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 EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - 2016  

  2º Dia – 15/05/2016  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 causará sua 
eliminação deste concurso. 
3. Identifique esta prova com seu NOME e NÚMERO 
DE INSCRIÇÃO 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. 

BOA PROVA

 
 
 
  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______  ______  ______  ______ 
 
  NOME:___________________________________________________________________________ 
 
  ASSINATURA:___________________________________________________________________
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 CASO 1 
 
Mulher, 69 anos, branca, há cerca de 6 meses quebrou o “punho” esquerdo após queda da 
própria altura, sendo necessária correção cirúrgica. Há 1 ano havia quebrado o outro 
antebraço, após queda semelhante. Realizou, a pedido da sua endocrinologista, uma 
densitometria óssea, mostrada a seguir. Hemograma, creatinina, PTH, calcemia, fosfatase 
alcalina, TSH, calciúria de 24 horas, eletroforese de proteínas são normais. Dosagem de 25-
OH-vitamina D é 13 ng/dL. Peso 46 kg, altura 1,58m, IMC 18,7 kg/m2. 
  

    

      
Responda as questões abaixo: 
 
1) O resultado veio sem o laudo. Como voce laudaria este resultado?  Por quê? 
 
            
 
            
 
            
 
2) Qual é sua proposta de tratamento para essa paciente? 
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A menopausa foi aos 48 anos e nunca fez reposição hormonal; gesta II, para II.  Em uso de 
metformina 850 mg 2 vezes/dia (tolerância diminuída à glicose) e hidroclorotiazida 25 mg/dia 
(hipertensão arterial).  Toma 1 xícara de leite ao dia, não pratica atividades físicas com 
regularidade. Nega outras fraturas ou litíase renal ao longo da vida. É tabagista 1 maço/dia 
há 40 anos. A mãe faleceu aos 82 anos em consequência de uma fratura de quadril.  
 
3) Baseado neste relato, como você interpretaria o risco de fratura desta paciente? Justifique. 
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
 
 
4) Se fosse iniciado bisfosfonato, segundo as novas recomendações sobre seu uso, como você 
planejaria este tratamento para evitar as fraturas atípicas de fêmur? 
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CASO 2 
 
Mulher de 55 anos, desempregada, refere que apresentava peso normal de menos que 60 kg 
até gestação aos 35 anos de idade, quando aumentou cerca de 20 kg. Não conseguiu retornar 
ao seu peso prévio e vem apresentando ganho progressivo de peso desde então.  
A menopausa foi há 5 anos, quando já estava com 87 kg (IMC ~34 kg/m²), quando foi 
diagnosticada hipertensão arterial e iniciado tratamento. Há quatro anos procurou 
tratamento visando à perda ponderal, sendo indicadas mudanças de estilo de vida e prescrita 
sibutramina com elevação de pressão arterial e aumento de frequência cardíaca, sendo na 
avaliação do médico assistente, contraindicada a medicação.   
Houve aumento progressivo do peso com desenvolvimento progressivo de sintomas de 
sonolência diurna, adinamia, capacidade física diminuída e cefaleia matinal.  
Diz não se pesar há muito tempo, mas há cerca de 2 anos recorda que estava com mais que 
110 kg. 
O companheiro, presente à consulta, refere roncos na maioria das noites, com intensidade 
elevada, mas nega apneias (ou seja, não presencia períodos de silêncio entre os roncos). 
Antecedentes Familiares – mãe obesa falecida de AVC aos 60 anos, pai obeso falecido de 
infarto aos 64 anos, 2 irmãs obesas mais novas, com sobrepeso, mas com ganho progressivo 
de peso.  
Exame Físico – Bom estado geral, corada, hidratada, eupneica. Peso 132 kg. Altura 1,60 m. 
IMC 51,5 kg/m2. Circunferência abdominal 120 cm. Circunferência do quadril 125 cm. 
Acantose em região cervical, ++/4.  PA 130 x 80 mmHg.  Pulso 96 bpm. 
À polissonografia, presença de índice apneia-hipopneia de 29 por hora, com 29 hipopneias e 0 
apneia. 
 
