcg/dL (VR 5 a 25); GH 0,2
ng/mL (VR < 8,0); IGF-1 195 ng/mL (VR 60 a 223);
Prolactina 47 ng/mL (VR 3 a 25).
Após a suspensão do anticoncepcional, qual a conduta
mais indicada objetivando o controle hormonal da
paciente?
A) Iniciar reposição com levotiroxina e repetir TSH, T4
livre e prolactina em 30 dias.
B) Iniciar cabergolina em dose alta para controle da
hiperprolactinemia.
C) Repetir cortisol após pelo menos 15 dias
D) Iniciar levotiroxina e repetir T4 livre e ACTH em 30
dias.

Questão 18
Mulher, 25 anos com obesidade de distribuição
predominantemente centrípeta, hirsutismo, acne,
estrias violáceas e giba em uso unicamente de
carbamazepina para epilepsia foi encaminhada para
avaliação quanto ao diagnóstico de síndrome de
Cushing. Em relação a esse caso, assinale a alternativa
ERRADA:
A) O uso de glicocorticoides exógenos deve ser
questionado e afastado na história clínica da paciente.
B) A dosagem de cortisol às 8h da manhã após o uso
de 1mg de dexametasona às 23h no dia anterior
poderia ser realizada para avaliação laboratorial inicial.
C) A dosagem de cortisol salivar às 23 horas poderia
ser realizada para uma avaliação laboratorial inicial.
D) A dosagem de ACTH não faz parte da avaliação
laboratorial inicial.
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Questão 19
Homem, 52 anos, foi atendido na emergência com
queixas de cefaleia de forte intensidade frontal há 6
horas associado a náuseas e vômitos. Paciente referia
diagnóstico de macroadenoma clinicamente nãofuncionante de hipófise em acompanhamento clínico.
Negava uso de medicações. Ao exame físico, estava
consciente, em regular estado geral devido a dor
intensa. PA 90 x 50 mmHg e FC 90 bpm. Exame
neurológico: déficit visual em olho esquerdo com ptose
palpebral e paralisia dos III, IV e V pares cranianos.
Qual a melhor conduta para confirmação diagnóstica e
tratamento neste momento?
A) RM de sela túrcica e hidrocortisona 50 mg
intravenoso de 6/6 horas.
B) TC de sela túrcica e cabergolina 3,5mg por semana.
C) RM de crânio e cirurgia hipofisária transcraniana de
urgência.
D) TC de sela turcica e punção lombar liquórica.
Questão 20
São causas de: hiponatremia hipotônica com volemia
normal; hiponatremia hipotônica com volemia reduzida
e hiponatremia hipertônica, respectivamente:
A)
Diabetes
insipidus;
hiperglicemia;
pseudohiponatremia.
B) Diabetes Mellitus descompensado; Diabetes
insipidus e Insuficiência adrenal secundária
C) Secreção inapropriada de ADH; Insuficiência
adrenal primária e Diabetes Mellitus descompensado.
D) Hiperglicemia; Secreção inapropriada de ADH e
Diabetes insipidus.
Questão 21
Mulher, 35 anos, apresenta ganho de peso, fraqueza
muscular, humor deprimido, diabetes e hipertensão
nos últimos 3 anos. Exame físico: IMC 29 kg/m2, giba
dorsal, distribuição centrípeta de gordura, estrias
violáceas no abdome e equimoses em membros.
Exames laboratoriais: 2 amostras de cortisol livre
urinário: 152 e 213 mcg/24h (VR 3 a 43); cortisol
basal: 23 mcg/dL (VR 5 a 25); cortisol pós 1 mg de
dexametasona: 8,6 mcg/dL; 2 dosagens de ACTH: 30 e
34 pg/mL (VR 10 a 45). A RM de sela túrcica mostra
uma área nodular de 3 mm na região lateral direita da
adenohipófise.
Em relação a esse caso, é CORRETO afirmar:
A) Aumento de cortisol no teste de estímulo com
desmopressina nasal confirma o diagnóstico de doença
de Cushing e a cirurgia transesfenoidal deve ser
indicada.
B) Cortisol sérico de 6 mcg/dL após o uso de 8mg de
dexametasona afasta a hipótese de adenoma
hipofisário produtor de ACTH e deve-se realizar TC de
tórax.
C) Como a RM de sela túrcica mostra um adenoma
hipofisário menor que 6 mm e os níveis de ACTH estão
normais, deve-se solicitar TC de adrenais.
D) Ao cateterismo dos seios petrosos inferiores (SPI),
ACTH do SPI, após desmopressina, 5 vezes maior que o
ACTH periférico confirma doença de Cushing.

Questão 22
Mulher, 25 anos, sofreu traumatismo craniano há 8
meses. Tem hipotireoidismo secundário em uso de
levotiroxina 88mcg/dia e há 3 meses iniciou uso de
anticoncepcional oral (etinilestradiol + drospirenona).
Desde então apresenta astenia e tonturas. PA 100x70
mmHg (deitada) e 80x55mmHg (em pé). Exames:
Cortisol basal 8,0 mcg/dL (VR 5 a 25); T4 livre 0,9
ng/dL (VR 0,8 a 1,9); TSH 0,02 mUI/L (VR 0,4 a 4,0);
prolactina 29 ng/mL (VR 3 a 25); IGF-1 50 ng/mL (VR
60 a 300); Sódio 137 mEq/L (VR 136 a 145).
Em relação a esse caso, é CORRETO afirmar:
A) A dose de levotiroxina precisa ser ajustada devendo
ser reduzida, pois o TSH está suprimido.
B) Deve-se suspender o anticoncepcional e reavaliar o
cortisol basal e/ou teste de estímulo do cortisol com
cortrosina para investigar insuficiência adrenal.
C) A paciente tem deficiência de GH e o início da sua
reposição aumentará a ação do cortisol melhorando os
sintomas da paciente.
D) A paciente precisa iniciar cabergolina uma vez que a
prolactina se encontra elevada para manutenção da
eficácia do anticoncepcional.
Questão 23
Homem, 42 anos, apresenta queixas de astenia,
cefaleia e desorientação. O sódio era 125 mEq/L (VR
136 a 145); sódio urinário 100 nmol/L (VR < 30); T4
livre 1,3 ng/dL (VR 0,8 a 1,9); Cortisol basal 1,0
mcg/dL (VR 5 a 25).
RM mostrou lesão na região selar com 1,8x2cm com
sinais de alteração de intensidade compatível com
sangramento.
Foi realizada reposição de corticoide e cirurgia
transesfenoidal. Dois dias após a cirurgia, o paciente
apresentou diurese de 5 litros em 3 horas e o sódio
estava 155 mEq/L (VR 136 a 145).
Quanto à evolução do paciente, é CORRETO afirmar:
A) A reposição de corticoide foi feita inadequadamente
em subdose pois o paciente apresentou distúrbio do
sódio no pós-operatório.
B) A reposição deveria ter sido feita com glicocorticoide
e mineralocorticoide para evitar distúrbios no pósoperatório.
C) O paciente apresenta hipotireoidismo severo que
evoluirá para coma mixedematoso no pós-operatório
imediato aumentando a secreção de ADH.
D) Deve ser prescrito ddavp com cautela e novas doses
prescritas de acordo com a evolução do quadro e do
sódio para minimizar o risco de hiponatremia.
Questão 24
Mulher, 60 anos, queixa-se de insônia, cefaleia e
irritabilidade. Fez exames, repetidos e confirmados,
que mostraram TSH 2,5 mUI/L (VR 0,4 a 4); T4 livre
3,5 ng/dL (VR 0,8 a 1,8); T3 livre 8,0 pg/mL (VR 2,7 a
4,5). Sobre esse caso, é CORRETO afirmar:
A) Teste terapêutico com análogo de somatostatina
normalizando a função tireoidiana indica presença de
TSHoma.
B) SHBG elevada confirma resistência a hormônio
tireoidiano que deve ser tratada com ansiolítico e betabloqueador.
C) RM mostrou lesão hipofisária de 5 mm o que
confirma diagnóstico de TSHoma sendo indicado
neurocirurgia.
D) Consiste em rara situação de doença tireoidiana que
é exclusiva do sexo masculino, com transmissão ligada
ao X.
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Questão 25
Homem 20 anos, com queixa de perda visual
progressiva e disfunção erétil há 1 ano. RM mostrou
macroadenoma hipofisário com 4,5cm com invasão de
seio cavernoso e compressão de quiasma. Trazia
exames: prolactina 60 ng/dL (VR 5 a 25); TSH 0,4
mUI/L (VR 0,4 a 4); T4 livre 0,7 ng/dL (VR 0,8 a 1,8);
Testosterona 50 ng/dL (VR 175 a 780); FSH 0,2
mUI/mL (VR 1,4 a 18); LH 0,1 mUI/mL (VR 1,5 a 9,3);
IGF-1 60 ng/mL (VR 115 a 320).
Além de repor os hormônios que o paciente precisa,
quanto à conduta, é CORRETO afirmar:
A) Deve-se realizar pesquisa de macroprolactina para
definir a melhor opção de cirurgia transcraniana ou
transesfenoidal.
B) Deve-se realizar teste do GH com glicose para
investigar acromegalia ou cosecreção de GH e
prolactina.
C) Deve-se realizar prolactina diluída para afastar
efeito gancho (efeito hook) para definir melhor opção
terapêutica.
D) Deve-se realizar neurocirurgia seguida por
radioterapia estereotáxica por tratar-se de um tumor
indiferenciado com risco de malignização.
Questão 26
Menino, 3 anos, com história de pubarca há 3 meses.
A estatura alvo está no 25º percentil. Exame físico:
peso 50º percentil; estatura 75º percentil; estágio
puberal de Tanner: P3 G3 e testículos com 3ml. Qual
conjunto de exames está indicado para esse paciente?
A) Dosagem de testosterona, androstenediona,
17OHprogesterona e prolactina; radiografia para idade
óssea e RM de sela túrcica.
B) Dosagem de LH, FSH, 17OHprogesterona e
testosterona; radiografia para idade óssea, RM de sela
túrcica e TC de adrenais.
C) Dosagem de gonadotrofinas, testosterona e DHEA;
radiografia para idade óssea e RM de região
hipotálamo-hipofisária.
D) Dosagem de 17OHprogesterona, androstenediona,
DHEA-S e testosterona; radiografia para idade óssea e
TC de adrenais.
Questão 27
Em uma maternidade, dois recém-nascidos fizeram
triagem neonatal com 48 horas de vida. O recémnascido A (RN–A) apresentou triagem positiva para
hipotireoidismo congênito com TSH 12 mUI/L e o
recém-nascido B (RN-B) apresentou triagem positiva
para hiperplasia adrenal congênita, com valor de
17hidroxiprogesterona (17OHP) 16 ng/mL. Quais
fatores podem ter sido determinantes de resultados
falso-positivos respectivamente nos recém-nascidos A e
B?
RN-A
RN-B
(TSH 12 mUI/L)
(17OHP 16 ng/mL)
A) Prematuridade
Uso de glicocorticoide
pela mãe na lactação
B) Uso de levotiroxina Coleta precoce
pela
mãe
na
gestação
C) Mãe com Graves Prematuridade
tratada antes da
gestação
D) Uso de levotiroxina Uso de glicocorticoide
pela mãe na lactação pela mãe durante a
gestação.

