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Prezados Colegas,

É com grande alegria que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – 
Regional Minas Gerais recebe todos em mais um Congresso Mineiro de Endocrinologia 
e Metabologia, o 14º de nossa história.

A comissão científica do XIV CONGREMEM elaborou uma programação composta 
pela união de temas de grande relevância na prática clínica e temas voltados para a base 
da fisiologia endócrino-metabólica, que serão abordados por médicos e pesquisadores de 
expressão nacional e internacional.

Pela primeira vez, nossa programação e produção científica vêm na forma de suple-
mento dos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. Isso reafirma o com-
promisso da SBEM-MG em valorizar a produção científica regional, garantindo espaço 
das publicações na revista que representa nossa especialidade no país.

Temos certeza de que o congresso será, mais uma vez, uma grande oportunidade de 
aprendizado e reciclagem para todos os participantes. Agradecemos aos palestrantes pela 
disposição em participar do evento. A dedicação com que realizam suas aulas é responsá-
vel final pelo sucesso do CONGREMEM.

Sejam bem-vindos! Esperamos que os próximos dias sejam de ciência, reencontros 
e trocas de experiências, fatores imprescindíveis para o fortalecimento de nossa espe-
cialidade.

Paulo Augusto Carvalho Miranda

Presidente da SBEM-MG
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Programação  CientífiCa

14/11/2013 – QUINTA-FEIRA

8h30-13h00  PRÉ-CONGRESSO

AUDITÓRIO BORGES DA COSTA

8h00-10h00 Tópicos em imaginologia
 Coordenador: Paulo Augusto Carvalho Miranda (MG) 

8h30-9h00 Hipófise
 Palestrante: José Carlos Tadeu Martins (MG)

9h00-9h30  Tireoide 
 Palestrante: Raquel Sadala Mendes (MG)

9h30-10h00 Adrenal
 Palestrante: Mônica Rodrigues de Faria (MG) 

10h00-10h30 Pet-Scan 
 Palestrante: José Ribamar Silva Vilela (MG) 

10h30-11h00  Intervalo

11h00-13h00 Tópicos em patologia clínica
 Coordenadora: Liliane Marçal de Oliveira Bomfá (MG) 

11h00-11h30 Glicemia capilar 
 Palestrante: Letícia Maria Henriques Resende (MG) 

11h30-12h00  Função tireoidiana
 Palestrante: Willian Pedrosa de Lima (MG)

12h00-12h30  Função hipofisária
 Palestrante: Eduardo Pimentel Dias (MG) 

12h30-13h00  Osteometabolismo 
 Palestrante: Juliana Beaudette Drummond (MG) 



Programação  CientífiCa

AUDITÓRIO OROMAR MOREIRA

14h00- 14h20 Solenidade de abertura

14h20-15h00 Conferência 1 
 Coordenadora: Beatriz Santana Soares Rocha (MG) 
 Disturbances of water balance in post-op pituitary patients: practical management problems
 Palestrante: Joseph G. Verbalis (USA)

15h00- 16h20 Mesa-redonda 1
 Tópicos em síndrome metabólica e suas comorbidades
 Coordenadora: Maria Regina Calsolari (MG) 

15h00-15h20 Esteato-hepatite não alcoólica: como abordar?
 Palestrante: Osvaldo Flávio de Melo Couto (MG) 

15h20-15h40 Apneia do sono: uma doença metabólica?
 Palestrante: Sílvio Musman (MG)
 
15h40-16h00 Síndrome metabólica e nefropatia: mecanismos além da hiperglicemia 
 Palestrante: Rogério Baumgratz de Paula (MG)
 
16h00-16h20 Discussão

16h20-16h50  Intervalo

16h50-17h50  Simpósio Satélite – Sanofi
 As diferenças entre os agonistas do GLP-1: do mecanismo de ação à prática clínica
 Palestrante: Dhianah Santini de Oliveira Chachamovitz (RJ)

17h50-18h30 Conferência 2 
 Coordenadora: Jussara Vono Toniolo (MG) 
 Controversies in the treatment of differentiated thyroid cancer 
 Palestrante: David S. Cooper (USA)

AUDITÓRIO BORGES DA COSTA

15h00-16h20 Mesa-redonda 2
 Tópicos em adrenal
 Coordenador: Arnaldo Schainberg (MG) 

15h00-15h20 Atualização em câncer de adrenal
 Palestrante: Ricardo Barsaglini Leite (MG)

15h20-15h40  Fisiologia aplicada da aldosterona
 Palestrante: Sonir Roberto Rauber Antonini (SP)

15h40-16h00 Aplicações clínicas da dosagem de SDHEA
 Palestrante: Paulo Dias do Nascimento (MG)

16h00-16h20  Discussão



Programação  CientífiCa

15/11/2013 – SExTA-FEIRA

AUDITÓRIO OROMAR MOREIRA

8h00-9h20 Mesa-redonda 3
 Tópicos em DM2
 Coordenador: Rosalvo Reis (MG)

8h00-8h20 Fisiopatologia da disfunção da célula beta 
 Palestrante: Mário José Abdala Saad (SP) 

8h20-8h40 Incretinomiméticos: são realmente seguros? 
 Palestrante: Adriana Aparecida Bosco (MG)
 
8h40-9h00 Prós e contras do uso das sulfonilureias
 Palestrante: Leonardo Maurício Diniz (MG) 

9h00-9h20 Discussão

9h20-10h10  Conferência 3 
 Coordenador: Antônio Ribeiro de Oliveira Júnior (MG)
 Syndrome of inappropriate ADH secretion: new developments in diagnosis, complications and treatment
 Palestrante : Joseph G. Verbalis (USA)

10h10-11h00  Intervalo com pôster

11h00-12h00  Simpósio Satélite – Novartis
 Tratamento do diabetes: evolução e revolução
 Palestrante: Amélio Godoy Matos (RJ)

12h00-14h00 Intervalo para almoço

14h00-15h00 Encontro com Professor 
 Nutrologia dos suplementos 
 Ênio Cardillo Vieira (MG) 

15h00-15h50 Conferência 4
 Coordenador: Walter dos Reis Caixeta Braga (MG) 
 Hyperthyroidism – beyond current consensus 
 Palestrante: David S. Cooper (USA)

15h50-16h20  Intervalo

16h20-17h40 Mesa-redonda 5 
  Doenças tireoidianas 
 Coordenadora: Maria Cristina Ferreira Drummond (MG) 

16h20-16h40 Levotiroxina: biodisponibilidade na prática
 Palestrante: Laura Sterian Ward (SP)

16h40-17h00  Avanços no diagnóstico e tratamento do carcinoma medular de tireoide: como a identificação de um  
 gene pode alterar a conduta
 Palestrante: Ana Amélia Oliveira Hoff (SP)

17h00-17h20 Alcoolização de nódulos tireoidianos
 Palestrante: Bernardo Lopes Cançado Fonseca (MG) 

17h20-17h40 Discussão



Programação  CientífiCa

17h40-18h30 Conferência 5
 Coordenador: Jáder Benedito Ferreira (MG)
 Novos fatores que atuam na fisiopatologia do DM2 
 Palestrante: Mário José Abdala Saad (SP)

AUDITÓRIO BORGES DA COSTA

8h00-9h20 Mesa-redonda 4
  Neuroendocrinologia
 Coordenador: José Côdo Albino Dias (MG)

8h00-8h20 Aspectos não convencionais da fisiologia da prolactina
 Palestrante: Andréa Glezer (SP) 

8h20-8h40  Tratamento clínico da doença de Cushing – Estado atual e perspectivas
 Palestrante: Paulo Augusto Carvalho Miranda (MG)

8h40-9h00  Discrepâncias de GH/IGF1
 Palestrante: Antônio Ribeiro de Oliveira Júnior (MG) 

9h00-9h20  Discussão

10h10-11h00 Intervalo com pôster

11h00-12h00 Ligas acadêmicas

12h00-14h00 Intervalo para almoço

14h00-15h00 Encontro com Professor 
 Tratamento da DGH na infância
 Sarah Baccarini Cunha (MG) 

15h50-16h20 Intervalo

16h20-17h40 Mesa-redonda 
  Diabetes tipo 1
 Coordenadora: Rodrigo Bastos Fóscolo (MG) 

16h20-16h40  Pâncreas artificial: uma realidade próxima?
 Palestrante: Rodrigo Nunes Lamounier (MG)

16h40-17h00 Terapia não insulínica: quais são as evidências? 
 Palestrante: Janice Sepúlveda Reis (MG)

17h00-17h20 Quando e como rastrear outras doenças autoimunes associadas? 
 Palestrante: Patrícia Amaral Fulgêncio da Cunha Menezes (MG) 

17h20-17h40 Discussão

SALA 2

14h00-15h00  Encontro com Professor 
 Tutoria no tratamento do DM 
 Rodrigo Bastos Fóscolo (MG)



Programação  CientífiCa

16/11/2013 - SÁBADO

AUDITÓRIO OROMAR MOREIRA

8h00-9h20  Mesa-redonda 7
 Osteometabolismo 
 Coordenador: Adauto Versiani Ramos (MG)