Pergunta-se: 
1) Além da obesidade e hipertensão, qual o diagnóstico da paciente? 
 
            
 
 
2) Quais são as propostas terapêuticas para essa paciente?  
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CASO 3 
 

Paciente de 18 anos procurou sua assistência referindo ganho de 25 kg no último ano, 
associado a fadiga, fraqueza muscular, cefaleia pulsátil em hemicrânio esquerdo e dispneia 
aos pequenos esforços. Ao exame, além das características mostradas na foto, estava 
hipertensa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trazia os seguintes exames: 
Cortisol sérico basal = 53 µg/dL (VR 5 a 25 µg/dL) 
Cortisol salivar noturno (2 amostras): 0,45 e 0,57 µg/dL (VR < 0,35) 
Cortisol sérico após supressão noturna com 1 mg de dexametasona: 12,1 µg/dL 
Cortisol livre urinário (3 amostras): 428, 452 e 612 µg/24 horas (VR 28,5 a 213,7) 
 
 
1) Qual exame está indicado como próximo passo na investigação diagnóstica dessa paciente?  
 
            
 
 
Na sequência, após realização de provas hormonais e exames de imagem, a paciente acabou 
sendo submetida a um cateterismo bilateral de seio petroso inferior (CBSPI) com amostras de 
sangue coletadas antes (basal) e após 10 µg EV DDAVP para dosagens de ACTH (pg/mL), cujo 
resultado segue abaixo: 
 
Amostra Seio Petroso Direito Seio Petroso Esquerdo Veia Periférica 
Basal 727 517 61,4 
3 minutos 1547 1174 70 
5 minutos 981 932 51,9 
10 minutos 878 385 69,8 
 
 
2) De acordo com a interpretação do CBSPI, qual o seu diagnóstico? 
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A paciente foi submetida a tratamento cirúrgico, e embora tenha tido melhora clínica, foram 
obtidos os seguintes exames laboratoriais realizados 18 meses após a cirurgia (sem uso de 
medicações): 
Cortisol salivar noturno (2 amostras): 0,38 e 0,41 ug/dL (VR < 0,35) 
Cortisol sérico após supressão noturna com 1 mg de dexametasona: 5,1 ug/dL 
Cortisol livre urinário (2 amostras): 220 e 278 ug/24 horas (VR 28,5 a 213,7) 
Você decide iniciar tratamento medicamentoso. 
 
3) Faça a prescrição do tratamento farmacológico para essa paciente, disponível em nosso 
meio: 
a) com uma droga adrenolítica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) com droga de ação direta no adenoma hipofisário 
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CASO 4 
 
Menino com 2 anos e 6 meses foi levado para consulta médica com queixa que desde os 6 
meses de vida a mãe notou que ele crescia menos que seu irmão gêmeo.  
A gestação fora gemelar, espontânea, sem intercorrências, sem uso de drogas e/ou 
medicamentos. Parto cesáreo com 38 semanas. Peso ao nascer: 2935g; Comprimento ao 
nascer: 46 cm (irmão: peso ao nascer 2950g; comprimento ao nascer 48,5cm). Ambos com 
Apgar 9/9 e alta hospitalar com 4 dias após parto. Desenvolvimento: sentou aos 6 meses, 
andou com 1 ano, iniciou a fala com 1 ano e 5 meses. Ingesta adequada de líquidos e 
nutrientes. Vocabulário um pouco atrasado em relação ao irmão. Iniciando controle 
esfincteriano. Evacua dia sim, dia não. 
Foi internado com 1 ano e 3 meses por apresentar uma crise convulsiva, sendo avaliado por 
imagem, RM do encéfalo e sela turca, que se encontrava sem alterações. Foi medicado com 
fenobarbital, do qual vem fazendo uso em doses regressivas. 
Antecedentes familiares: Pais saudáveis (Pai com 175 cm e Mãe com 160 cm), mas possui 
familiares com baixa estatura. Refere casos de diabetes tipo 2 e doença da tireoide em avós 
maternos. 
Exame Físico: Altura: 72,2 cm, Peso: 9030g, voz de timbre alto, tireoide palpável e com 
tamanho normal, adiposidade no tronco. Aparelhos cardiovascular, respiratório e digestivo 
sem alterações Genitália masculina: G1P1, pênis com 2,3cm de comprimento, testículos 
palpáveis na bolsa escrotal com 3 ml bilateralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paciente 

