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EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - 2015

2º Dia – 24/05/2015
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

mas poderá levar o caderno de ontem após concluir

eliminação deste concurso.

esta prova.

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 por minuto.
BOA PROVA

pois apenas o que estiver escrito neste espaço é que
será considerado na correção.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______ ______ ______ ______
NOME:___________________________________________________________________________
ASSINATURA:___________________________________________________________________
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CASO 1
Paciente sexo feminino, 65 anos, em tratamento com alendronato para osteoporose há 9
anos, iniciou com dor em face lateral da coxa direita há 1 mês, cuja radiografia mostrou a
imagem abaixo (Figura 1A). Há 2 dias sofreu fratura espontânea diafisária no fêmur direito,
necessitando de fixação cirúrgica (Figura 1B). A paciente nega fraturas anteriores, usa
glicocorticoides crônico por artrite reumatoide, além de omeprazol, cálcio e Vitamina D.
Atualmente o menor T score é -1,8 na coluna lombar.









Figura 1- (A)Radiografia no momento da dor em face lateral da coxa D; (B) Radiografia pósfratura espontânea de fêmur D.
Pergunta-se
1) Qual é o diagnóstico o para o caso?

2) Cite 3 fatores agravantes para o desenvolvimento da fratura.

3) Quais são as características das radiografias que o fizeram pensar neste diagnostico?
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CASO 2
Mulher de 25 anos refere aumento progressivo do peso desde a infância. Com 6 anos de idade
iniciou quadro de asma brônquica, que persiste até hoje. Trata com beta2-agonista e, nas
crises, que ocorrem 1-2 vezes por mês, é medicada em pronto-socorro com corticoide
endovenoso, mantido por via oral por alguns dias ou semanas. A obesidade aumentou
quando começou a trabalhar e parou de fazer atividades físicas, o que coincide com a piora da
asma.
Ao exame: bom estado geral, corada, hidratada, eupneica. Peso 82 kg. Altura 1,60 m. IMC 32
kg/m2. Circunferência abdominal 99 cm. Sem outras alterações de exame físico.
Radiografia simples de tórax foi normal.
Pergunta-se:
1) Qual é a fisiopatologia da asma na obesidade (cite pelo menos 2 fatores)?

2) Como a asma pode levar a aumento do peso corporal?
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CASO 3
Paciente de 16 anos, sexo masculino, iniciou há 6 meses com um quadro de poliúria,
polidipsia, astenia intensa, náuseas, cefaleia, anorexia e emagrecimento de 11 Kg. História
médica pregressa sem particularidades, exceto por amigdalites de repetição na infância. A
mãe faz tratamento com levotiroxina por quadro de hipotireoidismo. Nega uso de
medicamentos. Exame físico normal, exceto pela presença de bradicardia e hipotensão
postural. Peso = 86 kg; Estatura = 1,75 cm; IMC = 28,1 kg/m2. Hemograma, glicemia,
creatinina, sódio, potássio e provas de função hepática normais.
Dosagens Hormonais:
FSH = 0,05 mUI/mL (VR: 1,6-8,0); LH = 0,03 mUI/mL (VR 1,5-9,3); Testosterona total = 11
ng/dL (VR: 166-877); Prolactina = 56,6 ng/mL (VR: 2,1-17,7); IGF-1 = 190 ng/mL (VR: 183731); TSH = 0,41 mU/L (VR: 0,4-4,5); T4 livre = 0,61 ng/dL (VR: 0,8-1,7).
Teste de Hipoglicemia Insulínica:
Basal

30’

60’

90’

120’

Cortisol (µg/dL)

4,6

12,4

19,7

10,1

6,3

GH (ng/mL)

0,4

0,9

1,2

1,7

0,9

Glicemia
(mg/dL)

88

50

32

70

73

Teste de Privação Hídrica (com administração de DDAVP 1 mg EV às 16 h):
8h

8-10 h

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-20 h

Osmolalidade Urinária (mOsm/kg)

350

402

385

375

318

650

Osmolalidade
(mOsm/kg)

289

285

290

295

297

290

Plasmática

RM crânio-encefálica, corte sagital: Lesão
homogênea de 1,0 cm envolvendo a haste
hipofisária e o recesso hipotalâmico do 3º
ventrículo, associada à outra lesão de 1,9
cm ocupando a cisterna pineal e dois focos
nodulares na face ependimária do corpo
caloso projetando-se em direção aos
cornos frontais.
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1) Com base nos achados do exame de imagem, responda:
a) Qual é a sua hipótese para o diagnóstico etiológico?

b) Qual exame você solicitaria na sequência?