8h00-8h20 Atualização em fisiologia do metabolismo ósseo 
 Palestrante:  Maria Marta Sarquis Soares (MG)

8h20-8h40  Novas terapias para osteoporose: quando indicar? 
 Palestrante:  Angélica Maria França Paiva Tibúrcio (MG)

8h40-9h00 Manejo pré-operatório do paciente com hiperparatireoidismo primário 
 Palestrante: Simone Magnavita Sabino (MG)

9h00-9h20 Discussão

9h20-10h00  Conferência 6
  Coordenador: Paulo Augusto Carvalho Miranda (MG)
 Cuidados perioperatórios do paciente submetido à cirurgia hipofisária
 Palestrante: Nina Castro Musolino (SP) 

10h00-10h50  Intervalo com pôster

10h50-11h30 Conferência 7 
 Coordenador: Rodrigo Nunes Lamounier (MG)
 Disruptores endócrinos: o que são, como atuam e qual o impacto?
 Palestrante: Alexandre Hohl (SC)

11h30-12h30 Simpósio satélite

12h30-13h30 Encontro com Professor
 Hipopituitarismo 
 Nina Castro Musolino (SP)

13h30-15h00 Sessão interativa – Casos desafiadores em câncer de tireoide 
  Coordenador: Márcio Weissheimer Lauria (MG)

 Debatedores: 
 Ana Amélia Oliveira Hoff (SP)
 Laura Sterian Ward (SP)
 Maria Aparecida Cosso (MG) 
 Maria Cristina Ferreira Drummond (MG) 

15h00-15h30 Premiação

15h30 Encerramento



Programação  CientífiCa

AUDITÓRIO BORGES DA COSTA

8h00-9h20  Mesa-redonda 8
 Endocrinologia gonadal
 Coordenadora: Marisa Helena Figueiredo Campos (MG) 

8h00-8h20 Atualização em fisiologia do ciclo menstrual 
 Palestrante: Márcia Cristina França (MG) 

8h20-8h40  Alternativas à terapia hormonal feminina 
 Palestrante: Alexandre Hohl (SC) 

8h40-9h00 Transexualismo: papel do endocrinologista
 Palestrante: Beatriz Santana Soares Rocha (MG)

9h00-9h20 Discussão

12h30-13h30  Encontro com Professor
 Orientação da prática da atividade física no diabético 
 Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues (MG) 

SALA 2

12h30-13h30 Encontro com Professor
 Puberdade precoce
 Sonir Roberto Rauber Antonini (SP) 
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AULAS

Desreguladores endócrinos
Alexandre Hohl
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC

A preservação do meio ambiente não tem sido uma prioridade no acelerado desenvolvimento mundial nas diversas áreas, 
como indústria, agricultura e pecuária. Após a expansão da revolução industrial, grande quantidade de produtos químicos 
tem sido lançada ao meio ambiente. Como a maioria dessas substâncias é capaz de se acumular no tecido adiposo por diver-
sos anos, atualmente é possível avaliar o efeito da exposição em longo prazo à saúde do homem e dos animais, bem como 
seus efeitos nas gerações seguintes. Os dados obtidos até o momento, principalmente os observados na contaminação dos 
animais, confirmam a hipótese de que muitos desses compostos podem alterar o equilíbrio normal do sistema endócrino, 
e a esse grupo de substâncias químicas foi dado o nome de interferentes endócrinos ou desreguladores endócrinos (EDC).

As diversas agências de controle ambiental no mundo têm identificado um crescente número de contaminantes ambien-
tais que apresentam atividade de desregulador endócrino, e estes estão se tornando um dos maiores problemas de saúde 
pública da atualidade. Sugere-se que os desreguladores endócrinos poderiam justificar o aumento na prevalência de algumas 
doenças não transmissíveis acima do esperado pelo crescimento das populações, por exemplo, diabetes mellitus, alterações 
puberais, infertilidade, doenças tireoidianas e alguns tipos de câncer. O aumento alarmante na incidência da obesidade tam-
bém chama a atenção para a influência dos desreguladores endócrinos, e supõe-se que a presença de substâncias químicas 
obesógenas no meio ambiente poderia predispor ao seu desenvolvimento em adição aos fatores etiológicos clássicos, como 
o aumento no consumo de alimentos calóricos e o sedentarismo. Esse exemplo permite concluir que o entendimento de 
como os desreguladores endócrinos podem alterar o controle hormonal do metabolismo e contribuir para a ontogenia das 
doenças torna-se de grande importância para a saúde das populações e para o manejo do meio ambiente (Tabela 1).

Tabela 1. Alguns dos receptores nucleares, respectivos ligantes naturais e principais desreguladores endócrinos relacionados

Receptor Função fisiológica Ligante endógeno EDC

Andrógeno Desenvolvimento sexual masculino Testosterona Pesticidas, ftalatos, plastificantes, 
compostos poli-halogenados

Estrógeno Desenvolvimento sexual feminino Estradiol BPA, dioxinas, metais pesados, 
alquilfenóis, hidrocarbonetos halogenados

Hormônio tireoidiano Metabolismo, função cardíaca, 
desenvolvimento cerebral

Hormônio tireoidiano BPA, dioxinas, furanos, difenis éter 
polibromados, bifenilos policlorados, 
pesticidas, ftalatos, fitoestrógenos

Progesterona Desenvolvimento sexual feminino Progesterona BPA, fungicida, herbicida, inseticida

Glucocorticoide Desenvolvimento, metabolismo, 
resposta ao stress

Cortisol Organotinas, arsênico, BPA, ftalatos

PPARg Homeostase lipídica Lípides, ácidos graxos BPA, organotinas, arsênico

PPARg: receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama; BPA: bisfenol A.

Até que haja evidências científicas contundentes sobre a associação dos EDC e as diversas doenças aqui citadas, há a 
necessidade de se proteger as populações, com ênfase aos indivíduos que se encontram nas janelas de maior suscetibilidade, 
a fim de que não se torne um grande problema de saúde pública mundial.

REFERênCIAS
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3. Casals-Casas C, Desvergne B. Endocrine disruptors: from endocrine to metabolic disruption. Annu Rev Physiol. 2011;73:135-62.

4. Schug TT, Janesick A, Blumberg B, et al. Endocrine disrupting chemicals and disease susceptibility. J Steroid Biochem Mol Biol. 2011;127(3-
5):204-15.

5. Christensen BC, Marsit CJ. Epigenomics in environmental health. Front Genet. 2011,2:84.

6. Robbins J. Transthyretin from discovery to now. Clin Chem Lab Med. 2002;40(12):1183-90.
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Transexualismo: papel do endocrinologista
Beatriz Santana Soares Rocha
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Desordem da identidade de gênero (atual classificação do transexualismo pelo DSM-IV-TR) refere-se ao desconforto ou 
sofrimento que é causado por uma discrepância entre a identidade de gênero de uma pessoa e o sexo da pessoa designado 
ao nascimento.

Possui prevalência estimada de 1 caso para 11.900 pessoas do sexo masculino (Male to Female – MTF) e 1 caso para 
30.400 pessoas do sexo feminino (Female to Male – FtM). O diagnóstico deve ser realizado por um profissional da área de 
Saúde Mental e o tratamento deve ser oferecido por uma equipe multidisciplinar constituída de endocrinologistas, psiquia-
tras, psicólogos, cirurgiões etc. 

Para os indivíduos que procuram cuidados para disforia de gênero, uma variedade de opções terapêuticas deve ser 
considerada. O número e o tipo de intervenções aplicadas, bem como a ordem em que estas ocorrem, podem variar de 
pessoa para pessoa, o que inclui: mudança na expressão e no papel do gênero, hormonioterapia, cirurgias para mudanças de 
caracteres sexuais primários e/ou secundários, psicoterapia individual, familiar ou em grupo. Estudos que avaliaram índice 
de satisfação entre pacientes com disforia de gênero tratados variam de 87% (MtF) a 97% (FtM), e a possibilidade de arre-
pendimento é remota: 1%-1,5% em MtF e < 1% em FtM.

O tratamento hormonal dos pacientes com disforia de gênero e baseado nos seguintes princípios: ablação endógena da 
secreção hormonal, administração gradual do hormônio cross-gênero, avaliação das medidas clínicas e hormonais e docu-
mentação da supressão hormonal endógena. É de extrema importância que esses pacientes possuam critérios que os tornam 
candidatos à terapia hormonal, que variam desde o entendimento da reversibilidade e irreversibilidade das condutas terapêu-
ticos até atitudes comportamentais que sugiram uso responsável da hormonioterapia. A idade mínima para a masculinização 
e/ou feminilização dessas pessoas é de 16 anos, e a realização de cirurgias transgenitais só devem ocorrer após a maioridade. 
Crianças e/ou adolescentes com disforia de gênero devem ser inicialmente tratados com supressores da puberdade (análo-
gos do GnRH) por causa do caráter transitório da incongruência de gênero nessa idade – em torno de 20% das crianças e 
70% dos adolescentes persistem como transexuais na idade adulta.

