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P001. COMPOSIÇÃO CORPORAL E APTIDÃO FUNCIONAL 
MÍNIMA DE ESTUDANTES DE MEDICINA
Samuel Brito de Almeida1, Pedro Sabino Gomes Neto1, César 
Augusto Lima da Silva1, Virna Leal Fernandes1, Marcelino Bernardo 
de Franca Neto1, Jorge Henrique Cavalcante Tavares1, Virgínia 
Oliveira Fernandes1, Renan Magalhães Montenegro Júnior1

1 Endocrinor – Núcleo de Estudos em Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição 
do Nordeste Brasileiro

Introdução: A prática de exercício físico é tida como uma importante 
ferramenta na promoção de qualidade de vida e uma determinante 
no sucesso do tratamento e prevenção da obesidade. Uma boa 
aptidão física depende não somente de níveis de potência máxima 
aeróbica satisfatória, mas também de padrões apropriados de força e 
potência muscular, de flexibilidade e de composição corporal. Obje-
tivo: Este estudo objetivou avaliar a composição corporal (CP) e a 
aptidão funcional mínima (AFM) em estudantes universitários e sua 
possível associação. Métodos: Foi realizado um estudo transversal 
com acadêmicos da Faculdade de Medicina da UFC. A análise da 
CP foi realizada pela medida da circunferência cervical (CC), quadril 
(CQ) e abdominal (CA) e do peso (P). Quanto a AFM, dividiu-se a 
amostra entre os indivíduos que obtiveram notas máximas para sentar 
e levantar (G1) e aqueles que não obtiveram a nota máxima (G2). Os 
dados foram analisados com o auxílio do programa SPSS®, utilizan-
do-se para as comparações o T. Mann-Whitney (p < 0,05). Resulta-
dos: A amostra foi constituída de 64 estudantes de medicina do 2º e 
7º semestres. O G1 foi composto por 42 alunos, sendo 22 do 2º e 
20 do 7º semestre. Integraram G2 11 estudantes do 2º e 12 do 7º 
semestre. As médias de idade de G1 e G2 foram de 21,10 ± 2,63 vs. 
22,04 ± 2,54 anos, respectivamente, sem diferença significativa (p = 
0,156). As médias da CC, CQ, CA, P de G1 e G2 foram, respectiva-
mente, 42,71 ± 55,83 vs. 36,55 ± 6,13 cm; 100,13 ± 6,33 vs. 100,25 
± 21,44 cm; 79,06 ± 8.80 vs. 89,43 ± 17,03 cm; 65,84 ± 11.69 
vs. 79,67 ± 14,44 kg, com diferença significativa entre os grupos 
quanto a todos esses parâmetros (p = 0,013; 0,038; 0,001; 0,000, 
respectivamente). Conclusão: Embora a maioria dos estudantes ava-
liados tenha apresentado aptidão funcional mínima, muitos tiveram 
mau desempenho no teste sentar levantar, principalmente aqueles 
com maior peso, circunferência cervical, abdominal e de quadril. Tais 
dados sugerem a necessidade de ações efetivas para melhorar a apti-
dão física de estudantes de medicina e para prevenir a obesidade e 
distúrbios metabólicos relacionados. Palavras-chaves: Composição 
corporal, aptidão funcional mínima, estudantes de medicina.

P002. ALTERAÇÕES DO METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS 
E ASSOCIAÇÕES OBSERVADAS NA EMERGÊNCIA
Geiza Fernanda Filgueira Alcindo1, Felipe Sousa da Silva1, Maria 
Eliza Figueiredo Alcindo1, Danilo de França Virginio1, Guaracy 
Cavalcante de Albuquerque1, Iana Lícia Cavalcanti de Castro1, 
Jordana Alyrandra Farias de Melo1, Waléria Viana Ibiapina1, 
George Robson Ibiapina1, Rogério Alves de Santana2, Victor Regis 
Caroca3

1 Famene – Faculdade de Medicina Nova Esperança, 2 UFPB – Universidade 
Federal da Paraíba, 3 UFCG – Universidade Federal de Campina Grande

Introdução: O estudo avalia o comportamento do metabolismo dos 
carboidratos por medida de glicemia capilar em pacientes atendidos 
no Hospital Governador Flávio Ribeiro Coutinho, tendo como ob-
jetivo verificar associação a comorbidades, DM prévio, uso de insu-
lina, sulfonilureia ou biguanida e presença de sintomas de hipo ou 
hiperglicemia. Materiais e métodos: Entre junho e dezembro de 
2010, foram selecionadas fichas de atendimento, com registros de 
glicemia capilar pelo método de HGT, agrupando valores em inter-
valos de hipoglicemias, com HGT < 70 mg/dl, euglicemia entre 70 
e 180 mg/dl e hiperglicemias acima de 180 mg/dl. Relacionamos 

estes com idade, sexo, comorbidades, uso de insulina, sulfonilureia, 
metformina e sintomas de hipo ou hiperglicemia. Resultados: Dos 
421 pacientes, a idade média foi 62,41 anos, sendo 243 (57,7%) mu-
lheres. As faixas etárias com mais hipoglicemia, euglicemia e hiper-
glicemias são, respectivamente, 16 a 29 (18,5%), (70,4%) e 50 a 59 
(52,6%), p < 0,001; homens tiveram mais hipo e euglicemia (9,6% e 
50,6%) e as mulheres mais hiperglicemia (42,4%), p < 0,001, diabéti-
cos tiveram respectivamente 12%, 26% e 61,2% (p < 0.001); usuários 
de insulina 14,4%, 11,8% e 73,7% (p < 0,001); sulfonilureia 23,7%, 
15,8% e 60,5% (p < 0,001); metformina apenas euglicemia 27% e 
hiperglicemia 23%; sintomas de hiperglicemias obtiveram 1,8%, 7,3% 
e 90,8% (p < 0,001) e sintomas de hipoglicemia 34,3%, 62,8% e 
78% (p < 0,001); nas comorbidades essa sequência foi 6,5%, 53,8% 
e 39,6% (p < 0,028) de forma geral e, por afecção, hipertensão teve 
mais hipoglicemia 12,5%, etilismo euglicemia 86,5% e doenças pul-
monares mais hiperglicemias 50% (p < 0,056); glicemia média teve 
maior valor entre 50 e 59 anos 218,36 mg/dl (p = 0,008), no sexo, 
o feminino com 197,57 mg/dl (p = 0,049), diabéticos 232,68 mg/
dl (p < 0,001), uso de insulina, metformina e sulfonilureia respecti-
vamente 274,28 mg/dl, 260,43 mg/dl (p < 0,001), 260,43 mg/
dl (p = 0,122); sintomas de hiper e hipoglicemia respectivamente 
317,39 mg/dl e 84,01 mg/dl (p < 0,01). Conclusão: Os pacientes 
com hiperglicemias foram mulheres na quinta década, a maioria dia-
bética em uso de insulina e em associação com doenças pulmonares 
e sintomas de hiperglicemia; hipoglicemia foi frequente em homens 
entre 16 e 29 anos, hipertensos, diabéticos em uso de sulfonilureias 
e com sintomas de hipoglicemia. Homens entre 16 e 29 anos, não 
diabéticos e etilistas apresentaram-se euglicêmicos. Palavras-chaves: 
Diabetes mellitus, glicemia capilar, hipoglicemiante oral, insulina.

P003. ALTERAÇÕES VESTIBULARES EM PACIENTES COM 
SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP
Pedro Sabino Gomes Neto1, Vinicius Belchior Lima1, Ana Paula 
Dias Rangel Montenegro1, Virgínia Oliveira Fernandes1, Sawana 
Sampaio de Mesquita1, Renan Magalhães Montenegro1, Marcos 
Rabelo de Freitas1, Renan Magalhães Montenegro Júnior1

1 HUWC-UFC – Serviço de Endocrinologia Pediátrica, Serviço de Endocrinologia 
e Diabetes, e Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Walter 
Cantídio da Universidade Federal do Ceará

Introdução: A síndrome de Berardinelli-Seip (SBS) é uma doença 
autossômica recessiva caracterizada por grave resistência à insulina 
(RI) e pela ausência quase total de tecido adiposo subcutâneo. Está 
associada a complicações como diabetes, hipertrigliceridemia, estea-
tose e cirrose hepática e doença aterosclerótica prematura. Anor-
malidades no metabolismo da glicose, bem como as dislipidemias, 
têm sido associadas às síndromes vestibulares. Por se tratar de uma 
síndrome rara, existem ainda poucos estudos avaliando a prevalência 
de alterações do aparelho vestibular em pacientes com SBS. Obje-
tivo: Avaliar a prevalência de alterações vestibulares em indivíduos 
com SBS e comparar com a de pacientes com DM1. Métodos: Foi 
realizado o estudo da função vestibular pela vectoeletronistagmo-
grafia (VENG) em 24 indivíduos alocados em três grupos e pareados 
por idade, sexo e índice de massa corpórea, sendo 8 portadores da 
SBS (4 desses diabéticos), 8 com DM1 e 8 sem comorbidades (con-
trole). Resultados: Não houve diferença entre os níveis de glicemia 
de jejum e do colesterol total entre os grupos, porém naqueles com 
SBS os níveis de triglicerídeos eram mais elevados (p = 0,01) e os 
de HDL-c mais baixos (p = 0,004). Dos sintomas otoneurológicos, 
tontura foi a queixa mais significativa (p = 0,026), sendo mais preva-
lente na SBS. A VENG estava alterada em 5 (62,5%) indivíduos com 
SBS, em 4 (50%) com DM1 e em 2 (25%) controles (p = 0,339). 
Dos 5 indivíduos com SBS e VENG alterada, 4 (80%) eram diabé-
ticos. Quando relacionadas as queixas otoneurológicas às alterações 
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da VENG, observamos que, dos 5 indivíduos com SBS e exame ves-
tibular alterado, 3 (60%) referiram tontura. Já no grupo DM1, dos 
4 pacientes com alteração na VENG, apenas 1 (25%) apresentava 
essa queixa. No controle, embora 2 pacientes (25%) apresentassem 
alteração na VENG, nenhum tinha sintomas. Conclusão: Tanto os 
pacientes com SBS quanto os com DM1 apresentavam maior preva-
lência de alterações vestibulares, predominando no primeiro grupo. 
A dislipidemia mais frequente naqueles com SBS contribui para a hi-
pótese de que essa anormalidade esteja relacionada a vestibulopatias. 
Esses dados sugerem que pacientes com SBS devam ser submetidos 
à avaliação vestibular de rotina. Palavras-chaves: Síndrome de Be-
rardinelli-Seip, alterações vestibulares, lipodistrofia.

P004. ALTURA FINAL NORMAL ASSOCIADA A SINAIS 
CLÁSSICOS DE SÍNDROME DE TURNER EM UMA PACIENTE 
COM MOSAICISMO
Vanessa Leao de Medeiros1, Clarissa Beatriz Santos de Almeida1, 
Doron Reginatto1, Francisco Bandeira1

1 UED-HAM – Unidade de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Agamenon 
Magalhães

Introdução: A Síndrome de Turner (ST) ocorre em 1:2500 crian-
ças do sexo feminino nascidas vivas. Caracteriza-se pela monossomia 
total ou parcial do cromossomo X cujas características fenotípicas va-
riam conforme o grau de acometimento do cariótipo; 50% apresen-
tam o cariótipo 45X, os demais possuem o mosaicismo 45X,XX ou 
alterações estruturais que também fazem parte da síndrome como 
deleções e translocações. Alguns pacientes apresentam diagnóstico 
ao nascimento pela presença de edema em extremidades e pele re-
dundante em pescoço. Quando o recém-nascido não apresenta esses 
sinais, o diagnóstico é feito, em geral, na fase escolar e adolescência. 
A baixa estatura é o achado mais comum da Síndrome de Turner, 
está presente em todas as pacientes com monossomia do X e em mais 
de 96% dos casos de mosaicismos ou daquelas com cromossomo X 
estruturalmente anormal. A média de altura final esperada está entre 
143 e 147 cm em mulheres caucasianas não tratadas. Esse caso relata 
um caso incomum de paciente com ST e com estatura normal. Re-
lato de caso: TTMG, 18 anos, com queixa de amenorreia primária 
e hipodesenvolvimento mamário. Ao exame, observaram-se estádio 
puberal M2 P4, hipertelorismo mamário, esclera azul, prega epican-
tal, altura compatível com alvo genético (alt- 158 cm, TH- 160 cm); 
sem outros estigmas. Apresenta hipogonadismo hipergonadotrófico 
(FSH- 85,3; LH- 33,2; E2- 20,8); USG pélvica: útero de dimensões 
3,7 x 2,5 x 1,2 cm (vol: 5,9 cm 3) e ovários não visualizados. RNM 
de pelve - confirmando útero de dimensões infantis e ovários de 
dimensões reduzidas com tecido linear de baixo sinal à esquerda, 
videolaparoscopia: ovários em fita bilateralmente. Cariótipo: 46, X, 
t (X; 21) (q11; p11-1). Foi iniciada reposição estrogênica com estra-
diol 1 mg gel diariamente e progesterona micronizada 100 mg por 
7 dias a cada ciclo, com consequente aumento do volume mamário. 
Conclusão: Este caso ilustra uma apresentação incomum da disge-
nesia gonadal por anormalidades cromossômicas. Palavras-chaves: 
Estatura normal, síndrome de Turner, mosaicismo.

P005. ANÁLISE DO USO DE MEDICAÇÕES EM UMA AMOSTRA 
POPULACIONAL DE DIABÉTICOS ATENDIDOS PELO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL 
DO DIABETES EM MACEIÓ, ALAGOAS
Joyce Santos Nascimento1, José Anderson da Silva Cruz1, 
Francisco de Freitas Machado Netto1, Brenda Cavalcanti Costa 
Barros1, Mylena Lucena Couto1

1 UFAL – Universidade Federal de Alagoas

Introdução: Diabetes mellitus (DM) tipo 2 representa um grave 
problema de saúde pública, considerando-se o número crescente de 

pessoas acometidas e os riscos a que estão sujeitas. A abordagem te-
rapêutica dos pacientes diabéticos deve contemplar uma intervenção 
multifatorial intensificada visando atingir mudanças no estilo de vida 
associadas a medicações que permitam atingir as metas de hemoglo-
bina glicada, lipídios e pressão arterial e que tenham efeito positivo 
na proteção renal e no desfecho cardiovascular, como é o caso de as-
pirina, estatinas, inibidores de enzima de conversão de angiotensina 
(IECA) e bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II (BRA). 
Objetivos: Analisar as medicações mais utilizadas para tratamento de 
diabetes e hipertensão, em uma amostra populacional de usuários do 
Sistema Único de Saúde presentes em ação do Dia Mundial do Dia-
betes no ano de 2012, em Maceió, Alagoas. Métodos: Trata-se de um 
estudo transversal, descritivo e observacional desenvolvido a partir de 
dados coletados em uma amostra populacional de 125 pacientes em 
campanha do Dia Mundial do Diabetes 2012 em Maceió, Alagoas. 
Os pacientes foram submetidos a questionário que incluía: presença 
de diabetes e hipertensão arterial sistêmica, hábitos de vida, antece-
dentes cardiovasculares e medicações utilizadas, além do exame físico 
constituído pela aferição da pressão arterial, glicemia capilar e dados 
antropométricos. A análise estatística foi realizada pelo programa Epi 
Info versão 3.5.2. Resultados: A idade média dos participantes do 
estudo foi de 56,3 anos. Quarenta e nove entrevistados faziam uso 
de hipoglicemiantes orais. A metformina era utilizada por 44,89% e 
6,12% utilizavam glibenclamida. Considerando o total de entrevista-
dos, 8,8% faziam uso de insulina. Noventa e dois entrevistados faziam 
uso de anti-hipertensivos e alguns faziam uso combinado destes. Dos 
entrevistados, 35,87% relataram usar captopril, 35,87% faziam uso de 
hidroclorotiazida, sendo estes os fármacos principais, 15,21% faziam 
uso de enalapril, 11,95% faziam uso de losartana potássica, 14,3% pro-
panolol, 3,26% atenolol, 2,17% anlodipino. Do total de entrevistados, 
12,8% utilizavam AAS e 4,0% utilizavam sinvastatina. Conclusão: Este 
trabalho entra em acordo com a literatura quando conclui que, entre 
os hipoglicemiantes, a metformina é o mais utilizado. E, entre os anti
-hipertensivos, os IECA correspondem aos de maior uso, porém ain-
da existe uma baixa frequência do uso de estatinas, que possui efeito 
importante na redução de eventos cardiovasculares. Palavras-chaves: 
Diabetes, tratamento, hipoglicemiantes, anti-hipertensivos.