Irmão 
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1) Qual(is) a(s) provável(is) etiologia(s) da baixa estatura?  
 
            
 
            
 
 
 
2) Solicite sequencialmente os exames hormonais necessários para o esclarecimento 
etiológico.  
 
            
 
            
 
            
 
            
 
 
 
3) Qual a cronologia de tratamento que deverá ser feita considerando a provável etiologia?  
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CASO 5 
 
O paciente da foto tem 48 anos e procurou atendimento médico devido à massa na parte 
lateral esquerda do pescoço demonstrada na Foto 1, à esquerda. Ele referiu na consulta que a 
lesão cresceu muito nos últimos meses. Ao exame, a massa tinha consistência firme, 
superfície irregular, mobilidade restrita, era indolor e, conforme visto na foto, ocupava a 
maior parte do compartimento lateral esquerdo do pescoço.  
A ecografia de região cervical evidenciou um nódulo de 1,4 cm no lobo esquerdo da tireoide e 
a punção com agulha fina (PAAF) desse nódulo foi compatível com carcinoma medular de 
tireoide (CMT). Outra PAAF revelou depósitos metastáticos em linfonodos cervicais esquerdos. 
O cirurgião relatou que a massa se estendia da parótida esquerda até a região supraclavicular 
esquerda (níveis II, III e IV) e estava aderida firmemente a estruturas do pescoço, sendo 
realizada tireoidectomia total com esvaziamento ganglionar de compartimento central (nível 
VI) e dos compartimentos laterais envolvidos.  
O estudo imunohistoquímico confirmou diagnóstico de CMT. A Foto 2, à direita, mostra o 
paciente na consulta após 3 meses da cirurgia. No exame físico não se identificavam 
linfonodos ou massas à palpação cervical.  
Os exames complementares, em uso de levotiroxina 100ug/dia, mostraram:  
TSH = 2,0 mU/L (VR 0,5-4,5); T4 livre = 1,4 ng/dL (VR 0,8-1,7);  
Calcitonina = 50 pg/mL (VR < 10) e antígeno carcinoembrionário (CEA) = 8 ng/mL (VR < 3). 
 

  
1) Qual seria seu próximo passo na abordagem desse paciente? 
 
            
 
2) Qual a meta de TSH para esse paciente? 
 
            
 
3) No seguimento do paciente, você solicita semestralmente dosagens de calcitonina sérica. 
Qual dado nestas dosagens é considerado de mau prognóstico na evolução da doença? 
 
            
 
Após 18 meses da cirurgia, o paciente retorna com os seguintes exames: TSH = 1,6 mU/L (VR 
0,5-4,5); T4 livre = 1,2 ng/dL (VR 0,8-1,7); tireoglobulina = 0,1 ng/mL; calcitonina = 450 
pg/mL (VR < 10) e CEA = 32 ng/mL (VR < 3). 
 
