
EXPECTATIVAS DE RESPOSTAS – TEEM 2016 – 2º DIA DE PROVA (15/05/2016)  
 CASO 1 – Osteoporose 

 
1 – Osteoporose. L1-L4 é -3,0DP. Mesmo os resultados do fêmur total e do colo do fêmur sendo 
compatíveis com osteopenia, considera-se o pior resultado. (0,25) 
 
2 – (0,25) 
Colecalciferol 50.000U/d 6 a 8 semanas E 
Cálcio 1000mg/dia E 
Bisfosfonato ou Denosumab  
 
3 – Risco elevado, devido aos fatores de risco presentes: fratura prévia, baixo IMC, história 
familiar, tabagismo, baixa ingestão de cálcio, sedentarismo, baixa DMO (citar pelo menos 4 
fatores). (0,25) 
 
4 – Baseada na resposta terapêutica, se usou bisfosfonato oral, pensar em suspender após 5 
anos de uso ou, se bisfosfonato venoso, após 3 anos. (0,25) 
  CASO 2 – Obesidade  
1 – Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (0,25) 
 
2 –(0,75) 
a) CPAP. 
b) Tratamento medicamentoso da obesidade: liraglutida e orlistate. 
c) Cirurgia bariátrica. 
 
 CASO 3 – Cushing  
1 – Dosagem de ACTH. (0,25) 
 
2 – Doença de Cushing ou Adenoma hipofisário produtor de ACTH (0,25) 
3 –  

a) Cetoconazol 200mg 3 comprimidos ao dia ou mitotano 500mg 2cp 2x/dia; (0,25) 
b) Cabergolina 0,5mg 1 comprimido 1 a 3 vezes por semana. (0,25) 

 
 
 CASO 4 – Hipopituitarismo  

1 – Deficiência de GH ou hipopituitarismo.  (0,2) 
2 – TSH, T4 livre e cortisol e, se normais ou após a normalização, avaliar o eixo somatotrófico. 
(0,4) 
3 – Glicocorticoide seguido de Levotiroxina e, após normalização da função tireoidiana, 
somatotrofina. (0,4) 
 
 
 CASO 5 – Ca medular Tireoide  
1 – USG cervical (0,25) 
 
2 – Dentro dos valores de referência, sem indicação de supressão. (0,25) 
 
3 - "Doubling time" da Calcitonina, isto é, a calcitonina dobra de valor em menos 2 anos. (0,25 
4 – Ultrassonografia cervical, TC de tórax, RM com contraste ou tomografia 3-fases com contraste 
do fígado, cintilografia óssea, RM de pelve, RM de esqueleto axial.  
(CONSIDERAR QUAISQUER QUATRO) 
 
 
 



CASO 6 – Hipertireoidismo  
1 – Hipertiroidismo, por provável doença de Graves. (0,3) 
2 – TSH, T4livre e TRAB. (0,3) 
3 – Metimazol (1ª escolha) ou cirurgia. (considerar qualquer um deles) (0,4) 
 
 
 
 CASO 7 – Paget 
 
1 - Doença de Paget óssea. (0,25) 
2 - Ácido zoledrônico – 5mg IV. (0,25) 
3 - Acompanhar com dosagens de fosfatase alcalina e sintomas.  (0,25) 
4 - Doença monostótica, geralmente com boa resposta ao tratamento com bisfosfonato. (0,25) 
 
 
 CASO 8 – Lipídeos  
1 – Inibição da 3-hidróxi 3-metilglutaril coenzima A (HMG CoA)-redutase levando a aumento da 
expressão dos receptores de LDL (LDL-R) no fígado com aumento de captação de LDL-c e redução 
da produção endógena de LDL colesterol. (0,3) 
 
2 – Afastar hipotireoidismo, deficiência de vitamina D, outras miopatias. (0,3) 
3 – Suspender a rosuvastatina. Após melhora da mialgia e redução da CPK, tentar dose baixa 
ou trocar para outra estatina, associada ou não com ezetimibe. (0,4) 
 
 
 CASO 9 – SOP  
1 –  (total 0,5 – sendo 0,1 para cada exame com justificativa) 
Beta-hcg para excluir gravidez. 
Prolactina para afastar hiperprolactinemia como causa de amenorreia. 
17OHP basal ou teste da cortrosina para afastar HAC. 
Testosterona e/ou SDHEA para avaliar tumor produtor de andrógeno 
TOTG para investigar quadro metabólico associado. 
Cortisol após dexametasona ou CRT salivar ou UFC para afastar Cushing. 
Função tireoidiana para afastar alteração de função tireoidiana associada a irregularidade 
menstrual. 
FSH,LH,E2 para afastar hipogonadismo hipogonadotrófico. 
 
 
2 –  
a) Anticoncepcional com ou sem antiandrogênio. (0,25) 
b) Metformina e/ou clomifeno. (0,25) 
 
  CASO 10 – Diabetes 
1 - Doença renal diabética ou nefropatia diabética estágio IV.  
Presença de complicações outras (retinopatia, neuropatia, DE), duração da doença longa (18 
anos); achados descritos na microscopia são compatíveis com o diagnóstico de nefropatia 
diabética. (0.3) 
 
2 - Com proteinúria >1 g e elevação da creatinina, sugere-se PA < 130 × 80 mmHg, exceto se 
hipotensão, piora da função renal, onde a meta seria  < 140 × 90 mmHg. (0,4) 
 
3 – (mínimo três) Idade, dislipidemia, insuficiência renal, obesidade, fármacos anti-hipertensivos 
(diuréticos) – (0,3)    