Questão 28
Menina, 9 anos, é trazida para consulta por baixa
estatura. A mãe acha que a mesma pode ter deficiência
de hormônio do crescimento (GH), pois a irmã com 7
anos está maior que ela. Ao exame apresenta
implantação baixa das orelhas e cabelos. Estadio
puberal M1P1, discreto hipertelorismo. Estatura
abaixo do percentil 3 e peso no percentil 10. Exames:
FSH 80 mUI/mL (VR até 4); Estradiol 11 pg/mL (VR 27
a 125). Em relação ao provável diagnóstico dessa
paciente, é CORRETO afirmar:
A) Deve-se iniciar imediatamente terapia com
estrógeno e progesterona associado à reposição com
hormônio do crescimento.
B) O diagnóstico poderá ser concluído com RM de sela
túrcica e teste de estímulo do hormônio do
crescimento.
C) Deverá ser iniciado imediatamente hormônio do
crescimento em dose padrão inicial de deficiência de
GH 0,1 UI/kg/dia.
D) Confirmado o diagnóstico, deverá ser feito
ecocardiograma e ultrassonografia renal para avaliar
malformações associadas.
Questão 29
Menina, 14 anos, procura atendimento por atraso
puberal. Ao exame físico não apresenta acne,
hirsutismo ou estrias. Tireoide normopalpável.
Genitália externa feminina, estádio de Tanner M1 P1.
Estatura percentil 75, peso percentil 50, envergadura >
altura. PA 160 x 95mmHg. Quais resultados seriam
compatíveis com o quadro?
A) 17OHprogesterona e estradiol elevados, US pélvico
com ovários policísticos, cariótipo 46XX.
B) 11 desoxicortisol, estradiol e androstenediona
elevados, cariótipo 46XX.
C) Atividade de renina baixa, Deoxicorticosterona
elevado, testosterona baixa, cariótipo 46XY.
D) Estradiol baixo, FSH elevado, Cariótipo 45X0,
potássio baixo.
Questão 30
Quanto a avaliação de deficiência de GH (DGH) é
CORRETO afirmar:
A) A DGH congênita mais frequente, tem transmissão
autossômica recessiva e anticorpos contra o GH não
são frequentemente produzidos, apresentando boa
resposta à terapia de reposição.
B) Em crianças recém-nascidas com hipoglicemias, a
dosagem de GH basal baixo (< 20ng/mL) sugere DGH
mas é imperiosa a realização do teste de estimulo com
insulina para confirmar o diagnóstico.
C) Displasia do septo óptico com cegueira é a anomalia
anatômica mais frequentemente associada à DGH
congênita, presente em mais de 80% dos pacientes.
D) DGH secundária a tumores hipofisários e/ou
hipotalâmicos constitui contraindicação absoluta à
reposição com GH na fase ativa e na fase de remissão a
fim de evitar recidiva e/ou crescimento tumoral.

SBEM
Sem título-2 6

6
30/04/2019 11:58:14

TEEM 2019

Questão 34

Questão 31
Menina, 5 anos e 8 meses, apresentou sangramento
vaginal por três dias há 1 semana. Nega uso de
medicações e patologias prévias. A mãe percebeu
recentemente que a paciente estava sempre cansada e
mais sonolenta. No gráfico de crescimento trazido do
pediatra, observa-se desaceleração da velocidade de
crescimento. Ao exame: PA 100x60 mmHg, FC 60bpm.
Estatura percentil 10 e peso percentil 50. Estadios de
Tanner P1M1. Pele normal, sem manchas café com
leite ou hiperpigmentação. Campimetria normal. Idade
óssea 5 anos. Qual resultado complementar seria mais
compatível com o quadro da paciente?
A) FSH elevado.
B) GH baixo.
C) TSH elevado.
D) Achados radiológicos de displasia fibrosa.
Questão 32
Em relação às crianças com Retardo Constitucional de
Crescimento e Puberdade (RCCP) é CORRETO afirmar:
A) Têm transmissão autossômica recessiva, cursam
com hiposmia leve e início da puberdade em média 2
anos atrasada.
B) Apresentam estatura alguns desvios padrão abaixo
da média, porém a idade estatural e velocidade de
crescimento são compatíveis com a idade óssea.
C) Têm deficiência de GnRH isolada comparada ao
estágio de desenvolvimento puberal e a adrenarca
ocorre na idade normal.
D) Pelo atraso do desenvolvimento, a maioria tem IMC
acima do percentil 90 e têm o dobro da prevalência de
criptorquidia das crianças normais.
Questão 33
Recém-nascido de gestação sem intercorrências, pais
normais, apresenta phalus 2,8cm (média 3,5cm) com
hipospádia, e gônadas não palpáveis em bolsa escrotal
ou em canal inguinal. US mostrou útero, trompas, e
gônadas bilaterais intra-abdominais. Cariótipo 46XX.
Exames laboratoriais: 17OHprogesterona 15.000
ng/dL (VR < 100); testosterona 450 ng/dL (VR 5 a 22);
Atividade de renina 85 ng/mL por h (VR 2 a 35);
aldosterona 5 ng/dL (7 a 180); cortisol 5,5 mcg/dL (5 a
25). Sódio e potássio normais. Onde está a provável
mutação desse paciente?
A) CYP19A1.
B) CYP21A2.
C) HSD3B2.
D) HSD17B3.

Com relação ao surgimento de telarca precoce em
crianças, é CORRETO afirmar:
A) A presença de telarca em meninas antes dos 2 anos
e após os 6 anos de idade pode ser considerada como
parte do desenvolvimento normal em alguns casos, não
necessitando intervenção medicamentosa.
B) Em meninas, a telarca precoce acompanhada de
aumento da velocidade de crescimento e manchas
café-au-lait é sugestiva de síndrome de McCuneAlbright, situação clínica confirmada pela dosagem de
estradiol e gonadotrofinas elevadas.
C) A visualização de vários folículos em ovários
durante exame de ultrassonografia em menina com
telarca precoce confirma puberdade precoce periférica
necessitando intervenção medicamentosa.
D) Uma vez que a maioria dos casos de puberdade
precoce central em meninos é considerada idiopática,
não há necessidade de exame de imagem de sistema
nervoso central.
Questão 35
Menina, 2 anos, apresenta-se apática e hipotônica.
Exames apresentam: cálcio 9 mg/dL (VR 8,8 a 10,8);
fósforo 2,5 mg/dL (VR 4 a 7); PTH 90 pg/mL (VR 12 a
65); creatinina 0,6 (VR 0,4 a 0,9); 25OHvitamina D 32
ng/mL (VR > 20); 1,25(OH)2vitamina D 25 pg/mL (VR
15 a 90); Taxa de reabsorção de fosfato: 30% (VR >
85% na vigência de hipofosfatemia).
Em relação ao quadro da paciente, é CORRETO
afirmar:
A) O FGF23 deve estar elevado e a paciente precisa
repor fósforo e calcitriol e ajustar ingesta de cálcio.
B) A paciente apresenta hiperparatireoidismo primário
normocalcêmico e precisa fazer paratireoidectomia.
C) A paciente apresenta síndrome de Fanconi e a lesão
renal cursa com fosfatúria, e o tratamento deve ser
diálise peritoneal.
D) A paciente apresenta deficiência de vitamina D e
precisa fazer reposição em doses elevadas de
25OHvitamina D.
Questão 36
Considere as assertivas abaixo sobre retinopatia
diabética:
I - A presença de microaneurismas e manchas
algodonosas classifica a retinopatia como não
proliferativa leve.
II - A presença de retinopatia contraindica o uso de
aspirina para prevenção cardiovascular.
III - O edema macular pode acometer pacientes em
qualquer estágio da retinopatia diabética.
IV - Nos pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1, o
rastreamento da retinopatia deve ser iniciado no
momento do diagnóstico, independente da idade,
devido ao elevado risco de apresentarem esta
complicação microvascular.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I, III e IV
B) Apenas III
C) I e III
D) II e IV
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Mulher, 33 anos, recebeu diagnóstico de Diabetes
Mellitus aos 19 anos, durante exames de pré natal,
sem quaisquer sinais e sintomas relacionados à
hiperglicemia. Negou passado de sobrepeso ou
obesidade (IMC 17,2 kg/m2 ao diagnóstico de diabetes).
Evoluiu com diabetes gestacional, necessitando de
insulina para controle. Permaneceu em uso irregular
de antidiabéticos orais (metformina e glibenclamida)
após a gestação e abandonou as medicações há 11
anos.
Nega nefropatia, retinopatia ou neuropatia
diabéticas. Mãe e tia avó materna com diabetes. Traz
os seguintes exames laboratoriais: AntiGAD negativo,
HbA1c 6,2%, glicemia jejum 114 mg/dL e glicemia 2 h
pós dextrose 122 mg/dL. Com relação ao diagnóstico
mais provável da paciente, é CORRETO afirmar.
A) É causado por uma mutação em homozigose no
gene da glicoquinase (GCK).
B) O tratamento com agentes anti-diabéticos altera de
forma considerável o controle glicêmico.
C) A hiperglicemia não está presente ao nascimento,
evolui de forma asintomática, porém geralmente
progride em gravidade.
D) As complicações microvasculares são raras nesse
tipo de diabetes.
Questão 38
Recém nato (RN) de 6 dias de vida, filho de mãe com
Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1. Pelo receio do risco de
diabetes em seu filho, a mãe solicitou que fossem
mensurados autoanticorpos pancreáticos (anti-GAD,
anti-insulina, anti-IA2) no RN e foram identificados
anti-GAD e anti-insulina positivos. Qual seria a melhor
conduta para este caso?
A) Repetir os testes após 9 meses de idade para
estratificação adequada do risco.
B) Repetir os testes de 6 em 6 meses para
estratificação adequada do risco de DM 1.
C) Solicitar a dosagem de anti-ZnT8. A presença de 3
autoanticorpos positivos implica em maior risco.
D) Avaliar a titulação dos anticorpos, pois o risco de
doença envolve o número de autoanticorpos positivos e
sua titulação.
Questão 39
Ambulância do SAMU traz para o hospital uma mulher
de 33 anos que sofreu uma síncope enquanto fazia
compras em um shopping center. No momento em que
os paramédicos chegaram, ela estava torporosa e
sudorética. A glicose capilar foi 38 mg/dL. Já no local,
recebeu solução glicosada por via venosa e o quadro se
resolveu imediatamente. Ao revisar o prontuário, você
constata que ela foi submetida à derivação gástrica em
Y de Roux há 5 meses, sem intercorrências, e vinha
perdendo peso de forma satisfatória. Não há sinais de
doença sistêmica. O teste de gravidez está negativo. A
paciente refere que vem tendo palpitações, sudorese e
tremores ao acordar e, não raro, se passa mais de 5-6
horas sem se alimentar. Considerando o quadro da
paciente, assinale a conduta CORRETA:
A) Pedir um teste de refeição mista.
B) Avaliar o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.
C) Solicitar uma endoscopia digestiva alta.
D) Hospitalizar e fazer um teste de jejum por 72 horas.