P006. ASSOCIAÇÃO DE CARCINOMA PAPILÍFERO E 
CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE – RELATO DE 2 CASOS
Christina Cavalcanti de Santana1, Lucio Vilar1, Patrícia Sampaio 
Gadelha1, Giulliana Nóbrega Guimarães1, Cyntia Chaves Gomes1, 
Ana Virgínia Gomes1, Frederico Rangel Filho1, Aline Maria C. de 
Siqueira1, Laís Lopes Dantas1, Daniela Barbosa S. L. Coelho1, Eliane 
Moura1, Renata Campos1

1 HC-UFPE – Serviço de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da UFPE

Introdução: Casos com simultaneidade de carcinoma medular e pa-
pilífero da tireoide são raros e até o momento só constam 71 casos 
descritos na literatura inglesa. Várias teorias a respeito dessa associa-
ção já surgiram, porém muitos autores acreditam se tratar apenas de 
coincidência. A série de casos a seguir mostra a associação de tais 
patologias em duas pacientes acompanhadas em nosso serviço. Re-
lato de caso 1: T.L.B.P., sexo feminino, 69 anos, natural de Iga-
rassu-PE, descobriu ser portadora de nódulos na tireoide em 2002, 
sendo submetida a uma tireoidectomia total em dois tempos e a um 
esvaziamento cervical no mesmo ano. O histopatológico revelou dois 
tumores na tireoide, um de 2,5 cm correspondendo a um carcino-
ma medular e outro de 0,5 mm que se tratava de um microfoco de 
carcinoma papilífero. O exame imuno-histoquímico foi positivo para 
calcitonina no tumor maior e positivo para tireoglobulina no micro-
carcinoma papilífero. Foi realizada radioiodoterapia com 100 mCi e 
a varredura pós-dose mostrou captação apenas sugestiva de restos ti-
reoidianos. Desde então, a paciente vem fazendo seguimento clínico, 
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sem recorrência dos tumores. Relato de caso 2: A.S.A., 37 anos, 
sexo feminino, natural e procedente de Sertânia-PE, notou aumento 
do volume cervical em 2005 e, na investigação, realizou-se PAAF em 
nódulo tireoidiano no lobo esquerdo cuja citologia foi sugestiva de 
carcinoma medular. A paciente foi submetida à tireoidectomia total 
com esvaziamento cervical do compartimento central e lateral esquer-
do. O histopatológico revelou carcinoma papilífero com metástases 
linfonodais. Realizou-se radioiodoterapia em 2006 com 150 mCi e 
a varredura pós-dose apenas mostrou restos tireoidianos. Exames la-
boratoriais: tireoglobulina (Tg) pré-dose de 22,9; TSH de 3,23 e 
anti-Tg > 3000. No seguimento, cursou com negativação do anti-Tg 
e também da Tg. Em 2010, uma USG cervical mostrou linfonodo-
megalia suspeita no nível IV e a PAAF foi sugestiva de carcinoma 
medular metastático. A revisão das lâminas do tecido tiroidiano e o 
esvaziamento cervical confirmaram a presença de um carcinoma me-
dular de 2,5 cm no lobo esquerdo e um microcarcinoma papilífero 
de 2 mm no lobo direito tireoidiano, além de metástase de carcinoma 
medular para 06/06 linfonodos cervicais do compartimento central. 
Palavras-chaves: Carcinoma papilífero, carcinoma medular, tireoide.

P007. ASSOCIAÇÃO ENTRE CARCINOMA PAPILÍFERO DE 
TIREOIDE E HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO – RELATO DE 
CASO
Aline Maria C. de Siqueira1, Lucio Vilar1, Patrícia Sampaio 
Gadelha1, Christina Cavalcanti de Santana1, Cyntia Chaves 
Gomes1, Ana Virgínia Gomes1, Giulliana Nóbrega Guimarães1, 
Frederico Rangel Filho1, Laís Lopes Dantas1, Daniela Barbosa S. 
Lopes Coelho1, Viviane Canadas1, Eliane Moura1, Vera Maria S. 
Gomes Ferreira1, Renata Campos1

1 HC-UFPE – Serviço de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da UFPE

Introdução: A associação entre carcinoma diferenciado de tireoide 
e hiperparatireoidismo primário (HPTP) tem sido motivo de mui-
tas discussões quanto à incidência e ao mecanismo fisiopatológico. 
Estudos têm investigado uma eventual relação causal entre HPTP 
e carcinoma papilífero de tireoide. Foram observadas também, em 
alguns estudos, maior frequência de multicentricidade e metásta-
ses cervicais nos carcinomas Relato de caso: Paciente masculino, 
65 anos, portador de carcinoma papilífero de tireoide localmente 
avançado, associado à metástase cervical, além de HPTP. O pacien-
te apresentava uma massa cervical volumosa, com maior diâmetro 
medindo 7 cm, localizada em região cervical anterior, deslocando 
a traqueia para a esquerda, a qual foi diagnosticada incidentalmente 
no ano de 2005 após realização de radiografia de tórax. Não havia 
queixas compressivas. Foi tentada ressecção com o objetivo de rea-
lizar tireoidectomia total, porém o procedimento não foi possível, 
devido à extensão da tumoração. O paciente foi submetido a três 
doses ablativas de radioiodoterapia na tentativa de redução do volu-
me tumoral, já que era a única opção terapêutica. Devido à impossi-
bilidade de ressecção do tumor, foi programada radioterapia externa 
local, com o objetivo de redução de seu volume, e, posteriormente, 
possibilidade de nova dose ablativa de radioiodo. Palavras-chaves: 
Hiperparatireoidismo primário, carcinoma papilífero de tireoide, as-
sociação

P008. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DOS FATORES DE 
RISCO CARDIOVASCULARES EM AMOSTRA POPULACIONAL 
DE USUÁRIOS DO SUS DURANTE CAMPANHA NO DIA 
MUNDIAL DO DIABETES 2012 EM MACEIÓ, ALAGOAS
Elizabeth Ferreira Freire1,2, Mylena Lucena Couto1,2, Renata Leonel 
Freire Mendes1,2, Brenda Cavalcanti Costa Barros1,2, Diego Augusto 
Medeiros Santos1,2, José Anderson da Silva1,2

1 UFAL – Universidade Federal de Alagoas, 2 SCMM - Santa Casa de Misericórdia 
de Maceió

Introdução: De acordo com o Consenso Latino-Americano de 
Obesidade, cerca de 200 mil pessoas morrem por ano devido a 

doenças associadas ao excesso de peso. Nos Estados Unidos, es-
tima-se que esse número seja de 300 mil pessoas. Essa patologia 
associa-se com grande frequência a condições, tais como dislipide-
mia, diabetes e hipertensão arterial, que favorecem a ocorrência 
de eventos cardiovasculares. No Brasil, os estudos epidemiológicos 
sobre a prevalência de obesidade são poucos, considerando-se a 
imensidão do problema. Objetivos: Avaliar o perfil antropométri-
co e fatores de risco cardiovascular em uma amostra populacional 
de usuários do Sistema Único de Saúde presentes em ação do Dia 
Mundial do Diabetes no ano de 2012, em Maceió, Alagoas. Méto-
dos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e observacional 
desenvolvido a partir de dados coletados em uma amostra popula-
cional de 123 pacientes em campanha do Dia Mundial do Diabetes 
2012 em Maceió, Alagoas. Os pacientes foram submetidos a ques-
tionário que incluía: presença de diabetes e hipertensão arterial 
sistêmica, hábitos de vida e antecedentes cardiovasculares, além do 
exame físico constituído pela aferição da pressão arterial, glicemia 
capilar e dados antropométricos como peso, altura, circunferência 
abdominal (CA) e circunferência do quadril (CQ). A análise esta-
tística foi realizada pelo programa Epi Info versão 3.5.2. Resul-
tados: Na amostra populacional, com idade média de 56,3 anos, 
foi encontrado um número de 95 hipertensos, dentre os quais 74 
mulheres e 21 homens. A média do IMC no sexo feminino nesses 
pacientes foi de 29,28 kg/h2, enquanto a de CA foi de 93,85 cm e 
a relação CA/CQ de 0,914. Para o sexo masculino, encontrou-se 
média do IMC, da CA e da relação CA/CQ iguais a 27,76 kg/
h2, 96,23 cm e 0,95, respectivamente. Dos entrevistados, 20,1% 
possuíam diabetes mellitus tipo 2. Do total de entrevistados, 10,6% 
relataram ser tabagistas, 34,1% afirmaram praticar exercício físico, 
64,2% apresentavam antecedentes cardiovasculares e 40% encon-
travam-se com sobrepeso ou obesidade. Conclusões: Este traba-
lho ilustra a importância de mudanças comportamentais e de estilo 
de vida em ambos os sexos, principalmente nas mulheres, que estão 
expostas à maior frequência de obesidade, sobretudo adiposidade 
abdominal. Palavras-chaves: Circunferência abdominal, circunfe-
rência do quadril, glicemia capilar, índice de massa corpórea, pres-
são arterial.

P009. AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO COM 
BISFOSFONATOS EM PACIENTES COM OSTEOPOROSE OU 
OSTEOPENIA
Josivan Gomes de Lima1, Lúcia Helena Coelho Nóbrega1, Yuri 
Galeno Pinheiro Chaves de Freitas1, Ana Emilia da Costa Lima 
Pinheiro1, Kennyo Estevao Fernandes Santos1, Deciara Jacome 
Mesquita1, Kallil Monteiro Fernandes1, Rodolpho Pinto de 
Mendonça1, Clementino de Faria Quinto1

1 HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes

Introdução: A osteoporose é uma doença crônica que demanda 
tratamento a fim de evitar fraturas e suas consequências, como 
internação hospitalar prolongada e morte. Os medicamentos mais 
usados para esse fim são os bisfosfonatos. A exigência posológica e o 
tempo prolongado de tratamento podem ocasionar baixa adesão ao 
tratamento, provocando diminuição da densidade óssea, maior risco 
de fraturas e maiores gastos para o serviço público. O objetivo do 
estudo foi avaliar a adesão ao uso de bisfosfonatos em pacientes com 
baixa densidade óssea e estabelecer a relação entre adesão e posologia 
medicamentosa (semanal vs. mensal). Material e métodos: Anali-
samos retrospectivamente prontuários de pacientes atendidos entre 
2006 e 2013. Foram incluídos pacientes com diagnóstico de os-
teoporose ou osteopenia e em uso de bisfosfonatos. Foram excluídos 
os que utilizaram outra medicação para tratamento de osteoporose. 
Foi considerado fim do uso de bisfosfonato quando houve alguma 
referência no prontuário de que o paciente parou de utilizar o me-
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dicamento ou quando o bisfosfonato foi substituído por outra classe 
medicamentosa. Utilizamos o programa SPSS 16.0 para análise esta-
tística. Resultados: Foram avaliados 216 casos (206 mulheres), com 
idade média de início de bisfosfonatos de 64,3 ± 10,9 anos e IMC 
26,4 ± 2,3 kg/m². A maioria dos pacientes tinha diagnóstico de os-
teoporose (84,7%). O alendronato foi o bisfosfonato mais utilizado 
(68,5%), seguido por risendronato (18,5%) e ibandronato (12,9%). 
Quanto à adesão medicamentosa, a maioria dos pacientes continuou 
o uso de bisfosfonatos (n = 130, 60,2%). Dos pacientes que pararam 
(n = 86, 39,8%), aproximadamente 20% reiniciaram posteriormente 
o uso da medicação. A principal causa da interrupção no uso do me-
dicamento foi o aparecimento de efeitos colaterais dos bisfosfonatos 
(8,3%). Quando relacionado nível de adesão medicamentosa com 
posologia mensal ou semanal, não houve significância estatística (p = 
0,26). Conclusão: O alendronato de posologia semanal foi o medi-
camento mais prescrito dentre os bisfosfonatos. Esperava-se que a po-
sologia mensal de bisfosfonato tivesse uma maior adesão comparada 
à semanal, porém, como o alendronato é ofertado a muitos pacientes 
gratuitamente, é possível que esse fato tenha interferido no resultado 
obtido. Apenas três em cada cinco pacientes que receberam uma pres-
crição de bisfosfonato mantiveram em longo prazo. Palavras-chaves: 
Adesão medicamentosa, osteopenia, osteoporose, posologia, risco de 
fraturas.

P010. AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO ESCORE FINDRISK 
EM UMA POPULAÇÃO ALEATÓRIA DURANTE CAMPANHA 
SOBRE DIABETES
Josivan Gomes de Lima1, Lúcia Helena Coelho Nóbrega1, Yuri 
Galeno Pinheiro Chaves de Freitas1, Ana Emilia da Costa Lima 
Pinheiro1, Kennyo Estevao Fernandes Santos1, Deciara Jacome 
Mesquita1, Kallil Monteiro Fernandes1, Rodolpho Pinto de 
Mendonça1, Clementino de Faria Quinto1

1 HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes

Introdução: O questionário do “FindRisk” foi desenvolvido para 
identificar os indivíduos com maior risco de desenvolver diabetes 
sem a necessidade do uso de testes laboratoriais. Objetivo: O ob-
jetivo do estudo é, de acordo com as variáveis do questionário, tra-
çar o perfil de uma amostra da população, relacionando-o com o 
risco de desenvolver diabetes. Materiais e métodos: Foi aplicado 
o questionário do FindRisk adaptado numa amostra da população 
durante uma campanha de orientação sobre diabetes. As variáveis 
idade, índice de massa corpórea (IMC), cintura, prática de atividade 
física, dieta, uso de medicamentos anti-hipertensivos, episódio de 
hiperglicemia prévio e história familiar positiva para diabetes foram 
utilizadas. A cada uma dessas variáveis foi atribuída uma pontuação, 
perfazendo um escore total máximo de 23 pontos. Foram excluídos 
os indivíduos com diagnóstico prévio de diabetes. Baseado na pon-
tuação, os entrevistados foram divididos em grupos de acordo com 
o risco de desenvolver diabetes em 10 anos: baixo risco (< 7 pon-
tos), moderado (7-14), alto (15-20) e muito alto risco (> 20). Os 
valores foram mostrados em formato de mediana e intervalo. A cor-
relação foi avaliada pelo coeficiente de Spearman (r). Resultados: 
A população total do estudo foi de 286 indivíduos (184 mulheres), 
com idade 45 (1,9-86) anos, IMC 25,1 (14,2-42,6) kg/m2, cintura 
86 (46-131) cm e glicemia capilar 90 (58-476) mg/dl. Os resulta-
dos referentes aos grupos estão expostos na tabela a seguir: 

A pontuação se correlacionou positivamente com idade (r = 0,58; 
IC: 0,49-0,66), IMC (r = 0,58; IC: 0,49-0,65), cintura (r = 0,62; 
IC: 0,54-0,69) e glicemia capilar (r = 0,28; CI: 0,15-0,39) (p < 
0,05). Não houve diferença da pontuação em relação ao sexo (9,3 
± 0,37 vs. 8,5 ± 0,48, p = 0,66). Conclusão: Observou-se que a 
maior parte da população estudada encontrava-se na faixa de mode-
rado risco e que o parâmetro que mais se correlacionou com o risco 
(pontuação) foi a cintura. Não houve diferença significativa entre 
os sexos quanto ao risco de desenvolver diabetes. Palavras-chaves: 
Diabetes, epidemiologia, Findrisk, risco.

P011. AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DO 
PÉ EM UMA AMOSTRA POPULACIONAL DE DIABÉTICOS 
ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MACEIÓ, 
ALAGOAS
Renata Leonel Freire Mendes1,2, Mylena Lucena Couto1,2, Elizabeth 
Ferreira Freire1,2, Priscilla Maris Pereira Alves1,2, Joyce Santos 
Nascimento1,2, José Anderson da Silva1,2

1 UFAL – Universidade Federal de Alagoas, 2 SCMM - Santa Casa de Misericórdia 
de Maceió

 Introdução: O pé diabético representa uma das complicações mais 
devastadoras do diabetes mellitus (DM), uma vez que pode levar a 
ulcerações que, potencialmente, evoluem para amputações menores 
e maiores, as quais podem causar elevada mortalidade, alterações na 
qualidade de vida, absenteísmo e aposentadorias precoces. A neuro-
patia diabética (ND) é um dos fatores predisponentes mais comuns 
para o pé diabético. Vários relatos atestam a problemática referente 
à realização do exame dos pés. Alguns dados mostram que apenas 
12% dos médicos examinam os pés dos pacientes assintomáticos. 
Objetivos: Avaliar as características clínicas do pé de uma amostra 
populacional de diabéticos usuários do Sistema Único de Saúde 
no ano de 2012, em Maceió, Alagoas. Métodos: Trata-se de um 
estudo transversal, descritivo e observacional, desenvolvido a partir 
de dados coletados de 46 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde, no período de agosto a 
outubro de 2012. Os pacientes foram submetidos a questionário, 
anamnese e exame físico, que incluiu inspeção, palpação e testes 
de sensibilidade dos pés com monofilamento Semmes-Weisten 10 
g. Resultados: O estudo foi composto de 46 pacientes, sendo 38 
mulheres (82,6%) e 8 homens (17,4%), todos portadores de DM 
tipo 2. A idade variou entre 33 e 89 anos (média de 59,91 anos) e 
o tempo da doença esteve entre 1-25 anos (mediana de 7,5 anos). 
Na avaliação dos pés, 43,9% dos pacientes apresentaram diminuição 
ou ausência do pulso tibial posterior e 55,6%, claudicação intermi-
tente. Fissuras estiveram presentes em 30,4% e ressecamento em 
84,8%. Calosidade fora encontrada em 41,3%, dedos em garra em 
21,7% e proeminência metatarsiana em 19,6%. Setenta e um por 
cento referiram formigamento, 65,2% cãibra e 43,5% sensação de 
queimação. Quanto aos testes de sensibilidade, 93,5% apresenta-
ram ausência de sensibilidade ao monofilamento em pelo menos 
um ponto de 10 testados e 76,1% tiveram reflexo aquileu presente. 
Quatro pacientes (8,69%) apresentaram amputações em membros 
inferiores. Conclusões: Este estudo ilustra a elevada prevalência de 
alterações sugestivas da presença de neuropatia diabética além do 
comprometimento vascular. Tendo em vista o grande comprome-
timento na qualidade de vida que essa complicação acarreta, a pre-
venção adequada com o controle metabólico e maior investimento 
em estratégias de educação em saúde, atendimentos preventivos 
e orientações para os cuidados com os pés assumem fundamental 
importância. Palavras-chaves: Diabetes, neuropatia diabética, pé 
diabético.