2) No espaço abaixo, faça a receita de tratamento de reposição hormonal para o paciente,
indicando a posologia e via de administração dos medicamentos prescritos.
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CASO 4
Menino, 5anos e 6 meses. Mãe refere que
há 6 meses, procurou atendimento médico
queixando-se do pênis muito grande e de
aparecimento de pelos pubianos desde os
4 anos de idade. A criança media 120 cm e
pesava 23 kg. O médico que a atendeu
solicitou exames e idade óssea, que era de
7anos e 10meses e dosagem de 17-OHprogesterona que foi muito elevada. Este
prescreveu hidrocortisona manipulada
(comprimido de 4mg, 3 vezes ao dia), que a
mãe vem dando regularmente (SIC). Como
perdeu contato com o médico que a
atendeu e havia sido informada que a
criança necessitava de acompanhamento
pelo endocrinologista, procurou nosso
Serviço. Na história criança é filho único,
nasceu de parto normal a termo, pesou
3100gr
e
50
cm,
desenvolvimento
psicomotor normal, vacinação em dia. Na
história patológica pregressa, apenas um
episódio de diarreia que evoluiu com
desidratação e necessitou internação.
Nega doenças graves na família. Mãe mede
160 cm e pai 175 cm. Ao exame físico
criança hidratada, corada, comportamento
adequado à idade cronológica. Estatura
122 cm, peso 26,0 kg. Tireoide palpável de
tamanho normal. Ausculta cardíaca e
pulmonar normal. Palpação abdominal
indolor sem visceromegalias. Genitália e
pelos pubianos grau 3 de Tanner (G3P3),
pênis com 8 cm de comprimento,
testículos com 5mL bilateralmente.

1 - Qual(is) a(s) hipótese(s) diagnósticas?

2 – Cite 4 exames que são úteis para o diagnóstico e acompanhamento.

3 – Considerando as hipóteses diagnósticas, quais são as condutas terapêuticas para este
caso?
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CASO 5
Mulher, 60 anos, foi submetida a exame de ecografia com doppler para vasos do pescoço por
orientação do cardiologista. Durante o exame, o radiologista observou nódulos na glândula
tireoide e orientou-a a procurar um endocrinologista. Paciente hipertensa, em uso diário de
80 mg de valsartana e 12,5 mg de hidroclorotiazida, sem outras morbidades associadas. Na
consulta encontrava-se normotensa e com aumento de volume em lobo esquerdo de tireoide
de aproximadamente 1,5 cm, móvel. A dosagem de TSH estava normal e na ecografia de
tireoide apresentava um nódulo em terço superior do lobo esquerdo medindo 1,3 x 1,7 x 1,4
cm (Figura). O lobo direito e o istmo não apresentavam alterações. Realizou punção com
agulha fina guiada por ecografia, cujo laudo anátomo-patológico foi categoria IV da
classificação de Bethesda.

PERGUNTAS
1 – Descreva três características ecográficas do nódulo consideradas suspeitas para
malignidade.

2 – O que quer dizer categoria IV da classificação de Bethesda no laudo citopatológico?

3 – Qual o risco de malignidade categoria IV de Bethesda?

4 – Qual a conduta recomendada?
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CASO 6
Paciente do sexo feminino, 76 anos, portadora de Bócio Multinodular (BMN) há cerca de 20
anos. Apresentou fibrilação atrial (FA) paroxística há 5 anos, com piora nos últimos 6 meses,
sendo tratada inicialmente com amiodarona EV e atenolol e atualmente somente com
amiodarona. Refere diagnóstico pregresso de osteoporose, sendo que há cerca de 3 anos teve
fraturas de colo de fêmur esquerdo e direito num curto intervalo de tempo. Menopausa há 25
anos, em uso de cálcio e alendronato de sódio.
Ao exame físico apresentava PA = 130/80 mmHg, FC = 68 bpm (regular), peso = 60 Kg e
tireoide multinodular, aumentada 3 vezes.
Exames laboratoriais: T3 total = 117 ng/dL, T4 total = 18,7 µg/dL, T4 livre = 2,9 ng/dL, TSH
= 0,006 mUI/L e ATPO = 247,8 (VN < 35). Ecocardiografia com discretos refluxos em válvulas
aórtica e mitral. Ecografia cervical com tireoide bocelada, mergulhante, heterogênea e
multinodular, volume = 94 mL.
Cintilografia de tireoide com iodo mostrou captação normal.
1) Qual é o seu o diagnóstico? Explique os critérios que o fundamentam.