Questão 40
Homem, 62 anos, diabético tipo 2 há 15 anos,
hipertenso em uso de losartana 50mg 2 vezes/dia, vem
à consulta preocupado com exames renais que
mostram relação albumina/creatinina urinária 923
(VR < 30) e TFG (CKD-EPI) 56 ml/min. IMC 31,4
kg/m2, PA 139 x 78 mmHg. Traz HbA1c 8,3%. Qual
das drogas abaixo foi recentemente estudada nesse
perfil de paciente, avaliando desfechos renais como
endpoint primário e mostrando redução da evolução da
doença renal (diálise, transplante, CKD-EPI<15
ml/min, dobrar creatinina) e de morte por causa renal
ou cardiovascular?
A) Canagliflozina.
B) Dapagliflozina.
C) Empagliflozina.
D) Sotogliflozina.

Questão 41
Paciente com Diabetes Mellitus tipo 1 faz uso de
análogos de insulina de ação longa e ultrarrápida e
utiliza o método de contagem de carboidratos em seu
tratamento. Sabe-se que sua meta glicêmica antes das
refeições é 100 mg/dL, seu fator sensibilidade é igual a
60 e a razão insulina/carboidrato utilizada é de 1:15.
Quantas unidades de insulina de ação ultrarrápida ele
terá que aplicar para corrigir uma glicemia préprandial de 280 mg/dL e cobrir uma refeição com 75g
de carboidratos?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

Questão 42
Mulher, 42 anos, diabética desde os 14 anos, usou
hipoglicemiantes orais até os 23 anos, atualmente em
uso de insulina 3 UI/kg/dia. Já teve um episódio de
pancreatite aguda e tem esteatohepatite diagnosticada
por ultrassonografia. A mãe apresenta diagnóstico de
diabetes e fenótipo semelhante. Ao exame: IMC 27,4
kg/m2, presença de acantosis nigricans em axilas,
acúmulo de gordura cervical e supraclavicular com
aparência progeroide e hipertrofia muscular de
extremidades.
Exames: glicemia 205 mg/dL, HbA1c 10,4%, colesterol
total 329 mg/dL, HDL 31mg/dL, triglicerídeos 1674
mg/dL, TSH normal. Segundo o Guideline publicado
em 2016 pela Endocrine Society a abordagem desta
paciente deve envolver:
A) Avaliação ou rastreamento de isquemia miocárdica
pelo alto risco cardiovascular.
B) Pesquisa genética mandatória para definição do
diagnóstico e aconselhamento familiar.
C) Aplicação de testes cognitivos para avaliação de
retardo mental.
D) Orientação para evitar musculação e exercícios de
resistência, pela hipertrofia muscular já existente.
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Homem, 42 anos, com Diabetes Mellitus tipo 1, IMC
21 kg/m2, em uso de insulina glargina U100 35 UI/dia
e insulina asparte em esquema de contagem de
carboidratos (média 40 UI/dia). Apresenta HbA1c
7,3%. Refere que realiza a contagem de carboidratos
adequadamente. Na maioria dos dias, apresenta
glicemias pré-prandiais adequadas (inclusive em
jejum). Entretanto, refere que, sempre que inicia a
refeição com a glicose alta, permanece hiperglicêmico
após esta refeição e tem dificuldade de corrigir picos
hiperglicêmico isolados. Neste caso, a melhor conduta
seria:
A) Interromper a contagem de carboidratos pois a
variação da dieta pode dificultar ainda mais o controle
pós-prandial adequado.
B) Aumentar a dose de insulina glargina e reduzir a
dose do bolus já que este paciente está usando doses
excessivas de insulina ultra-rápida, em relação a dose
de insulina basal.
C) Alterar o fator sensibilidade para maior aporte de
insulina ultra-rápida asparte em situações de
hiperglicemia.
D) Dosar anticorpos anti-insulina, pois este padrão
pode representar o desenvolvimento de uma
resistência imunológica à insulina.
Questão 44
Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes,
para correção de hipoglicemia, um indivíduo
consciente com glicemia de 59 mg/dL deve ingerir:
A) Uma colher de sopa de açúcar em 200ml de água.
B) Três unidades de biscoito de chocolate.
C) Um copo de 300ml de refrigerante comum.
D) Um copo de 200ml de suco de laranja adoçado.

Questão 45
Homem, 55 anos, foi submetido a transplante renal
(doador cadáver) há 40 dias devido à nefropatia
hipertensiva. É portador de hepatite crônica pelo vírus
C (HCV). Nega história familiar de Diabetes Mellitus.
Está internado, realizando imunossupressão com
timoglobulina e metilprednisolona. Exames do dia
anterior: glicemia de jejum: 155 mg/dL, HbA1c 5,5%.
Exames de hoje: glicemia de jejum: 166 mg/dL. Sobre
este caso, é CORRETO afirmar:
A) A idade <60 anos é considerado um fator protetor
contra o desenvolvimento do Diabetes Mellitus pós
transplante (DMPT).
B) Metas glicêmicas no internamento hospitalar são de
70 a 110mg/dL, já que o controle estrito da glicemia é
fundamental para a sobrevida do enxerto.
C) A infecção pelo vírus da hepatite C não tem
influência como fator de risco para o desenvolvimento
de DMPT nesse paciente.
D) O transplante renal oriundo de doador cadáver
parece aumentar os riscos de desenvolvimento de
DMPT em relação ao doador vivo.