Risco N Pontos Idade 
(anos) 

IMC 
(kg/m2)

Cintura 
(cm)

Glicemia 
(mg/dL)

Baixo 80 4(0-6) 30(1,9-73) 22,3(14,2-32,9) 77(46-98) 88(61-144)
Moderado 112 10(7-14) 47(8-86) 25,9(16,9-40,6) 89(57-131) 90(58-274)
Alto 40 17(15-20) 58,5(37-85) 28,1(17,8-42,6) 95(81-120) 97(66-476)
Muito Alto 4 22(22-23) 60,5(56-85) 30,8 (30,7-33,2) 108(106-111) 116,5(99-129)
p 286 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,0002.
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P012.  AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE DIABETES EM 
UMA AMOSTRA POPULACIONAL DE USUÁRIOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DO DIA MUNDIAL 
DO DIABETES EM MACEIÓ, ALAGOAS
Victor José Correia Lessa1, José Anderson da Silva Cruz1, Samyra 
Melo Vital1, Diego Augusto Medeiros Santos1, Priscilla Maris Pereira 
Alves1, Francisco de Freitas Machado Netto1

1 UFAL – Universidade Federal de Alagoas

 Introdução: O diabetes constitui-se em um dos mais sérios proble-
mas de saúde na atualidade, tanto em termos de número de pessoas 
afetadas, incapacitações, mortalidade prematura, como dos custos 
envolvidos no seu controle e no tratamento de suas complicações. 
Educar pessoas sobre diabetes é um processo ativo por meio do qual 
elas aprendem sobre o diabetes para sua sobrevivência e melhora da 
qualidade de vida. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento sobre 
diabetes de uma amostra populacional de usuários do Sistema Úni-
co de Saúde durante campanha do Dia Mundial do Diabetes/2012 
em Maceió, Alagoas. Material e métodos: Trata-se de um estudo 
transversal, descritivo e observacional desenvolvido a partir de dados 
coletados em uma amostra populacional de 122 pacientes durante 
campanha do Dia Mundial do Diabetes 2012 em Maceió, Alagoas. 
Os participantes do evento responderam a um questionário no qual, 
entre outros itens, havia um teste de conhecimento com pergun-
tas sobre diabetes. Resultados: Foram entrevistadas 122 pessoas, 
maioria do sexo feminino e com baixa escolaridade, com média de 
idade de 56,3 ± 13,2 anos. Destes, 56,6% (n = 69) afirmaram ser 
diabéticos, porém 37,7% (n = 46) não sabiam qual seu tipo de dia-
betes; 89,3% (n = 109) acreditavam que uma dieta rica em açúcar 
pode ser a causa do diabetes e 55,7% (n = 68) que a causa comum 
do diabetes é a falta de insulina no corpo. Por outro lado, 88,5% (n 
= 108) tiveram consciência de que fator hereditário representa risco 
para o diabetes e 71,3% (n = 87) que a doença não tem cura. Em 
relação às complicações da doença, 83,6% (n = 102) afirmaram saber 
que o diabetes pode resultar em distúrbios circulatórios, 78,5% (n = 
95) que pode provocar dano renal e 81,8% (n = 99) que pode cau-
sar neuropatia sensitiva periférica, entendida por eles como falta de 
sensibilidade nas mãos e nos dedos dos pés. Sobre reconhecimento 
de sintomas, 56,6% (n = 69) disseram que tremor e sudorese são 
sinais de hiperglicemia, enquanto 53,3% (n = 65) que polidipsia e 
poliúria podem ser sinais de hipoglicemia. Entre eles, 70,5% (n = 
86) julgaram que a insulina é a última alternativa para o tratamento 
do diabetes. Conclusões: Este trabalho reforça a importância de um 
programa de educação continuada em diabetes, envolvendo toda 
a equipe de saúde, de forma que o paciente e a família adquiram o 
conhecimento, a habilidade e a técnica necessários para promover o 
autocuidado, o que vai proporcionar melhor controle metabólico, 
prevenção de complicações e uma melhor qualidade de vida. Pala-
vras-chaves: Diabetes mellitus, educação do paciente, SUS.

P013. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO SEXO NO PERFIL 
METABÓLICO DE PACIENTES ACROMEGÁLICOS ATENDIDOS 
NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFPE
Daniela Barbosa S. L. Coelho1, Lucio Vilar1, Christina Cavalcanti de 
Santana1, Cyntia Chaves Gomes1, Ana Virgínia Gomes1, Giulliana 
Nóbrega Guimarães1, Frederico Rangel Filho1, Aline Maria C. de 
Siqueira1, Laís Lopes Dantas1, Patrícia Sampaio Gadelha1

1 HC-UFPE – Serviço de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da UFPE

Introdução: A acromegalia é uma doença crônica decorrente da 
produção excessiva de GH e IGF-I. Acredita-se que o sexo possa 
modular a secreção de GH e IGF1 propiciando uma repercussão 
no perfil metabólico dos acromegálicos. A doença cursa com taxa 
de mortalidade aumentada, sobretudo em decorrência de complica-

ções cardiovasculares, respiratórias, neoplásicas e metabólicas. Ma-
teriais e métodos: Foi avaliado o perfil metabólico em um grupo 
de 34 pacientes acromegálicos (21 do sexo masculino e 13 do sexo 
masculino; idade, 14 a 82 anos) atendidos no ambulatório de neu-
roendocrinologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Resultado: 
Entre os pacientes avaliados, a média das glicemias de jejum (GJ) 
nas mulheres foi de 137,4 mg/dL, a do colesterol total 183,7 mg/
dL, do HDL-c 50,4 mg/dL, do LDL-c 108,6 mg/dL e dos trigli-
cerídeos 183 mg/dL. Nos homens, a média das GJ foi de 102,3 
mg/dL, a do colesterol total 170 mg/dL, a dos níveis de HDL-c 
41,5 mg/dL, a do LDL-c 93,7 mg/dL e a dos triglicerídeos 160 
mg/dL. Conclusão: Os parâmetros de controle metabólico no sexo 
feminino parecem estar mais relacionados à síndrome metabólica e 
esses achados mostram a importância do acompanhamento desses 
parâmetros em pacientes com acromegalia, visando a uma redução 
da mortalidade, principalmente aquela relacionada à doença cardio-
vascular. Palavras-chaves: Acromegalia, impacto do sexo, síndrome 
metabólica.

P014. AVALIAÇÃO DO STATUS DA VITAMINA D E DOS NÍVEIS 
DE CÁLCIO E PTH EM MULHERES PÓS-MENOPAUSADAS – 
DADOS PRELIMINARES
Lucio Vilar1,2, Patrícia Sampaio Gadelha1, Giulliana Nóbrega 
Guimarães1, Christina Cavalcanti de Santana1, Cyntia Chaves 
Gomes1, Ana Virgínia Gomes1, Frederico Rangel Filho1, Aline Maria 
C. de Siqueira1, Laís Lopes Dantas1, Daniela Barbosa S. L. Coelho1, 
Amaro Gusmão1,2

1 HC-UFPE – Serviço de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da UFPE, 2 Cepepe – 
Centro de Pesquisas Endocrinológicas de Pernambuco

Introdução: Dados escassos sugerem ser frequentes em nosso 
meio a deficiência de vitamina D e o hiperparatiroidismo primário 
(HPTP) entre mulheres pós-menopausadas. Materiais e métodos: 
Em estudo prospectivo, avaliamos o status da vitamina D e do me-
tabolismo do cálcio em pacientes pós-menopausadas, por meio da 
dosagem do cálcio sérico, da 25(OH) vitamina D e do PTH. Repo-
sição atual de cálcio e vitamina D foi considerada como critério de 
exclusão. Resultados: Até o momento foram avaliadas 120 pacien-
tes com idade entre 50 e 80 anos (média, 59,3 ± 6,9). Deficiência 
de vitamina D, definida como níveis de 25(OH) vitamina D < 20 
ng/mL, foi detectada em 20 pacientes (16,7%), sendo mais comum 
no grupo etário de 70 a 80 anos (25%). Níveis elevados de cálcio e 
PTH foram detectados apenas em 1 caso (0,83%). Conclusão: En-
quanto a deficiência de vitamina D mostrou-se bastante comum na 
população estudada, particularmente entre as pacientes mais idosas, 
o HPTP revelou-se pouco frequente. Palavras-chaves: Vitamina D, 
deficiência, hiperparatiroidismo primário, cálcio.

P015. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE BERARDINELLI – SEIP
Luana Cabral Holanda1,2, Carla Soraya Costa Maia1, Ana Paula 
Dias Rangel Montenegro1,2, Virgínia Oliveira Fernandes1,2, Ana 
Paula Abreu Martins Sales1, Renan Magalhães Montenegro1,2, 
Renan Magalhães Montenegro Jr.1,2

1 HUWC-UFC – Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Universitário 
Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (UFC). 2 Endocrinor – Núcleo 
de Estudos em Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição do Nordeste Brasileiro 
(Endocrinor) 

Introdução: A síndrome de Berardinelli-Seip (SBS) é uma condi-
ção rara que cursa com resistência à insulina (RI) severa, ausência 
generalizada de gordura subcutânea, e complicações metabólicas 
(dislipidemia, diabetes), doença hepática e aterosclerose prema-
tura. Objetivo: Analisar o perfil nutricional de crianças com SBS 
atendidas em um hospital público em Fortaleza, Ceará. Métodos: 
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O estudo foi realizado no Hospital Universitário Walter Cantídio
-UFC. Foram estudadas todas as crianças com diagnóstico clínico 
de SBS, em acompanhamento regular. Foi aplicado questionário 
estruturado abordando idade, sexo, situação socioeconômica, pre-
sença de comorbidades associadas a SBS, peso e altura. Para avalia-
ção antropométrica, foi utilizado IMC/idade e altura/idade (OMS 
2006/2007). O consumo alimentar foi determinado por meio da 
média dos registros alimentares de três dias e analisado pelo progra-
ma de computador Avanutri, versão 4.0. Os dados foram compa-
rados às DRI’s (1997/2001/2002). O consumo de colesterol foi 
avaliado utilizando a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na In-
fância e na Adolescência. Resultados: Foram avaliadas seis crianças. 
Metade delas estava em risco de sobrepeso (IMC/idade). Todas as 
crianças apresentaram altura/idade adequada. Os resultados foram 
semelhantes entre o VCT encontrado e o recomendado. O consumo 
de carboidrato e proteína estava adequado. Em relação ao lipídio, 
as dietas estavam hipolipídicas em mais da metade das crianças. As 
dietas se mostraram deficientes em fibras, porém adequadas quan-
to ao colesterol. Ferro e zinco estavam adequados na maior parte 
das crianças, já o cálcio estava adequado em metade das crianças. 
Conclusões: Observou-se que os métodos de antropometria uti-
lizados rotineiramente não se adequam a essa condição específica. 
Utilizando-se o IMC/idade, a maioria dessas crianças se encontrava 
em risco de sobrepeso. Considerando as recomendações para a po-
pulação geral, as dietas desses pacientes apresentaram inadequação 
para lipídio, cálcio e fibras. Assim, são necessárias recomendações 
nutricionais e métodos de avaliação antropométricos específicos para 
essa população. Palavras-chaves: Síndrome de Berardinelli, avalia-
ção nutricional, tratamento.

P016. BÓCIO MERGULHANTE FAMILIAR: RELATO DE CASO
Thyciara Fontenele Marques1,2, Éverton Silveira Macedo1, José 
Bégue Moreira de Carvalho1, Isabella Bezerra Oliveira1, Juliana 
Guimarães de Lima1,2, Susyane Ribeiro Beserra1,2, Patricia 
Macêdo1,2, José Nairton Alves2

1 Estacio-FMJ – Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, 2 HRC – 
Hospital Regional do Cariri

O bócio mergulhante (BM) é uma afecção relativamente rara da 
glândula tireoide, com patogênese pouco conhecida e sem indícios 
de influência genética ou familiar. Em geral, é um quadro crônico, 
de evolução lenta e de aspecto insidioso. O presente relato descreve 
o caso de uma paciente de 82 anos, gênero feminino, branca, ex-ta-
bagista, que deu entrada na emergência de um hospital de referência 
no interior do Ceará com quadro de dispneia em repouso, dispneia 
paroxística noturna, ortopneia, disfagia para líquidos, rouquidão e 
tosse. Diagnóstico prévio de enfisema pulmonar em uso de trata-
mento específico, mas sem melhora do quadro na última semana. 
Na admissão, negava história pregressa ou familiar de patologias de 
tireoide, mais admitia volume cervical aumentado assintomático de 
longa data, também presente em filha. Ao exame físico, apresentava 
aumento homogêneo da tireoide, de contornos superiores bem de-
limitados e inferiores não palpáveis, sem sinais flogísticos, manobra 
de Penberton negativa. Os exames laboratoriais mostraram dosagem 
sérica de T4 livre de 0,99 ng/dl (0,70 – 1,80 ng/dl), TSH de 0,12 
uUI/ml (0,500- 5,000 uUI/ml). A ecografia demonstrava tireoide 
com dimensões bastante aumentadas, contornos lobulados proje-
tando-se para mediastino superior com áreas de calcificação. Obser-
vam-se múltiplas áreas de aspecto nodular, heterogêneas, hipereco-
gênicas e medindo o lobo direito 8,7 x 5,6 x 4,8 cm, o esquerdo 8,5 
x 5,5 x 4,4 cm e o istmo 6,6 x 3,7 x 4,2 cm. Foi realizada, então, 
punção aspirativa com agulha fina (PAAF) na glândula tireoide cuja 
citologia demonstrou bócio coloide. Na tomografia de tórax, obser-
varam-se ainda compressão e desvio da traqueia para a direita, com 

redução de 40% da sua luz. Na evolução do quadro, a paciente foi 
tratada com tireoidectomia total, sem intercorrências. Em ultrasso-
nografia de tireoide realizada em sua filha, totalmente assintomática, 
identificou-se bócio de aspecto multinodular, heterogêneo, com im-
portante componente mergulhante para mediastino superior, com 
áreas de aspecto nodular e císticas de permeio, destacando-se área 
nodular com focos de calcificações grosseiros em lobo esquerdo, 
medindo 1,3 x 1,1 cm, lobo direito medindo 9,8 x 5,2 x 5,2 cm e 
esquerdo 9,4 x 5,3 x 5,5 cm. A paciente segue em acompanhamento 
para tratamento cirúrgico. Em conclusão, o caso ilustra uma possível 
relação familiar num caso de bócio mergulhante. Palavras-chaves: 
Tireoide, dispneia, tireoidectomia.

P017. COMPREENSÃO SOBRE RETINOPATIA DIABÉTICA 
E ASSOCIAÇÃO A FATORES DE RISCO OBSERVADOS NA 
POPULAÇÃO DIABÉTICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB
Maria Eliza Figueiredo Alcindo1, Geiza Fernanda Filgueira 
Alcindo1, Felipe Sousa da Silva1, Iana Lícia Cavalcanti de Castro1, 
Thalita Gomes Sarmento Ferreira1, Marianna Nogueira Gadelha 
de Oliveira1, Gabriella Sancho Leite1, Waléria Viana Ibiapina1, 
George Robson Ibiapina1, Victor Regis Caroca2, Rogério Alves de 
Santana3, Wandemberg Sousa da Silva4

1 Famene – Faculdade de Medicina Nova Esperança, 2 UFCG – Universidade 
Federal de Campina Grande, 3 UFPB – Universidade Federal da Paraíba, 4 Univasf 
– Universidade Federal do Vale do São Francisco

Introdução: Uma das patologias mais preocupantes é o diabetes, 
uma doença silenciosa, que afeta crianças e adultos, sendo causa 
importante de cegueira no mundo. Seus portadores são mais pro-
pensos a problemas oculares, principalmente a retinopatia diabética 
que surge com 10 anos de doença. Objetivo: Identificar na popu-
lação da cidade de João Pessoa a prevalência de complicações reti-
nianas em diabéticos, sua relação com fatores de risco conhecido 
para doença ocular, frequência do seguimento com oftalmologista 
e quais especialidades acompanhavam regularmente seu controle. 
Materiais e métodos: 118 pacientes, entre janeiro e fevereiro de 
2013, responderam ao questionário em dez centros médicos. Este 
avaliava seus conhecimentos sobre complicações oculares e outros 
tópicos como duração do DM, uso de hipoglicemiantes e/ou insu-
lina, hipertensão, fumo, dislipidemia, ida regular ao oftalmologista, 
especialidade do seguimento do DM e noções sobre outras com-
plicações. Resultados: A maioria (65,3%) era do sexo masculino e 
56% encontravam-se entre 50 e 69 anos de idade. Entre eles, 42,4% 
tinham até cinco anos de DM, 52,5% usavam dois hipoglicemiantes 
orais, 35,6% utilizavam insulina, 47,5% eram seguidos com clínico 
de saúde da família e 80,5% conheciam outras complicações que não 
a retinopatia. Em relação à ida ao oftalmologista, saber ter doença 
ocular, possuir outras complicações do DM, ser hipertenso e dis-
lipidêmico e fazer uso de fumo eram 36,4%, 62,7%, 39%, 67,8%, 
55,1% e 19,5%, respectivamente. As complicações oculares em rela-
ção ao tempo de DM (83,3%; p = 0,003) tinham mais de 10 anos 
de doença (73,2%; p = 0,808), usavam insulina (86,7%; p = 0,002), 
possuíam outras complicações (80,3%; p = 0,003) eram hipertensos 
e (78,3%; p = 0,08) tratavam dislipidemia. Conclusão: Retinopatia 
diabética (RD) é a complicação crônica microvascular mais comum 
no DM. Representa causa frequente de cegueira. Os fatores de risco 
mais importantes para seu aparecimento e progressão são: tempo 
de evolução de DM, disglicemia, hipertensão, nefropatia diabéti-
ca, insulinoterapia e dislipidemia. O trabalho confrontou a RD com 
os fatores de risco, encontrando significância estatística em relação 
ao tempo, dominando o quadro aqueles com mais de 10 anos de 
doença, os que apresentaram outras complicações e os portadores 
de hipertensão. Palavras-chaves: Diabetes mellitus, fatores de risco, 
retinopatia diabética.
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P018. CORRELAÇÃO DO ÍNDICE DE LIPID ACCUMULATION 
PRODUCT (LAP) COM A RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL 
COMO PREDITOR DE RISCO CARDIOVASCULAR NO 
HIPOTIREOIDISMO
Marcelo Rocha Nasser Hissa1, Natalia Medeiros Mourão1, Elaine 
Santarelli1, Ana Carla Farias Pimentel1, Virgínia de Castro Maia 
Ribeiro Teixeira1

