EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - 2017

2º Dia – 06/05/2017
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 10 casos

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

clínicos. Confira-o e caso esteja incompleto, tenha

(duas horas e trinta minutos). Não haverá tolerância

qualquer defeito ou apresente divergência, comunique

para tempo adicional depois de decorridas as 2h30’.

ao aplicador da sala para que ele tome as providências

6. Quando terminar as provas, acene para chamar o

cabíveis.

aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES.

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

7. Você não levará este CADERNO DE QUESTÕES,

em modo silencioso. Mantê-lo ligado causará sua

pois ele será utilizado para correção.

eliminação deste concurso.
3. Identifique esta prova com seu NOME e NÚMERO

Abreviações utilizadas na prova: RM – ressonância

DE INSCRIÇÃO no espaço apropriado abaixo. Utilize

magnética; TC – tomografia computadorizada; VR –

caneta esferográfica grossa azul ou preta.

valor de referência; FC – frequência cardíaca; bpm –

4. As respostas deverão ser dadas no espaço específico,

batimentos

pois apenas o que estiver escrito neste espaço é que

Tolerância à glicose; US – Ultrassonografia.

será considerado na correção.

por

minuto;

TOTG

–

BOA PROVA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______ ______ ______ ______

NOME:___________________________________________________________________________

ASSINATURA:___________________________________________________________________
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QUESTÃO 1
Mulher, 18 anos, foi encaminhada ao endocrinologista pelo neurologista para investigação e
conduta. Conta que tem convulsões tônico-clônicas desde 4 anos de idade, que melhoram em
parte com anticonvulsivantes. Teve várias internações no passado por este motivo, em uso
atual de hidantoinatos e fenobarbital. Teve desempenho pobre na escola, dificuldade motora e
cãibras frequentes. Durante investigação das crises convulsivas refratárias ao tratamento o
neurologista deparou-se com uma dosagem de cálcio de 6,0 mg/dL (VR: 8,5 a 10,2 mg/dL) e a
seguinte TC de crânio (Figura 1).

Figura 1- Tomografia de crânio.
Pergunta-se:
1 – Sugira um possível diagnóstico e justifique.

Figura 2
2 - Se ao exame físico você constatasse encurtamento de metacarpos (como vistos na Figura 2
acima), qual seria o diagnóstico provável e como você esperaria que viessem os exames
laboratoriais para confirmação diagnóstica?
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QUESTÃO 2
Em um ambulatório de tireoide, foram atendidos os quatro pacientes abaixo. Sugira as
condutas iniciais em cada caso.

1 – Mulher, 18 anos, realizou US tireoide que mostrou nódulo 1,1cm, hipoecoico, sólido, com
microcalcificações centrais grosseiras. TSH = 1,2 (VR 0,4 a 4,0 mUI/L).
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2 – Mulher, 18 anos, realizou US tireoide que mostrou nódulo 2cm sólido, hipoecoico. TSH =
0,02 (VR 0,4 a 4,0 mUI/L) T4 livre = 1,9 (VR 0,7 a 1,8 ng/dL).
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3 – Homem de 45 anos, com nódulo 1,4cm em Lobo direito. Realizou PAAF que mostrou
resultado da citologia compatível com Bethesda V.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4 – Mulher de 25 anos, fez tireoidectomia total há 4 dias. Traz anatomopatológico: carcinoma
papilífero único, padrão histológico clássico, medindo 0,9 cm, sem invasão extratireoidiana e
sem linfonodos metastáticos.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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QUESTÃO 3
Maria das Dores da Silva, 32 anos, parda, veio à consulta encaminhada do neurologista.
Relata ser portadora de cefaleia frontal de longa data e, após começar a trabalhar como
contadora e passar horas em frente ao computador, apresentou intensificação do sintoma.
Realizou uma TC de crânio que detectou massa selar e suprasselar. A RM de sela túrcica
(Figura) confirmou o achado de uma massa selar com 2,6x3,0x2,0 cm com extensão
suprasselar e lateral, com invasão de seio cavernoso.
Relata irregularidade menstrual desde a menarca, sendo o último ciclo menstrual há 3 meses
e anteriormente teve períodos de amenorreia que variaram de 4 a 9 meses. Sem vida sexual
ativa. Sono e apetite preservados.
AP: Astigmatismo, usa lentes corretivas desde os 19 anos.
AF: Mãe e duas irmãs saudáveis. Pai hipertenso controlado com medicações.