Questão 46

Homem, 36 anos, IMC 22 kg/m2, foi diagnosticado
com Diabetes Mellitus (DM) há 2 anos através de
exames de rotina. Sua glicemia inicialmente foi
controlada com metformina, porém deteriorou
rapidamente, passando a necessitar de outros
medicamentos. Sem controle glicêmico adequado, há 7
meses, foi necessário iniciar insulina. Sobre este caso,
assinale a opção com o diagnóstico mais provável e a
conduta mais apropriada:
A) MODY e devem ser feitos testes genéticos, incluindo
pesquisa de mutação de HNF1A, glucoquinase e
HNF4A.
B) LADA, mas não será possível confirmar o
diagnóstico pois, com 2 anos de DM, provavelmente já
houve negativação de autoanticorpos pancreáticos.
C) MODY e deve ser feito teste genético inicialmente
apenas com pesquisa no gene da glucoquinase.
D) LADA e deve ser feita pesquisa de anticorpo antiGAD que, se positivo, confirma o diagnóstico.
Questão 47
O estudo ASCEND avaliou 15500 pacientes diabéticos
tipo 2, sem evento cardiovascular (CV) prévio,
comparando o uso de AAS ou placebo durante 7,4
anos. Seus resultados ajudaram a melhor conhecer os
benefícios e riscos do AAS na prevenção primária.
Considerando os resultados do estudo, assinale a
alternativa CORRETA:
A) Não houve redução de eventos CV e por isso não se
deve prescrever AAS para esses pacientes.
B) Houve redução significativa de eventos CV, mas os
efeitos
adversos
(sangramento
gastrointestinal)
também aumentaram, não justificando o uso.
C) Houve redução de eventos CV somente nos
pacientes obesos, hipertensos e com maior tempo de
diabetes, justificando o uso de AAS nesses pacientes.
D) Não houve redução de eventos CV, mas a dose do
AAS (100mg) foi baixa e o poder estatístico do estudo
foi insuficiente para sugerir uma conduta definitiva.
Questão 48
Com relação ao manejo da hiperglicemia intrahospitalar, segundo a diretriz da Sociedade Brasileira
de Diabetes, assinale a opção CORRETA:
A) Recomenda-se a realização de pelo menos um teste
de glicemia admissional, sendo hiperglicemia intrahospitalar definida por valores de glicemia maiores que
99 mg/dL.
B) Em pacientes com dieta oral, recomenda-se que
sejam realizadas glicemias capilares pré e pósprandiais em todas as refeições, e, naqueles em jejum,
dieta enteral ou parenteral, a cada 4 ou 6 horas.
C) Anemia, acidose, hipoperfusão e edema podem
interferir nos valores de glicemia capilar. Nesses casos,
pode-se usar amostras de cateteres venosos ou
arteriais, evitando-se contaminação com soluções ricas
em glicose.
D) Recomenda-se como meta terapêutica valores de
glicemia entre 110 e 140 mg/dL em pacientes críticos e
entre 140 e 180 mg/dL em pacientes não-críticos.
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Questão 49
Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de
Diabetes, em relação ao diagnóstico de Diabetes nas
gestantes, é CORRETO afirmar:
A) Paciente que, com 8 semanas de gestação, na
primeira consulta de pré-natal, traz uma glicemia de
jejum de 95 mg/dL tem diabetes gestacional.
B) Gestante, 25 semanas, que realiza TOTG com 75g
de glicose com resultados: basal 93mg/dL; 1 hora 140
mg/dL e 2 horas: 135mg/dL é normal.
C) Paciente com 24 semanas de gestação com glicemia
de jejum de 90 mg/dL é normal e não precisa fazer
TOTG.
D) Gestante, 26 semanas, cujos resultados de TOTG
com 75g de glicose foram: basal: 82mg/dL; 1 hora: 185
mg/dL e 2 horas 138mg/dL tem diabetes gestacional.
Questão 50
Mulher, 18 anos, com Diabetes Mellitus tipo 1 desde
os 10 anos, chega ao pronto-socorro febril, com
náusea, desorientação e desidratada. Exames: Glicose
380mg/dL; Potássio 3,3 mEq/L (VR 3,5 a 5);
Leucócitos 15.000; pH 7,10 (VR 7,35 a 7,45);
creatinina 2,0 mg/dL (VR 0,6 a 1,2); sódio 135 mEq/L
(VR 135-145); magnésio 1,8 mg/dL (VR 1,5 a 2,2).
Em relação ao caso, qual conduta é a mais adequada?
A) Administrar insulina regular IV 10 unidades em
bolus e a seguir, iniciar hidratação com soro a 0,45%.
B) Iniciar hidratação e reposição de potássio e a seguir,
iniciar insulina regular subcutânea.
C) Solicitar uroculturas e de acordo com o resultado,
iniciar antimicrobiano e, a seguir, iniciar insulina
basal + bolus.
D) Reintroduzir esquema de insulina basal + bolus que
a paciente usava e prescrever antimicrobiano para uso
domiciliar.
Questão 51
Em relação ao metabolismo dos lípides, assinale a
alternativa CORRETA:
A) Os quilomicrons são lipoproteínas presentes no ciclo
exógeno dos lípides e dependem da Apo B100 para a
interação com a lípase lipoproteica no capilar dos
tecidos periféricos.
B) A IDL é a lipoproteína presente no ciclo exógeno
transportando colesterol e triglicerídeos provenientes
da alimentação, dependendo da interação da Apo CII
com receptores hepáticos.
C) O LDL é o principal carreador do colesterol
plasmático e 70 a 80% do LDL serão internalizados no
fígado através da interação do PCSK-9 com o receptor
de LDL levando ao aumento da atividade da HMG-CoA
redutase.
D) A lipoproteína (a) tem estrutura semelhante ao LDL
e alto grau de semelhança com o plasminogênio, sendo
determinada primariamente por fatores genéticos.

Questão 52
Assinale a alternativa CORRETA que correlaciona o
tipo de receptor com o hormônio e a medicação
relacionada a ele.
A) Receptor nuclear – GH – Pegvisomanto.
B) Receptor ligado a proteína G – T3 – Triac.
C) Receptor ligado a proteína G – Somatostatina –
Octreotida.
D) Receptor Tirosina Quinase – Insulina – Pioglitazona.

Questão 53
Mulher, 20 anos, com pan-hipopituitarismo congênito
por mutação no gene POU1F1, está em reposição de
hormônio do crescimento (GH) e levotiroxina. Vai
iniciar uso de anticoncepcional (estrógeno +
progesterona) como método contraceptivo e está em
dúvida quanto à qual usar e se terá repercussão em
relação aos hormônios que já faz uso. Quanto às
consequências da introdução da nova medicação e o
seu mecanismo, é CORRETO afirmar:
A) O uso de anticoncepcional oral estimula a arrestina
que inibirá a ligação do hormônio tireoidiano ao seu
receptor, precisando aumentar a dose da levotiroxina.
B) O uso de anticoncepcional oral estimulará a SOCS
que inibirá a via JAK/STAT intracelular do GH e
reduzirá o IGF-1, precisando aumentar a dose do GH.
C) O uso de anticoncepcional transdérmico reduzirá a
produção da globulina ligadora de glicocorticoides,
podendo prejudicar a função adrenal.
D) O uso de anticoncepcional transdérmico ocupará os
domínios de ligação do DNA em “dedos de zinco” do
GH, e a sua dose precisará ser aumentada.
Questão 54
Nos últimos anos muito se discute sobre o preparo dos
pacientes para a realização de exames laboratoriais. No
que se refere a fase laboratorial pré-analítica, assinale
a alternativa CORRETA:
A) A testosterona pode ser colhida sem a necessidade
de jejum, uma vez que não apresenta ritmo circadiano
relevante, podendo, portanto, ser coletada em qualquer
momento do dia.
B) O C-telopeptídeo do colágeno (CTx), sofre pouca
interferência do jejum e pode ser colhido no momento
vespertino, de acordo com a comodidade do paciente.
C) A lipemia pode interferir na realização de exames
que
usam
metodologias
colorimétricas
ou
turbidimétricas, nos casos em que for significativa.
D) As provas funcionais, mesmo nas quais se busca a
resposta ao estímulo farmacológico, devem ser
realizadas no período da manhã em jejum.
Questão 55
Noções básicas de genética são obrigatórias para o
especialista em endocrinologia. Das afirmativas abaixo,
qual é a que está ERRADA?
A) No aconselhamento genético para pais saudáveis de
uma criança com doença autossômica recessiva, você
orienta que a chance de ter nova criança doente é de
25%.
B) O pai portador de uma doença de herança recessiva
ligada ao X somente transmite a mutação para as
filhas.
C) Splicing é o processo de remoção dos éxons,
mantendo apenas as sequências codificantes dos
íntrons.
D) Na Epigenética, existem mudanças na função de
um gene, sem, entretanto, alterar a sequência do DNA,
podendo ser causadas por metilação das histonas.
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Questão 56
Observe a figura abaixo:

3
1 2
A

C

B

O núcleo arqueado (ARC) abriga os neurônios A e B. O
neurônio A representa uma subpopulação de
neurônios desse núcleo, que estimula a ingestão de
alimentos, por produzir um antagonista ou agonista
inverso (1) que age em receptores (3) no neurônio C em
um núcleo hipotalâmico adjacente. O núcleo ARC
também abriga outra população de neurônios
representada pelo neurônio B que produz um agonista
(2) dos receptores (3) no neurônio C, que inibe o
apetite.
Os neurônios A, B e C; os neurotransmissores 1 e 2; e
o receptor 3 são, respectivamente:
A) neurônio POMC/CART, neurônio NPY/AgRP e
neurônio
do
núcleo
hipotalâmico
dorsal;
neurotransmissores alfa-MSH e NPY; e receptor MC4R.
B) neurônio NPY/AgRP, neurônio POMC/CART e
neurônio
do
núcleo
supraquiasmático;
neurotransmissores NPY e leptina; e receptor da
leptina.
C) neurônio GABA/CART, neurônio POMC/NPY e
neurônio
do
núcleo
paraventricular;
neurotransmissores GABA e leptina; e receptor da
leptina.
D) neurônio NPY/AgRP, neurônio POMC/CART e
neurônio
do
núcleo
paraventricular;
neurotransmissores AgRP e alfa-MSH; e receptor
MC4R.

Questão 57
Homem, 50 anos, com obesidade, doença do refluxo
gastroesofágico com esôfago de Barret, diabetes e
hipertensão, apneia obstrutiva do sono e calculose
renal com rim único. Em uso de metformina,
domperidona,
pantoprazol,
empagliflozina,
rosuvastatina, lisinopril e hidroclorotiazida. Ao exame:
IMC 31kg/m2, PA 150x95mmHg, FC 101bpm. HbA1c
6,5%. Considerando os potenciais efeitos adversos,
qual medicação antiobesidade seria melhor indicada?
A) Sibutramina.
B) Lorcasserina.
C) Liraglutida.
D) Topiramato.