4) Cite quatro exames a serem solicitados para avaliar doença metastática: 
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CASO 6 
 
Menina, 3 anos e 2 meses de idade é trazida para consulta médica com queixa de perda de 
peso e agitação. Mãe refere que há cerca de 3 meses a filha não dorme direito e está 
emagrecendo apesar de comer bem. Nega uso de medicações. O pediatra achou que estava 
com olhos grandes e encaminhou ao endocrinologista.  
É filha única, nascida de parto normal, com peso ao nascer de 3.100g e comprimento ao 
nascer de 49 cm. Desenvolvimento neuropsicomotor normal. Até o momento não apresentou 
nenhuma doença que necessitasse de atendimento de urgência ou internação. 
Os pais são saudáveis, nega doenças graves na família. Quando questionada, refere que uma 
tia da criança tem problemas de tireoide, não sabe informar qual, mas realizará cirurgia.  
Ao exame físico apresentava estatura de 104 cm e peso 12 kg, com IMC 11 kg/m2 (<percentil 
3), pele de temperatura normal, hidratada e normocorada, frequência cardíaca era 100 bpm e 
a pressão arterial 90x50 mmHg. Apresentava discreta retração palpebral e assinergismo óculo 
palpebral. A tireoide era palpável, discretamente aumentada de volume. Restante do exame 
físico normal. Estadio de Tanner M1P1. A criança era agitada com dificuldade de ficar parada 
durante a consulta. 
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1) Qual é o diagnóstico etiológico provável? 
 
            
 
 
2) Para comprovar o diagnóstico, que exames devem ser realizados? 
 
            
 
            
 
 
3) Qual o tratamento ideal para esta paciente? 
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CASO 7 
 
Homem, 70 anos, ascendência italiana, refere dor no joelho direito de início há 7 anos. Já foi 
a vários médicos que diagnosticaram como artrose e vinha em tratamento com analgésicos e 
fisioterapia, mas sem melhora. Ao exame físico, joelho com aumento da temperatura, doloroso 
à movimentação, edemaciado (Foto 1). Traz os seguintes exames: cálcio 9,8 mg/dL, fósforo 
3,8 mg/dL, albumina 4,0 mg/dL, fosfatase alcalina 212 mg/dL (VR para adulto 30-120 U/L), 
hematócrito 42%, hemoglobina 13g/dL, leucócitos 7200/mL, glicemia 86 mg/dL. Foi 
realizada uma cintilografia óssea (Foto 2). 
 
 Foto 1 Foto 2 

1) Qual é o diagnóstico deste paciente? 
 
            
 
2) Qual é sua proposta terapêutica? 
 
            
 
3) Como acompanhar a eficácia terapêutica? 
 
            
 
4) Qual é o prognóstico da doença? 
 
            
 
            
 
              



TEEM 2016 

      SBEM     
  13 

CASO 8 
 
Mulher de 50 anos, sedentária e com sobrepeso, diabética e hipertensa há 8 anos, sem sinais 
clínicos de complicações microvasculares ou doença cardiovascular, em uso diário de 
metformina 1.500 mg, gliclazida 60 mg, captopril 75 mg e anlodipino 10 mg. Há 
aproximadamente 6 meses, além de orientações no sentido de mudanças de estilo de vida 
(redução de gordura saturada, trans e colesterol, aumento de fibras na dieta e aumento de 
atividade física), recebeu uma prescrição de rosuvastatina 40 mg após os resultados dos 
exames abaixo. 
Colesterol total 260 mg/dL 
HDL colesterol 45 mg/dL 
LDL colesterol 195 mg/dL 
Triglicérides 100 mg/dL 
Glicemia 105 mg/dL 
Hemoglobina glicada 6,9% 
 
Quatro meses depois iniciou quadro de fraqueza seguida de dor muscular intensa. Foram 
solicitados exames, que revelaram aspartato aminotransferase e alanino aminotransferase 
normais, mas com creatinoquinase (CK) de 1.450 U/L (valor normal de 26-140). Foi feita a 
hipótese diagnóstica de miosite por droga. 
Antecedentes Familiares – mãe diabética e dislipidêmica, falecida de infarto do miocárdio aos 
55 anos, pai saudável exceto por hipertensão. 
Ao exame físico, apresentava bom estado geral, normocorada, hidratada, eupneica. Peso 73 
kg. Altura 1,65 m. IMC 27 kg/m2. Circunferência abdominal 92 cm.  PA 130/85 mmHg. Pulso 
80 bpm. 
Perguntas: 
 
1) Qual o mecanismo de ação da droga hipolipemiante utilizada? 
 