RM sela túrcica: massa selar e suprasselar

Ao exame: Peso 49,5 kg, altura 1,56m IMC 20,3 kg/m2. Facies atípica, galactorreia à
expressão em pequena quantidade, bilateralmente. M5P5
Resultado de exames
Exame

Resultado

Valor de referência

Prolactina

570 ng/mL

2,5 a 20 ng/mL

LH

1,8 mU/mL

FSH

2,75 mU/mL

Estradiol

33 pg/mL

TSH

1,98 mUI/L

folicular 2,4 a 12 mU/mL
meio do ciclo14 a 80mU/mL
lútea1,0 a 12mU/mL
folicular 2,4 a 9,2 mU/mL
meio do ciclo 3,9 a13 mU/mL
lútea 0,6 a8 mU/mL
Folicular 19 a 144pg/mL
meio do ciclo63 a 313 pg/mL
lútea 55 a 214mU/mL
0,4 a 4 mUI/L

IGF-1

120 ng/mL

115 a 307 ng/mL

1) Que exames adicionais você solicitaria a esta paciente? Justifique cada solicitação.
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2) No espaço abaixo, faça a receita de tratamento para o paciente, indicando a posologia e via
de administração dos medicamentos prescritos.
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QUESTÃO 4
Susana, sexo feminino, 9 anos e 7 meses.
Queixa Principal. Baixa estatura.
Foi encaminhada pelo pediatra para avaliar crescimento. Mãe refere que a criança já nasceu
pequena, cresce, mas é sempre considerada “baixinha” em relação às meninas da mesma
faixa etária.
História Fisiológica. Mãe Gesta 5, Para 2, 3 abortos espontâneos, refere ter usado
gestadinona para manter a gestação. Criança nasceu de parto cesáreo, indicado por
sofrimento fetal, prematura, idade gestacional de 34 semanas, com 40cm e 1900g, chorou
logo ao nascer. Alta com 15 dias sendo submetida à fototerapia por icterícia. Sustentou
cabeça aos 2 meses, sentou aos 8 meses, engatinhou com 1 ano e 1 mês, falou com 1 ano e
andou com 1 ano e 3 meses. Vacinas em dia. Boa escolaridade.
História Patológica Pregressa. Varicela, parotidite, internada por hemorragia digestiva aos 2
anos e 11 meses, realizou cintilografia que não esclareceu a causa, sendo transfundida com 2
bolsas de concentrado de hemácias. Apresenta também dermatite atópica de difícil controle,
fazendo por vezes uso prolongado de corticoide
História Familiar. Mãe com 148 cm e Pai com165 cm, saudáveis. 1 irmão saudável de 6
anos.
História Alimentar. Leite materno exclusivo até os 6 meses, atualmente devido ao problema
dermatológico, restringe alimentos como leite, carne de boi, ovos, soja e outros.
Exame Físico: Alt. 112cm P. 20kg ambos abaixo do percentil 5(Figura 4.1) PA.120/70 mmHg
(manguito escolar)
Paciente com discreta ptose palpebral e dismorfias (Figura 4.1). Apresenta também palato
alto, unhas hiperconvexas e tireoide palpável de tamanho normal.
Ausculta cardíaca, aparelhos respiratório e digestivo: normais.
Aparelho gênito urinário. Lipomastia bilateral, Mamas 1, Pelos pubianos 2 (estadios de
Tanner), clitóris normal, ausência de pelos axilares.

Figura 4.1 – Gráfico de estatura e peso por idade
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1 - Qual a possível causa da baixa estatura?

2 – Que exames devem ser solicitados para iniciar a investigação endocrinológica?

3 – Considerando a sua hipótese diagnóstica. Qual a conduta terapêutica, discriminando dose
e forma de tratamento?
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QUESTÃO 5
Maria Lucia, 6 anos, vem para consulta com história de início de desenvolvimento mamário
há 4 meses. Nega pubarca.
Filha única, nascida de uma gestação sem intercorrências; seu parto foi a termo, cesárea,
com APGAR 9/9. Peso ao nascer: 3500g. Estatura ao nascer 49 cm. Amamentação exclusiva
até os 6 meses de vida.
Desenvolvimento neuropsicomotor foi normal. Nega patologias graves, internações ou
cirurgias.
Antecedentes familiares: Pai tem dislipidemia e tia materna portadora de hipotireoidismo.
Estatura da mãe: 155 cm. Estatura do Pai: 165 cm.
Ao exame físico: fácies atípica, normocorada.
Peso no percentil 25 e estatura no percentil 50. Mamas M2. Ausência de pelos pubianos.
PERGUNTAS
1 – Que exames você solicitaria para investigação diagnóstica dessa paciente?

2 – Que resultados dos exames solicitados confirmariam o diagnóstico de puberdade precoce
central?