Questão 58
Mulher, 36 anos, dá entrada no pronto socorro com
cefaleia intensa há meses, refratária a analgésicos
associada a zumbido, náuseas e visão turva.
Hipertensa e obesa há 20 anos em uso de enalapril
20mg e sibutramina 10mg. Ao exame IMC 39kg/m2,
PA 130x90mmHg. Exame de fundo de olho mostrou
papiledema bilateral e RM de crânio foi normal.
Punção liquórica com pressão 34 cmH2O (VR < 25)
com análise qualitativa normal. Houve alívio da dor
após a punção. Qual o provável diagnóstico?
A) Pseudotumor cerebral.
B) Cefaleia em salvas.
C) Cefaleia devido a apneia do sono.
D) Efeito colateral da sibutramina.
Questão 59
A obesidade monogênica e a obesidade sindrômica
podem levar a fenótipos característicos. Em um
paciente do sexo masculino, com 12 anos, com peso
normal ao nascimento, com hiperfagia e curva do peso
que se elevou progressivamente para bem acima do
percentil 97, associe as características fenotípicas com
a provável alteração genética.
1) Muitas infecções, sem sinais puberais, nível de
leptina elevado.
2) Pele clara com cabelos ruivos e deficiência de ACTH.
3) Muitas infecções frequentes, sem sinais puberais,
nível de leptina abaixo do normal.
4)
Deficiência
de
ACTH,
hipogonadismo
hipogonadotrófico, hipotireoidismo secundário, próinsulina elevada.
5) Insulina elevada, crescimento linear acelerado e
aumento da densidade mineral óssea.
I) Mutação do gene da pró-opiomelanocortina (POMC).
II) Mutação do gene da leptina (LEP).
III) Mutação do gene do receptor da leptina (LEPR).
IV) Mutação do gene do receptor de melanocortina tipo
4 (MC4R).
V) Mutação do gene da protease substilisin/kexin like
proprotein convertase (PCSK).
A) 1-III, 2-V, 3-II, 4-I, 5-IV.
B) 1-I, 2-V, 3-IV, 4-II, 5-III.
C) 1-III, 2-I, 3-II, 4-V, 5-IV.
D) 1-V, 2-I, 3-III, 4-IV, 5-II.
Questão 60
Mulher, 45 anos, submetida a derivação gástrica em Y
de Roux há 4 anos. Na ocasião, seu IMC era 46 kg/m2.
Perdeu mais de 50% do excesso de peso até o segundo
ano pós-operatório. Nos últimos meses, vem tendo
episódios frequentes de confusão mental, fala
arrastada, sudorese e cefaleia, iniciando entre 2 e 3
horas após comer. Nega episódios semelhantes ao
despertar. Vem fazendo todas as suplementações
prescritas e nega ter iniciado alguma medicação nova.
Segue com peso estável. Não observou nenhuma
alteração de apetite. PA 110x80 mmHg.
Qual seria o passo inicial na avaliação?
A) Hospitalizar e fazer um teste de jejum prolongado.
B) Avaliar deficiência de tiamina por suspeita de
encefalopatia de Wernicke.
C) Confirmar a Tríade de Whipple.
D) Encaminhar ao cirurgião para revisar a anastomose
gastrojejunal.
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Questão 61
Mulher, 20 anos, com craniofaringeoma, foi submetida
a neurocirurgia. Retorna para seguimento 4 meses
após, em uso regular de levotiroxina 150mcg/dia;
anticoncepcional oral (etinilestradiol + desogestrel) e
prednisona 5mg. Apresentou ganho de peso
progressivo de 20kg apesar de participar de um
programa de controle de peso. Trouxe exames
solicitados pelo clínico: T4 livre 1,6 ng/dL (VR 0,8 a
1,8); TSH 0,01 mUI/L (VR 0,4 a 4); Cortisol basal 2,0
mcg/dL (VR 5 a 25); Glicose 95 mg/dL; triglicerídeos
450 mg/dL (VR < 150); Sódio 135 (VR 135-145). PA
125x80 mmHg. Em relação ao aumento de peso dessa
paciente e ao seu tratamento, é CORRETO afirmar:
A) A insuficiência hipofisária altera o gasto energético e
estimula lipogênese com redução da secreção de
insulina e hiperglicemia devendo ser aumentada a
dose da prednisona e reduzida a da levotiroxina.
B) Há aumento do tônus vagal e redução do tônus
simpático com redução da taxa metabólica basal
associada a aumento do apetite e redução da
saciedade devendo ser utilizado liraglutida.
C) O ganho de peso está relacionado à lesão nos
neurônios sacietógenos AgRP/NPY o que acarreta
aumento do apetite com compulsão alimentar, devendo
ser indicada cirurgia bariátrica.
D)
O
comprometimento
hipotalâmico
acarreta
disfunção do sistema nervoso autônomo com aumento
da
atividade
da
Lipase
lipoproteica,
hipertrigliceridemia e redução da insulina devendo ser
utilizado beta-bloqueador.

Questão 62
Sobre os distúrbios respiratórios relacionados à
obesidade é CORRETO afirmar:
A) A síndrome de Pickwick consiste em obesidade
associada à hipoventilação alveolar (PaCO2 >
45mmHg) em paciente acordado excluindo-se outras
causas de hipoventilação.
B) A síndrome da apneia obstrutiva do sono consiste
em obstrução total ou parcial da via respiratória
durante
o
sono,
diagnosticada
através
de
polissonografia,
sem
repercussões
clínicas
ou
hemodinâmicas.
C) A síndrome da hipoventilação da obesidade tem
mortalidade elevada e consiste em alterações
respiratórias durante à noite, com normalização do
padrão respiratório durante o dia.
D) A asma em pacientes obesos é desencadeada por
um aumento de inflamação eosinofílica da resposta
inflamatória Th-2, tendo resposta excelente aos
glicocorticoides apesar do ganho de peso que estes
acarretam.
Questão 63
Atualmente, as principais cirurgias bariátricas são a
derivação gástrica em Y de Roux (DGYR) e a
gastrectomia vertical (GV). A cirurgia bariátrica (CB)
está associada a complicações agudas e crônicas.
Assinale a alternativa ERRADA:
A) Dor abdominal pode sugerir hérnia interna em
paciente submetido a GV ou a DGYR.
B) Deficiência de ferro e deficiência de cobre são
causas de anemia após CB.
C) As fístulas no período pós-operatório imediato
podem se manifestar somente por taquicardia.
D) Hipoglicemias podem ocorrer depois de DGYR ou
GV.

Questão 64
Em relação à segurança cardiovascular
medicações antiobesidade, é ERRADO afirmar:

A) A liraglutida, na dose de 1,8mg/dia, em população
com Diabetes Mellitus tipo 2 e alto risco cardiovascular
demonstrou redução de eventos cardiovasculares.
B) A lorcasserina, em um estudo de segurança
cardiovascular, mostrou-se neutra do ponto de vista
cardiovascular, porém com redução na incidência de
diabetes e aumento nas taxas de remissão de diabetes.
C) A sibutramina, no estudo SCOUT, demonstrou
aumento de mortalidade em população com diabetes
tipo 2, independente do risco cardiovascular prévio.
D) Embora não tenha sido conduzido um estudo de
segurança cardiovascular com orlistate, estudos
demonstram redução de LDL-colesterol e melhora de
hemoglobina glicada independente da perda de peso.

Questão 65
Qual dessas alterações ocorre após cirurgia bariátrica
e contribuem para perda de peso e melhora glicêmica?
A) Aumento de PYY e aumento de GLP-1.
B) Aumento de ghrelina e de GLP-1.
C) Aumento do filo Firmicutes e redução do filo
Bacteroidetes.
D) Redução do esvaziamento gástrico, com redução dos
picos glicêmicos pós-prandiais.
Questão 66
Mulher, 29 anos, queixa-se de queda de cabelo e
aumento de pelos. Refere pubarca aos 7 anos e
menarca aos 12 anos seguidas de ciclos a cada 3
meses desde então. Iniciou uso de contraceptivo oral
combinado (COC) aos 16 anos e suspendeu há 3 anos.
Apresenta ciclos oligomenorreicos, hirsutismo e
oleosidade facial. É obesa desde a infância e
atualmente seu IMC é 32 kg/m2. A respeito do caso é
CORRETO afirmar:
A) A paciente tem síndrome dos ovários policísticos e
as dosagens de testosterona total e livre e ultrassom
pélvico transvaginal permitem definir o diagnóstico.
B) A paciente tem síndrome dos ovários policísticos e já
apresenta dois critérios clínicos pelo consenso de
Rotterdam, dispensando as dosagens dos andrógenos.
C) A dosagem de 17OH-progesterona é mandatória,
pois a paciente pode apresentar diagnóstico de
hiperplasia adrenal congênita forma não clássica.
D) O uso de COC foi inadequado pois não representa
tratamento de escolha para as queixas da paciente e
comprometerá a fertilidade.
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Questão 67
Mulher, 47 anos, com história de câncer de mama
receptor dependente, em uso de tamoxifeno, procura
seu endocrinologista por síndrome climatérica que tem
substancialmente prejudicado sua qualidade de vida.
Queixa-se também de ganho progressivo de peso.
Sobre as alternativas de tratamento para essa
paciente, assinale a alternativa CORRETA:
A) Os fitoestrógenos seriam uma alternativa para o
caso por reduzirem fogachos sem estimularem os
receptores estrogênicos.
B) O uso de inibidor da recaptação da serotonina,
como a fluoxetina, seria aconselhável, já que além de
aliviar os fogachos poderia ser útil na obesidade.
C) Hipnose não seria indicada, já que não tem
qualquer efeito benéfico em fogachos.
D) Venlafaxina seria uma alternativa útil em pacientes
com contraindicação à terapia hormonal da
menopausa com estrógeno e progesterona.
Questão 68
Homem, 52 anos, queixa-se de ginecomastia de início
há aproximadamente um ano. Ao exame: ginecomastia
bilateral com 2,5 cm de área subareolar. Pênis com
calibre e comprimento adultos, testículos com 4cm³
bilateralmente, firmes. Em relação a esse caso,
assinale a alternativa CORRETA:
A) As características do pênis do paciente afastam a
possibilidade de uma situação genética como Síndrome
de Klinefelter.
B) Os achados do exame físico sugerem ser pouco
provável um resultado de espermograma normal nesse
paciente.
C) As características dos testículos do paciente
indicam carência de estímulo por LH e FSH sugerindo
hipogonadismo hipogonadotrófico.
D) Espera-se encontrar concentrações muito elevadas
de estradiol sérico, o que justificaria a regressão
testicular e a ginecomastia.