O tratamento hormonal de adultos transexuais obedece a critérios bem estabelecidos e é recomendável que o paciente 
seja capaz de tomar decisões informadas e dar consentimento ao tratamento. Vários protocolos hormonais já foram descritos 
e não existem estudos comparativos entre eles.

Pacientes MtF devem ser tratados com drogas estrogênicas e antiandrogênicas. Os estrógenos orais são preferidos em 
pacientes mais jovens, enquanto os transdérmicos devem ser utilizados em pacientes > 40 anos. O etinilestradiol deve ser 
evitado nesses pacientes por causa do alto índice de doenças tromboembólicas aos recentes achados de aumento de doenças 
cardiovasculares. Antiandrogênicos são efetivos em reduzir os níveis endógenos de testosterona, permitindo, assim, uma ação 
estrogênica plena. Espironolactona reduz a síntese de testosterona e sua ligação com o receptor, além de possuir discreta ação 
estrogênica. Aceto de ciproterona, um progestágeno composto com propriedades antiandrogênicas, também é bastante utili-
zado. Flutamida não deve ser utilizada nos transexuais MtF em razão de sua fraca ação em reduzir os níveis séricos de testoste-
rona, além de maior hepatotoxicidade. O nível sérico de estrógeno deve ser mantido nos valores médios diários da mulher pré-
-menopausa (aproximadamente 200 ng/mL), enquanto a testosterona deve ser mantida nos valores femininos (< 50 ng/dL).

Pacientes FtM são tratados com testosterona, normalmente seguindo os princípios da terapia de reposição hormonal 
para o tratamento do hipogonadismo masculino. Os regimes transdérmicos ou parenterais devem ser usados para manter os 
níveis séricos normais médios de testosterona (320-1.000 ng/dL).

O acompanhamento desses pacientes deve ser feito trimestralmente no primeiro ano e depois a cada uma ou duas vezes 
por ano. Dosagens hormonais, provas de função hepática e perfil lipídico são exames bioquímicos necessários, além da ava-
liação do risco cardiovascular. Avaliação densitométrica deve ser realizada de acordo com a presença de fatores de risco para 
osteoporose, principalmente naqueles pacientes que param a hormonioterapia após a realização de gonadectomia. Câncer 
de mama e de próstata devem ser avaliados de acordo com o rastreamento normal das pessoas do mesmo sexo biológico.

A cirurgia transgenital não necessariamente é objetivo de todos os transexuais. Quando desejada, só deverá ser realiza-
da após o consentimento do endocrinologista e do profissional da saúde mental, idealmente após um ano de tratamento 
hormonal completo e definitivo. Os pacientes deverão manter-se em controle endocrinológico e, após a gonadectomia, a 
manutenção hormonal deve ser avaliada na tentativa de se evitar efeitos adversos da deficiência hormonal crônica.



AULAS

CURSO PRÉ-COnGRESSO 

Tópicos em patologia clínica: osteometabolismo
Juliana Beaudette Drummond

O metabolismo do cálcio é um processo homeostático sob estreito controle hormonal. A compreensão da fisiologia óssea/
mineral é crucial para a correta interpretação da propedêutica laboratorial complementar. Assim sendo, os diversos analitos 
do metabolismo ósseo devem ser, preferencialmente, avaliados em conjunto, tendo em vista a significativa inter-relação 
entre eles.

As dosagens de cálcio (total e iônico) estão sujeitas a importantes interferências pré-analíticas, que precisam ser explici-
tadas e ajustadas, tais como alterações de albumina, pH, íons orgânicos e inorgânicos, ácidos graxos livres, entre outros. Os 
cuidados com a coleta e com o armazenamento das amostras também contribuem para minimizar tais interferências(1). A 
discordância entre as dosagens de cálcio total e iônico são frequentes, podendo atingir até 30% das dosagens (2). Equações 
de ajuste do cálcio para a albumina são comumente utilizadas na prática clínica, mas algumas evidências indicam que elas 
estão sujeitas a erros, por não considerar a ausência de homogeneidade das dosagens de cálcio e albumina pelas diferentes 
metodologias, em populações diferentes de pacientes (3). 

O paratormônio (PTH) e a vitamina D são os dois principais hormônios que regulam o metabolismo ósseo, cujas do-
sagens estão amplamente disponíveis na prática clínica. O conhecimento da estrutura molecular do paratormônio é impor-
tante para o entendimento dos diferentes ensaios disponíveis para a dosagem do PTH. No nosso meio, a dosagem do PTH 
intacto (PTHi), ou ensaio de segunda geração, é a mais utilizada (4), mostrando-se útil na avaliação dos estados de hipocal-
cemia e hipercalcemia, na doença renal crônica e nos doenças osteometabólicas. No diagnóstico do hiperparatireoidismo, 
o binômio cálcio-PTH apresenta-se usualmente elevado, mas apresentações menos comuns incluem o hiperparatireoidismo 
normocalcêmico e casos raros de hiperparatireoidismo com dosagens de PTH no limite inferior da normalidade (5). 

O reconhecimento da grande prevalência dos estados de deficiência e insuficiência de vitamina D em nossa população, 
somado ao crescente número de evidências acerca da associação de baixos níveis de vitamina D com diferentes desfechos 
clínicos (osteoporose, quedas, HAS, diabetes, doença cardiovascular, entre outros) têm motivado um aumento exponencial 
na solicitação de mensurações desse analito. A avaliação do status da vitamina D é realizada por meio da medida da 25-OH-
-vitamina D, enquanto a dosagem da 1,25-(OH)2-vitamina D deve ser reservada para situações mais específicas. A hetero-
geneidade dos ensaios clínicos disponíveis para dosagem da 25-OH-vitamina D implica menor correlação entre eles, o que 
necessita ser levado em conta durante a interpretação dos resultados em um mesmo paciente (6).

Os marcadores da remodelação óssea refletem as taxas de reabsorção (hidroxiprolina, piridinolina, deoxipiridinolina, 
CTX, NTX, TRAP) e formação (osteocalcina, fosfatase alcalina óssea específica, P1NP, P1CP) ósseas. Os marcadores ósseos 
apresentam significativa variabilidade biológica e analítica, sendo essa uma importante questão para a interpretação dos re-
sultados e fator limitante para a ampla utilização deles na prática clínica. Eles podem se mostrar úteis na avaliação do risco 
de fratura, na seleção de pacientes para tratamento e no acompanhamento de doenças osteometabólicas e metastáticas, 
entretanto a sua principal indicação é para a monitorização da terapia antirreabsortiva (7).
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Síndrome metabólica e nefropatia: 
mecanismos além da hiperglicemia
Rogério Baumgratz de Paula

A epidemia de obesidade e, por consequência, de síndrome metabólica (SM) observada nas últimas décadas ocorre em 
paralelo ao aumento da prevalência de doença renal crônica (DRC). A disfunção renal associada à obesidade é secundária 
ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e de diabetes mellitus tipo 2 (DM), condições estreitamente 
associadas à obesidade e reconhecidamente as duas principais causas de DRC em todo o mundo. 

No entanto, o excesso de peso pode se associar à gênese de DRC, por meio de mecanismos independentes dessas duas 
condições. Animais tornados obesos por meio de dieta rica em gorduras, apresentam aumento do volume do capilar glome-
rular e do espaço de Bowman, espessamento da matriz mesangial e aumento da expressão do fator de crescimento TGF-ß. 
Essas alterações ocorrem na presença de HAS leve e na ausência do diagnóstico de DM, achados indicativos da presença 
de outros mecanismos causais na interação entre SM e injúria renal. Em modelos animais e em seres humanos com SM, 
observam-se alterações da hemodinâmica renal caracterizadas por vasodilatação da arteríola aferente e hiperfiltração glome-
rular, bem como alterações inflamatórias e humorais capazes de induzir dano renal de modo independente da presença de 
HAS e de DM.

O tecido adiposo central, característica frequente no espectro da SM, secreta diversas substâncias biologicamente ativas 
como leptina, interleucina-6 (IL-6), resistina, fator ativador do plasminogênio e fatores de crescimento, contribuindo, dessa 
maneira, para a presença de um estado inflamatório crônico.

De particular interesse tem sido a demonstração de que a obesidade central ativa todos os componentes do sistema 
renina-angiotensina e, de modo especial, a produção de aldosterona, independentemente do aumento da secreção de reni-
na, possivelmente pela produção de fatores liberadores de mineralocorticoides pelo adipócito. Além disso, a aldosterona es-
timula a liberação de TGF-ß, ação possivelmente relacionada ao desenvolvimento de fibrose renal e de progressão da DRC. 

Com base no exposto, pode-se observar a existência de relação causal entre SM e DRC de modo independente da pre-
sença de HA e de hiperglicemia.

Na presente exposição, pretende-se discutir:

1. A relação entre a epidemia mundial de obesidade e o aumento da prevalência de doença renal crônica.

2. As evidências da relação causal entre síndrome metabólica e dano renal de modo independente da presença de hiper-
glicemia.