1 HUWC/UFC – Hospital Universitário Walter Cantídio, Universidade Federal do 
Ceará

O produto da acumulação lipídica (LAP), que utiliza a combinação 
da circunferência da cintura com os triglicerídeos em jejum, pode ser 
um marcador simples e seguro de obesidade central, a qual tem forte 
associação com a dislipidemia. Em estudos atuais, ele tem se desta-
cado como indicador de melhor desempenho do que o IMC em 
identificar o risco cardiovascular. A relação cintura-quadril (RCQ) é 
um ótimo índice antropométrico para avaliação de diversos fatores 
de risco e processos patológicos decorrentes da obesidade. Esse ín-
dice já se mostrou superior a circunferência abdominal e ao índice 
de massa corpórea (IMC) para previsão de doença cardiovascular e 
diabetes. No atual estudo, buscou-se associar o índice LAP e a RCQ 
a fim de avaliar o aumento da dislipidemia e do risco de doenças car-
diovasculares em pacientes com hipotireoidismo. Foram analisados 
121 pacientes acompanhados por hipotireoidismo entre dezembro 
de 2012 e abril de 2012. Pacientes foram agrupados de acordo com 
o valor de TSH, sendo um grupo composto de pacientes com TSH 
< 5 (n:87), e outro com TSH ≥ 5 (n:34). Mediram-se, então, a 
circunferência abdominal (CA) e a circunferência de quadril (CQ) e 
calculou-se o índice LAP por meio da equação: (CA [cm]-58) x (tri-
glicerídeos[mmol/L]). O índice LAP apresentou média de 66,85 
(DP:47,7) e 53,65 (DP:28,3) no grupo com TSH < 5 e TSH ≥ 5 
respectivamente, sendo o valor de p de 0,09. Separando-se os acha-
dos do índice LAP em percentis, observaram-se no p25 valores de 
32,42 e 33,36, no p50 valores de 54,92 e 44,7 e no p75 valores de 
83,42 e 72,72 nos grupos de TSH < 5 e TSH ≥ 5, respectivamente. 
Sobre a RCQ observaram-se valores médio de 0,91 (DP:0,05 para 
TSH < 5 e DP:0,07 para TSH ≥ 5) para ambos os grupos. Em 
relação ao primeiro grupo, notaram-se valores de percentil de 0,88 
para p25, 0,92 para p50 e 0,96 para p75. Já no segundo grupo 0,85 
para p25, 0,90 para p50 e 0,95 para p75. Não houve diferenças 
estatísticas entre os grupos. Contudo, analisando o índice de corre-
lação entre o LAP e RCQ incluindo todos os pacientes, determinou 
uma associação positiva entre o ambos (r: 0,455 p: 0,05). O índice 
LAP apresenta-se cada vez mais como uma importante ferramenta 
de análise de risco cardiovascular nos pacientes com tireoidopatias. 
Nosso estudo demonstrou que a associação positiva com a RCQ res-
palda ainda mais esse índice como importante arma propedêutica na 
análise de risco cardiovascular. Palavras-chaves: Hipotireoidismo, 
cardiovascular, LAP, cintura-quadril.

P019. CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO E CONTROLE 
METABÓLICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CEARENSES 
COM DIABETES MELLITUS TIPO 1
Ana Paula Dias Rangel Montenegro1,2, Annelise Barreto de 
Carvalho1, Patricia Aparecida Faria Vieira1, Milena Sousa 
Albuquerque1, Virginia Oliveira Fernandes1, Ana Paula Abreu 
Martins Sales1, Renan Magalhães Montenegro1,2, Renan 
Magalhães Montenegro Jr.1,2

1 HUWC-UFC – Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário 
Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará (UFC), 2 Endocrinor – Núcleo 
de Estudos em Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição do Nordeste Brasileiro

Introdução: O crescimento adequado resulta da complexa interação 
entre fatores nutricionais, ambientais e genéticos. No diabetes tipo 1, 
anormalidades metabólicas relacionadas ao hipoinsulinismo podem 

interferir no crescimento estatural e no desenvolvimento. Obje-
tivos: Avaliar as características de crescimento e desenvolvimento 
de crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e 
sua relação com o controle metabólico, dose de insulina e outros 
parâmetros clínicos. Métodos: Foram estudadas 58 crianças com 
DM1 (34 M; 24 F), com idade entre 1 e 18 anos (média 10,9 ± 4,1 
anos) e com duração média de doença de 3,2 ± 2,6 anos (0,8 a 10 
anos). O peso (kg), a altura (m) e o IMC (kg/m2) foram avaliados e 
transformados em escore z. Resultados: A glico-hemoglobina A1c 
dos pacientes estudados variou de 4,7 a 18%, com média de 8,8% ± 
2,9%. A dose média de insulina total foi 0,95 ± 0,48 UI/kg/d (0,19 
a 2,97 UI/kg/d). Verificou-se que a média de escore z de altura 
foi de -0,73 ± 1,10; a de peso foi de -0,20 ± 1,14, e de IMC foi 
0,33 ± 0,87, não diferindo entre os sexos. Conclusão: Os escores 
z de estatura não diferiram significativamente dos encontrados em 
outras amostras brasileiras na mesma faixa etária, apesar do contro-
le metabólico inadequado observado, apontando para a patogêne-
se multifatorial do crescimento da criança e do adolescente nessa 
condição. Palavras-chaves: Diabetes mellitus tipo 1, crescimento, 
crianças, adolescentes.

P020. DIFICULDADES DIAGNÓSTICAS NA DOENÇA DE 
PAGET ÓSSEA: RADIOGRAFIA SIMPLES vS. TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA
Alyne Diniz Loureiro1, Larissa Bastos Pimentel1, Deborah Cristina de 
Lemos Araujo Queiroz1, Francisco Alfredo Bandeira e Farias1

1 UED-HAM – Unidade de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo Ósseo, 
Hospital Agamenon Magalhães 

A doença de Paget óssea resulta de excessiva reabsorção óssea, se-
guida de intensa formação, originando um tecido desorganizado 
que favorece deformidades e fraturas. Geralmente é assintomática, 
porém, quando sintomática, dor profunda e refratária ao repouso 
é a queixa mais prevalente. O diagnóstico baseia-se nas alterações 
típicas visualizadas na radiografia simples, como a expansão óssea, 
trabeculado grosseiro e espessamento cortical, associadas ao quadro 
clínico e aumento dos marcadores de remodelação óssea. Relata-
mos um caso atendido no hospital Agamenon Magalhães, no qual 
a radiografia não demonstrou as alterações típicas dessa patologia, 
sendo seus achados identificados apenas por meio da tomografia 
computadorizada de coluna lombar e pelve. Paciente do sexo fe-
minino, 69 anos, procurou o ambulatório com história de lombal-
gia intensa progressiva há cinco anos, com radiografia de crânio e 
cintilografia de corpo inteiro sugestivos de doença de Paget. No 
entanto, a radiografia de coluna lombar e pelve evidenciou apenas 
osteófitos em alguns corpos vertebrais, sem alterações do trabecu-
lado ósseo. Foi solicitada tomografia de pelve para elucidação do 
quadro álgico, devido a presença de hipercaptação no sacro na cin-
tilografia com Sestamibi. A tomografia confirmou esses achados, 
evidenciando trabeculado grosseiro e espessamento da cortical em 
sacro – achados sugestivos de osteíte deformante. Optado, então, 
por iniciar tratamento com pamidronato 90 mg com melhora das 
dores em coluna lombar e redução nos valores de CTX e fosfatase 
alcalina (FA). Evoluiu sem queixas após três meses da infusão, com 
normalização nos níveis de FA. Apesar de a radiografia ser um dos 
principais exames para diagnóstico de doença de Paget óssea, seus 
achados podem não ser encontrados. Dessa forma, deve-se prosse-
guir a investigação com outros métodos radiológicos nos casos com 
alterações clínicas e laboratoriais sugestivas, a fim de proporcionar o 
correto tratamento. Este caso ilustra uma apresentação incomum da 
doença de Paget óssea. Palavras-chaves: Paget, radiografia, diag-
nóstico, tomografia, osso.
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P021. EFEITOS METABÓLICOS DA ADIÇÃO DE 
LIRAGLUTIDA AO TRATAMENTO INTENSIVO NO  
DIABETES MELLITUS TIPO 1
Manoel Aderson Soares Filho1, Lourena Rodrigues Lima1, Bruna 
Burkhardt Costi1, Francisco Alfredo Bandeira e Farias1

1 UED-HAM – Unidade de Endocrinologia, Diabetes e Doenças Ósseas, Hospital 
Agamenon Magalhães

Introdução: Os análogos de GLP-1 têm múltiplas funções fisioló-
gicas, como a secreção de insulina e supressão de glucagon depen-
dentes da glicose, atraso do esvaziamento gástrico, supressão da pro-
dução hepática de glicose e possível inibição da apoptose de células 
beta pancreáticas. Essa terapia incretínica tem, comprovadamente, 
benefícios pleotrópicos no diabetes tipo 2, mas poucos estudos têm 
sido realizados em diabetes tipo 1 (DM1). Relato de caso: Paciente 
do sexo masculino, 26 anos de idade, apresenta o diagnóstico de 
diabetes mellitus tipo I há cinco anos. Fez uso de múltiplos esque-
mas de insulinoterapia e acompanhamento nutricional sem sucesso. 
Negava a realização de atividade física. IMC = 25.92 kg/m2. Cir-
cunferência abdominal: 96 cm. Procurou o ambulatório do Hospital 
Agamenon Magalhães apresentando descompensação do diabetes e 
hipertrigliceridemia grave. Foi orientado a realizar dieta hipolipídica 
com triglicerídeos de cadeia média e feito reajuste da insulinoterapia 
para controle glicêmico rigoroso. Evoluiu com melhora parcial dos 
níveis glicêmicos e do perfil lipídico. Com um mês do início do 
acompanhamento, iniciou-se o uso de liraglutida 0,6 mg com o au-
mento da dose para 1,2 mg/dia após uma semana de uso. Paciente 
evoluiu 22 dias após o início da terapia com liraglutida, apresentan-
do melhora dos parâmetros laboratoriais e redução da dose de insu-
lina basal em 10,25%. Reavaliado com dois meses de tratamento, o 
paciente apresentou CA: 94 cm, IMC: 27,7 kg/m2, mesmo com a 
melhora dos níveis glicêmicos. Conclusão: Este caso ilustra o efei-
to benéfico da terapia baseada em incretina no controle metabólico 
do DM1, independente das mudanças ponderais. Palavras-chaves: 
Diabetes tipo 1, análogos do GLP-1, incretina, glucagon, hipertri-
gliceridemia.

P022. EFFECT OF OCTREOTIDE LAR WITHDRAWAL ON 
CLINICAL, BIOCHEMICAL AND NEURORADIOLOGICAL 
FINDINGS IN ACROMEGALIC PATIENTS – A PROSPECTIVE 
STUDY
Lucio Vilar1,2, Luciana A. Naves3, José Luciano Albuquerque1, 
Patrícia S. Gadelha1, Christina Cavalcanti de Santana1, Daniela 
Barbosa S. L. Coelho1, Giulliana N. Guimarães1, Cyntia C. Gomes1, 
Ana Virginia Gomes1, Frederico Rangel Filho1, Aline Maria C. de 
Siqueira1, Renan M. Montenegro4, Manuel dos Santos Faria5

1 HC-UFPE – Serviço de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da UFPE, 2 Cepepe 
– Centro de Pesquisas Endocrinológicas de Pernambuco, 3 HU-UNB – Serviço 
de Endocrinologia, Hospital Universitário de Brasília, 4 HU-WC-UFC – Serviço de 
Endocrinologia, Hospital Universitário Walter Cantídio, Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 5 HC-UFPA – Serviço de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da 
UFPA, São Luís

Background: Somatostatin analogs (SAs) have been considered 
the most effective drugs for the treatment of acromegaly. A major 
disadvantage is the expected need to maintain therapy indefinitely 
in patients not previously irradiated. Objective: The aim of the 
present study was to evaluate the likelihood of discontinuing 
therapy in well-controlled acromegalic patients treated with 
octreotide LAR, a long-acting SA, for at least 2 years. Design 
and methods: Among patients with acromegaly submitted to 
octreotide LAR therapy, the authors selected those who fulfill the 
following criteria: two or more years of treatment, a stable dose 
and injections interval every 4 weeks or longer for the previous 
year, no history of radiotherapy, no cabergoline or pegvisomant 
use over the previous 6 months, GH levels < 2.5  ng/mL, and 

normal IGF-1 levels for age. After 12 weeks from octreotide 
LAR withdrawal, basal GH levels, post-glucose GH nadir, IGF-
1 levels, clinical signs/symptoms, and metabolic parameters 
were evaluated. The patients who remained in remission were 
followed for at least 12 months and underwent biochemical/
hormonal evaluation every 3 months and pituitary magnetic 
resonance imaging (MRI) every 6 months. Results: Twenty 
patients (4 de novo and 16 previously operated), 12 women and 
10 men, mean age 39.35 ± 8.38 years (range, 22 to 52) treated 
by 2.74 ± 0.64 years (range, 2.0 to 4.4), were studied. Sixteen 
patients (80%) relapsed biochemically within 9 months of having 
stopped octreotide LAR. Four patients (20%) remained without 
clinical and biochemical/neuroradiological evidence of disease 
recurrence after up 18 months of follow-up. At withdrawal, non-
recurring patients had significantly lower IGF-1 levels (median 
IGF-1 ULN 0.45 vs. 0.85, respectively, p = 0.03) whereas GH 
levels and MRI findings were similar in both groups. There were 
also no significant differences concerning age and gender. Glucose 
levels improved in both euglycemic and dysglycemic patients 
after drug discontinuation. Conclusion: Our results suggest that 
withdrawal of octreotide LAR is possible in some acromegalic 
patients treated by at least 2 years and considered optimally 
controlled in hormonal and neuroradiological terms, particularly 
those with lower IGF-1 levels. Keywords: Acromegaly, octreotide 
LAR, withdrawal.

P023. ELEVAÇÕES INTERMITENTES DO PTH SÉRICO 
ASSOCIADAS À SUPRESSÃO MANTIDA DA REABSORÇÃO 
ÓSSEA COM O USO DE DENOSUMAB NO TRATAMENTO DA 
OSTEOPOROSE
Alyne Diniz Loureiro1, Vanessa Caroline Costa Machado1, 
Francisco Alfredo Bandeira e Farias1

1 HAM – Hospital Agamenon Magalhães

Introdução: Denosumab é um anticorpo monoclonal humano 
contra o RANKL utilizado no tratamento da osteoporose, com a 
vantagem de apresentar posologia semestral e não ocasionar efei-
tos adversos gastrointestinais, ocasionando redução dos marcado-
res de reabsorção óssea, aumento progressivo da massa óssea ou 
redução do risco de fraturas. Relatamos um caso de osteoporose 
pós-menopausa em tratamento com denosumab há dois anos, que 
apresentou aumento nos valores do PTH no início do tratamen-
to, mesmo com supressão mantida dos indicadores de reabsorção 
óssea. Relato de caso: A.M.S.C., 59 anos, com história de oofo-
rectomia bilateral há 9 anos, compareceu à consulta em 2009 para 
avaliação de osteoporose, relatando uso de ácido ibandrônico há 
cinco anos, com queixas gastrointestinais. Comparando as densi-
tometrias de 2006 e 2009, houve perda de 5% em colo de fêmur, 
quando foi sugerido iniciar zolendronato. No entanto, paciente se 
negou devido aos efeitos colaterais da medicação. Retornou um 
mês depois, com níveis elevados de CTX e PTH, mesmo com uso 
de bisfosfonatos por seis anos. Nesta ocasião, foi optado por iniciar 
denosumab. Na primeira dose, houve aumento do PTH em 60% e 
redução do CTX em 86%. Após seis meses da segunda dose, apre-
sentou ganho de 4% em coluna lombar e 3,6% em colo de fêmur. 
Atualmente, mantém supressão do CTX e do PTH após três meses 
da terceira dose. Conclusão: Este caso ilustra um efeito peculiar 
do denosumab na osteoporose pós-menopausa. A atividade ana-
bólica do PTH pode contribuir para o ganho progressivo da den-
sidade mineral óssea observado com essa terapia. Palavras-chaves: 
Hiperparatireoidismo, osteoporose, pós-menopausa, bisfosfonato, 
densitometria.
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P024. ESTUDO SOBRE A EFICÁCIA DA CIRURGIA 
TRANSESFENOIDAL NA DOENÇA DE CUSHING
Lucio Vilar1,2, Patrícia Sampaio Gadelha1, Christina Cavalcanti de 
Santana1, Cyntia Chaves Gomes1, Ana Virgínia Gomes1, Giulliana 
Nóbrega Guimarães1, Frederico Rangel Filho1, Licinia Lopes 
Matos1, Aline Maria C. de Siqueira1, Laís Lopes Dantas1, Daniela L. 
Coelho1, José Luciano Albuquerque1,2, Amaro Gusmão1,2

1 HC-UFPE – Serviço de Endocrinologia, Universidade Federal de Pernambuco,  
2 Cepepe – Centro de Pesquisas Endocrinológicas de Pernambuco

Introdução: A adenomectomia seletiva por via transesfenoidal repre-
senta o tratamento de escolha para a doença de Cushing. Nas mãos 
de um cirurgião experiente com esse procedimento, as taxas de re-
missão inicial da cirurgia variam de 65% a 90% em pacientes com mi-
croadenomas (MIC), sendo na maioria das séries < 65% em casos de 
macroadenomas. No entanto, recorrências ou recidivas podem ocor-
rer, com taxas relatadas de 5%-10% em 5 anos e 10%-20% em 10 anos. 
Materiais e métodos: Foi analisada retrospectivamente a eficácia da 
cirurgia transesfenoidal (CTE) em uma coorte de 50 pacientes com 
doença de Cushing (40 com MIC e 10 com MAC) acompanhados 
no Serviço de Endocrinologia do HC-UFPE e no Centro de Diabe-
tes e Endocrinologia de Pernambuco, em Recife. Resultado: Remis-
são da doença, definida como normalização persistente dos níveis do 
cortisol livre urinário (UFC), foi identificada em 80% dos pacientes 
com MIC e em 60% daqueles com MAC. Após um seguimento de 
8 meses a 23 anos (mediana, 31 meses) após a cirurgia, recidiva do 
hipercortisolismo foi observada em 15,6% dos casos de MIC e 33% 
dos casos de MAC. O tempo para a ocorrência de recidivas variou 
de 8 meses a 16 anos (mediana de 24 meses). Assim, a remissão to-
tal foi de 62% (31 casos). Conclusão: Na coorte estudada, somente 
cerca de dois terços dos pacientes permaneceram em remissão duran-
te o seguimento. Nossos achados também revelam a necessidade de 
acompanhamento dos pacientes por um tempo indefinido, visto que 
recidivas podem acontecer vários anos após a TCE. Palavras-chaves: 
Doença de Cushing, cirurgia transesfenoidal, tratamento.

