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EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - 2019 
 

 
 

2º Dia – 05/05/2019 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 
 

 
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 10 casos 

clínicos. Confira-o e caso esteja incompleto, tenha 

qualquer defeito ou apresente divergência, comunique 

ao aplicador da sala para que ele tome as providências 

cabíveis. 

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

em modo silencioso. Mantê-lo ligado ou o uso de 

qualquer aparelho eletrônico incluindo Smart Watch 

causará sua ELIMINAÇÃO deste concurso. 

3. Identifique esta prova com seu NOME e NÚMERO 

DE INSCRIÇÃO em letra legível no espaço apropriado 

abaixo. Utilize caneta esferográfica grossa azul ou 

preta. 

4. As respostas deverão ser dadas no espaço específico, 

pois apenas o que estiver escrito neste espaço é que 

será considerado na correção. 

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

(duas horas e trinta minutos). Não haverá tolerância 

para tempo adicional depois de decorridas as 2h30’. 

6. Quando terminar as provas, acene para chamar o 

aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES.  

7. Você não levará este CADERNO DE QUESTÕES, 

mas poderá levar o caderno de ontem após concluir 

esta prova. 

Abreviações utilizadas na prova: RM – ressonância 

magnética; TC – tomografia computadorizada; VR – 

valor de referência; FC – frequência cardíaca; bpm – 

batimentos por minuto; TOTG – Teste Oral de 

Tolerância à glicose; US – Ultrassonografia. 

 

BOA PROVA

 

 

 

  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______  ______  ______  ______ 

 

  NOME:___________________________________________________________________________ 

 

  ASSINATURA:___________________________________________________________________
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 CASO 1 
 
Homem, 61 anos, procura o Endocrinologista para tratamento de Diabetes Mellitus tipo 2. 
Refere diagnóstico de sua doença há 11 anos durante exames de rotina. Fazia também 
acompanhamento de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia (estimativa de risco 
cardiovascular pelo ASCVD pré tratamento era 26%).  
Relata também que nunca teve seus pés examinados por nenhum médico até esta consulta. 
Vem em uso dos seguintes medicamentos: Metformina 2 g/dia; Sitagliptina 100 mg/dia; 
Dapagliflozina 10 mg/dia; Insulina Glargina U100 40 UI pela manhã; Valsartana 320 mg/dia; 
Sinvastatina 40 mg/dia; Ezetimibe 10 mg/dia e AAS 100 mg/dia. 
Trouxe os seguintes exames de imagem: 
. Doppler de Carótidas e Vertebrais: placas fibrocálcicas bilaterais, com obstrução de 30% das 
carótidas internas bilateralmente. 
. Exames Laboratoriais: Glicose 187 mg/dL; HbA1c 8,7%; Colesterol Total 145 mg/dL; LDL 
Colesterol 45 mg/dL; VLDL Colesterol 14 mg/dL; HDL Colesterol 30 mg/dL; AST 34 U/L; ALT 
41 U/L; Vitamina B12 415 pg/mL; Creatinina 1,0 mg/dL e Taxa de Filtração Glomerular 80,9 
ml/min; Albuminúria em amostra isolada 15 mg/dL. 
 
Ao exame:  Peso: 90,0 Kg;  IMC = 31.2 kg/m2 
  PA: 120 x 80 mmHg e FC: 64 bpm 
 
Sobre o caso clínico acima, pergunta-se: 
 
1) De acordo com as recomendações da American Diabetes Association, cite quatro formas de 
como deve ser realizada a avaliação da Neuropatia Periférica neste paciente? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2) De acordo com a Diretriz Brasileira Baseada em Evidências sobre Prevenção 
Cardiovascular em Pacientes com Diabetes, qual o exame com maior nível de evidência para 
investigação de Isquemia Silenciosa neste paciente? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Você decide ajustar o tratamento deste paciente. Primeiro, você identifica um erro na 
prescrição que não segue as recomendações da Diretriz Brasileira Baseada em Evidências 
sobre Prevenção Cardiovascular em Pacientes com Diabetes e resolve corrigir esse erro. 
Depois, você resolve iniciar para este paciente o tratamento com a Combinação Fixa Insulina 
Basal/Agonista do Receptor do GLP-1 na mesma caneta. Faça a prescrição COMPLETA deste 
paciente. 
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CASO 2 
 