2) Explique as alternativas terapêuticas?
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CASO 7
Mulher, 59 anos, hipertensa desde os 35 anos em tratamento com enalapril e
hidroclorotiazida, realizou ecografia abdominal para investigação de litíase biliar,
evidenciando-se lesão adrenal direita. Solicitada tomografia computadorizada de adrenais, a
mesma revelou lesão de 5,8 x 4,2 x 3,2 cm em adrenal direita (Figura), com 35 HU, captação
irregular de contraste, com 70 HU em fase arterial pós-contraste e 60 HU 10 minutos após
(“washout”).

1 – Considerando os achados clínicos e tomográficos, qual é o diagnóstico mais provável e
qual os elementos que embasam de sua suspeita?

2 – Qual investigação laboratorial que você recomendaria para o caso?
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CASO 8
Homem, 25 anos, procura o pronto
socorro por dor na região superior do
abdômen com piora progressiva, que se
tornou constante. A dor irradia para a
região das costas e piora minutos após
comer, principalmente com alimentos
gordurosos. Nos últimos dias apresenta
também náuseas e vômitos.
Nega diabetes e colelitíase. Não usa
nenhuma medicação. Nega etilismo.
Exame
físico:
Bom
estado
geral,
desidratado +/4, com pequenas placas
firmes róseo-alaranjadas nos membros
superiores, nádegas e membros inferiores
(Figura) e região dorsal, além de
hepatoesplenomegalia.

O paciente traz exames que mostram
função tireoidiana e renal normais, e
sorologia para o HIV negativa.
Foram colhidos exames para dosagem de
amilase,
lipoproteínas,
glicemia
e
hemograma. Após algumas horas da
coleta, formou-se uma camada na fração
superior do tubo (Figura).

Perguntas:
1 – Qual o nome da alteração dermatológica?

2 - Na classificação de Frederickson, considerando a dislipidemia como causa da pancreatite,
quais os tipos de hiperlipidemia esta paciente poderia ter?

3 – Quais as possíveis alterações genéticas familiares poderiam causar este quadro?
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CASO 9
Homem, 55 anos, com obesidade desde o
nascimento, com diagnóstico de diabetes
há 10 anos, em uso de metformina e
gliclazida em doses máximas e insulina
NPH
60
U/dia.
Refere
inúmeros
tratamentos com endocrinologistas, com
dificuldade para perder peso mesmo com
uso de medicações. Nega uso de álcool ou
drogas.
Ao exame físico, apresenta-se em bom
estado
geral,
hidratado,
eupneico,
normotenso, com acantose nigricans ++/4
no pescoço, peso de 140 kg, estatura de
1,70 m, IMC = 48,4 kg/m², sem outras
alterações.
Dentre os exames laboratoriais solicitados,
destacam-se a glicemia de jejum de 240
mg/dL, hemoglobina glicada de 8,5%,
peptídeo C de 6,5 ng/mL, além de TGO 55
UI/l (<35), TGP 59 UI/l (<35), GamaGT
150 UI/l (<70). As sorologias para hepatite
viral são negativas.
O paciente foi submetido à cirurgia
bariátrica ilustrada ao lado.
No 1º dia de pós-operatório o paciente
apresentou completa normalização dos
níveis glicêmicos em jejum e pós-prandiais
e uma hemoglobina glicada colhida 4
meses depois da operação foi de 6,0%.
Responda:
1) Em que ajuda dosar o peptídeo C? Justifique sua resposta.

2) A qual cirurgia o paciente foi submetido?

3) Como manejar as drogas antidiabéticas no pós operatório imediato?

4) Cite 3 mecanismos que podem explicar a rápida melhora do diabetes no pós-operatório.
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CASO 10
Homem, 62 anos, diabético tipo 1 desde os 30anos, em uso de insulina NPH 42U/manhã e
24U/noite, insulina regular 6U antes de cada refeição principal, losartana 50mg/dia,
sinvastatina 20mg/dia. Refere nictúria, perda de peso (2 kg/3 meses, apesar de não modificar
a dieta), parestesias em extremidades, turvação visual. Ao exame físico: IMC 27,2kg/m2,
pressão arterial 145 x 85 mmHg, limitação da mobilidade articular em mãos (Figura 1) e
úlcera no pé direito (Figura 2). Traz exames laboratoriais: HbA1c 9,7%, glicemia de jejum 164
mg/dL.

Figura 1

Figura 2

1 – O exame de fundo de olho foi compatível com retinopatia diabética proliferativa. Quais
achados você esperaria encontrar neste exame (cite pelo menos 3)?

2 – O que significa a limitação da mobilidade articular mostrada na Figura 1?

3 – A úlcera mostrada na Figura 2 é predominantemente de origem vascular ou neuropática?
Justifique.

BOA PROVA!
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