3. A contribuição de mecanismos hemodinâmicos e inflamatórios associados à síndrome metabólica na indução de in-
júria renal

4. Mecanismos hormonais associados à injúria renal na síndrome metabólica, com ênfase no papel dos receptores mine-
ralocorticoides, e a potencialidade de seu bloqueio no tratamento da hipertensão arterial de indivíduos obesos.
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CURSO PRÉ-COnGRESSO 

Tópicos em patologia clínica – Função tireoidiana
William Pedrosa

Os testes de função tireoidiana estão entre os exames mais executados nas rotinas dos laboratórios clínicos. Tal se situação 
se deve em parte a questões operacionais (testes automatizados permitindo rápida execução e liberação do resultado, aliado 
ao baixo custo do exame), questões analíticas dos ensaios (melhor desempenho analítico, permitindo maior acurácia diag-
nóstica) e questões clínicas (baixa especificidade dos sinais e sintomas relacionados à disfunção tireoidiana).

Frequentemente, somos surpreendidos por padrões laboratoriais não usuais da função tireoidiana. Isso se deve, em 
parte, à facilidade da assimilação do funcionamento da função tireoidiana baseada em sua fisiologia, contrastando com o 
ambiente de baixa probabilidade pré-teste aos quais os exames são submetidos na prática clínica. A produção de tetraiodo-
tironina (T4) e triiodotironina (T3) é estimulada pelo hormônio hipofisário TSH (do inglês, thyroid-stimulating hormone) 
cuja síntese é regulada pela pelo TRH (do inglês, thryrotropin-releasing hormone) produzido no hipotálamo.

O ensaio para dosagem do TSH apresenta-se como o mais eficiente para a correta discriminação dos estados de disfun-
ção tireoidiana primária (doença que acomete diretamente a glândula tireoide). Mostra-se mais sensível por manter uma 
relação log-linear com o T4 e não sofrer interferências das proteínas transportadoras na sua dosagem. Os ensaios adequados 
devem oferecer uma sensibilidade funcional próxima a 0,01 µU/mL (designados como de terceira geração). Os hormônios 
tireodianos podem ser dosados na sua concentração total, ou em sua fração livre. A fração livre é estimada por imunoensaios 
em sua grande maioria. Alterações significativas nas proteínas de ligação desses hormônios podem eventualmente trazer 
dificuldades para sua correta mensuração por esses ensaios. Diferenças entre ensaios comerciais, ainda que designados pelo 
mesmo método, também devem ser lembradas quando o cliente executa o exame em mais de um laboratório.

A avaliação de casos discordantes da função tireoidiana deve levar em consideração o contexto clínico da sua solicitação, 
o uso de medicamentos potencialmente interferentes, doenças concomitantes e interferentes analíticos. O correto entendi-
mento desses fatores parece ser o suficiente para o esclarecimento desses casos. O laboratório clínico deve ser sempre acio-
nado para auxiliar nesse processo, haja vista o papel potencial de interferências analíticas associadas ao resultado.
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P01 ACROMEGALIA ASSOCIADA À NEOPLASIA DE TIREOIDE: 
RELATO DE CASO
Autores: Magalhães MCR, Coutinho AR, Bessa BF, Bicalho SN, 
Nascimento PD, Penna LG 

Coautores: Soares BS, Mol SS, Lamounier RN, Gomes EF

Instituição: Hospital Mater Dei

Introdução: Acromegalia é uma doença sistêmica crônica 
decorrente da produção excessiva do hormônio do crescimento 
(GH) e do fator de crescimento semelhante à insulina tipo I (IGF-
1). Geralmente é causada por um adenoma hipofisário secretor 
de GH. É subdiagnosticada, de evolução insidiosa e diagnóstico 
frequentemente tardio. Pode acompanhar-se de várias complicações, 
entre elas o aumento da incidência de neoplasias. Objetivo: Relatar 
caso clínico em que ocorreu associação de acromegalia pouco 
sintomática e câncer papilífero de tireoide. Resultados: RMM, 
49 anos, sexo feminino, hipertensa, dislipidêmica, portadora de 
bócio multinodular atóxico diagnosticado há dois anos. Percebeu 
crescimento desses nódulos no último ano e ultrassom de tireoide 
realizado evidenciou surgimento de dois nódulos novos, além do 
crescimento dos nódulos antigos. PAAF: Bethesda II. Ao exame 
clínico, apresentava bócio multinodular sem linfadenomegalia. P 
55 kg, A 1,61m, IMC 21 kg/m2, PA 140/90 mmHg. Sem outras 
anormalidades. Exames laboratoriais mostraram TSH 1,70 mUI/
ml e T4L 0,5 µg/dl. Com o diagnóstico de hipotireoidismo central, 
foi questionada sobre estigmas específicos de tumores hipofisários 
secretores e informou aumento do tamanho dos pés e da largura 
dos dedos. Foi submetida à ressonância nuclear magnética de sela 
túrcica, que evidenciou lesão expansiva selar e suprasselar medindo 
30 x 32 x 35 mm. Propedêutica laboratorial evidenciou: GH basal > 
40 ng/ml, IGF-1 893 ng/ml, GH durante teste oral de tolerância 
à glicose (TTOG) > 40 ng/ml (60, 90 e 120 min), FSH 0,6 UI/l, 
LH < 0,1 UI/l, prolactina 24,7 µg/l, cortisol basal 14,8 µg/dl, 
GJ 106 mg/dl, A1C 6,31%, colesterol 237 mg/dl (LDL 156/
VLDL 43/HDL 38), TG 215 mg/dl, creat 0,8 mg/dl, TGO 13 
U/l, TGP 19 U/l, GGT 109 U/l, FA 56 U/l, PTH 36 pg/ml, 
cálcio 9,9 mg/dl, 25O HD 41 ng/ml. Diagnosticada acromegalia, 
sendo submetida à cirurgia transesfenoidal para ressecção tumoral. 
A presença de resquício tumoral indicou tratamento adjuvante com 
Octreotide LAR. Devido às características do bócio e à associação 
da doença tireoidiana e acromegalia, foram recomendadas 
tireoidectomia total e radioiodoablação posterior, em decorrência 
do achado de carcinoma papilífero de tireoide variante folicular em 
estudo anatomopatológico. Rastreamento de câncer de cólon por 
meio de colonoscopia foi negativo e afastado hiperparatireoidismo 
primário pela dosagem de cálcio sérico e PTH. Conclusão: Além de 
maior incidência de complicações metabólicas e cardiovasculares, os 
pacientes com acromegalia estão mais propensos ao desenvolvimento 
de neoplasias em geral. É de fundamental importância o 
conhecimento dessa associação para que seja realizado rastreamento 
em indivíduos acromegálicos, contribuindo para diagnóstico e 
tratamento precoces.

P02 ADENOMA HIPOFISÁRIO LACTOSOMATOTRÓFICO 
GIGANTE COM BOA RESPOSTA AO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO COMBINADO
Autores: Guerra LP, Cardoso LD, Martins AC, Cordeiro GV, Ramos AV, 
Lauria MW

Coautores: Marinho BCG, Soares MMS

Instituição: Hospital Felício Rocho

Introdução: Os adenomas hipofisários pluri-hormonais são capazes 
de secretar múltiplos hormônios, sendo a maioria cossecretores de 

hormônio de crescimento (GH) e prolactina (PRL) ou hormônio 
luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH). O 
termo «gigante» na literatura é geralmente usado para tumores 
com mais de 4 cm de diâmetro. Se cirurgia de urgência não for 
necessária, o tratamento medicamentoso pode ser a primeira linha 
de tratamento. A seguir, descreveremos o caso de um paciente 
portador de um macroadenoma hipofisário cossecretor de GH 
e PRL que respondeu bem ao tratamento medicamentoso com 
agonista dopaminérgico, sobretudo quando foi associado o análogo 
da somatostatina. Caso clínico: Paciente de 63 anos, no sexo 
masculino, internado no Hospital Felício Rocho em novembro 
de 2012 para realização de biópsia de lesão intracraniana. Relato 
de déficit de memória e distúrbio de comportamento com dois 
anos de evolução. Fez acompanhamento psiquiátrico, mas evoluiu 
com piora progressiva. Ao exame físico paciente tinha alterações 
fisionômicas discretas sugestivas de acromegalia e não apresentava 
galactorreia. A RNM cerebral em 26/1/2012 mostrava lesão 
expansiva de grandes dimensões (5,5 x 6,6 x 8,3 cm) que acometia 
região selar e suprasselar e região medial dos lobos temporais e 
englobava seios cavernosos. Solicitados exames para avaliar função 
hipofisária. Exames de 11/11/12, com TSH 1,55, T4 livre 0,82, 
GH 1,15, HbA1c 8,6%, prolactina 2.110, LH 1,06, testosterona 
67, cortisol basal 16,1 e IGF-1 506 (VR 75 a 212). Repetida a 
prolactina em 20/11/2012, sendo essa de 2.000. Optado por 
suspender procedimento cirúrgico, sendo iniciado tratamento com 
cabergolina 0,5 mg/dia. Teste de supressão do GH após dextrosol 
confirmou secreção de GH. A prolactina se mantinha alta (2.110). 
Optado por suspensão da risperidona. Repetida RNM em janeiro de 
2013, sendo observada redução da lesão para dimensões de 4,8 x 
5,5 x 5,7 cm. Iniciado tratamento com Octreotide 20 mg por mês 
em fevereiro de 2013. O paciente evoluiu com melhora da cognição 
e do déficit de memória. Houve redução progressiva da prolactina, 
assim como do IGF-1. Já solicitada nova RNM de controle, a ser 
realizada em breve. Discussão: A disponibilidade de tratamento 
medicamentoso para adenomas hipofisários alterou as indicações de 
cirurgia e radioterapia. Tumores hipofisários pluri-hormonais são 
mais agressivos do que os que secretam um único hormônio. Alguns 
crescem de forma agressiva e podem invadir os tecidos extrasselares. 
Apesar da natureza histologicamente benigna, a abordagem desses 
adenomas é muito difícil. No entanto, o tratamento medicamentoso 
é seguro e eficaz mesmo em casos de tumores gigantes e pode livrar 
o paciente dos riscos inerentes a uma neurocirurgia. 