Mulher, 57 anos, saudável, encaminhada pelo ginecologista, pois enquanto ele investigava 
osteoporose detectada na densitometria óssea em exame de rotina, deparou-se com cálcio 
total de 11,5 mg/dL (VR 8,5 à 10,3), com função renal normal (Creatinina de 0,8 mg/dL; 
Clearance creatinina calculado > 60 mL/min). Menopausa aos 50 anos, fazendo reposição 
estroprogestogênica desde então e Vitamina D 1.000 UI/dia. Negava história de fratura ou 
cólica nefrética. Peso 58 kg, Altura 1,62m; PA 115 x 76 mmHg. A partir destas informações, 
você pediu alguns exames, incluindo dosagem de Paratormônio (PTH). 
  
1 - Desenvolva seu raciocínio clínico nas seguintes situações: 
A) PTH 156 pg/mL (VR 15 à 65), cálcio ionizado de 1,45 mmol/L (VR 1,15 à 1,30) e calciúria 
de 24 h de 380 mg (VR 100 a 300). Qual o provável diagnóstico? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
B) PTH 18 pg/mL (VR 15 à 65), cálcio ionizado de 1,45 mmol/L (VR 1,15 à 1,30) e calciúria de 
24 h de 380 mg (VR 100 a 300). Quais as possíveis hipóteses diagnósticas? (cite 3)  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2) A cintilografia de paratireoides com SestamibiTc poderia auxiliar em alguma situação? 
Justifique. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3) Caso se confirme o diagnóstico da situação 1A, esta paciente teria algum critério para 
indicação cirúrgica? Justifique sua resposta.  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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CASO 3 
 

Mulher, 26 anos, procurou o serviço com história de ganho de peso progressivo nos últimos 6 
meses. Teve diagnóstico de hipertensão há 4 meses e vem em uso de valsartana 160mg 1 
comprimido ao dia e anlodipino 10mg 1 comprimido ao dia e anticoncepcional oral 
(etinilestradiol + drospirenona). Sem uso de outras medicações.  
Ao exame apresenta tireoide normal, fácies arredondada, acne +/4+, sem hirsutismo, abdome 
globoso (Figura 1). PA 130x80mmHg.  
 

 
Figura 1 

 
Trazia os seguintes exames solicitados em outro serviço: glicose 100 mg/dL; creatinina 0,6 
mg/dL; função tireoidiana normal; FSH 0,2 mUI/mL; Estradiol 20 pg/mL; cortisol após 1mg 
de dexametasona: 3,0 mcg/dL (VR < 1,8). 
Você solicitou os seguintes exames adicionais:  
Cortisol salivar à meia noite (2 amostras): 14,0 e 12,5 nmol/L (VR < 7,6). 
Cortisol livre urinário (UFC) (2 amostras): 350 e 400 mcg/24 h (VR 21-111). 
ACTH 8 pg/mL (VR 10 a 45). 
 
Pergunta-se: 
 
1 - Qual o provável diagnóstico etiológico da paciente? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Justifique a sua solicitação de exames (Cortisol salivar, cortisol livre urinário e ACTH). 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
3 - Qual o próximo exame a ser solicitado? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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4 - Considerando que o mais provável diagnóstico seja confirmado, qual o tratamento 
proposto? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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CASO 4 
 