P025. FREQUÊNCIA DE HIPERGLICEMIA EM PACIENTES 
ADMITIDOS NA ENFERMARIA DE CLÍNICA MÉDICA DO 
HOSPITAL BARÃO DE LUCENA
Andre Rabelo Lafayette1, Ana Paula Tavares Souza1, Lúcia 
Cordeiro1, Frederico Rangel Araújo Filho2

1 HBL – Hospital Barão de Lucena, 2 HC-UFPE – Hospital das Clínicas UFPE

Introdução: Hiperglicemia intra-hospitalar é um achado comum e 
representa um importante marcador de desfecho adverso e morta-
lidade em pacientes com e sem história de diabetes mellitus (DM). 
Pacientes com hiperglicemia recém-diagnosticada têm uma maior 
taxa de mortalidade e incapacidade funcional em relação a pacientes 
com história de DM ou normoglicemia. Existem poucos dados na-
cionais e regionais sobre a frequência de hiperglicemia intra-hospita-
lar, em especial no que diz respeito ao uso da hemoglobina glicada 
(HbA1c) na diferenciação entre novos casos de diabetes e hiper-
glicemia de estresse. Métodos: Foi realizado estudo observacional 
de corte transversal e analítico, que envolveu 90 pacientes entre 
26/6/2012 e 30/7/12. Foram aplicados dois questionários aos 
pacientes, com questões relativas a variáveis clínicas e demográficas, 
além de serem coletadas amostras de sangue para avaliação dos níveis 
de glicemia plasmática (nas primeiras 24h da admissão) e HbA1c 
(a qualquer momento durante internamento). Resultados: A fre-
quência de hiperglicemia no total de 90 pacientes avaliados foi de 
25,56% (23), sendo que, destes, 13 não tinham diagnóstico prévio 
de DM. No subgrupo de pacientes sem história prévia de diabetes, 
hiperglicemia esteve presente em 17,57%; entre os pacientes com 
diagnóstico prévio de diabetes, 62,5% apresentaram hiperglicemia à 

admissão. Entre os pacientes sem diagnóstico prévio de DM, novos 
casos foram encontrados em 9,46%. Hiperglicemia de estresse foi 
observada em 12,2% dos pacientes não diabéticos. A frequência de 
novos casos de diabetes, entre os pacientes com nova hiperglicemia, 
foi de 15,4%. Com relação às variáveis clínicas e demográficas, só 
houve correlação estatisticamente significativa entre a presença de 
hiperglicemia e o diagnóstico prévio de diabetes. Conclusão: A hi-
perglicemia à admissão foi frequente, com a maior parte do casos 
ocorrendo em pacientes sem diagnóstico prévio de diabetes, refor-
çando a importância de avaliar a glicemia em todos os pacientes hos-
pitalizados. A hiperglicemia à admissão foi pobre preditor de novos 
casos de diabetes. Identificamos também um significativo número 
de novos casos de diabetes, mesmo entre aqueles sem hiperglice-
mia à admissão. Palavras-chaves: Diabetes, hemoglobina glicada, 
hiperglicemia.

P026. GANHO PROGRESSIVO DE MASSA ÓSSEA DURANTE 
FOME ÓSSEA PROLONGADA APÓS SETE ANOS DE CURA 
CIRÚRGICA DE HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO GRAVE
Vanessa Caroline Costa Machado1, Aline Correia1, Francisco 
Alfredo Bandeira e Farias1

1 HAM – Hospital Agamenon Magalhães

Síndrome da Fome Óssea (SFO) trata-se de um fenômeno com que-
da das concentrações séricas de cálcio, fósforo e PTH e aumento da 
fosfatase alcalina após paratireoidectomia bem-sucedida por hiper-
paratireoidismo grave, que ocorre geralmente nos primeiros dias de 
pós-operatório, mas que, não raras vezes, surge tardiamente. Apre-
senta-se com quadro de hipocalcemia com graus variados. A queda 
repentina do PTH promove o desaparecimento dos osteoclastos, 
com redução da reabsorção. No entanto, a formação óssea mediada 
pelos osteoblastos permanece conduzindo a um aumento da capta-
ção de cálcio e fósforo pelo tecido ósseo. LMS, 59 anos, feminino, 
branca, natural e procedente de Caruaru-PE, admitida em 2006 na 
enfermaria de endocrinologia com história de dor nas pernas, cãibras 
e poliartralgias. Os exames laboratoriais mostraram hipercalcemia 
(Ca = 13,2 mg/dL) e paratormônio elevado (PTH = 3.740 pg/
mL), quando se diagnosticou hiperparatireoidismo primário. Du-
rante avaliação, evidenciou-se CTX = 4.050 pg/mL; 25OHD = 15 
pg/mL. Radiografia do crânio com aspecto em sal e pimenta em ca-
lota craniana; radiografia de membros inferiores com osteoclastomas 
em fêmur direito, esquerdo e joelho esquerdo; osteoporose em den-
sitometria óssea: L2-L4 = -2,48 DP (0,882 g/cm²), colo do fêmur 
= -5,7 DP (0,639 g/cm²) e rádio 33% = -5,96 DP (0,288 g/cm²). 
USG cervical se observou nódulo sólido hipoecoico de 3,8 cm, su-
gestivo de adenoma de paratireoide inferior direita. A cintilografia 
com Sestamibi-99mTc mostrou área de aspecto nodular de intensa 
hiperconcentração anômala do traçador na região cervical anterior 
(topografia do lobo direito da tireoide e/ou paratireoide à direita). 
Foi iniciado tratamento com alendronato 140 mg/semana via oral 
por seis semanas. Realizou-se paratireoidectomia inferior direita no 
mesmo ano (histopatológico: adenoma de paratireoide). Após uma 
semana, a paciente evoluiu no pós-operatório com quadro leve de 
hipocalcemia (parestesias e câimbras). Exames pós-cirurgia: PTHi = 
192 pg/mL; cálcio = 8,5 mg/dL. Recebeu alta hospitalar assinto-
mática com prescrição de cálcio oral e vitamina D3. Perdeu segui-
mento e sete anos depois retornou ao ambulatório com PTH = 148 
pg/mL; cálcio = 9,1 mg/dL; CTX = 0,826; 25OHD = 32 ng/mL 
e densitometria óssea: L1-L4 = -1,7 DP (0,983g/cm2), rádio 33% = 
-3,0 DP(0,618) e rádio total = -3,6DP (0,461). Este relato de caso 
trata-se de síndrome de fome óssea em paciente com hiperparati-
reoidismo grave após sete anos de paratireoidectomia bem-sucedida. 
Palavras-chaves: Hiperparatireoidismo, densitometria, hipocalce-
mia, paratireoidectomia.
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P027. GINECOMASTIA BILATERAL VOLUMOSA: RELATO DE CASO
Thyciara Fontenele Marques1,2, Éverton Silveira Macedo1, José 
Bégue Moreira de Carvalho1, Isabella Bezerra de Oliveira1, 
Fernanda Moura Victor1, Susyane Ribeiro Beserra1,2, Patricia 
Macêdo1,2, José Nairton Alves1,2

1 Estácio/FMJ – Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte, 2 HRC – 
Hospital Regional do Cariri

Ginecomastia é uma condição benigna caracterizada pelo crescimen-
to da mama masculina, secundário à proliferação de tecido glandular 
e deposição de gordura local. Pode ser fisicamente desconfortável 
e ter um impacto negativo na imagem corporal e autoconfiança. É 
uma entidade comum nos neonatos, adolescentes e idosos, porém, 
na grande maioria dos casos, de pequeno volume. Em adultos geral-
mente é de causa multifatorial, destacando-se o uso de medicamentos 
e a senilidade. O presente relato descreve o caso de um paciente de 
73 anos, gênero masculino, negro, que procurou atendimento em 
serviço de referência com aumento bilateral volumoso das mamas 
de início há dois anos. É hipertenso há 15 anos, em uso exclusivo 
de captopril 75 mg/dia. Negava uso de qualquer outro medicamen-
to, inclusive tópicos e fitoterápicos, bem como o uso de inseticidas 
ou consumo de derivados da soja, álcool ou drogas ilícitas. Negava 
passado de trauma ou doença testicular. Não apresentava nenhuma 
comorbidade clínica, como insuficiência hepática ou renal. Ao exa-
me físico, encontrava-se eutrófico, sem estigmas de doença hepática 
crônica, mamas no estádio V de Tanner, indolores, fibroelásticas, sem 
nódulos palpáveis, expressão mamilar sem saída de secreção e volume 
testicular de 15 ml bilateralmente. A ecografia confirmou volumoso 
tecido fibroglandular mamário e testículos normais e a mamografia 
não identificou nódulos em ambas as mamas. Os exames laboratoriais 
mostraram dosagem sérica de T4 livre de 1,16 ng/dL (0,70-1,80 
ng/dL), TSH de 1,76 uUI/mL (0,500-5,000 uUI/mL), FSH de 
45,7 mUI/mL (1,4-18,1 mUI/mL), LH de 40,99 mUI/mL (3,1-
34,6 mUI/mL), testosterona total 1,66 ng/mL (2,41-8,21 ng/
mL), prolactina 6,62 ng/mL (2,1-17,7 ng/mL), beta H.C.G. abai-
xo de 2,0 mUI/mL e estradiol 21,58 pg/mL (até 39,8 pg/mL). 
Encontra-se em pré-operatório para mastectomia bilateral. Este caso 
demonstra a presença de ginecomastia bilateral volumosa em pacien-
te com uso crônico de captopril e hipogonadismo primário. Pala-
vras-chaves: Hipogonadismo primário, captopril, senilidade.

P028. HIPERCALCEMIA TRANSITÓRIA INDUZIDA POR 
TERIPARATIDA EM PACIENTE COM SUSPEITA DE MIELOMA 
MÚLTIPLO
Josivan Gomes de Lima1, Lúcia Helena Coelho Nóbrega1, Yuri 
Galeno Pinheiro Chaves de Freitas1, Ana Emilia da Costa Lima 
Pinheiro1, Kennyo Estevao Fernandes Santos1, Deciara Jacome 
Mesquita1, Kallil Monteiro Fernandes1, Rodolpho Pinto de 
Mendonça1, Clementino de Faria Quinto1

1 HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes

Introdução: A teriparatida é um hormônio análogo do paratormô-
nio, formado pelos primeiros 34 aminoácidos (rhPTH 1-34), usa-
do em pacientes que apresentam osteoporose pós-menopausa. Por 
meio de um estímulo intermitente, promove uma ação anabólica, 
estimulando a osteoblastogênese, reduzindo apoptose, aumentando 
densidade mineral óssea e, consequentemente, reduzindo fraturas. 
Apesar de sua relativa segurança para uso, pode apresentar efeitos 
colaterais raros, tais como hipercalcemia transitória e cãibras, simu-
lando, assim, patologias sistêmicas. Relatamos aqui um caso de hi-
percalcemia induzida pela teriparatida. Descrição do caso: MAA, 
82 anos, sexo feminino, portadora de diabetes, hipotireoidismo 
pós-tireoidectomia (carcinoma papilífero) e osteoporose há 7 anos 
tratada com alendronato. Foi à consulta (04/2012) com queixa de 
lombalgia de forte intensidade. Tomografia computadorizada de co-

luna lombar mostrou fraturas em acunhamento anterior de T12, L1, 
L3 e L4. Densitometria mostrava T-score -3,5DP (colo do fêmur) 
e -3,8DP (coluna). Foi iniciada (05/2012) teriparatida (Forteo®). 
Em 9/1/2013 foi a pronto-socorro devido a alucinações, astenia e 
cãibras, e exames mostraram anemia, hipercalcemia e PTH intacto 
diminuído (3,0 e 2,0 pg/ml) (Tabela 1). Uma pesquisa de proteí-
na de Bence-Jones foi positiva, porém uma avaliação posterior com 
hematologista (imunofixação) descartou mieloma múltiplo. Foi in-
terrompido o uso da teriparatida e, um mês depois, a calcemia estava 
baixa e o PTH intacto, elevado.

Tabela 1. Exames complementares antes, durante e após uso de teriparatida

Exame 4.4.2012# 25.1.2013* 21.2.2013# 28.2.2013#

Cálcio (mg/dl) 10,1 13,8 7,7 8,5

Albumina (mg/dl) 4,1 - 3,8 3,7

Cálcio iônico (4,0-5,2) - - 3,5 3,8

Creatinina (mg/dl) 0,6 1,4 0,6 0,6

Fosfatase Alcalina 131 - - 214

PTH (VR: 12 – 72 pg/ml) 33,7 3,0 208 126

Vitamina D 69,2 44,8 - 57

VR – Valor de referência. * Em uso de teriparatida. # Sem teriparatida.

A paciente melhorou dos sintomas, porém deu entrada no setor de 
urgência com quadro de obstrução intestinal, sendo submetida a pro-
cedimento cirúrgico e indo a óbito posteriormente. Discussão. Após 
a suspensão da droga, foi mostrado que os níveis de cálcio baixaram 
e que houve um aumento compensatório do PTH intacto. Apesar de 
ser um efeito incomum, a teriparatida pode provocar uma hipercalce-
mia. Palavras-chaves: Hipercalcemia, mieloma múltiplo, teriparatida.

P029. HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO ASSOCIADO A 
LESÕES ESCLERÓTICAS FOCAIS NA CALOTA CRANIANA 
SIMULANDO METÁSTASES
Diego Augusto Medeiros Santos1, José Anderson da Silva1,2, 
Emillene Cursino Cordeiro2, Eduardo Falcão2, Laís Beltrão 
Magalhâes2, Márcia Gabrielle Tenório2

1 FAMED-UFAL – Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas,  
2 SCMM/AL – Santa Casa de Misericórdia de Maceió, AL 

Introdução: O hiperparatireoidismo primário (HPTP), distúrbio 
que resulta da hipersecreção do hormônio da paratireoide (PTH), 
é a causa mais comum de hipercalcemia diagnosticada ambulato-
rialmente. Trata-se de uma doença em constante evolução. Atual-
mente, em várias séries, a maioria dos pacientes (80% a 90%) tem 
a forma assintomática, entretanto, no Brasil e em outros países, a 
doença óssea ainda prepondera. A discrepância na prevalência de 
doença óssea grave parece estar relacionada à deficiência de vitamina 
D, que exacerbaria o envolvimento esquelético. Em alguns casos, 
as lesões escleróticas podem se apresentar com aspecto de doença 
óssea metastática ao estudo radiológico e cintilográfico, podendo 
erroneamente ser interpretadas como neoplasias primárias ou me-
tastáticas. Objetivo: Relatar o caso clínico de um paciente com 
quadro de lesões ósseas escleróticas focais que simulavam doença 
óssea metastática à cintilografia. Metodologia: Paciente sexo mas-
culino, 54 anos, compareceu ao ambulatório de endocrinologia com 
queixa de fadiga, astenia e dores ósseas em crânio, tórax e coluna. 
Relatava história prévia de nefrolitíase. Foi encaminhado do servi-
ço de oncologia devido aparecimento de hipercalcemia associada a 
lesões cranianas que se apresentavam com aspecto de implantes se-
cundários à cintilografia óssea. Resultados: Os exames laboratoriais 
evidenciaram hipercalcemia leve; elevação da fosfatase alcalina: 302 
U/L; calciúria 24 horas: 264 mg/24h; níveis séricos elevados de para-
tormônio: 193 pg/ml; creatinina sérica: 0,79 mg/dl; TSH: 0,81 µu/
ml; 25-hidroxivitamina D: 18,9 ng/ml. Tomografia computadori-
zada de tórax revelou textura óssea reduzida, imagens hipodensas 
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de bordas escleróticas em arcos costais e imagem nodular hipodensa 
no lobo direito da tireoide medindo 2,0 cm; tomografia computa-
dorizada de crânio com lesões escleróticas focais em ossos frontal e 
parietal; cintilografia óssea com imagens de distribuição heterogênea 
e hipercaptação em calota craniana, arcos costais e coluna torácica, 
sugerindo implantes secundários; densitometria óssea evidenciando 
osteoporose em coluna lombar e fêmur. Conclusão: Este caso ilus-
tra a importância de investigar o hiperparatireoidismo primário em 
pacientes com hipercalcemia e lesões ósseas, mesmo quando estas se 
apresentem de forma atípica ou que simulem metástases. Palavras-
chaves: Hipercalcemia, deficiência de vitamina D, dor óssea.