Questão 70
Sobre a utilização do FSH e do hormônio
antiMulleriano (AMH) como testes para a avaliação da
reserva ovariana, assinale a alternativa CORRETA:
A) Uma dosagem do FSH dentro dos níveis de
referência no terceiro dia do ciclo prediz boa reserva
ovariana pelos próximos 10 anos.
B) Ambos FSH e AMH podem predizer a chance de
hiperestimulação ovariana com a administração de
gonadotrofinas.
C) Possíveis flutuações que possam ocorrer durante o
ciclo menstrual não invalidam a dosagem randômica
do AMH.
D) A dosagem do AMH é melhor que a do FSH, pela
baixa variabilidade e boa correspondência de valores
obtidos entre os ensaios de diferentes fabricantes.
Questão 71

Mulher, 38 anos, apresenta amenorreia há 4 meses.
Faz uso de amitriptilina 100 mg/dia há 2 anos por
cefaleia crônica que aumentava de intensidade e
frequência no período pré-menstrual. Ao exame físico,
PA 120x80 mmHg, IMC 22 kg/m2, expressão mamilar
negativa, ausência de hirsutismo, tireoide firme.
Assinale a alternativa ERRADA:
A) A elevação da prolactina pela amitriptilina pode
levar à supressão do eixo gonadotrófico e amenorreia.
B) Deve-se dosar FSH e, caso elevado, repetir após um
mês para confirmar insuficiência ovariana prematura.
C) Qualquer reposição hormonal com estrógeno e
progestágeno está contraindicada pela cefaleia crônica.
D) É recomendável a dosagem de TSH e do anticorpo
antitireoperoxidase.
Questão 72
A figura abaixo mostra a esteroidogênese ovariana
alterada em uma paciente com síndrome dos ovários
policísticos. As letras A, B e C são, respectivamente, os
seguintes hormônios:

Questão 69
Homem, 18 anos, apresenta-se com queixa de
ginecomastia. Função sexual preservada. Nega uso de
medicações ou drogas ilícitas. Ao exame mamas
palpáveis bilateralmente M2, sem galactorreia. Estadio
Tanner G5P5, volume testicular 20 ml bilateralmente.
Que exames seriam mais apropriados de serem
solicitados?
A) Testosterona, estradiol, FSH, LH, beta-HCG.
B) 17OHprogesterona, progesterona, testosterona,
estradiol.
C) Cariótipo, IGF-1, SHBG, prolactina.
D) Prolactina, androstenediona, cortisol, ACTH.

A) LH, insulina, FSH.
B) FSH, insulina, LH.
C) Insulina, FSH, LH.
D) LH, FSH, insulina.
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Mulher, 57 anos, com aumento de pelos e queda de
cabelo há 5 anos, com piora progressiva. Queixa-se
ainda de engrossamento da voz e aumento do clítoris.
Refere menopausa aos 46 anos e HAS desde 42 anos.
Ao exame físico apresenta IMC 32 kg/m2, Ferriman de
27/36, alopecia androgenética e clítoris de 3,5x2,0 cm.
Faz uso de enalapril e hidroclorotiazida. Qual das
alternativas abaixo apresenta a melhor combinação de
exames diagnósticos?
A)
Testosterona
livre,
17OHProgesterona,
androstenediona e US transvaginal.
B) Testosterona total, DHEAS, TC abdome e RM pelve.
C) Testosterona livre, DHEAS, androstenediona e US
abdominal total.
D) Testosterona total, 17OHprogesterona, Prolactina,
TSH.
Questão 74
Homem, 60 anos, teve diagnóstico de hipogonadismo
secundário há 1 ano quando apresentava testosterona
110 e 105 ng/dL (VR 175 a 780); PSA 0,5 ng/mL;
hematócrito 45%. Densitometria óssea (DMO) T-Score
em L1L4 -1,2dp e em colo -1,5dp. Em uso de
testosterona gel 1 aplicação ao dia desde então. Vem
para seguimento e apresenta os seguintes exames:
Testosterona 550 ng/dL; PSA 2,1 ng/mL; Hematócrito
50%. DMO (T-Score) L1L4 -1,2dp e colo -1,5dp.
Qual a recomendação para esse paciente?
A) Manter a dose da testosterona e encaminhar ao
urologista.
B) Reduzir a dose da testosterona devido ao
hematócrito.
C) Aumentar a dose da testosterona por não haver
melhorado a DMO.
D) Reduzir a dose da testosterona para manter na
metade inferior da normalidade.
Questão 75
Homem, 47 anos, empresário, chega ao consultório
com queixas de cansaço, ganho de peso (5 kg em 2
anos) e pele ressecada. Casado há 15 anos e com 2
filhos, fez vasectomia aos 40 anos. Nega redução de
libido ou disfunção erétil, mas diz que o desempenho
sexual está diferente comparado aos 18 anos de idade.
Nega etilismo, tabagismo e uso de medicamentos ou
anabolizantes. Ao exame físico: eutrófico, normotenso,
tireoide normopalpável, mamas normais, bolsa escrotal
rugosa, testículos com 25 cm3 bilaterais. IMC 25,1
kg/m2. Traz exames do último mês: Testosterona total
409 ng/dL (VR 175 a 781), LH 5,2 mUI/mL (VR 1,7 a
9,6). Sobre esse paciente, assinale a alternativa
CORRETA:
A) Levando em consideração o quadro clínico, a
dosagem do TSH é útil para descartar hipotireoidismo.
B) O paciente tem sinais e sintomas compatíveis com
hipogonadismo e precisa repetir a testosterona total.
C) A dosagem da SHBG e o cálculo da testosterona
livre estão indicados nesse caso.
D) Deve-se fazer teste terapêutico com testosterona e
reavaliar em 3 meses a melhora dos sinais e sintomas.

Questão 76
Em relação à utilização de ômega-3 com o intuito de
reduzir eventos cardiovasculares, assinale a alternativa
CORRETA:
A) A utilização de doses elevadas de ácido
eicosapentaenoico (EPA) mostrou redução significativa
de desfechos cardiovasculares no estudo REDUCE IT.
B) A combinação EPA e DHA (ácido docosahexaenoico)
deve ser preferida por atividades complementares
desses ácidos graxos aumentando o HDL.
C) A dose de 1g é ideal e mostrou ser benéfica na
prevenção primária em pacientes diabéticos no estudo
ASCEND.
D) O uso de óleo de coco, rico em ômega-3, ajuda a
reduzir o risco cardiovascular de pacientes em
prevenção secundária.
Questão 77

Homem, 46 anos, maratonista recreacional, teve malestar durante um treino e realizou vários exames. Vem
para consulta preocupado com o resultado de um
exame de escore de cálcio coronariano = 125.
Tabagista ocasional. Ao exame: IMC 22 kg/m2, PA 120
x 82 mmHg, ausência de xantomas ou xantelasmas.
Exames laboratoriais: colesterol total 200 mg/dL, HDL
36 mg/dL, triglicerídeos 220 mg/dL, LDL 120 mg/dL,
glicemia 89 mg/dL, HbA1c 5,3%; TSH 1,8 mUI/L (VR
0,4 a 4). O risco cardiovascular obtido por calculadora
de risco (ASCVD) foi 7,7%. Baseado no guideline da
ACC/AHA de 2018, qual é a conduta nesse caso?
A) Dosar apoproteína B, PCR ultrassensível e
lipoproteína (a) e se algum deles estiver elevado, iniciar
estatina.
B) Repetir o exame de escore de cálcio coronariano
após 6 meses e se estiver aumentando, iniciar estatina.
C) Mesmo o paciente sendo atleta, deve-se iniciar
estatina, sem necessidade de outros exames.
D) Reavaliar em 3 a 6 meses. Devido ao baixo risco
cardiovascular estimado, não é necessário ainda
estatina.
Questão 78
Considere as seguintes medicações e seus mecanismos
de ação:
Droga Mecanismo de ação
Z
Inibe o transportador Niemann-Pick C1-like 1
X
Inibe a pró-proteína convertase subtilisina/
kexina 9
Y
Inibe a proteína transferidora de éster de
colesterol
W
Estimula PPAR alfa
Em relação a essas drogas, qual das alternativas
abaixo é ERRADA?
A) A utilização da droga Z em pacientes pós síndrome
coronariana aguda reduziu em aproximadamente 6%
novos eventos cardiovasculares.
B) A droga X é muito potente em reduzir LDL e não
aumenta o risco de diabetes, nem causa queixas
musculares.
C) A droga Y reduz em mais de 20% desfechos
cardiovasculares por aumentar muito o HDL.
D) A droga W é eficaz em reduzir o risco de pancreatite
aguda, mas sua utilização para reduzir desfechos
cardiovasculares é limitada.
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Questão 82

Questão 79
Em relação
CORRETA:

ao

ezetimiba,

assinale

a

alternativa

A) Possui mecanismos de ação distintos das estatinas,
na medida que atua sobre a inibição da lipase
pancreática diminuindo a absorção das gorduras
intestinais.
B) Embora seu mecanismo primário seja a redução do
LDL colesterol, estudos sugerem que esta medicação
possa ter benefício também no tratamento da esteatose
hepática não alcoólica.
C) Subanálise do grupo de diabéticos no estudo
IMPROVE-IT demostrou que a adição de ezetimiba a
estatinas causava maior redução de eventos CV, porém
com mais sintomas musculares.
D) O seu uso está comumente relacionado à ocorrência
de sintomas gastrointestinais, sobre os quais os
pacientes devem estar esclarecidos.
Questão 80
Mulher, 23 anos, gestante na 25ª semana, foi
encaminhada
pela
obstetra
devido
a
hipercolesterolemia. Refere que sempre teve colesterol
elevado. Pai infartou aos 44 anos; irmão tem colesterol
muito alto. Nega etilismo e tabagismo. Faz exercícios
regulares e sempre manteve um peso adequado (IMC
<25 kg/m2). Ao exame: discretos xantomas tendinosos,
PA 110 x 71 mmHg, FC 93bpm. Exames: colesterol
total 358 mg/dL, HDL 42 mg/dL, triglicerídeos 201
mg/dL, LDL 276 mg/dL, glicemia 82 mg/dL, TSH 2,2
mUI/L. Qual é a melhor conduta nesse caso?
A) Iniciar estatina após a 30ª semana de gestação.
B) Aguardar o término da gestação para iniciar
tratamento.
C) Iniciar ezetimibe de imediato.
D) Fazer plasmaferese do LDL.
Questão 81
Mulher, 58 anos, em tratamento para osteoporose com
cálcio, colecalciferol e alendronato 70 mg/semana há 6
anos. Refere que vinha andando na rua e sentiu uma
dor aguda na coxa direita que a fez cair e a impediu de
andar. Foi levada ao hospital e uma radiografia
simples mostrou uma fratura transversal, não
cominutiva, em diáfise do fêmur direito, com
espessamento
cortical.
Foi
realizada
cirurgia
ortopédica. Considerando a principal hipótese para
esse caso, qual é a melhor conduta?
A) Suspender alendronato e manter cálcio e vitamina
D.
B) Considerar falha terapêutica e trocar o alendronato
por risedronato.
C) Considerar falha terapêutica e trocar o alendronato
por denosumabe.
D) Associar teriparatida ao alendronato.