Homem, 54 anos, vem à consulta por sintomas de fadiga, dificuldade de concentração, 
cefaleia matinal e disfunção erétil com perda de libido. É hipertenso há 5 anos em uso de 
atorvastatina e enalapril. A puberdade ocorreu em torno dos 12 anos de idade e evoluiu 
normalmente. As primeiras relações sexuais ocorreram em torno dos 17 anos de idade. Teve 3 
filhos. Na juventude, foi atleta, jogando handebol semiprofissionalmente. Nega ter usado 
anabolizantes. Após encerrar a carreira de atleta, em torno dos 30 anos, passou a ganhar 
peso gradualmente. Atualmente, seu IMC é 40 kg/m2. Tem massa muscular preservada e 
distribuição de pelos sem particularidades. O volume testicular é normal. Não apresenta 
ginecomastia. Os resultados dos exames laboratoriais são: Testosterona total 219 ng/dL (VR 
240 a 800); LH 5 mUI/mL (VR 1,5 a 9,3); FSH 6 mUI/mL (VR 1,4 a 18); hemoglobina 15g/dL; 
glicemia 98 mg/dL; HbA1c 5,7%. 
 
 
1 - Comente os resultados dos exames laboratoriais neste contexto clinico, correlacionando 
com as duas principais hipóteses diagnósticas. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Quais exames você solicitaria para complementar sua a avaliação? (cite 4) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Uma vez confirmada a hipótese mais provável, qual sua conduta terapêutica e cite dois 
exames que você utilizaria para acompanhar os potenciais efeitos adversos? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Sem título-1   6 30/04/2019   11:02:58



TEEM 2019 

      SBEM     
  6 

4 - Considerando que o mais provável diagnóstico seja confirmado, qual o tratamento 
proposto? 
 
___________________________________________________________________________________________ 

TEEM 2019 

      SBEM     
  7 

CASO 4 
 
Homem, 54 anos, vem à consulta por sintomas de fadiga, dificuldade de concentração, 
cefaleia matinal e disfunção erétil com perda de libido. É hipertenso há 5 anos em uso de 
atorvastatina e enalapril. A puberdade ocorreu em torno dos 12 anos de idade e evoluiu 
normalmente. As primeiras relações sexuais ocorreram em torno dos 17 anos de idade. Teve 3 
filhos. Na juventude, foi atleta, jogando handebol semiprofissionalmente. Nega ter usado 
anabolizantes. Após encerrar a carreira de atleta, em torno dos 30 anos, passou a ganhar 
peso gradualmente. Atualmente, seu IMC é 40 kg/m2. Tem massa muscular preservada e 
distribuição de pelos sem particularidades. O volume testicular é normal. Não apresenta 
ginecomastia. Os resultados dos exames laboratoriais são: Testosterona total 219 ng/dL (VR 
240 a 800); LH 5 mUI/mL (VR 1,5 a 9,3); FSH 6 mUI/mL (VR 1,4 a 18); hemoglobina 15g/dL; 
glicemia 98 mg/dL; HbA1c 5,7%. 
 
 
1 - Comente os resultados dos exames laboratoriais neste contexto clinico, correlacionando 
com as duas principais hipóteses diagnósticas. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Quais exames você solicitaria para complementar sua a avaliação? (cite 4) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Uma vez confirmada a hipótese mais provável, qual sua conduta terapêutica e cite dois 
exames que você utilizaria para acompanhar os potenciais efeitos adversos? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Sem título-1   7 30/04/2019   11:02:58



TEEM 2019 

      SBEM     
  8 

 

CASO 5 
 

Mulher, 22 anos, procurou o serviço de Endocrinologia com um exame de prolactina 80 
ng/mL (VR 3 a 25). O exame foi solicitado como parte de exames de “rotina”. Adicionalmente 
foram realizados os seguintes exames para “complementação diagnóstica”:  
Beta-hCG negativo; prolactina após repouso 90 ng/mL (VR 3 a 25); TSH 2,0 mUI/L (VR 0,4 a 
4); T4 livre 1,2 ng/dL (VR 0,8 a 1,8); progesterona no 21º dia do ciclo menstrual 15,0 ng/mL 
(VR 5 a 25 fase lútea). RM de sela abaixo. 
 

 
 
Apresenta ciclos regulares desde a menarca, fluxo por 5 dias, intervalo a cada 28 dias. Sem 
vida sexual ativa há 6 meses, sem uso crônico de medicações ou drogas ilícitas. Uso eventual 
de ergotamina para enxaqueca. Ao exame, tireoide normopalpável, ausência de galactorreia, 
acne ou hirsutismo. 
 