P030. HIPERPARATIREOIDISMO PRIMÁRIO POR ADENOMA DE 
PARATIREOIDE ECTÓPICA EM MEDIASTINO SUPERIOR
Aline Guerra Correia1, Maria do Socorro Costa Azevedo1, Lourena 
Rodrigues Lima1, Bárbara Alves Schotten1, Francisco Bandeira1

1 UED/HAM – Divisão de Endocrinologia, Diabetes e Doenças Ósseas, Hospital 
Agamenon Magalhães, MS/SES/UPE/ Recife/PE

O hiperparatiroidismo primário (HPTP) é um distúrbio causado 
pela hipersecreção das paratireoides que se apresenta com níveis ele-
vados de cálcio sérico, devido à secreção excessiva do paratormônio 
(PTH), sendo a causa mais comum de hipercalcemia diagnosticada 
ambulatorialmente. Pacientes assintomáticos ou com quadro leve 
constituem a maioria dos casos. Os adenomas solitários das parati-
reoides respondem por cerca de 85% a 90% dos casos de HPTP. A 
paratireoidectomia promove a cura em 95% a 98% dos casos e é o 
tratamento de escolha. LPL, 48 anos, sexo feminino, acompanhada 
no ambulatório de endocrinologia com DM2, evolui em 2011 com 
cálcio sérico e PTH elevados (Ca = 12 mg/dL; albumina = 4,6; 
PTH = 116 pg/mL). Não fazia uso de medicamentos que levas-
sem à hipercalcemia e tinha vitamina D normal (25-OHD = 30ng/
mL) e sem alteração na função renal (MDRD = 131). Confirmado 
hiperparatireoidismo primário e constatando-se na avaliação: nefro-
litíase (0,3 cm) em polo inferior de rim esquerdo; osteopenia em 
densitometria óssea: rádio 33% = -1,6 DP (0,740 g/cm2); colo de 
fêmur = 0,0 DP (1,034 g/cm2); L1-L4 = 0,2 (1,174 g/cm2). Fez 
USG cervical que não visualizou paratireoides e a cintilografia com 
Sestamibi-99mTc de paratireoides sem evidência de adenoma e/ou 
hiperplasia. Confirmado o diagnóstico de HPTP com indicação ci-
rúrgica e exploração intraoperatória das paratireoides realizada em 
junho de 2011, ocorrida sem intercorrências com retirada de três 
paratireoides. O exame histopatológico confirmou adenoma/hiper-
plasia (paratireoide superior D 0,5 x 0,5 x 0,4 cm, paratireoide su-
perior E 1,0 x 0,5 x 0,5 cm e paratireoide inferior E 0,6 x 0,5 x 0,4 
cm com predomínio de células claras). Durante o acompanhamen-
to ambulatorial, persistiu com hipercalcemia (Ca = 10,5 mg/dL) e 
PTH elevado (94 pg/mL). Realizou cintilografia de corpo inteiro 
com Sestamibi-99mTc compatível com adenoma/hiperplasia de pa-
ratireoide ectópica (mediastino superior) em atividade com RM de 
tórax mostrando imagem nodular 1,5 x 1,2 cm infracarinal e poste-
rior abordagem cirúrgica da paratireoide ectópica. Este caso ilustra 
uma rara apresentação de hiperparatireoidismo primário. Palavras-
chaves: Hipercalcemia, hiperparatireoidismo, paratireoide ectópica.

P031. HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO 
IDIOPÁTICO DE INÍCIO TARDIO
Narriane Chaves Pereira de Holanda1, Bruno Leandro de Souza1, 
Patrícia Nunes Mesquita1

1 Endocrinopb – Endocrinologia Clínica e Pediátrica da Paraíba

Introdução: O hipogonadismo hipogonadotrófico (HH) ocorre 
por uma disfunção hipotálamo-hipofisária congênita ou adquirida, 
podendo a forma congênita ocorrer associada à anosmia/hiposmia 

(síndrome de Kallmann) ou isoladamente (HHI – idiopático). Tem 
uma incidência de 1-10/100.000 nascidos vivos, sendo 1/3 HH 
idiopático, o qual é caracterizado por baixos níveis de gonadotrofi-
nas e hormônios sexuais na ausência de uma anormalidade funcio-
nal ou anatômica do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Raramente 
o HHI manifesta-se somente após a puberdade, com quadro de 
diminuição da libido, impotência sexual, astenia, redução da mas-
sa muscular e densidade óssea, além de infertilidade. A reposição 
hormonal com testosterona é o tratamento clássico para reverter os 
sinais e sintomas do hipogonadismo. Método: Relatamos um caso 
de hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático isolado de início 
tardio, em paciente do sexo masculino. Relato de caso: Paciente, 
30 anos, com quadro de diminuição da libido, dificuldade de ere-
ção, astenia e dificuldade para ganhar massa muscular, apesar de 
treinamento físico regular há dois anos. Negava história de trauma-
tismo craniano, doença crônica ou psiquiátrica, uso de medicações 
ou drogas ilícitas e etilismo. Ao exame físico, apresentava altura: 
1,72 m; peso: 70 kg; IMC: 23,6 kg/m2; envergadura: 1,60 m; com-
pleto desenvolvimento sexual, com volume testicular de 15 cm³. O 
teste de sensibilidade olfatória foi normal. Dosagens séricas de LH: 
1,3 mIU/ml; FSH: 2,4 mIU/ml; testosterona total: 139 ng/dl (N: 
200-650 ng/dl); testosterona livre: 1,6 ng/dl (N: 3,4-24,6 ng/dl); 
HSBG: 23,8 nmol/L (N: 13-71 nmol/L) TSH: 1,0 mcU/ml; T4l: 
1,06 ng/ml; prolactina: 11 ng/ml (N: 2-14 ng/ml); cortisol basal 
12,8 mcg/dl (N: 6,7-22 mcg/dl); ferritina 286 ng/ml (N: 29-300 
ng/ml). O espermograma mostrava oligoespermia (8 milhões de 
espermatozoides/ml) com alterações de motilidade e morfologia. 
As ultrassonografias testicular e abdominal apresentaram resultados 
normais. A imagem de RNM de sela túrcica não evidenciou sinais 
de lesões expansivas, traumáticas, infiltrativas ou inflamatórias. O 
paciente foi submetido à reposição hormonal com undecanoato de 
testosterona 1.000 mg IM programada para cada 12 semanas. Após 
dois meses do início da reposição, evoluiu com melhora significa-
tiva da disfunção sexual, da astenia e da libido, além de conside-
rável ganho de massa muscular. Conclusão: Este caso ilustra uma 
apresentação incomum de hipogonadismo central idiopático, com 
início tardio.Palavras-chaves: Hipogonadismo, hipogonadotrófico, 
testosterona.

P032. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA ENTRE LEVOTIROXINA E 
VARFARINA: UMA POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO CATASTRÓFICA? 
RELATO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA
Thiago Cid Palmeira Cavalcante1,2, Dário Celestino Sobral Filho1,2, 
Fabiano Lima Cantarelli1, Flavio Carvalho Santos Filho1,2, Caroline 
Palmeira Cavalcante1, Ana Gabriela de Souza Lima Kriger 
Pinheiro1, Ana Beatriz de Souza Lima2

1 UPE – Universidade de Pernambuco, 2 FCM – Faculdade de Ciências Médicas 
de Pernambuco

Introdução: Os autores descrevem uma complicação rara da tera-
pia anticoagulante oral (hematoma renal subcapsular espontâneo) 
em uma paciente hipotiroidea jovem com prótese valvar mecânica. 
Relato de caso: Uma mulher 42 anos, casada, hipertensa, hipoti-
reoidea, natural e procedente de Recife, deu entrada na emergên-
cia com queixa de hematúria franca, disúria, dor lombar, epistaxe, 
gengivorragia, febre e calafrios por dois dias. Paciente estava em 
pós-operatório tardio de troca de valva mitral por prótese mecânica 
há 4 meses devido à doença reumática. A paciente vinha em uso de 
varfarina e levotiroxina sódica. Os exames laboratoriais evidencia-
ram INR > 10,0. A conduta na emergência consistiu em suspensão 
do marevan, uso de vitamina K. A paciente evoluiu dois dias após 
a admissão com instabilidade hemodinâmica, sendo encaminhada 
para UTI, onde exames laboratoriais revelaram acidose metabólica, 
hemoglobina de 7.1, leucocitose e aumento das escórias nitrogena-
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das. A tomografia de abdome evidenciou rim esquerdo com perda 
de sua morfologia e diferenciação parenquimatosa, componente 
espontaneamente hiperdenso periférico sugerindo componente 
hemático. Em virtude da instabilidade hemodinâmica da pacien-
te, foi indicada a abordagem cirúrgica, sendo realizada nefrectomia 
esquerda. A paciente evoluiu na UTI por 13 dias com alta 45 dias 
após o internamento. Discussão: De acordo com nossos conheci-
mentos, somente dois casos de hematoma renal subcapsular espon-
tâneo em pacientes jovens sob anticoagulação oral (ACO) foram 
descritos na literatura e apenas um deles resultou em nefrectomia. 
Outro caso foi descrito recentemente em idoso. Sendo assim, o 
caso descrito torna-se único por descrever tal complicação em de-
terminado subgrupo de pacientes: jovem e hipotireoideo. Várias 
fontes de referência, incluindo artigos publicados em revistas de 
grande impacto e livros-texto, sugerem que exista uma interação 
medicamentosa significativa entre a warfarina e a levotiroxina, pre-
dispondo os pacientes a sangramento. Entretanto, artigo publica-
do recentemente analisando mais de 250.000 pacientes em uso de 
varfarina e levotiroxina não encontrou evidências de hospitalização 
por hemorragia nos pacientes em uso dessa associação por 30 dias 
ou mais. Conclusão: Pensar em hematoma subcapsular espontâneo 
como possibilidade diagnóstica em um paciente em anticoagula-
ção oral com varfarina e dor lombar é extremamente importante. 
O relato do caso também chama atenção para a possível interação 
medicamentosa entre a varfarina e a levotiroxina. Palavras-chaves: 
Hipotireoidismo, hematoma, varfarina.

P033. NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLA TIPO 1 ASSOCIADA 
COM CARCINOMA NEUROENDÓCRINO TÍMICO DE 
EVOLUÇÃO AGRESSIVA
Frederico Rangel Filho1, Lucio Vilar1, Patrícia Sampaio Gadelha1, 
Giulliana Nóbrega Guimarães1, Christina Cavalcanti de Santana1, 
Cyntia Chaves Gomes1, Ana Virgínia Gomes1, Aline Maria C. 
de Siqueira1, Laís Lopes Dantas1, Daniela Barbosa S. L. Coelho1, 
Viviane Canadas1, Bárbara Gomes1, Vera Maria Santos G. Ferreira1, 
Licinia Lopes Matos1

1 HC-UFPE – Serviço de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da UFPE

Introdução: Carcinoides tímicos são neoplasias raras, com com-
portamento agressivo e representam apenas 4% dos tumores de 
mediastino anterior e 1% de todos os tumores carcinoides. Neo-
plasia endócrina múltipla tipo 1 (MEN-1) é uma síndrome rara 
que se caracteriza pela associação de hiperparatireoidismo pri-
mário [HPTP] (95% dos casos), adenomas da hipófise anterior 
(15-30%) e neoplasia das ilhotas pancreáticas (30%-80%). Estima-
se que tumores carcinoides ocorram em 10% dos pacientes com 
MEN-1, sendo aproximadamente 5% invasivos ou metastáticos, 
especialmente os carcinoides tímicos, encontrados em até 8% dos 
casos. Relato de caso: Apresentamos o caso de uma paciente de 
37 anos com MEN-1 (HPTP associado com insulinoma e adeno-
ma hipofisário) que durante o seguimento apresentou-se com ima-
gem torácica de 3,4 x 2,2 cm e aumento do metabolismo glicolí-
tico ao PET-FDG. O estudo imunofenotípico revelou carcinoma 
neuroendócrino do timo, associado a focos de carcinoma espino-
celular, timoma e hiperplasia tímica. Após ressecção da massa me-
diastínica, evoluiu com recorrência local, além de nódulo hepático 
hipervascularizado sugestivo de lesão secundária, acometimento 
linfonodal em área paracardíaca e em região cervical, este último 
de aproximadamente 3 cm, com PAAF sugestiva de tumor neu-
roendócrino metastático. No momento, diante da impossibilidade 
de tratamento cirúrgico, a paciente segue em acompanhamento 
com a oncologia em programação para realização de quimiotera-
pia. Palavras-chaves: MEN-1, carcinoma neuroendócrino, tumo-
res carcinoides.

P034. PARALISIA PERIÓDICA HIPOCALÊMICA TRANSITÓRIA 
SECUNDÁRIA À TIREOTOXICOSE
Sirley Portela Vasconcelos1, Vanessa Leão de Medeiros1, Marina 
Tôrres Leal2, Cristina Bandeira1,2, Francisco Alfredo Bandeira e Farias1

1 UED-HAM – Unidade de Endocrinologia, Diabetes e Doença Óssea do 
Hospital Agamenon Magalhães MS/SES/UPE, Recife, PE, Brasil, 2 HR – Hospital da 
Restauração, Recife, PE, Brasil

Introdução: A paralisia periódica hipocalêmica transitória (PPHT) 
é uma complicação do hipertireoidismo que ocorre predominante-
mente na Ásia, com incidência média de 1,8% entre os orientais e pre-
dileção pelo sexo masculino, sendo rara no mundo ocidental, onde 
apresenta incidência de 0,1% a 0,2%. Caracteriza-se clinicamente por 
ataques recorrentes de fraqueza muscular, especialmente em mem-
bros inferiores, que pode evoluir para quadriparesia flácida associada 
ou não a arritmias cardíacas, na presença de hipocalemia (que pode 
normalizar após a recuperação clínica) e tireotoxicose em pacientes 
suscetíveis. Os episódios ocorrem geralmente pela madrugada, nor-
malmente desencadeados por ingestão de grande quantidade de car-
boidratos, após prática de exercícios físicos e pela administração de 
insulina ou epinefrina. O tratamento se dá por meio da reposição de 
potássio durante o quadro agudo e a longo prazo com o tratamento 
do hipertireoidismo. Relato de caso: Paciente, 19 anos, masculino 
com história de episódios transitórios de fraqueza em membros su-
periores e paralisia dos membros inferiores. No primeiro episódio o 
paciente acordou com paresia de membros inferiores que evoluiu 
para paraplegia e queda da própria altura, além de fraqueza dos mem-
bros superiores. Relata atividade física e consumo de álcool no dia 
anterior ao evento. Os dois outros episódios apresentaram-se apenas 
com fraqueza de membros superiores e inferiores e todos apresenta-
ram resolução espontânea. Ao exame físico, apresentava taquicardia, 
elevação da pressão arterial e bócio difuso à palpação da tireoide. A 
avaliação laboratorial evidenciou potássio sérico = 4,76 mm/L; T4 
livre = 100 pmol/L e TSH = 0,005 uIU/mL e eletroneuromiografia 
de membros inferiores sem anormalidades. Foi iniciado o tratamento 
do hipertireoidismo com metimazol associado a propranolol, rece-
bendo o diagnóstico de paralisia periódica hipocalêmica transitória 
secundária à tireotoxicose. Após quatro meses, retornou para reava-
liação com melhora clínica significativa e trazendo dosagem de an-
tirreceptor TRAB = 49 e cintilografia da tireoide que demonstrou 
bócio difuso hipercaptante (doença de Graves), sendo optado por 
tratamento definitivo com radioiodo. Conclusão: Este caso demons-
tra uma apresentação rara da doença de Graves. Palavras-chaves: 
Doença de Graves, fraqueza muscular, hipocalemia.

P035. PERFIL DOS PACIENTES DISLIPIDÊMICOS ATENDIDOS 
NO AMBULATÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA DA POLICLÍNICA 
DA FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA EM SANTA 
RITA-PB
Felipe Sousa da Silva1, Maria Eliza Figueiredo Alcindo1, Geiza 
Fernanda Filgueira Alcindo1, Marcela Furtado Roberto1, Renata 
Maria Bueno Oiticica1, Bruno Lombardi Farias1, Gabriella Sancho 
Leite1, Marianna Nogueira Gadelha de Oliveira1, Waleria Viana 
Ibiapina1, George Robson Ibiapina1, Rogério Alves de Santana2

1 Famene – Faculdade de Medicina Nova Esperança, 2 UFPB – Universidade 
Federal da Paraíba

Introdução: O estudo objetiva delinear o perfil das dislipidemias dos 
pacientes atendidos no serviço de clínica médica da Faculdade de 
Medicina Nova Esperança (Famene) no município de Santa Rita, PB, 
classificá-los quanto ao envolvimento mais comum das frações do co-
lesterol ou do triglicerídeo, suas relações com outros fatores de risco 
cardiovascular (sexo, diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade) e 
avaliar a terapêutica usada na rotina desses indivíduos. Materiais e 
métodos: Entre janeiro e fevereiro de 2013, 254 pacientes foram 
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entrevistados na Policlínica Nova Esperança em Santa Rita e anotadas 
variáveis como: idade, sexo, tabagismo, colesterol total (CT), lipo-
proteína de baixa densidade (LDL-c), alta densidade (HDL-c), trigli-
cerídeos (TGC), comorbidades como hipertensão, diabetes mellitus e 
obesidade, utilização de terapêutica hipolipemiantes (estatinas, fibra-
tos) e outras (resinas, ácido nicotínico e ômega 3) e para as outras 
comorbidades como anti-hipertensivos, antidiabéticos orais, insuli-
nas e outros fármacos (antiagregante, antidepressivos etc.). O CT, 
suas frações e o TGC foram relacionados individualmente a cada um 
dos outros dados colhidos. Resultados: A idade dos pacientes teve 
média de 50,58 anos, 30,7% tinham mais de 60 anos e 84,6% eram 
mulheres; 50,4% eram diabéticos e 44,5% hipertensos, 22% utiliza-
vam estatina e 1,6% fibrato. Entre outras terapêuticas, 57,9%, 43,7% 
e 10,5% usavam anti-hipertensivo, hipoglicemiante oral e insulina. 
Valores de CT > 200 mg/dl, LDL-c > 160 mg/dl, HDL-c < 40 
mg/dl e TGC > 150 mg/dl foram considerados alterados. CT em 
maiores de 60 anos apresentou (66,2%, p = 0,004) > 200 mg/dl. O 
LDL-c em homens obteve (46,4%, p = 0,0021) > 160 mg/dl e aos 
fumantes (82,1%, p = 0,047). Os TGC dos doentes na quinta década 
apresentavam (37%, p = 0,003) > 150 mg/dl, hipertensos (57,9%, 
p = 0,028), diabéticos (52,6%, p = 0,025), outros terapias hipolipe-
miantes (82,5%, p = 0,01), anti-hipertensivos (64,9%, p = 0,051), hi-
poglicemiantes orais (52,1%, p = 0,026) e outros classes de fármacos 
(38,3%, p = 0,005). Conclusão: As dislipidemias que os pacientes 
apresentaram caracteristicamente foram: um colesterol total elevado 
em idosos com mais de 60 anos, uma hiperlipidemia à custa de LDL
-c em homens tabagistas e uma hipertrigliceridemia em doentes na 
quinta década, hipertensos, diabéticos em uso de anti-hipertensivo, 
hipoglicemiantes orais e outros hipolipemiantes que não estatinas ou 
fibratos. Palavras-chaves: Dislipidemia, fatores de risco, terapêutica. 
Palavras-chaves: Dislipidemia, fatores de risco, terapêutica.