2) No espaço abaixo, faça a receita de tratamento para o paciente, indicando a posologia e via
de administração dos medicamentos prescritos.
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QUESTÃO 6
Um paciente de 64 anos procura o endocrinologista devido a repetidos episódios de
hipoglicemia sintomática. Nega história de diabetes e relata que os episódios ocorrem em
qualquer momento do dia, incluindo a madrugada. Por orientação de um amigo, comprou um
glicosímetro e conseguiu identificar diferentes valores de glicemia capilar em diferentes
momentos do dia: 44, 38 e 27 mg/dL (sempre com sintomas). O paciente já tem os seguintes
exames, coletados após 12 horas de jejum: Glicose = 34 mg/dL; Insulina = 14,7 mUI/L (VR
2,5 a 25 mcUI/mL) e Peptídeo C = 7,4 ng/mL (VR 1,1 a 4,4 ng/mL). Já realizou
ultrassonografia, tomografia computadoriza e ressonância magnética de abdômen, sempre
com exames normais. Sobre este caso, responda:
1 – Cite 02 exames de imagem que podem ser solicitados para tentar localizar a lesão deste
paciente.

2 – O paciente realizou um teste de estímulo seletivo com gluconato de cálcio, com o
resultado abaixo. Interprete o exame.

2) O paciente foi submetido a procedimento cirúrgico, porém permaneceu com episódios de
hipoglicemia e exames laboratoriais similares ao pré-operatório. Cite dois medicamentos para
o tratamento deste paciente e explique os possíveis mecanismos de ação de cada um.
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QUESTÃO 7
Paciente feminina, com 37 anos de idade vem a consulta por ganho de peso (mais de 10 kg),
hirsutismo, acne, irregularidade menstrual e hipertensão arterial. Ao exame apresenta IMC
28 kg/m2, com fácies de lua cheia, giba e obesidade centrípeta, índice de Ferriman de 12 e
atrofia muscular de extremidades. Não trouxe exames laboratoriais, mas já fizera o exame
abaixo para avaliação diagnóstica.

1 – Quais os exames que você solicitaria para esclarecimento diagnóstico?

2 – Considerando os achados radiológicos acima, quais são suas hipóteses diagnósticas para
o caso?

3 – A dosagem de ACTH foi repetidamente elevada. Qual é sua conduta neste momento?
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QUESTÃO 8
Paciente masculino, 22 anos de idade,
estudante, de descendência libanesa,
fisicamente ativo. Há 2 anos, o paciente
procurou um reumatologista devido a um
espessamento do tendão de Aquiles, que
começou há 6 anos (Figura).

Não
foram
solicitados
exames
complementares para a queixa principal,
dizendo se tratar de uma tendinite e
indicando anti-inflamatórios, suspensão
temporária da atividade física e tratamento

com fisioterapia, mas solicitou alguns
exames laboratoriais e encaminhou para o
endocrinologista
devido
a
colesterol
elevado: colesterol total 340 mg/dL, HDL
40 mg/dL, LDL 272 mg/dL e triglicerídeos
140 mg/dL.
Refere
que
tem
uma
alimentação
balanceada, nunca fumou, não usa
medicamentos e há 4 anos pratica corrida
regularmente (10 km em 1 hora, 5 dias por
semana).
O avô paterno, o pai e um tio paterno
apresentaram infarto do miocárdio antes
dos 55 anos de idade.
O exame físico foi normal, sem outras
alterações além do espessamento difuso e
bilateral do tendão de Aquiles, indolor à
movimentação e à palpação. O IMC foi 21
kg/m², a PA 120 x 85 e a FC 60 bpm.
Após avaliação da estratificação de risco, o
endocrinologista iniciou tratamento com
reforço das medidas de estilo de vida
(inclusive com manutenção da corrida) e
introdução de rosuvastatina 40 mg. Após
3 meses, o LDL era 149 mg/dL.
Atualmente o endocrinologista pretende
associar à estatina um tratamento
injetável recentemente lançado para esta
doença.

Perguntas:
1 – Qual é a causa do espessamento do tendão do paciente? É possível que ocorra a regressão
do espessamento do tendão?

2 – Qual é a provável dislipidemia do paciente?