P03 AGRANULOCITOSE E COLESTASE SIMULTÂNEAS EM 
PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA DE GRAVES EM 
TRATAMENTO COM METIMAZOL
Autores: Ramos AV, Lauria MW, Silva ACM, Cardoso LD

Coautores: Guerra LP, Sik RF

Instituição: Hospital Felício Rocho

Introdução: O uso do metimazol (MMI) é causa conhecida 
de agranulocitose e hepatotoxicidade como efeitos adversos 
independentes. Entretanto, ambos ocorrerem simultaneamente 
é raro, tendo sido poucos os casos relatados. Caso clínico: 
Paciente MFS, 72 anos, feminino. Em 2010, teve diagnóstico 
de hipertireoidismo. Apenas iniciou o tratamento com MMI (30 
mg/dia) em 7/2013. Após um mês apresentou febre de 38,2ºC, 
odinofagia, mal-estar e náuseas. Exames laboratoriais na admissão 
evidenciaram neutropenia (LG 1.200 B1% N2%) e alteração hepática 
compatível com padrão colestático (GGT 338, FA 195, TGO 16, 
TGP 25, BIL TOT 1,17). Função tireoidiana: TSH 0,01, T4L 
2,00. US evidenciou sinais de tireoidite e TRAB foi positivo. No 
mesmo dia foi suspenso o antitireoidiano e iniciado Cefepime. Após 
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três dias, houve piora da neutropenia e foi iniciado Granulokine 
(300 mcg/dia) por cinco dias. No quinto dia de tratamento houve 
melhora da neutropenia (LG 6810 B15% e N55%), quando então 
foi suspenso. A paciente manteve alteração hepática (GGT 365, 
FA 144) mesmo após 12 dias de suspensão do MMI. Realizou-se 
cintilografia da tireoide: captação de 50%, confirmando doença de 
Graves. Foi solicitado exame de autoanticorpos (em andamento, 
para excluir hepatite autoimune). Tratamento com iodo radioativo 
foi indicado. Discussão: O caso ilustra a potencial gravidade dos 
efeitos do MMI. A agranulocitose é relatada em apenas 0,3% a 0,5% 
dos pacientes e a hepatotoxicidade com padrão colestático, em 0,1% 
a 0,2%. Sinais clínicos da primeira são dor de garganta e febre e 
da segunda, náuseas e anorexia. Orientar o paciente a interromper 
a medicação e a procurar serviço de emergência imediatamente 
ao surgimento desses sintomas é importante para reduzir a 
morbimortalidade. No caso, a agranulocitose foi grave (a paciente 
chegou a apresentar zero de neutrófilos), e como no terceiro dia 
de antibiótico não houve melhora, foi optado iniciar Granulokine, 
que tem sido usado nos casos graves, mas a real eficácia ainda é 
incerta. No nosso caso, após a quinta dose, houve melhora completa 
da neutropenia. Quanto à hepatotoxicidade, essa não se configurou 
na paciente de maneira grave. Em nenhum momento a paciente 
apresentou transaminases acima de duas a três vezes o valor normal. 
A associação dessas duas complicações é muito rara, e são poucos os 
casos descritos na literatura. No caso, após 12 dias de suspensão do 
MMI não houve melhora da GGT e FA, o que pode falar a favor de 
outras etiologias. Hepatite autoimune e a própria doença de Graves 
poderiam ser causas possíveis dessa hepatotoxicidade colestática. 
O hipertireoidismo mais comumente pode provocar aumento 
das transaminases, mas já há relatos na literatura sobre doença de 
Graves e hepatite com padrão colestático. Por último, vale ressaltar 
a importância de se realizar antes do tratamento com tionamidas 
hemograma e função hepática.

P04 ASSOCIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DA 
ULTRASSONOGRAFIA DE PARATIREOIDES COM A EVOLUÇÃO 
CLÍNICA DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA E 
HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO
Autor: Ribeiro C

Coautores: Penido MGMG, Guimarães MMM, Souza BN, Deus LMC, 
Rohlfs BG, Machado LJC

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar as paratireoides à 
ultrassonografia e definir parâmetros que possam predizer uma 
má resposta ao tratamento em pacientes com hiperparatireoidismo 
secundário à insuficiência renal. Material e métodos: Foram 
selecionados 85 pacientes com níveis de PTH acima de 800 pg/
ml, submetidos à US de paratireoides, e avaliados quanto a 
parâmetros clínicos, laboratoriais [cálcio (Ca), fósforo (P), PTH, 
fosfatase alcalina e fosfatase alcalina óssea], demográficos (etiologia 
da DRC, sexo, idade, tempo em diálise, acesso vascular, uso de 
vitamina D) e ocorrência de paratireoidectomia, óbito, eventos 
vasculares e alterações ósseas. Resultados: Foram 53 pacientes 
(62,4%) com nódulos paratireoidianos e maiores níveis de PTH, 
Ca e P. Não houve associação entre ocorrência de nódulo e 
morbimortalidade. Os pacientes submetidos à paratireoidectomia 
(16) apresentaram melhora significativa dos níveis de P e produto 
Ca x P (p = 0,03 e 0,006, respectivamente). Também apresentaram 
menor mortalidade (32 % vs. 68%; p = 0,01) e menor ocorrência 
de eventos cardiovasculares ou cerebrovasculares (27% vs. 73%.; p = 
0,02). Produto Ca x P acima de 55 mg²/dl [RR 1,48 (1,06; 2,08), 
p = 0,03], presença de calcificação vascular [1,33 (1,01; 1,76), 

p = 0,015] e ocorrência anterior de eventos vasculares [RR 2,25 
(1,27; 3,98), p < 0,001] foram fatores de risco de mortalidade nesta 
população. Conclusão: A presença de nódulos de paratireoides à 
US está associada a pior perfil osteometabólico em pacientes com 
hiperparatireoidismo grave, mas não pode predizer a evolução 
clínica desses pacientes. Paratireoidectomia está associada a menor 
morbidade cardiovascular e a menor mortalidade em pacientes com 
nódulos.

P05 AUDITORIA CLÍNICA: CONTROLE DO DIABETES MELLITUS 
NO CENTRO DE SAÚDE DOM BOSCO
Autores: Godoi FM, Goulart FS, Queiroz V