Homem, 48 anos, procura o serviço por dificuldade de
deambulação há 3 anos. Previamente era saudável,
mas há 5 anos começou com dores no corpo e fraqueza
muscular até que, há 3 anos, teve uma fratura no colo
do fêmur esquerdo que necessitou correção cirúrgica.
Desde então não conseguiu mais caminhar sem auxílio
e atualmente está em cadeiras de rodas. Nas
radiografias de coluna notam-se múltiplas fraturas em
vértebras e costelas. Exames: 25OHvitamina D 26
ng/mL (VR: 20 a 60); Cálcio 9,8 mg/dL (VR: 8,5 a
10,3); Fósforo 1,7 mg/dL (VR: 2,5 a 4,5); PTH 78
pg/mL (VR: 15 a 65); Fosfatase Alcalina de 248 U/L
(VR: 50 a 110); Creatinina 0,9 mg/dL (VR: 0,7 a 1,2).
Este quadro clínico e laboratorial é altamente sugestivo
de:
A) Osteomalácia oncogênica.
B) Hiperparatiroidismo primário.
C) Doença óssea adinâmica.
D) Osteodistrofia de Albright.
Questão 83
Mulher, 54 anos, na menopausa há 2 anos,
encaminhada para avaliação endocrinológica por
episódios recorrentes de nefrolitíase. Paciente negava
uso de qualquer medicação ou fraturas prévias e
pesava 62 kg. Trouxe os seguintes exames
laboratoriais:
Exame (valor de referência)
Cálcio sérico (8,8 a 10,6 mg/dL)
Fósforo sérico (2,5 a 4,5 mg/dL)
PTH 12 a 65 pg/mL)
25OHvitamina D (ng/mL)
Albumina (3,5 a 5,2 g/dL)
Creatinina (mg/dL)
Cálcio urinário (100 a 300
mg/24 horas)
Creatinina urinária (600 a 1800
mg/24h)
Sódio urinário (40-200mEq/24h)

Março
11,2
2,6
95
16
4,0
0,84
367

1050

980

120

150

De acordo com os dados clínicos e laboratoriais
apresentados,
qual
o
diagnóstico
e
conduta
apropriada?
A) Hiperparatireoidismo secundário à deficiência de
vitamina D, sendo recomendada reposição de
colecalciferol e avaliação posterior dos níveis séricos de
25OHD e PTH.
B) Hiperparatireoidismo primário assintomático, que
deve ser tratado cirurgicamente se T-score menor que 2,5 desvios-padrão em qualquer sítio esquelético à
densitometria óssea.
C) Hiperparatireoidismo primário, que deve ser tratado
cirurgicamente mesmo na ausência de anormalidades
paratireoidianas em exames de imagem.
D) Hiperparatireoidismo secundário à hipercalciúria
renal, que deve ser tratada com diurético tiazídico.
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Questão 84
Homem, 72 anos, previamente hígido e sem
comorbidades, apresentou fratura em fêmur direito
após queda da própria altura. Após correção cirúrgica
da fratura, realizou densitometria óssea que
demonstrou baixa massa óssea (osteopenia). Sobre o
caso descrito, marque a alternativa CORRETA:
A) Esse paciente deve ser manejado apenas com
adequação de cálcio e vitamina D, uma vez que sua
densitometria óssea não evidenciou osteoporose.
B) A presença de fratura por fragilidade indica
tratamento intensivo (farmacológico) para a perda de
massa óssea, independente da densitometria. Esse
paciente deverá ter adequação de cálcio, vitamina D e
prescrita
uma
medicação
antirreabsortiva
ou
formadora óssea.
C) Como o paciente apresenta baixa massa óssea
(osteopenia), está indicado o cálculo do FRAX desse
paciente para determinar a necessidade de uso de
medicação antirreabsortiva ou formadora óssea.
D) O risco de fratura em 10 anos pelo FRAX não pode
ser calculado porque o paciente é homem e possui
mais de 70 anos.
Questão 85
Na figura abaixo, a substância A, produzida pelo
osteócito, inibe a atividade osteoblástica e estimula
osteoclasto. Uma nova classe de droga (B) para o
tratamento de osteoporose atua bloqueando a
substância A. As letras A e B podem ser substituídas,
respectivamente, por:

Questão 86
Homem, 23 anos, foi encaminhado pelo neurologista
para investigação de uma Síndrome de Fahr
(calcificações nos gânglios da base). Tem crises
convulsivas desde a infância e utiliza fenobarbital
desde os 10 anos de idade. Trazia um exame de cálcio
total de 6,4 mg/dL (VR 8,5 a 10,3), fósforo 5,6 mg/dL
(VR 2,5 a 3,5), Creatinina 0,8 mg/dL (VR 0,6 a 1,2),
PTH 350 pg/mL (VR 10 a 65) e TSH 16,7 mUI/L (VR
0,4 a 4). Qual seria o diagnóstico mais provável?
A) Raquitismo hiperfosfatêmico ligado ao X, causado
por excesso de FGF-23
B) Distrofia óssea do hipotireoidismo congênito
C) Síndrome de McCune Albright, com mutação
somática ativadora do gene GNAS presente em
diversos receptores de hormônios proteicos
D) Mutação inativadora no gene GNAS, que codifica a
subunidade alfa da proteína G estimuladora, acoplada
ao receptor de PTH.
Questão 87
Mulher, 62 anos, portadora de artrite reumatoide e em
uso crônico de glicocorticoide (prednisona 5 mg/dia há
2 anos), realizou densitometria óssea. O residente da
reumatologia, discutindo o caso com o da
endocrinologia, fez algumas afirmativas. Qual delas
está CORRETA?
A) Não há indicação da realização de densitometria
óssea nessa paciente; devido ao uso de corticoide,
deve-se iniciar diretamente o tratamento.
B) A interpretação da densitometria dessa paciente
deve considerar o Z-score. Um Z-score abaixo de -2,0
desvios-padrão indicará osteoporose.
C) A densitometria convencional é suficiente, não está
indicada a pesquisa de fraturas vertebrais pelo método
VFA (Vertebral Fracture Assessment).
D) Além do uso de glicocorticoide, a artrite reumatoide
já é, por si só, um fator de risco importante para
osteoporose.
Questão 88
Sobre as formas de raquitismo hipofosfatêmico é
CORRETO dizer:
A) O FGF-23 está elevado e o PTH suprimido.
B) A forma mais prevalente é o de herança dominante e
ligado ao X.
C) Mutação no NaPT-2 causa raquitismo dependente
de vitamina D tipo 1.
D) A mutação no PHEX está presente na forma
autossômica dominante.

A) Esclerostina e odanacatib.
B) Esclerostina e romosozumab.
C) Catepsina K e romosozumab.
D) Catepsina K e odanacatib.

Questão 89
Sobre a hipocalcemia é ERRADO afirmar:
A) Hipomagnesemia, insuficiência renal, pancreatite
aguda, tireoidite de Riedel e síndrome da fome óssea
podem ser causas de hipocalcemia.
B) Síndrome de Di George, destruição autoimune,
mutações inativadoras do sensor de cálcio podem ser
causas de hipoparatireoidismo.
C) Complicações crônicas do hipoparatireoidismo como
manifestações renais (hipercalciúria, nefrocalcinose,
nefrolitíase, insuficiência renal), catarata, calcificações
cerebrais, manifestações cognitivas e afetivas e
alterações na qualidade de vida, estão associadas com
progressão da doença e tratamento inadequado.
D) Sinais de Chvostek e Trosseau, parestesias, crises
convulsivas,
laringoespasmo,
papiledema,
prolongamento de QT podem ser sinais, sintomas e
achados em pacientes com hipocalcemia.
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Questão 90
Mulher, 50 anos, realizou tireoidectomia total por
carcinoma diferenciado de tireoide. Oito meses após a
cirurgia ainda se queixava de cãibras, parestesias em
mãos e fraqueza muscular. Realizando reposição de
cálcio elementar 6g/dia e calcitriol 1,5mcg/dia, com
relato de adesão parcial devido a intolerância
gastrintestinal. Também não estava satisfeita com a
quantidade e tamanho dos comprimidos de cálcio.
Sinais de Trousseau e Chvostek positivos; PTH 13
pg/mL (VR 10 a 65); Cálcio corrigido 7,5 mg/dL (VR
8,6 a 10,3); Fósforo 4,4 mg/dL (VR 2,4 a 4,5);
Magnésio 2,0 mg/dL (VR 1,6 a 2,6); Creatinina 0,9
mg/dL (VR 0,7 a 1,3); 25OHvitaminaD 33 ng/mL;
calciúria de 24h 360 mg/24h (6mg/kg/dia). Acerca do
caso acima, assinale a alternativa CORRETA.
A) A paciente tem diagnóstico de hipoparatireoidismo
pós-cirúrgico, porém só podemos afirmar como sendo
persistente após um período de um ano da realização
da cirurgia.
B) O fósforo e o PTH dentro da faixa de normalidade
são um indicativo de que o hipoparatireoidismo é
transitório.
C) O acometimento autoimune das paratireoides é a
segunda causa mais frequente de hipoparatireoidismo,
depois da destruição cirúrgica.
D) Furosemida poderia ser utilizada nesta paciente
como estratégia de tratamento da hipercalciúria, com o
intuito de manter a calciúria < 350 mg/24h ou
<5mg/kg/dia.

Questão 91
Homem, 33 anos, hipertenso de difícil controle,
apresenta episódios frequentes de cefaleia, sudorese
profusa e palpitações. Sobre a principal hipótese
diagnóstica desse caso, assinale a única alternativa
ERRADA:
A) Cintilografia com metaiodobenzilguanidina tem
papel importante quando não se localiza tumor através
de TC ou RM.
B) A associação frequente com hipercalcemia confirma
o diagnóstico de neoplasia endócrina múltipla (NEM)
tipo 2.
C)
Pacientes
jovens
apresentam
uma
maior
possibilidade de serem portadores de NEM.
D) Uso de antidepressivos tricíclicos, anfetaminas,
descongestionantes e acetaminofen podem interferir no
diagnóstico laboratorial.