Pergunta-se: 
 
 
1 - Qual o motivo da elevação da prolactina? Explique. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2 - Qual o exame a ser solicitado que confirme a principal hipótese diagnóstica? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Qual a sua conduta? Justique. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

TEEM 2019 

      SBEM     
  9 

 
CASO 6 

 
Homem, 55 anos, sem outras patologias, fez tireoidectomia total com anatomopatológico 
mostrando carcinoma papilífero de tireoide de 1,1cm em lobo esquerdo, padrão esclerosante 
difuso, sem extensão extratireoidiana, com invasão vascular, margens cirúrgicas livres e 4 
linfonodos do compartimento central acometidos sendo o de maior diâmetro 3,2cm, 
estadiamento pT1bN1aMx.  
 
Baseado no último guideline da American Thyroid Association (ATA) de 2016, pergunta-se.  
 
 
1 – Qual a classificação de risco desse paciente? Justifique. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – O paciente retorna para seguimento no pós-operatório, em uso de levotiroxina 100 mcg. 
Pergunta se necessitará realizar alguma complementação terapêutica. Qual a conduta 
recomendada? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Na consulta de seguimento de 6 meses após a cirurgia, o paciente retorna com uma 
tireoglobulina 2,2 ng/dL e anticorpo antitireoglogulina negativo, em uso de levotiroxina em 
dose adequada. Ultrassonografia evidenciando linfonodo cervical à esquerda, 1,7 cm, com 
margens irregulares e calcificações, ausência de hilo visualizado. 
Com base nessa ultrassonografia, qual a sua suspeita diagnóstica e qual exame poderia ser 
realizado para confirmar a suspeita diagnóstica? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
4 – Qual a conduta terapêutica nesse segundo momento? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
5 – Qual a meta de TSH para esse paciente nos primeiros 5 anos de seguimento? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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CASO 6 
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CASO 7 
 
Homem, 43 anos, evoluiu com hipoparatireoisimo após realizar tireoidectomia total devido a 
um nódulo benigno de tireoide há 7 anos. Desde então, queixa-se constantemente de 
parestesias, apesar de usar carbonato de cálcio 500mg 6 comprimidos/dia e calcitriol 0,25mg 
4 comprimidos por dia. Refere também episódios de diarreia, e usa regularmente as 
medicações prescritas. Nega cálculos renais. Ao exame: peso 66kg, estatura 168cm, PA 120 x 
69 mmHg, sinais de Trousseau e Chevostek positivos, presença de cicatriz cirúrgica cervical. 
Traz os seguintes exames: cálcio 7,5 mg/dL (VR 8,8 a 10,6), fósforo 5,3 mg/dL (VR 2,5 a 4,5), 
albumina 4,0 mg/dL, magnésio 1,8 mg/dL (VR 1,6-2,6), creatinina 0,8 mg/dL, PTH 5 pg/mL 
(VR 12 a 65), calciúria de 24h = 368 mg/24h (VR 100-300). O paciente traz consigo exame de 
densitometria óssea e TC de crânio. 
 
Pergunta-se: 
 
1 – Quais achados você esperaria na densitometria óssea e na TC de crânio desse paciente?  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
2 – Qual é a meta terapêutica você tem para esse paciente? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Cite duas potenciais complicações do tratamento inadequado do hipoparatireoidismo? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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CASO 8 
 
Recém-nascido, nascido de parto normal, a termo, sem intercorrências, com peso 2935g e 
49cm é encaminhada para sua avaliação por genitália ambígua. Os pais não são 
consanguíneos e é a primeira filha do casal. Exame físico normal, exceto por genitália externa 
pigmentada, com fechamento completo de grandes lábios e seio urogenital na base do phalus 
(Figuras 1 e 2). Gônadas não palpáveis. PA 70x50mmHg. 

 

           
Figura 1                                       Figura 2 

 
Trazia um teste do pezinho com 17OHprogesterona: 115 ng/mL (VR < 11,6). Ultrassonografia 
pélvica mostrava útero e ovários.  
 