Coautores: Faria BRF, Santos CA

Instituição: Universidade José do Rosário Vellano, Belo Horizonte

Introdução: O diabetes mellitus (DM) apresenta altas taxas 
de morbimortalidade na população. A doença cardiovascular 
é a principal causa de mortalidade em pacientes com DM 1 e 2, 
enquanto a nefropatia diabética é a maior responsável naqueles com 
DM1. Nesse sentido, tem sido descrito que a atenção integral à 
saúde, pode melhorar a adesão ao tratamento, reduzindo o ônus das 
condições crônicas e proporcionando melhor qualidade de vida às 
pessoas com DM. Objetivos: Avaliar se os pacientes do Centro de 
Saúde Dom Bosco (CSDB) apresentam controle adequado do DM, 
identificando se eles estão sendo submetidos aos exames indicados 
para o rastreamento da doença, e promover melhorias em relação ao 
acompanhamento e conduta desses pacientes. Materiais e métodos: 
Auditoria clínica, avaliação proposta pela prefeitura em 2012, para 
avaliar a qualidade do acompanhamento dos pacientes diabéticos 
aleatoriamente. No presente estudo foi feito o levantamento de 
225 pacientes com DM1 e 2, atendidos no CSDB, pertencentes 
a duas equipes (azul: n = 99 e vermelha: n = 126), localizado na 
zona noroeste de Belo Horizonte, MG, no período de janeiro a 
abril de 2013. Foram coletados nos prontuários das equipes: 
valores da glico-hemoglobina (HbA1c) (> 7%), relação albumina/
creatinina (RAC) (> 30 mg/g), microalbuminúria (M-ALB) (> 
26 mg/g), pressão arterial (PA) (> 120 x 80 mmHg), ausência de 
realização do teste de monofilamento (TM) e de encaminhamentos 
para nutrição, odontologia e oftalmologia no último ano. Foram 
incluídos e comparados com a literatura somente os pacientes com 
idade maior que 30 anos, de ambos os sexos. Todos os pacientes 
com controle insatisfatório da doença foram submetidos aos exames 
e encaminhamentos do protocolo, segundo a Síntese Operativa 
Diabetes Mellitus, 2011. Resultados: Equipe vermelha: dos 83% dos 
pacientes que realizaram HbA1c, 41% apresentaram valor > 7 mg/
dl. Todos que realizaram M-ALB apresentaram valor < 30 mg/g 
(4%). Dos 42% dos pacientes que realizaram RAC, 13% apresentaram 
valor ≥ 30 mg/g. Em relação à PA, 49% apresentaram valor > 120 x 
80 mmHg. 99% não realizaram o TM. 79% não realizaram consulta 
odontológica, 37% não realizaram abordagem nutricional e 44% 
não realizaram consulta oftalmológica. Equipe azul: dos 62% dos 
pacientes que realizaram HbA1c, 21% apresentaram valor > 7 mg/
dl. Dos 7% dos pacientes que realizaram M-ALB, 14% apresentaram 
valor > 30 mg/g. Dos 18% dos pacientes que realizaram RAC, 11% 
apresentaram valor ≥ 30 mg/g. Em relação à PA, 51% apresentaram 
valor > 120 x 80 mmHg. 98% não realizaram o TM. 83% não 
realizaram consulta odontológica, 89% não realizaram abordagem 
nutricional e 78% não realizaram consulta oftalmológica. Conclusão: 
Após a análise dos itens selecionados nessa auditoria, observou-se que 
os pacientes não estão recebendo o acompanhamento preconizado e 
bem fundamentado pela literatura baseada em evidências, podendo, 
assim, influenciar na morbimortalidade deles. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus, complicações crônicas, fatores de risco.
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P06 AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO TIREOIDIANA EM 
GESTANTES DIABÉTICAS ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE 
ENDOCRINOPATIAS NA GESTAÇÃO DO HC-UFMG 
Autor: Oliveira RCC 

Coautores: Souto CL, Rajão KMAB, Nogueira AI, Resende BAM, 
Alves Jr. MG
Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)

Introdução: A tireoide na gestação passa por inúmeras adaptações 
que refletem na função tireoidiana e podem desencadear alterações 
nos níveis hormonais com desfechos materno-fetais adversos, 
principalmente nas tireoides com baixa reserva funcional ou na 
presença de autoimunidade antitireoidiana. Outra condição também 
associada a desfechos desfavoráveis e de prevalência crescente é o 
diabetes na gestação, e têm sido levantada a associação entre essas 
condições. Materiais e métodos: Estudo transversal em gestantes 
diabéticas atendidas no Ambulatório de Endocrinopatias na 
Gestação no período de outubro/2011 a agosto/2013. Foram 
coletados dados referentes a níveis séricos de TSH, T4L e antiTPO. 
Os níveis de TSH e T4L foram descritos como média e desvio-
padrão, e valores normais eram considerados quando entre 0,1-2,5 
mUI/l, 0,2-3,0 mUI/l e 0,3-3,0 mUI/l para TSH nos primeiro, 
segundo e terceiro trimestres, respectivamente, e quando entre 
0,85-1,64 ng/dl, 0,78-1,48 ng/dl e 0,68-1,41 ng/dl para T4 livre 
nos primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente. Teste 
T foi usado para comparação de médias. Os dados foram analisados 
pelo programa SPSS 19.0. Resultados: Das 272 pacientes atendidas 
de jan./2011 a ago./2013, 206 (75,7%) eram portadoras de 
diabetes gestacional (DMG) ou prévio (DM1 ou DM2). Dessas 
diabéticas, 84 (40,8%) concordaram em participar do estudo e 
apresentavam todos os dados do seu protocolo coletados. A idade 
média foi de 34 anos (14 a 44), 32% delas eram primigestas e 4,8%, 
tabagistas. Quanto ao tipo de diabetes, 52 (61,9%) tinham DMG, 
14 (16,7%) DM1 e 18 (21,4%) DM2. Trinta e nove gestantes 
(46,4%) apresentavam outra comorbidade além do diabetes; 10 
(11,9%) tinham hipotireoidismo diagnosticado previamente ou na 
gestação (tireoidite de Hashimoto: 8 e pós-radiodoterapia: 2) e uma 
gestante apenas (1,2%) tinha hipertireoidismo subclínico por doença 
de Graves prévia. O anticorpo antitireoperoxidase (antiTPO) foi 
positivo em 11 (13,1%) das gestantes; dessas, 5 (45,5%) tinham 
hipotireoidismo e 1 (9,1%) tinha hipertireoidismo. Das gestantes 
com hipotireoidismo, 50% tinham DM1. Em relação aos níveis de 
TSH e T4L, 75% das pacientes tiveram seus dados coletados nos 
segundo e terceiro trimestre da gestação. Os níveis médios de TSH 
(em mUI/ml) foram 2,39 ± 1,66, 2,36 ± 1,73 e 2,07 ± 1,75 nos 
primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente (p > 0,05). 
Os níveis médios de T4L (em ng/ml) foram 1,09 ± 0,26, 0,97 ± 
0,24 e 0,89 ± 0,22 nos primeiro, segundo e terceiro trimestres, 
respectivamente. As médias de TSH foram maiores nas gestantes 
com antiTPO positivo e foram mais baixas no segundo trimestre 
da gestação naquelas portadoras de DM2, quando comparadas às 
gestantes com DM1 e DMG no mesmo trimestre. Conclusão: No 
nosso estudo foi detectada uma alta ocorrência de hipotireoidismo 
prévio ou diagnosticado durante a gestação, talvez pelo rastreamento 
universal realizado nessas pacientes, por se tratar de um serviço de 
referência de gestantes de alto risco e por uma provável associação 
entre diabetes gestacional e tipo 1 com alterações da função 
tireoidiana. A média do TSH em todos os trimestres esteve dentro 
dos valores de referência, entretanto em pacientes com anticorpos 
antiTPO positivos, as médias foram maiores. Apesar das limitações 
do nosso trabalho, ele corrobora a favor do rastreamento da 
disfunção tireoidiana nessa população.

P07 CARCINOMA PAPILÍFERO DA TIREOIDE APRESENTANDO-
SE COM HEMOPTISE – APRESENTAÇÃO DE CASO CLÍNICO E 
REVISÃO DA LITERATURA
Autores: Bicalho SN, Bessa BF, Coutinho AR, Magalhães MCR, 
Nascimento PD, Mol SS 

Coautores: Gomes EF, Lamounier RN, Penna LG, Soares BS

Instituição: Hospital Mater Dei

A invasão traqueal por carcinoma da tireoide pode ocorrer pela 
extensão direta do tumor primário ou pela invasão de sua parede 
lateral por linfonodo metastático paratraqueal. Na presença de 
comprometimento intraluminal, dispneia e hemoptise são os 
achados mais constantes. Objetivo: Apresentação de caso de 
carcinoma papilífero de tireoide manifestando-se inicialmente de 
forma incomum por hemoptise. Resultados: Paciente AGOD, 51 
anos, admitido no pronto atendimento com quadro de tosse, febre 
e hemoptise, tratado inicialmente como pneumonia. Ao exame 
clínico notou-se aumento importante do volume do lobo esquerdo 
da tireoide, o que foi notado pelo paciente há aproximadamente três 
meses. No entanto, não procurou avaliação médica por não sentir 
desconforto ou dor local. Foram realizados, durante a internação, 
os seguintes exames: TC de tórax, evidenciando múltiplas áreas de 
consolidação pulmonar e aumento de volume do lobo esquerdo da 
tireoide, que se projetava inferiormente e deslocava lateralmente 
a traqueia para a direita; US cervical, que mostrou lobo esquerdo 
de contornos irregulares e limites mal definidos, com presença de 
nódulo heterogêneo, hipoecoico, com calcificações em seu interior, 
medindo 41 x 41 x 41 mm, captação predominantemente central 
ao Doppler, ocupando praticamente todo o lobo e ausência de 
adenomegalias cervicais. Broncoscopia identificando hemiparesia de 
prega vocal esquerda e sangramento em jato na parede lateral da 
traqueia, região subglótica esquerda; TC cervical, revelando lesão 
expansiva centrada em lobo esquerdo da tireoide, de 5,0 x 5,0 cm, 
causando deslocamento traqueal e esofágico para a direita, com 
sinais indicativos de invasão da parede lateral esquerda da traqueia, 
bem como da parede esofágica; PAAF do nódulo tireoidiano, com 
diagnóstico de carcinoma papilífero variante clássica. Paciente 
foi então submetido a tireoidectomia total com linfadenectomia 
paratraqueal e mediastinal. Nervo laríngeo recorrente foi lesado 
à esquerda por estar completamente invadido pela lesão tumoral. 
Anatomopatológico da peça confirmou carcinoma papilífero variante 
clássica medindo 6,5 x 5,0 cm de diâmetro, comprometendo todo 
o lobo esquerdo da tireoide, invasão de linfáticos e da cápsula, com 
acometimento traqueal e, ainda, um segundo nódulo tumoral de 
0,8 cm localizado no lobo direito, sendo um carcinoma papilífero 
variante folicular. Houve metástase em um de quatro linfonodos 
paratraqueais dissecados. Paciente submetido a radioiodoterapia 
com 200 mCi de 131I, e a varredura de corpo inteiro evidenciou 
ausência de captações cervicais ou a distância. Discussão: Discute-
se a manifestação inicial do carcinoma papilífero da tireoide com 
sintomatologia incomum e suas implicações descritas na literatura.