P036. PERSISTENTE ELEVAÇÃO DO PTH SÉRICO PÓS-
PARATIROIDECTOMIA NO HIPERPARATIROIDISMO PRIMÁRIO 
NORMOCALCÊMICO: BOM PARA O OSSO TRABECULAR?
Larissa Bastos Pimentel1, Sirley Portela Vasconcelos1, Francisco 
Alfredo Bandeira e Farias1

1 UED – Unidade de Endocrinologia, Diabetes e Doenças Ósseas – Hospital 
Agamenon Magalhães

Introdução: O hiperparatireoidismo primário normocalcêmico é 
uma condição rara que se caracteriza por elevação do paratormô-
nio (PTH) na presença de cálcio sérico normal e na ausência de 
causas secundárias. Sua história natural e manejo ainda não estão 
plenamente estabelecidos, com poucos estudos e relatos de casos 
descritos na literatura. O tratamento consiste na adenomectomia 
de paratireoide, quando ocorre resolução clínica e laboratorial do 
HPTPN. Os dois casos relatados a seguir evidenciaram persistência 
de PTH elevado após cirurgia, fato este ainda não descrito previa-
mente. Caso 1: Paciente, 52 anos, sexo feminino, menopausada há 
três anos, com hipotireoidismo pós-radioiodo por doença de Gra-
ves, apresentou dosagem de PTH elevada (148 pg/mL) com cálcio 
sérico normais (cálcio: 8,8 mg/dL). À ultrassonografia, foi eviden-
ciado nódulo sugestivo de lesão em paratireoide inferior esquerda, 
medindo cerca de 3,0 cm, realizado PAAF, cujo diagnóstico foi ti-
reoidite linfocítica. Prosseguiu-se a investigação com a solicitação de 
nova PAAF, a qual foi inconclusiva; dosagem de PTH no aspirado 
= 4.000 pg/mL e cintilografia com SESTAMIBI e SPECT CT com 
imagem hipercaptante (15 min - 4h). Dessa forma, realizou-se a 
paratireoidectomia dois meses após o diagnóstico, porém manteve-
se PTH em níveis elevados (93 pg/mL) no seguimento. Caso 2: 
Paciente, 82 anos, menopausada há nove anos, portadora de doença 
arterial coronariana e depressão, em tratamento para osteoporose, 
com níveis séricos elevados de PTH (73,6, 97,6 e 118,4 pg/mL) 
com cálcio sérico = 10,2 mg/dL. Solicitada cintilografia com SES-
TAMIBI, com captação em região de paratireoide inferior esquerda, 

com nódulo de mesma localização à ultrassonografia e medindo 0,9 
x 0,6 cm. Submetida a PAAF, com dosagem de PTH no aspira-
do, confirmando adenoma de paratireoide com níveis > 5.000 pg/
mL de PTH. A paciente realizou adenomectomia de paratireoide, 
com biópsia evidenciando adenoma medindo 1,3 x 0,6 x 0,3 cm 
e melhora clínica significativa da depressão e função cognitiva. No 
seguimento persistiu com níveis de PTH elevados por mais de um 
ano de seguimento: 95 pg/Ml (1 mês após a cirurgia), 102 pg/
mL (7 meses), e 107, (1,3 ano). Apresentou ganho de 16% na den-
sitometria óssea na CL após 1 ano de cirurgia, o que sugere efeito 
anabólico, com estabilização no CF e RD. Conclusão: Esses casos 
ilustram uma evolução incomum e inesperada do hiperparatireoidis-
mo normocalcêmico. Palavras-chaves: Hiperparatireoidismo nor-
mocalcêmico, paratireoidectomia, PTH.

P037. PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM 
CRIANÇAS CEARENSES COM DIABETES MELLITUS TIPO 1
Ana Paula Dias Rangel Montenegro1, Annelise Barreto de 
Carvalho1, Patricia Aparecida Faria Vieira1, Milena Sousa 
Albuquerque1, Renan Magalhães Montenegro1,2, Virginia Oliveira 
Fernandes1,2, Ana Paula Abreu Martins Sales1,2, Renan Magalhães 
Montenegro Jr.1,2

1 HUWC-UFC – Serviço de Endocrinologia Pediátrica do Hospital Universitário 
Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, 2 Endocrinor – Núcleo de 
Estudos em Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição do Nordeste Brasileiro

Introdução: A prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças 
e adolescentes está aumentando rapidamente e representa hoje im-
portante problema de saúde pública. Tal cenário tem sido também 
observado entre diabéticos tipo 1 por vários autores. Objetivos: 
Avaliar a prevalência de obesidade e sobrepeso entre crianças e ado-
lescente com DM1 no nosso meio, correlacionando o score-z desses 
pacientes com suas condições clínicas. Métodos: Foram avaliadas 
84 crianças e adolescentes (50M; 34F) portadoras de DM1 quanto 
aos seguintes parâmetros: idade, sexo, peso, estatura, IMC, glico
-hemoglobina A1c, tempo de diabetes, dose de insulina (U/kg/
dia). Os dados obtidos foram processados usando o software SPSS 
versão 11.0 (SPSS, Inc., Chicago, USA). Resultados: A média de 
idade dos pacientes foi de 10,6 ± 4,1 anos (1 a 18 anos), com média 
de 3,1 ± 2,5 anos de diagnóstico do DM1, e com dose de insulina 
média de 1,03 ± 0,51 U/kg/dia. O score-z de IMC foi 0,33 ± 0,87. 
Foram encontrados 22,5% (n = 19) pacientes com IMC elevado, 
sendo 13% de sobrepeso e 9,5% obesos. Apenas 4,7% dos pacientes 
apresentavam o peso abaixo do percentil 5. Observamos que não 
houve correlação entre o IMC e o tempo de diagnóstico de DM1 (p 
= 0,64), dose de insulina (p = 0,84) ou A1c (p = 0,34). Conclusão: 
A prevalência de sobrepeso e de obesidade das crianças e adoles-
centes estudadas foi semelhante a descrita na população brasileira 
nesta faixa etária. Diferente de outros estudos, no entanto, não hou-
ve relação de sobrepeso e obesidade nos diabéticos com tempo de 
diagnóstico, dose de insulina e controle glicêmico. Esse fato pode se 
dever ao pouco tempo de diagnóstico de DM1 da amostra estudada. 
Palavras-chaves: Diabetes mellitus tipo 1, obesidade, sobrepeso.

P038. RECUSA ALIMENTAR EM CRIANÇAS: UMA 
APRESENTAÇÃO INICIAL DE ECTOPIA TIREOIDIANA (TIREOIDE 
LINGUAL)
Pedro Sabino Gomes Neto1, Jônatas Catunda de Freitas1, Virgínia 
Oliveira Fernandes1, Renan Magalhães Montenegro1, Luís Alberto 
Albano Ferreira1, Renan Magalhães Montenegro Jr.1

1 Endocrinor – Núcleo de Estudos em Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição 
do Nordeste Brasileiro 

Introdução: A presença da tireoide lingual é uma condição rara em 
que existe a presença de tecido ectópico tireoidiano na base da lín-
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gua. Sua prevalência varia entre 1: 3.000 e 1: 10.000, sendo três a 
quatro vezes mais frequente entre mulheres que em homens. A mé-
dia de idade da apresentação das manifestações clínicas está em tor-
no dos 40 anos, com dois picos de apresentação entre 12 e 40 anos. 
Deve ser suspeitada nos indivíduos que apresentem uma massa em 
base da língua e não tenham tireoide identificada na região cervical. 
O tratamento pode ser supressão com levotiroxina para a redução 
do volume glandular, laser de CO2, ou cirurgia. Objetivo: Relatar 
o caso de uma criança com queixas de disfagia por tireoide lingual. 
Relato do caso: Paciente do sexo feminino, com 4 anos, natural e 
procedente de Fortaleza, CE, levada para atendimento médico pelos 
pais por queixa de recusa alimentar por cinco dias. A paciente não 
apresentava outras queixas e não tinha nenhuma comorbidade. O 
exame físico era normal, exceto pela oroscopia, onde se visualizou 
uma tumefação de linha média da base da língua, de aspecto submu-
coso, medindo cerca de 3 cm de diâmetro. A tireoide foi impalpável 
na região cervical, suspeitando-se, com esse quadro, de tireoide lin-
gual. O exame ultrassonográfico não evidenciou tecido tireoidiano 
em sua topografia habitual, mas revelou imagem nodular, arredon-
dada, de contornos regulares, medindo 2,1 x 1,4 x 1,4 cm, de aspec-
to hipoecoico, na topografia da base da língua (região cervical me-
diana), podendo estar relacionado à tireoide ectópica. A cintilografia 
da tireoide demonstrou ausência de captação em topografia normal, 
mas apresentava uma área focal de aumento da captação na projeção 
posterior da língua. As dosagens hormonais evidenciaram T4 livre: 
1,19 μg/dl; TSH: 12,058 μUI/ml. O anticorpo antitireoglobuli-
na foi negativo. Iniciou-se a reposição diária com levotiroxina 50 
mcg/dia para tratar o hipotireoidismo e reduzir o volume glandular. 
Após 30 dias de tratamento, a paciente já apresentou diminuição 
da lesão, com melhora da disfagia para alimentos líquidos e sólidos. 
Conclusão: Este caso ilustra a importância de considerar a hipótese 
diagnóstica de ectopia tireoidiana em casos de recusa alimentar de 
crianças, assim como a importância da individualização terapêutica 
nesses casos, muitas vezes tratado apenas com levotiroxina. Pala-
vras-chaves: Tireoide, ectopia, tireoide lingual, recusa alimentar.

P039. RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ESCOLARIDADE E 
O PERFIL ANTROPOMÉTRICO DURANTE CAMPANHA 
NOVEMBRO AZUL 2012 NUMA AMOSTRA POPULACIONAL DE 
USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MACEIÓ/AL
Priscilla Maris Pereira Alves1, Brenda Cavalcanti Costa Barros1, 
José Anderson da Silva1,2, Victor José Correia Lessa1, Samyra Melo 
Vital1, Elizabeth Ferreira Freire1

1 LAEM/Famed/UFAL – Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia/
Faculdade de Medicina/Universidade Federal de Alagoas, 2 SCMM – Santa 
Casa de Misericórdia de Maceió/AL

Introdução: A prevalência de obesidade tem aumentado em países 
de renda alta e baixa. Nos países de renda alta, a obesidade atin-
ge principalmente a população menos privilegiada; já em países em 
desenvolvimento, a prevalência da obesidade é maior na população 
de maior renda. Estudos sobre a relação da evolução nível socioe-
conômico/obesidade são escassos. No entanto, na população brasi-
leira, mais recentemente vem sendo observada maior ocorrência de 
obesidade entre os mais pobres. Objetivos: Correlacionar o nível de 
escolaridade e o perfil antropométrico em uma amostra populacional 
de usuários do Sistema Único de Saúde presentes em ação do Dia 
Mundial do Diabetes no ano de 2012, em Maceió, Alagoas. Méto-
do: Trata-se de um estudo transversal desenvolvido a partir de dados 
coletados em uma amostra populacional de 122 pacientes durante a 
campanha do Dia Mundial do Diabetes 2012 em Maceió, Alagoas. 
Foi realizada a correlação dos dados da escolaridade com os indicado-
res antropométricos: índice de massa corporal (IMC), circunferência 
abdominal (CA) e relação cintura/quadril (RCQ). Classificou-se a 
escolaridade em: sem estudo (G1), 1 a 4 anos (G2), 5 a 8 anos (G3) 
e mais de 8 anos de estudo (G4). Resultados: Na população estuda-

da, 76% eram do sexo feminino e 24%, do masculino, a idade variou 
entre 15 e 81 anos (média 56,37 anos), todos foram separados de 
acordo com a escolaridade e sexo, divididos em quatro grupos: G1 
sendo, sexo feminino 33,3% e masculino 32,1%, G2, sexo feminino 
28% e masculino 35,7%, G3, sexo feminino 28% e masculino 32,1%, 
e G4, sexo feminino 11% e masculino 0%. Com relação à CA, no sexo 
feminino só G4 teve o maior número de pessoas com CA ≤ 88 cm; no 
masculino, em todos os grupos a maioria das pessoas ficou com CA ≤ 
102 cm. Quanto a RCQ, no sexo feminino todos os grupos tiveram 
maioria RCQ > 0,85; no masculino só o G1 teve maioria com a RCQ 
> 0,95. O IMC, no sexo feminino, exceto o G4-maioria dos IMC 
entre 18-24,9, predominou IMC entre 25-29,9; no masculino, to-
dos os grupos tiveram a maioria do IMC entre 25-29,9. Conclusões: 
Este trabalho ilustra que, na maioria dos indicadores antropométri-
cos, o maior grau de escolaridade relacionou-se com valores adequa-
dos de CA e IMC. Em todas as relações, o G4 teve melhores índices 
antropométricos, refletindo que o nível de escolaridade represente 
um fator positivo em relação à prevenção da obesidade. Palavras-
chaves: Antropometria, escolaridade, obesidade.

P040. REMISSÃO PROLONGADA DA ATIVIDADE METABÓLICA 
DA DOENÇA DE PAGET ÓSSEA APÓS IBANDRONATO ORAL 
EM UM PACIENTE COM RÁPIDA RECIDIVA APÓS TRATAMENTO 
COM RISENDRONATO ORAL E PAMIDRONATO ENDOVENOSO
Clarissa Beatriz Santos de Almeida1, Maria do Socorro Costa 
Azevedo1, Luis Gustavo de Oliveira Pessoa1, José Marcos Vieira de 
Albuquerque Filho1, Francisco Alfredo Bandeira Farias1

1 UED/HAM – Unidade de Endocrinologia, Diabetes e Doença Óssea 

Introdução: A doença de Paget óssea (DPO) é uma doença crônica 
caracterizada por aumento da atividade osteoclástica. Pacientes sinto-
máticos com doença metabolicamente ativa devem ser tratados. Os 
bisfosfonatos são a classe de escolha para o tratamento. O ácido zolen-
drônico parece ser o mais potente bisfosfonato para o tratamento da 
DPO. O pamidronato endovenoso pode ser utilizado em doses de 90-
180 mg, em doença avançada apresentando normalização da fosfatase 
alcalina (FA) em 65% de 82 casos em série de Lufkin. Alendronato e 
risendronato oral são usados em doses maiores que as utilizadas para 
osteoporose, 30 mg ao dia por 2 meses e 20-40 mg ao dia por 6 meses, 
respectivamente. Ibandronato pode ser administrado sob infusão ve-
nosa e a experiência com essa droga na DPO ainda é limitada. Estudo 
de Bandeira et al. mostrou alta eficácia com ibandronato 150 mg ao 
mês por 6 meses, com redução média de 65% nos valores de CTX e 
normalização da FA. Relato de caso: GAM, 83 anos, masculino, há 
13 anos apresentou diagnóstico de doença de Paget poliostótica com 
comprometimento de ossos do crânio (parietal e occipital), tíbia direi-
ta, úmero esquerdo e vértebras torácicas, lombares, sacrais e articula-
ção sacroilíaca. Na ocasião, realizou tratamento com risendronato 30 
mg ao dia, via oral, por 6 meses. Após 1 ano houve recidiva da doença 
e foi realizado novo tratamento com pamidronato 90 mg, endovenoso 
(EV), 2 doses com intervalo de 1 semana. Exames pré-tratamento: 
CTX = 2.160 pg/ml (59-679); FA = 518 Ul (37-147); Ca = 9,3 mg/
dL; P = 3,4 mg dL; 25-OH vitamina D = 32,5 ng/ml. Após 6 meses 
do pamidronato, apresentava CTX = 821 (59-679); FA = 164 (38-
126); Ca = 9,0; P = 3,8; Alb = 4,0. Como persistia com turnover ele-
vado e queixa de diminuição da acuidade auditiva, foi realizado novo 
curso de pamidronato 90 mg EV 2 doses. Após 1 ano, paciente retorna 
assintomático, com CTX e FA em queda, porém ainda elevados. CTX 
= 640; Fa = 124; Ca = 9,2; Alb = 4,4. Optado por retratamento com 
ibandronato 150 mg, via oral, mensal, por 6 meses. Paciente encontra-
se há 6 anos em remissão da doença. Exames mais recentes (novembro 
2012) CTX = 335; FA = 85; Ca = 9,6; Alb = 4,8;P = 4,4; 25-OH 
vitamina D = 23. Conclusão: Este caso ilustra o efeito prolongado do 
ibandronato oral na atividade metabólica da DPO. Palavras-chaves: 
Doença de Paget, bisfosfonatos, recidiva, ibandronato.
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P041. RISCO CARDIOVASCULAR NO PACIENTE DIABÉTICO – 
O PAPEL DO COLESTEROL NÃO HDL E ÍNDICE DO PRODUTO 
DE ACÚMULO LIPÍDICO
Marcelo Rocha Nasser Hissa1, Lise Anne Guimarães Moreira1, 
Luana França Olegário1, Amanda Ricarte Bezerra1, Priscilla 
Nogueira Gomes Hissa1