Exames séricos complementares: 
17OHprogesterona 11150 ng/dL (VR < 200) 
Testosterona 642 ng/dL (VR 9 a 63) 
Cariótipo 46XX. 
 
Pergunta-se: 
 
1 – Qual droga deve ser instituída imediatamente? 
 
            
 
 
2 – Alguns dias depois, já em tratamento, a criança apresentou quadro de diarreia, vômitos e 
desidratação. Quais exames devem ser solicitados e qual o tratamento que deve ser 
instituído? 
 
            
 
            
 
 
3 – Qual o diagnóstico etiológico mais provável da paciente e de que forma ele poderia ser 
confirmado? 
 
            
 
            
 
 
4 – Como deverá ser o manejo terapêutico da ambiguidade genital? 
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CASO 7 
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CASO 9 
 

Homem, 53 anos, realizou gastroplastia em Y de Roux há 2 anos, quando tinha IMC 43 
kg/m2. Vem em uso de carbonato de cálcio 500mg/dia, colecalciferol 2000U/dia, 
polivitamínico 1vez/dia. Faz caminhadas três vezes por semana. Nega tabagismo e etilismo. 
Ao exame: IMC 29 kg/m2, PA 121 x 77 mmHg, palpação da tireoide normal. No último ano, 
passou a apresentar episódios quase diários de mal-estar acompanhado de sudorese e 
diarreia, poucos minutos após ingestão alimentar principalmente de alimentos açucarados.  
Traz os seguintes exames: glicemia 98 mg/dL, HbA1c 5,8 %, teste da refeição mista normal. 
 
cálcio 9,0 mg/dL, fósforo 3,3 mg/dL, albumina 4,5 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL, TSH 1,2 
mUI/L, PTH 82 pg/mL (VR 12 a 70), 25-OH-vitamina D 31 ng/dL, calciúria de 24 horas = 99 
mg/24h. Os exames foram repetidos, sem haver modificação significativa. Sobre o caso 
acima,  
 
Pergunta-se: 
 
1 – Qual é o mais provável diagnóstico? 
 
            
 
 
2 – Descreva o mecanismo fisiopatológico desse diagnóstico que explique a ocorrência da 
sudorese e diarreia. 
 
            
 
            
 
            
 
 
3 – Há necessidade de realização de algum exame diagnóstico adicional? Se sim, qual. 
 
            
 
            
 
 
4 - Qual é a sua conduta terapêutica? 
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CASO 10 
 
Maria da Silva, 31 anos, encaminhada pelo dermatologista para avaliação de leões cutâneas 
(Figuras 1 e 2). Nega sintomas. Refere que essas lesões se iniciaram há mais de um ano. 
Paciente é a segunda de uma prole de quatro. Nega tabagismo e etilismo. Faz caminhadas 
esporádicas. Menarca aos 12 anos, com menstruação regular. Pai falecido aos 48 anos de 
morte súbita. Um irmão mais velho tem lesões semelhantes. Não toma nenhuma medicação 
no momento. Ao exame: IMC 23,2 kg/m2, PA 117 x 73 mmHg, palpação da tireoide normal, 
ausculta cardíaca normal, FC 77bpm.  
 

             
Figura 1                                                        Figura 2 

 
Sobre esse caso, pergunta-se:  
 
1 - Quais são as lesões apesentadas pela paciente (Figuras 1 e 2) respectivamente? 
 
            
 
            
 
2 – Como, provavelmente, essa paciente seria enquadrada na classificação de Fredrickson? 
 
            
 
 
3 – Você solicitou exames e confirmou a hipótese diagnóstica mais provável para esse caso. 
Você decide iniciar o tratamento com uma combinação de duas medicações. Faça essa 
prescrição no espaço abaixo (faça a prescrição que você entregaria para a paciente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – Após três meses de uso regular das medicações, a paciente retornou com novos exames 
que, apesar de melhores, ainda estão bastante alterados. Qual droga você adicionaria à 
prescrição anterior? 
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