P08 COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DO PRODUTO DO ACÚMULO 
DE LÍPIDES (LAP) ENTRE PACIENTES INFECTADOS PELO HIV E 
NÃO INFECTADOS
Autor: Guimarães MMM

Coautores: Greco DB, Souza BN, Deus LMC, Rohlfs BG, Machado LJC

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Objetivo: Comparar o índice LAP (que tenta determinar resistência 
à insulina com variáveis associadas à sua ação e não pela sua dosagem 
plasmática) de pacientes infectados pelo HIV com o de não 
infectados. Correlacionar o LAP com outros preditores de resistência 
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insulínica. Material e métodos: Foram avaliados 196 pacientes, 
sendo 176 HIV-positivos e 20 não infectados. Os pacientes foram 
submetidos a exames clínicos por um mesmo examinador, medidas 
de pregas cutâneas e exames laboratoriais. Os dados foram analisados 
utilizando-se o programa SPSS, versão 20.0. Resultados: A idade 
média dos pacientes infectados foi maior (39,5 ± 9 versus 33,7 ± 8,3 
anos, p = 0,007). Pacientes infectados pelo HIV fumavam mais (33% 
versus 5%, p = 0,006) e praticavam menos atividade física (20% versus 
55%, p = 0,0001). Não houve diferença estatística relacionada a 
peso, estatura, índice de massa corpórea (IMC), cintura, medida de 
pregas cutâneas suprailíaca e supraescapular, pressão arterial sistólica 
e diastólica. Os pacientes não infectados apresentaram prega maior 
de bíceps (9,1 ± 3,9 versus 6,4 ± 4,4, p = 0,04) e tríceps (16,4 ± 5,8 
versus 9,8 ± 5,9, p = 0,0001). Os HIV-positivos apresentaram maior 
relação cintura/quadril (0,93 ± 0,07 versus 0,79 ± 0,09, p = 0,0001) 
e medida de quadril (100,8 ± 5,1 versus 91,2 ± 8,9, p = 0,0001). Eles 
também apresentaram níveis mais elevados de triglicérides (194,8 ± 
180,8 versus 90,7 ± 46,8, p = 0,0001), VLDL (29,3 ± 15,4 versus 
18,2 ± 9,3, p = 0,0001), glicemia pós-dextrosol (113,8 ± 50,0 versus 
87,8 ± 28,9, p = 0,01), insulina pós-dextrosol (55,5 ± 57,1 versus 
30,4 ± 24, p = 0,001), HOMA-IR (1,93 ± 2,7 versus 1,02 ± 0,89, 
p = 0,002) e do índice LAP (64 ± 68,5 versus 24 ± 44, p = 0,0001). 
Os níveis de HDL foram mais elevados entre os soronegativos (34,4 
± 12,5 versus 61,3 ± 14,2, p = 0,0001). Houve correlação fraca 
quando comparados LAP e HOMA-IR (r = 0,315, p = 0,0001) e 
LAP e IMC (r = 0,347, p = 0,0001) e correlação moderada quando 
comparados LAP e relação cintura/quadril (r = 0,524, p = 0,0001) 
e LAP e cintura (r = 0,558, p = 0,0001). Conclusão: Os pacientes 
soropositivos têm níveis de LAP mais elevados, corroborando a 
hipótese da maior resistência insulínica neles. Houve boa correlação 
do LAP com outros preditores de resistência insulínica, como relação 
cintura/quadril e cintura. Tal índice precisa ser mais bem estudado 
nessa população e sua sensibilidade e especificidade precisam ser 
avaliadas, mas é prático de ser calculado e não utiliza a insulinemia 
para a sua determinação.

P09 DESFECHOS DE LONGO PRAZO DE CONTROLE 
GLICÊMICO DE OBESOS MÓRBIDOS SUBMETIDOS À 
GASTROPLASTIA EM Y DE ROUX
Autor: Beleigoli AM

Coautores: Coelho ALB, Diniz MTC, Savassi-Rocha AL, Paulo MNL, 
Faria LCA, Diniz MFHS
Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Introdução: Embora em curto prazo os desfechos de controle 
glicêmico após gastroplastia em Y de Roux (GYR) sejam expressivos, 
em longo prazo ainda são pouco conhecidos. Objetivos: Investigar 
incidência e remissão de diabetes mellitus tipo 2 (DM) em pacientes 
submetidos à GYR, no Grupo Multidisciplinar para Tratamento 
Cirúrgico da Obesidade Mórbida do HC/UFMG, entre fevereiro 
de 1998 e abril de 2011. Material e métodos: Trata-se de estudo 
de coorte que incluiu pacientes com, pelo menos, uma visita de 
seguimento após GYR. Aplicaram-se as seguintes definições: DM 
– glicemia de jejum (GJ) ≥ 126 mg/dl e/ou uso de medicamentos 
antidiabéticos; glicemia alterada em jejum (GAJ) – GJ de 100 a 126 
mg/dl; remissão total – GJ. Resultados: 284 pacientes (220; 77,2% 
mulheres) com média (DP) de idade de 39,7 (10,5) anos e medianas 
(IIQ) de IMC basal e % de perda de excesso de IMC (PEIMC) 
em cinco anos de 51,9 kg/m2 (46,1-57,5) e 67,4% (54,9-78,2), 
respectivamente, foram incluídos no estudo. Dos 169 (59,5%) 
participantes com controle glicêmico normal no pré-operatório, 7 
(4,1%) desenvolveram DM ao longo do seguimento. Estes tinham 
menor IMC basal do que os que não desenvolveram [43,6 kg/m2 
(42,0-50,8) vs. 52,1 kg/m2 (46,7-57,7); p = 0,02]. Dos 83 (29,3%) 

com DM no pré-operatório, 61 (81,3%) tiveram remissão total e 
5 (6,7%), parcial. Comparados aos que não tiveram remissão (n = 
17; 12%), os com remissão total eram mais jovens [41,0 (10,3) vs. 
50,1 (9,1) anos; p = 0,002], tinham menor GJ basal [110 mg/dl 
(92-134) vs. 144 mg/dl (116-185); p = 0,01] e maior IMC basal 
[53,8 kg/m2 (48,8-64,1) vs. 49,1 kg/m2 (46,1-56,2); p = 0,02]. 
Idade à cirurgia (OR 0,83; IC 95% 0,72-0,95), IMC basal (OR 
1,10; IC 95% 1,01-1,20) e PEIMC no segundo ano de seguimento 
(OR 1,03; IC 95% 1,01-1,06) foram associados à maior chance de 
remissão de DM. Conclusão: Baixa incidência de DM e altos índices 
de remissão foram observados no seguimento de longo prazo de 
cirurgia bariátrica. A associação entre menor IMC no pré-operatório 
e tanto menor remissão quanto maior incidência de DM sugere 
menor produção de insulina/pior função de células beta por esses 
pacientes se comparados aos de maior IMC. Maior remissão entre 
aqueles com maior PEIMC em dois anos reforça a importância da 
perda de peso no controle de DM na obesidade mórbida.