Questão 92
Homem, 35 anos, teve diagnóstico de hipertensão
arterial resistente aos 20 anos. Refere ainda câimbras
e fraqueza muscular. O paciente foi então
encaminhado ao endocrinologista para investigação de
hipertensão secundária. Atualmente, em uso de
losartana 50 mg 2x/dia, anlodipino 10 mg, hidralazina
50 mg 8/8h e clonidina 0,1 mg à noite. Os exames
mostraram: K+ 2,7 mEq/L (VR 3,5 a 5,1), Aldosterona
45 ng/dL e Renina <1,6 mUI/mL. A TC de abdômen
superior
mostrou
adrenais
espessadas
com
macronódulos bilaterais. Em relação à investigação
diagnóstica desse paciente, é CORRETO afirmar:
A) O paciente tem rastreamento positivo para
hiperaldosteronismo primário, mas a realização de um
teste confirmatório é essencial para o diagnóstico.
B) É mandatório que as drogas anti-hipertensivas
atualmente em uso sejam substituídas por hidralazina,
verapamil e prazosina e a investigação do
hiperaldosteronismo primário repetida.
C) Como o paciente tem macronódulos bilaterais, está
também indicada a investigação de hipercortisolismo.
D) Como o paciente teve diagnóstico da hipertensão
aos
20
anos,
a
principal
hipótese
é
de
hiperaldosteronismo familial tipo 1 ou supressível por
glicocorticoide.
Questão 93
Mulher, 23 anos, com diagnóstico de hipotireoidismo
primário desde os 15 anos e vitiligo desde os 18 anos,
procura
atendimento
médico
queixando-se
de
prostração, adinamia, hiporexia e perda ponderal não
quantificada nos últimos 4 meses. O endocrinologista
solicitou a dosagem do cortisol sérico basal, cujo
resultado foi de 5,6 mcg/dL. Qual é o próximo exame a
ser solicitado na investigação adrenal?
A) Cortisol após estímulo com ACTH sintético.
B) Cortisol salivar as 23 horas.
C) Cortisol livre na urina de 24 horas.
D) Ritmo circadiano de cortisol.
Questão 94
Paciente, 32 anos, com diagnóstico de feocromocitoma
de 10 cm à direita há 5 anos. Sendo considerado
curado, não realizou mais seguimento. Há 6 meses,
voltou a apresentar crises paroxísticas de hipertensão
associada a sudorese, cefaleia e palpitação. Dosagens
plasmáticas: normetanefrinas 5,3 nmol/L (VR <0,9) e
metanefrinas 0,9 nmol/L (VR <0,5). Exames de
imagem: massa de 3cm, interaortocaval à esquerda,
sugestiva de paraganglioma e múltiplos nódulos
hepáticos suspeitos de acometimento secundário. Em
relação a esse caso, é CORRETO afirmar:
A) A imuno-histoquímica positiva para SDHB e SDHD
confirma o diagnóstico de malignidade.
B) O tratamento de escolha para esse paciente é
quimioterapia com ciclofosfamida e dacarbazina.
C) Como o paciente tem <45 anos e feocromocitoma
maligno, está indicado o rastreamento dos genes mais
provavelmente envolvidos (VHL e RET).
D) O tratamento sistêmico de escolha para esse
paciente é MIBG-I131 terapêutico se a cintilografia de
corpo inteiro pré-tratamento mostrar lesões captantes.
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Questão 95
Mulher, 39 anos, queixa-se de amenorreia e aumento
de peso nos últimos 02 anos. Relata humor deprimido
associado a apatia, adinamia e choro fácil. Trouxe os
seguintes exames:
Data
31/03

11/04

Exame
cortisol livre
urinário
cortisol após 1 mg
de dexametasona
ACTH plasmático
cortisol livre
urinário
ACTH plasmático

Valor
334
mcg/24h
12,5 mcg/dL

VR
21111
<1.8

35 pg/mL
222
mcg/24h
50 pg/mL

10–45
21111
10–45

RM de hipófise: sem anormalidades.
TC abdominal com cortes finos: nodulação de 1,3 x 1,1
cm em adrenal esquerda.
Assinale a alternativa CORRETA sobre esse caso:
A) Níveis pouco elevados de ACTH excluem a
possibilidade de Síndrome do ACTH ectópico.
B) PseudoCushing associado à depressão é a principal
suspeita diagnóstica.
C) Adrenalectomia esquerda está indicada, dada a
gravidade do caso.
D) O cateterismo do seio petroso inferior está indicado
nessa paciente.

Questão 97
Mulher, 46 anos, foi encaminhada por repetidos
exames de cortisol baixos. Queixas: ganho de peso (2kg
em 6 meses), fadiga, cefaleia, dores musculares e
articulares e ansiedade. Não está em uso de nenhuma
medicação. PA 156x85mmHg, sem hipotensão
postural. IMC 24kg/m2, sem estrias. Trazia vários
valores de cortisol basal: 3,7 / 5,2 / 4,5 / 6,0 mcg/dL
(VR 5 a 25). ACTH basal: 15 / 19 pg/mL (VR 10 a 45).
Teste de estímulo do cortisol com insulina: cortisol
basal 4,0 mcg/dL / 30 minutos após hipoglicemia: 22
mcg/dL. Teste de estímulo do cortisol com ACTH
sintético: cortisol basal 4,8 mcg/dL / 30 minutos após:
28 mcg/dL. Globulina ligadora de glicocorticoides
(CBG) 48 mg/L (VR 19 a 45).
Em relação ao caso, é CORRETO afirmar:
A) A paciente apresenta insuficiência adrenal primária
e precisa iniciar prednisona 7,5mg/dia.
B) A paciente apresenta resistência a glicocorticoides e
precisa realizar tomografia de adrenais.
C) A paciente apresenta doença hepática com aumento
da produção de CBG e por isso há alteração da
dosagem de cortisol.
D) A paciente apresenta mutação ativadora do receptor
de glicocorticoide e deve fazer a pesquisa da mutação.

Questão 98
Questão 96
Homem, 53 anos, com artrite reumatoide (AR), fez uso
de prednisona 10 mg/dia por 5 anos, com diminuição
progressiva da dose em 3 meses e retirada completa há
3 meses. Em uso de metotrexato 15 mg/semana e
codeína para dor articular, estando em bom estado
geral e disposto até 3 dias atrás quando realizou
cirurgia de prótese de joelho esquerdo. Evoluiu com
muita dor no pós-operatório, sendo manejado com
dipirona e tramadol EV. Apresentou também queda do
estado geral, náuseas e hipotensão. Exames revelaram
hiponatremia, anemia e eosinofilia. Assinale a
alternativa CORRETA:
A) O paciente provavelmente apresenta insuficiência
adrenal primária e deve fazer uso de fludrocortisona e
glicocorticoides.
B) O uso de analgésicos opioides pode ter contribuído
para a supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.
C) O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal está íntegro pela
retirada correta dos glicocorticoides e o quadro clínico
se deve a efeitos colaterais dos analgésicos.
D) Recomenda-se a dosagem de ACTH para o
diagnóstico.

Menino, 2 anos, previamente hígido, eutrófico, com
exame físico geral e específico sem alterações
aparentes, apresentou hipertensão arterial com
hipocalemia. A principal suspeita diagnóstica e o
melhor motivo para essa suspeita são:
A) Deficiência de 21-hidroxilase, pois é a forma mais
comum de hiperplasia adrenal congênita (90% dos
casos).
B) Deficiência de 17alfa-hidroxilase, pois a criança não
apresenta excesso de andrógenos e tem hipertensão
arterial.
C) Deficiência de 11beta-hidroxilase, pois o menino
pode apresentar hipocalemia associada a ausência de
alterações genitais.
D)
Deficiência
de
3beta-hidroxiesteroidedesidrogenase, pela precocidade do diagnóstico e,
dessa forma, deve ser um defeito congênito.
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Homem, 51 anos, dá entrada no Serviço de
Emergência com quadro de cólica nefrética. TC de
abdome mostrou massa sólida em adrenal direita de
3,1 cm, homogênea, com densidade pré-contraste de
4U Hounsfield. O clareamento do contraste foi de 65%
após 10 minutos. Paciente é hipertenso em uso de
enalapril 20 mg/dia. Ao exame físico: IMC 24,5 kg/m2.
PA 130x80 mmHg. Exames cardiovascular, respiratório
e neurológico sem alterações. Hemograma, função
renal e eletrólitos estavam normais. Paciente nega
outros sintomas além da cólica nefrética. Sobre este
caso, marque a resposta CORRETA.
A) Apesar do paciente usar apenas uma droga antihipertensiva e estar com nível pressórico controlado e
não apresentar distúrbio eletrolítico, é necessária a
realização de investigação de hiperaldosteronismo
primário.
B) Apesar da lesão adrenal ser menor do que 4 cm, o
estudo tomográfico do clareamento do contraste sugere
malignidade e, por isso, o paciente deve ser submetido
à adrenalectomia.
C) Uma vez que o paciente não apresenta estigmas de
hipercortisolismo, não há necessidade de se investigar
secreção autônoma de cortisol.
D) As lesões adrenais não-funcionantes maiores do que
3 cm têm menor risco de desenvolverem hipersecreção
hormonal durante o acompanhamento.

Questão 100
Considerando
a
investigação
diagnóstica
de
hipertensão arterial resistente, de etiologia adrenal,
qual das alternativas abaixo está CORRETA?
A) A investigação laboratorial inicial deve incluir sódio,
potássio, cortisol basal e potássio, metanefrinas
urinárias ou plasmáticas e clearance de creatinina.
B) A “síndrome do jaleco branco” é uma causa
frequente de hipertensão resistente devido à
hiperatividade crônica das adrenais.
C) A presença de hipocalemia espontânea ou induzida
por uso de diurético indica a necessidade de avaliação
da relação aldosterona/atividade plasmática de renina.
D) A síndrome de apneia obstrutiva do sono cursa com
hipercortisolismo
causando
hipertensão
arterial
sistêmica durante o sono, mas não na vigília.

BOA SORTE!
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