3 – Qual é a nova classe de remédios que o endocrinologista pretende prescrever e qual o
mecanismo de ação desses medicamentos?
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QUESTÃO 9
Identificação: MJO, 46 anos, feminina, caucasiana, empresária, casada.
Queixa principal: fogachos.
Refere fogachos iniciados há 1 ano e meio, com piora nos últimos 6 meses, interferindo muito
na rotina de trabalho. Apresenta ressecamento vaginal e dispareunia. Eventuais períodos de
labilidade emocional. Queda leve de libido neste último ano.
Pai faleceu por Acidente Vascular Cerebral aos 68 anos de idade (era hipertenso e fumante).
Mãe tem 72 anos e trata hipertensão arterial sistêmica e osteoporose. Tia materna com
história de câncer de mama aos 68 anos de idade.
Menarca aos 13 anos. Gesta 2 Para 2. Laqueadura tubária aos 35 anos. Última menstruação
há 14 meses. HAS em tratamento com losartan 50 mg/dia.
Nega tabagismo e ingestão alcoólica. Faz exercícios regulares 4 vezes por semana e segue uma
dieta equilibrada.
EXAME FÍSICO:
Altura: 1,65 m
Peso: 67,8 kg
IMC: 24,9 kg/m2
Cintura: 80 cm
PA: 120 x 80 mmHg (deitada) e 120x80 mmHg (em pé)
Pulso: 72 bpm
Ausculta cardiopulmonar e abdome sem particularidades
Palpação da tireoide normal
EXAMES COMPLEMENTARES:
Laboratório:
Hematócrito: 38%
Leucócitos 6.790/mm3
Glicemia de jejum: 97 mg/dL
HDL-colesterol: 49 mg/dL
Triglicerídeos: 165 mg/dL
TSH: 1,62 mUI/L (VR: 0,4-4)
Estradiol: 31,7 pg/mL

Hemoglobina: 12,0 mg/dL
Plaquetas 215.000/mm3
Colesterol total: 188 mg/dL
LDL-colesterol: 106 mg/dL
TGO e TGP normais
T4 livre: 1,1 ng/dL (VR: 0,8-1,9)
25 OH Vitamina D: 32,4 ng/mL

Imagem:
Colpocitologia oncótica: inflamação moderada. Negativo para neoplasia.
Densitometria óssea ( T-score):
L1-L4:
- 1,1 DP
Colo do Fêmur: - 0,9 DP
Fêmur Total:
- 0,8 DP
US transvaginal: útero com mioma de 1,5 cm e ovários normais. Espessura endometrial 3
mm.
Mamografia bilateral digital: cisto de 0,9 cm em quadrante superior esquerdo da mama
esquerda, sem microcalcificações – BiRads 2 (presente no exame de 1 ano atrás).

Responda:
1 – A paciente já está na menopausa? Como se realiza este diagnóstico?
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2 – Levando em consideração a história familiar, a queixa principal e a densitometria óssea da
paciente, faça uma receita com o tratamento para a suspensão dos fogachos.

3 – Como deve monitorizar este tratamento?
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QUESTÃO 10
Em um ambulatório de diabetes, foram atendidos os cinco pacientes abaixo. Sugira as
modificações necessárias em relação ao tratamento para a hiperglicemia adequado a cada
uma das situações. Considere que todos os pacientes fazem a dieta adequada e praticam
exercícios regularmente, conforme recomendado.
1 – Mulher, 58 anos, assintomática, obesa (IMC = 32 kg/m2) e hipertensa, traz resultado de
TOTG (75g): 1º - Glicemia de jejum = 120 mg/dL e 2h após 75g de glicose = 221 mg/dL;
HbA1c = 6,7%. TGO (AST), TGP (ALT) e creatinina normais.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2 – Homem de 55 anos, hipertenso e dislipidêmico, foi submetido a angioplastia com
colocação de stent farmacológico há 02 anos. Portador de diabetes mellitus há 10 anos, vem
ganhando peso desde o ano passado, atualmente com IMC 32,5kg/m2. Está em uso de
metformina 850 mg 2 vezes ao dia e glibenclamida 5 mg - 04 comprimidos ao dia. Exames:
glicemia de jejum = 65 mg/dL, glicemia pós-prandial = 190 mg/dL, HbA1c = 8,2%.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3 – Homem de 65 anos, com diabetes mellitus há cerca de 15 anos, mieloma múltiplo com
doença renal crônica em tratamento conservador e insuficiência cardíaca em uso de
linagliptina 5 mg/dia. IMC = 22,7 kg/m2. Exames: Glicemia de jejum = 153 mg/dL, HbA1c =
8,7%, creatinina 1,8 mg/dL. TFG (CKD-EPI) = 38,6 ml/min.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4 – Mulher de 25 anos, com diabetes mellitus tipo 1 há 15 anos, em uso de insulina
degludeca à noite e insulina lispro antes das refeições. Vem pra consulta com teste de
gravidez positivo. IMC 21,1 kg/m2. Exames: Glicemia de jejum = 95 mg/dL, HbA1c = 7,2%.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5 – Mulher de 68 anos, com síndrome do intestino irritável, osteoporose e diabetes mellitus
há 8 anos. IMC = 22 kg/m2. Em uso de metformina XR 1000mg ao dia. Exames: glicemia de
jejum = 99 mg/dL; glicemia 2horas após café = 251 mg/dL; HbA1c = 8,2%.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

BOA PROVA!
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