            
 
            
 
2) Quais outras situações clínicas precisam ser investigadas que aumentam a probabilidade 
da ocorrência de miopatia por estatina? 
 
            
 
            
 
3) Diante da queixa de mialgia e da elevação da CPK, como você conduziria a 
hipercolesterolemia nesta paciente a partir deste momento?  
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CASO 9 
 
Paciente com 20 anos procura para consulta médica para avaliar irregularidade menstrual. 
Menarca aos 12 anos, ciclos sempre foram irregulares, com períodos de amenorreia de até 6 
meses. Queixa-se ainda de acne em face e colo e aumento de pelos em face, perimamilar e 
linha alba. Ganho de peso progressivo desde a adolescência, com dificuldade para manter 
dieta. Não faz atividade física, nega etilismo ou tabagismo. Tem vida sexual ativa e não deseja 
engravidar. Data da última menstruação há 5 meses. Ao exame: IMC 30 kg/m2. TA: 120x80. 
Acne ++/4+ em face e +/4+ em colo e dorso. Acantose Nigricans em região cervical e axilas 
++/4+ com acrocordons em região cervical. Hirsutismo presente em buço +/4+. Apresenta 
estrias brancas em abdome, cuja palpação é normal. Mamas e tireoide normais. 
 
Trazia essa ultrassonografia pélvica realizada um mês atrás: 
 

  
1) Cite 5 exames que devem ser solicitados para o diagnóstico, justificando o objetivo de 
solicitar cada um deles: 
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
            
 
 
2) Considerando que você fez o diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos, sugira 
opções de tratamento se: 
 
a) A paciente não deseja engravidar: 
 
                
 
            
 
 
b) A paciente deseja engravidar: 
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CASO 10  
Paciente sexo masculino, 67 anos, diabético tipo 2 há 18 anos e hipertenso há 10 anos, com 
histórico de retinopatia diabética proliferativa e parestesias em extremidades. Foi 
encaminhado pela nefrologia com queixas de plenitude gástrica pós-prandial e edemas 
repetidos em tornozelos e pés no último semestre. Referia também disfunção erétil (DE) sem 
melhora com uso de inibidores da fosfodiesterase tipo 5 (iF5). Estava em uso de insulina NPH 
28 UI/manhã e 14 UI/noite e insulina lispro 08 UI antes das refeições; losartana 100mg/dia; 
hidroclorotiazida 12,5mg/dia; anlodipino 10mg/dia; atorvastatina 10mg/dia; AAS 
100mg/dia.  
Realizou biópsia renal durante investigação na nefrologia que mostrou nódulos mesangiais, 
espessamento capilar difuso e glomeruloesclerose (Figura 1).  
Ao exame físico: IMC: 32 kg/m2, PA 150x90 mmHg. Apresentava edema em tornozelos e dorso 
dos pés mais intensos à direita, sem sinais flogísticos (Figura 2) e pulsos palpáveis 
bilateralmente.  

  Figura 1 Figura 2 
 
A avaliação laboratorial mostrou: colesterol total 240mg/dL; triglicerídeos 196mg/dL; HDL 25 
mg/dL; glicemia de jejum 148mg/dL; Hemoglobina glicada A1C 8,1%; Creatitina 1,6 mg/dL; 
Ureia 86 mg/dL; relação albumina/creatinina 3.920mg/g. 
 Em relação ao caso acima, responda:  
1- Qual a provável etiologia da doença renal nesse paciente? Justifique.  
 
            
 
            
 
            
 
 
2- Qual é a meta de pressão arterial (PA)? Justifique.  
 
            
 
            
 
            
 
 
3- Que outros fatores além do diabetes e da hipertensão podem contribuir para a disfunção 
erétil nesse paciente? (cite 3) 
 
            
 
            
 
             