1 CPDDEM – Centro de Pesquisas em Diabetes e Doenças 
Endocrinometabólicas

O colesterol não HDL (não HDL-c) é a diferença entre o coles-
terol total e o HDL-c, incluindo todo o colesterol presente nas 
partículas de lipoproteínas consideradas potencialmente aterogê-
nicas. Sugere-se que essa fração possa ser uma ferramenta mais 
eficaz para a avaliação do risco de doenças coronarianas do que o 
colesterol LDL. Outra ferramenta eficaz para avaliar o risco car-
diovascular em pacientes com e sem diabetes é conhecido como 
produto acumulador de lipídeos (lipid accumulation product – 
LAP). Esse índice estima a acumulação de lipídios em adultos, 
expressando uma função contínua de risco. O objetivo do estudo 
foi comparar perfil lipídico do paciente diabético com não dia-
béticos, assim como avaliar a correlação do colesterol não HDL 
com o índice de LAP. Foram analisados 47 pacientes atendidos no 
ambulatório de endocrinologia entre dezembro de 2012 e abril 
de 2012. Dividiu-se amostra em dois grupos, sendo um com pa-
cientes diabéticos (n = 25) e o grupo controle sem diabetes (n 
= 22). Comparou-se o perfil lipídico de ambos os grupo assim 
como o valor calculado do índice de LAP. LAP = (CA [cm]-58) 
x (triglicerídeos[mmol/L]). O valor da média do índice LAP foi 
estatisticamente (p = 0,02) diferente entre os grupos, sendo o va-
lor do grupo de pacientes com diabetes de 80.61 (DP: 40.7) e do 
controle de 59.69 (DP: 33.2) Agrupando os achados do índice 
LAP em percentis, observaram-se no p25 valores de 47.51 e 44.7, 
no p50 valores de 71.43 e 49.82 e no p75 valores de 106.51 e 
67.46 nos grupos de diabetes e controle, respectivamente. Em 
relação ao colesterol não HDL no grupo de diabéticos, obser-
varam-se nos p25, p50 e p75 respectivamente valores de 115.6, 
130 e 147.5 e no grupo controle 109.6, 148.3 e 163.8 (p25, p50 
e p75 respectivamente). Contudo, observou-se a correlação po-
sitiva do índice LAP e o colesterol não HDL com r = 0,259, de-
monstrando que o aumento do escore LAP associa-se a aumento 
do colesterol não HDL. Conclui-se que o índice LAP na presença 
de diabetes é um bom parâmetro de estimativa do colesterol não 
HDL. Essa classificação lipídica é de grande importância na medi-
da em que estima a presença de várias partículas aterogênicas que 
aumentam o risco cardiovascular. Dessa forma, o LAP demonstra 
ser um bom marcador de risco cardiovascular tanto direta como 
indiretamente na população já de risco dos diabéticos. Quaisquer 
instrumentos propedêuticos com boa acurácia e reprodutibilidade 
de estimativa de risco nos pacientes diabéticos devem ser dissemi-
nados. Palavras-chaves: Diabetes, risco cardiovascular, lipídios, 
colestrol não HDL.

P042. SEGUNDA OPINIÃO FORMATIVA EM 
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA A DISTÂNCIA: 
EXPERIÊNCIA DE DOIS ANOS DO CEARÁ
Renan Magalhães Montenegro Jr.1, Manuela Montenegro Dias 
de Carvalho1, Daniel Duarte Gadelha1, Cristiana Façanha1, 
Virgínia Oliveira Fernandes1, Ana Paula Abreu Martins Sales1, Ana 
Paula Dias Rangel Montenegro1, Maria Vaudelice Mota1, Renan 
Magalhães Montenegro1

1 Endocrinor – Núcleo de Estudos em Endocrinologia, Metabolismo e Nutrição 
do Nordeste 

Introdução: A interface entre a atenção primária e a especializada 
é um problema para muitos sistemas de saúde. Diante disso, em 

2010 se iniciou um projeto piloto de apoio clínico em especia-
lidades médicas, um núcleo para segunda opinião formativa em 
endocrinologia e metabologia, cujo objetivo era disponibilizar a 
médicos da rede primária de Fortaleza consultoria a distância nes-
sa especialidade, utilizando telemática (telefonia celular) e correio 
eletrônico (e-mails), buscando-se com isso maior resolubilidade 
dos casos e consequente otimização do fluxo de assistência em en-
docrinologia e metabologia em toda a rede de atenção à saúde de 
Fortaleza e contribuir com a educação permanente nessa temática, 
com a discussão de casos clínicos em atendimento. O objetivo des-
te trabalho é relatar os dados iniciais dessa intervenção. Métodos: 
Dados descritivos obtidos a partir dos prontuários preenchidos de 
forma sistemática pelos médicos endocrinologistas do Centro de 
Saúde Anastácio Magalhães (CSAM), que fizeram o atendimento 
a distância das unidades básicas das regionais I e III de Fortaleza, 
CE, no período de julho de 2010 a setembro de 2012. A ativida-
de ocorre por livre demanda, sendo esses profissionais acionados 
a partir de celulares cadastrados dos médicos que fazem o atendi-
mento primário à população nas unidades estabelecidas, quando 
consideram pertinente buscar a discussão de condutas diagnósticas 
ou terapêuticas em suspeitos ou portadores de endocrinopatias. 
Casos que requeiram acompanhamento especializado são agenda-
dos em até uma semana para atendimento presencial na referida 
unidade especializada (CSAM). Resultados: Nesse período foram 
recebidas 508 ligações (média de 18,8/mês). Os agravos que mais 
motivaram interconsultas foram: tireopatias (251), diabetes (168 
ligações), distúrbios do crescimento e puberdade (19), obesidade 
(16) e neuroendocrinologia (9). A conduta orientada por telefo-
ne foi conclusiva em 74% dos casos e 26% resultaram em enca-
minhamento para consulta presencial. Conclusão: Esta proposta 
se mostrou uma importante estratégia para resolver o problema 
das grandes filas de espera da atenção especializada, reduzindo en-
caminhamentos desnecessários, diminuindo os equívocos de con-
duta, aprimorando a qualidade da assistência e promovendo uma 
efetiva de educação permanente dos profissionais de saúde nessa 
especialidade. Palavras-chaves: Endocrinologia, atenção primária, 
educação permanente.

P043. SÍNDROME DE COWDEN E ALTERAÇÕES CUTÂNEAS, 
MAMÁRIAS, TIREOIDIANAS E GASTROINTESTINAIS: RELATO DE 
UM CASO
Givaldo de Lima1, Viviane Rosado Negreiro D’ Assunção1, Kauê 
Franke1, Pedro Paulo Pitt de Lima1, Raoni Guilherme Nunes Braga1, 
Silvana Serra Alvim de Souza1

1 FCM-PB – Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba

A síndrome de Cowden (SC) ou síndrome de múltiplos hamartomas 
(SMH) é uma manifestação genética rara de origem autossômica 
dominante, sendo uma genodermatose de expressividade variável. 
Foi descrita pela primeira vez em 1963 por Lloyd e Dennis e carac-
teriza-se por múltiplas lesões hamartomatosas de origem ectodérmi-
ca, mesodérmica e endodérmica, cuja tríade dermatológica clássica 
é composta de tricolemomas faciais (ou hamartomas do infundíbulo 
folicular), fibromas orais e queratoses acrais benignas. Geralmente 
o órgão mais afetado é a pele, onde as lesões mucocutâneas estão 
presentes em praticamente todos os casos, embora possa afetar múl-
tiplos órgãos e esteja associada a várias neoplasias, tais como mamas, 
tireoide e cólon, entre outras. Dessa forma, devido a associações 
com malignidades internas, o diagnóstico precoce é de fundamental 
importância. Os autores apresentam um caso de uma paciente do 
sexo feminino que foi diagnosticada com a síndrome e com reper-
cussões em vários sistemas concomitantemente. Palavras-chaves: 
genodermatose, hamartomas, neoplasias, triquilemomas.
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P044. SÍNDROMES VESTIBULARES: ELEVADA PREVALÊNCIA EM 
PACIENTES NÃO DIABÉTICOS COM SÍNDROME METABÓLICA
Virginia Oliveira Fernandes1,2, Ana Paula Abreu Martins Sales1,2, 
João Paulo Catunda Bastos1, Marcos Rabelo de Freitas1, Marcos 
Rabelo de Freitas1, Carlos Antonio Negrato2, Ana Paula Dias 
Rangel Montenegro1,2, Ana Paula Dias Rangel Montenegro1,2, 
Renan Magalhães Montenegro1,2, Renan Magalhães Montenegro 
Jr.1,2, Renan Magalhães Montenegro Jr.1,2

1 HUWC-UFC – Serviço de Endocrinologia e Diabetes e Serviço de 
Otorrinolaringologia do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), 2 Endocrinor – Núcleo de Estudos em Endocrinologia, 
Metabolismo e Nutrição do Nordeste Brasileiro 

Introdução: Anormalidades na tolerância à glicose, principalmente 
o diabetes mellitus, têm sido associadas às síndromes vestibulares. En-
tretanto, são raros os estudos avaliando essa associação em indivíduos 
não diabéticos com síndrome metabólica (SM). Assim, o presente es-
tudo buscou verificar a prevalência de alterações do sistema vestibular 
por meio de vectoeletronistagmografia (VENG) em portadores de 
SM, não diabéticos. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, 
com indivíduos não diabéticos e que não faziam uso de qualquer me-
dicação, selecionados aleatoriamente, com avaliação antropométrica, 
laboratorial e realização de VENG. Resultados: Foram avaliados 78 
indivíduos, com idade de 38,1 ± 10,7 anos, sendo 74,4% de mu-
lheres. Quanto aos componentes da SM, as medidas de IMC, cir-
cunferência abdominal (CA), PA sistólica e diastólica, triglicerídeos, 
glicemia de jejum e aos 120 minutos após TTGO – 75 g foram mais 
elevadas e o HDL-C foi mais baixo no grupo com SM (p < 0,05). 
Outros parâmetros metabólicos avaliados, como ácido úrico, gGT, 
ALT, AST e HOMA-IR, eram também mais elevados no grupo com 
SM (p < 0,05). Quando comparados esses grupos, que eram parea-
dos para sexo e idade, se observou que 63,3% do grupo com SM e 
33,3% do grupo sem SM apresentavam algum sintoma sugestivo de 
vestibulopatia, sendo tontura/vertigem as queixas mais frequentes 
(p < 0,05). Em relação ao resultado da VENG, enquanto somente 
20,8% do grupo sem SM tinham alteração do exame, 66,7% do gru-
po com SM o tinham (p < 0,05). Quando comparados os parâmetros 
metabólicos do grupo com VENG alterada com os do grupo com 
VENG normal, encontraram-se valores de CA, triglicerídeos, glice-
mia de jejum, glicemia e insulinemia aos 120 minutos após TTGO, 
gGT e HOMA-IR significativamente mais elevados (p < 0,05). Con-
clusão: Esses dados demonstram que as síndromes vestibulares são 
mais prevalentes em indivíduos com SM e estão associadas a vários 
fatores de risco cardiometabólico. Assim, pacientes com queixas rela-
cionadas à vestibulopatia devem ser rotineiramente investigados para 
a possibilidade de apresentarem alterações metabólicas, inclusive por-
que essas queixas parecem já se manifestar em fases ainda precoces da 
SM. Palavras-chaves: Síndromes vestibulares, síndrome metabólica, 
diabetes mellitus, vectoeletronistagmografia.

P045. SOBREPESO E OBESIDADE: FATORES ASSOCIADOS 
EM MULHERES EM IDADE REPRODUTIVA, ATENDIDAS EM UM 
SERVIÇO UNIVERSITÁRIO EM RECIFE – PE
Luana de Sousa Lima Rebouças1, Ana Carolina de Melo 
Machado Leça2, Yasmin Azevedo da Silveira2, Alessandro Alves de 
Almeida1, Katia Maria de Melo Machado1

1 UPE – Universidade de Pernambuco, 2 Famene – Faculdade de Medicina Nova 
Esperança

A obesidade, problema nutricional de saúde pública, vem eviden-
ciando um aumento significativo entre as mulheres. Sustentado 
por tal afirmativa, o presente estudo teve por objetivo determinar 
a magnitude do sobrepeso e obesidade em mulheres em idade re-
produtiva que frequentaram um serviço universitário e determinar 
suas associações com variáveis socioeconômicas, reprodutivas, com-
portamentais e biológicas. Tratou-se de estudo de corte transversal, 

com 784 mulheres com idade entre 20 e 49 anos, atendidas do am-
bulatório da mulher da Universidade de Pernambuco, tendo o esta-
do nutricional sido analisado pelo IMC (índice de massa corpórea). 
Para a análise estatística, utilizou-se o odds ratio (IC a 95%) e o OR 
ajustados por regressão múltipla. Como resultado, observou-se que 
mais da metade das mulheres (57,9%) possuíam o IMC acima de 25 
kg/m². Quanto aos aspectos sociodemográficos, encontrou-se que 
10% delas eram analfabetas, cerca de 42,1% trabalhavam, 68,7% pos-
suíam companheiro; em relação às variáveis biológicas, a hipertensão 
esteve presente em 23,8%. Cerca de 16,0% das mulheres fumavam e 
havia uma média de 2,3 filhos por mulher. Do ponto de vista repro-
dutivo, entre os métodos contraceptivos, a laqueadura tubária mos-
trou-se mais frequente com número de 39,8%, seguida pelo método 
hormonal oral (13,6%). Foi evidenciada a associação do sobrepeso e 
obesidade com a baixa escolaridade (OR: 1,76; IC95%: 1,27-2,45), 
estado nutricional com idade (OR: 2,42; IC95%: 1,66-3,50), hiper-
tensão, maior número de gestações (OR:1,87; IC95 %:1,21-2,88) 
e o uso de contracepção hormonal (OR: 0,53; IC95%: 0,37-0,76). 
Após a regressão múltipla, as associações entre idade, uso de contra-
concepção hormonal, hipertensão e possui companheiro conjugal 
foram mantidas. A prevalência de obesidade e sobrepeso no presente 
estudo foi elevada, interligada com a idade elevada, uso de contra-
ceptivos hormonais, hipertensão e a presença de companheiro con-
jugal. Palavras-chaves: Idade reprodutiva, métodos contraceptivos 
hormonais, obesidade em mulheres, saúde da mulher.

P046. TRÍADE DE GRAVES: RELATO DE CASO
Luciano Silva Ramos1, Leila Guastapaglia1, Camila Dourado 
Sodario Marrochio1, Beatriz Graciano Sant´Anna1, Ricardo Ayello 
Guerra1

1 HSPM – Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo

Introdução: A doença de Graves (DG) é uma patologia autoimune, 
causada por anticorpos contra o receptor de TSH (TRAb). Afeta 
aproximadamente 80 em 100.000 mulheres por ano, sendo com-
posta por: hipertireoidismo, presente em praticamente 100% dos ca-
sos ao diagnóstico, oftalmopatia, que ocorre clinicamente em cerca 
de 30% dos casos, dermopatia em até 4% e acropatia em menos de 
1% dos pacientes. Descrita pela primeira vez por Thomas em 1933, 
a tríade da doença tende a exibir cronologia, com acomentimento 
ocular, seguida por dermopatia e finalmente acropatia em casos de 
longa evolução, e ocorre de forma completa em menos de 1% dos 
casos. Relato do caso: Mulher de 61 anos, diabética tipo 1, com 
hipertireoidismo diagnosticado há 43 anos, tratado com tireoidec-
tomia parcial, uso de propiltiouracil por 5 anos e 3 doses de radiodo-
terapia. Em uso de levotiroxina há 10 anos por hipotireoidismo, foi 
observada a tríade da doença. O exame físico revelou exoftalmia sem 
atividade inflamatória, mixedema pré-tibial, com aspecto em “casca 
de laranja” e tumoração fibroelástica em dorso dos pés com aspecto 
verrucoso, curvatura acentuada das unhas e espessamento da pele 
periungueal. A dermopatia surgiu cerca de 4 anos após o diagnósti-
co da doença. Todas essas lesões serão fartamente apresentadas em 
fotografias na oportunidade da apresentação. Discussão: A etiologia 
da oftalmopatia e da dermopatia de Graves está associada à produção 
de TRAb contra receptores de TSH presentes em fibroblastos retro
-oculares e cutâneos. A oftalmopatia é encontrada no exame clínico 
de 30% a 45% dos pacientes. Mixedema pré-tibial é uma manifesta-
ção incomum da doença e caracteriza-se por espessamento da pele, 
geralmente limitado à região pré-tibial, no entanto, pode ocorrer em 
outras áreas, como é o caso desta paciente, com acometimento em 
pés e face lateral da coxa. Quase todos os pacientes com dermopatia 
de Graves apresentam oftalmopatia e hipertiroidismo, mas poucos 
apresentam acropatia. As formas clínicas de dermopatia podem va-
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riar de edema não depressível (mais comum) até nódulos, placas, 
lesões polipoides e edema como elefantíase. Esta paciente apresen-
tava a forma mais grave dessa manifestação clínica. A acropatia é o 
componente mais raro, manifesta-se cerca de 25 anos após o início 

da doença e muitas vezes após o hipertiroidismo ter sido tratado. 
É caracterizada por baqueteamento digital e, radiologicamente, 
por proliferação diafisária, irregular e rendilhada. Palavras-chaves: 
Acropatia, dermopatia, oftalmopatia.
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