P10 DIAGNÓSTICO DE HIPERALDOSTERONISMO PRIMÁRIO 
EM ENFERMARIA DE CLÍNICA MÉDICA SEM PROPEDÊUTICA 
ENDOCRINOLÓGICA CONVENCIONAL
Autores: Lima FF, Borba RSM, Reis NA, Melo CCD, Romualdo-Silva DD 

Coautores: Prado DP, Dantas FA, Gonçalves MA 
Instituição: Serviço de Clínica Médica do Hospital Alberto Cavalcanti – Rede 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), Belo Horizonte, MG

Ao contrário do que se acreditava, estudos recentes revelam 
prevalência de hiperaldosteronismo primário (HAP) em torno de 
10% do, indicando a importância da suspeita clínica, diagnóstico e 
tratamento precoces. Relatamos o caso de uma paciente feminina, 
45 anos, em pré-operatório de tiroidectomia, que apresentava 
hipertensão arterial desde os 19 anos, de difícil controle (uso 
de três classes de anti-hipertensivos) e com achado laboratorial 
de hipocalemia grave (1,8 mEq/l) e assintomática e refratária 
à suspensão de diuréticos e reposição venosa. Tinha história de 
mãe, irmã e filha hipertensas. Suspeitou-se de HAP e da dosagem 
sérica de aldosterona que estava aumentada (35,8 ng/dl), mas o 
cálculo da relação aldosterona/atividade de renina não foi possível 
de ser feito, pois o segundo exame não estava disponível em nosso 
hospital. Optou-se pelo teste de supressão de aldosterona com 
infusão de 2,5l de SF0,9%, resultando em dosagem aumentada e 
não suprimida de aldosterona (pré-teste 60,3 ng/dl – pós-teste 
87 ng/dl), sugerindo a produção autônoma. TC de abdome 
evidenciou nódulo em glândula suprarrenal esquerda (2,8 x 2 cm) 
captante de contraste endovenoso. Após confirmação bioquímica 
do diagnóstico, foi iniciada espironolactona, com normalização do 
potássio sérico. A paciente foi submetida à adrenalectomia esquerda 
videolaparoscópica, com anatomopatológico demonstrando 
adenoma cortical de suprarrenal. Evoluiu no pós-operatório sem 
intercorrências e acompanhamento ambulatorial após um e seis 
meses mostrou que se mantinham níveis pressóricos controlados e 
dosagem normal do potássio sérico. Concluímos que, diante da forte 
suspeita clínica, o diagnóstico de HAP é possível em Serviços de 
Saúde que não possuem a propedêutica convencional, permitindo, 
dessa forma, o planejamento terapêutico mais apropriado.

P11 DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA EM PACIENTES NA 
MENACME COM HIPERPROLACTINEMIA E HIPOTIREOIDISMO
Autores: Vale FBC, Geber S, Marcos AJF

Coautores: Lopes G, Cruz AKC, Gomes ALP
Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Introdução: A disfunção sexual feminina (DSF) é uma desordem 
persistente e recorrente do desejo sexual, da excitação subjetiva e 
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genital, do orgasmo e da dificuldade para permitir ou completar 
a relação sexual, gerando sofrimento pessoal. Tal distúrbio é 
subestimado, com prevalência de 20% a 50%, e pode ser ocasionado 
por fatores psicossociais e alterações hormonais, como na 
hiperprolactinemia e hipotireoidismo. A forma mais comum de DSF 
é o distúrbio do desejo sexual hipoativo (DDSH), além de existirem 
distúrbio da excitação sexual, anorgasmia e dor sexual (dispareunia 
e vaginismo). Para se estabelecer essa correlação clínico-hormonal 
em uma mulher com quadro de disfunção sexual, é de suma 
importância as dosagens laboratoriais de hormônio estimulante 
da tireoide (TSH) e prolactina. Tal conduta, além de auxiliar 
na definição do diagnóstico, é necessária para que se adote um 
tratamento adequado. Objetivo: Avaliar a frequência das alterações 
dos níveis de prolactina e TSH em pacientes na menacme com DSF 
atendidas no ambulatório de sexologia ginecológica do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais no período de 
março de 2011 a agosto de 2012. Material e métodos: Estudo 
transversal com avaliação da frequência das alterações hormonais em 
60 pacientes com DSF na menacme. Para o diagnóstico da disfunção 
sexual, foi utilizada uma anamnese dirigida padronizada pelo grupo 
de sexologia e avaliadas pelo Female Sexual Function Index (FSFI), 
validado para o uso na língua portuguesa. Foram realizadas dosagens 
de prolactina e TSH. Resultados: Do total de 60 pacientes com 
disfunção sexual feminina, 43 (71,7%) apresentaram o diagnóstico 
de DDSH; 9 (15%), anorgasmia; e 8 (3,3%), disfunção da dor 
sexual. Das 8 mulheres com dor sexual, 3 apresentavam dispareunia 
e 5, vaginismo. Quanto à frequência sexual observada, esta variou 
de uma (55%) a cinco vezes por semana. Em relação à satisfação 
sexual, 93,3% relataram satisfação abaixo de 5, sendo 0 a ausência 
de satisfação e 10 a completa satisfação sexual. Quanto à avaliação 
hormonal dos níveis de prolactina, foram observados resultados 
acima da normalidade (> 26,44 ng/ml) em 16,3% das pacientes com 
DDSH. Nas demais SDF, a prolactina estava dentro dos valores da 
normalidade. Em relação ao TSH, 7% das pacientes com DDSH 
tinham esse hormônio elevado (> 4,95 uUl/ml), enquanto nas 
outras disfunções ele estava normal. Esses achados corroboram a 
hipótese de que a SDF tem fatores hormonais associados na sua 
fisiopatologia. Conclusão: Os resultados confirmam que há 
associação entre disfunção do desejo sexual e diminuição dos níveis 
séricos de TSH e aumento de prolactina em mulheres na menacme. 
Portanto, a dosagem desses hormônios é necessária para diagnóstico 
e tratamento adequados, possibilitando melhora da qualidade de 
vida dessas pacientes.

P12 FALÊNCIA OVARIANA PREMATURA COM GESTAÇÃO 
ESPONTÂNEA: RELATO DE CASO
Autores: Vale FBC, Marcos AJF

Coautores: Cruz AKC, Sá RA, Gama PIPS, Gomes ALP

Instituição: Hospital Municipal Odilon Behrens

Introdução: A falência ovariana prematura (FOP) é uma síndrome 
caracterizada por amenorreia, hipergonadotrofismo e hipoestro-
genismo em mulheres com idade menor de 40 anos. Essas apresentam 
aumento dos níveis do hormônio folículo-estimulante (FSH) e 
redução dos níveis séricos de estrogênio e, consequentemente, 
redução da fertilidade, podendo chegar à infertilidade. A incidência 
estimada desse quadro é de aproximadamente 1% das mulheres 
em idade reprodutiva, e a sua apresentação clínica é bastante 
variável, sendo comum a coexistência de doenças autoimunes da 
tireoide e adrenal, hipoparatireoidismo, diabetes mellitus do tipo 
1 e cromossomopatias. Apesar de incomum, algumas pacientes 
com FOP podem apresentar função ovariana intermitente, com 
ovulação e, portanto, possibilidade de gestação espontânea sem 

tratamento hormonal ou doação de oócitos, este último sendo 
o tratamento de escolha para aquelas com desejo de engravidar. 
Objetivo: Relatar um caso de uma paciente com FOP e gestação 
espontânea sem qualquer tratamento para indução. Material 
e métodos: Caso clínico e uso de base de dados, como Lilacs, 
PubMed e Up-To-Date. Resultados: SRA, 28 anos, nuligesta 
com amenorreia há seis meses com queixa de fogachos, insônia 
e irritabilidade. Exames prévios do dia 22 de junho de 2012 
mostram FSH (148), TSH (2,51) e LH (39,5). Foram solicitados 
novos exames do dia 4 de julho de 2012, que mostraram beta-
hCG (negativo), FSH (141,41) e LH (66,72). Um mês após, 
foram coletados novos exames: beta-hCG (negativo), TSH (1,49), 
prolactina (25,5), 53-sulfato de dehidroepiandrosterona (209) e 
17-hidroxiprogesterona (102). No dia 16 de outubro, foi iniciado 
o uso de acetato de medroxiprogesterona durante 10 dias e no 
dia 13 de dezembro de 2012 foi realizada nova dosagem de FSH 
(70,9), cariotipagem, que se mostrou normal (46,XX), e anticorpo 
antiadrenal não reagente. Assim, com a clínica permanente de FOP, 
para controle de sintomas, foram iniciados valerato de estradiol e 
acetato de medroxiprogesterona no dia 1º de fevereiro de 2013. 
Paciente retornou após dois meses com queixa de náuseas, dor 
pélvica intermitente e amenorreia. Dosou-se, então, beta-hCG, 
que se mostrou positivo, e realizou-se ultrassom obstétrico, que 
evidenciou gestação de 17 semanas. Boa evolução durante o pré-
natal, com nascimento de recém-nascido vivo, do sexo masculino, 
com peso de 2.320g e Apgar de 8/9 no dia 3 de setembro de 
2013. Conclusão: Esse caso enfatiza que há chance de mulheres 
com FOP engravidarem espontaneamente devido à função ovariana 
intermitente. Além disso, mostra a conduta em pacientes com 
menos de 40 anos com FSH elevado e quadro de amenorreia com 
sintomas clássicos de climatério. Diante desse quadro, a FOP se 
torna um diagnóstico diferencial a ser considerado e outras doenças 
associadas devem ser investigadas, como tireoidites e adrenalite 
autoimune.

P13 FEEDBACK DOS PACIENTES SOBRE A FERRAMENTA MAPA 
DE CONVERSAÇÃO
Autores: Sérgio SR, Fontanini GM, Machado AACM, Souza ND, 
Fontanini CEM, Azevedo EAD

Coautores: Britto Neto DC, Bayão RM, Oliveira HM, Fernandes RB, 
Cunha ND, Sá AFB, Fóscolo RB, Proença JK, Jansen AK

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Introdução: O diabetes mellitus é umas das doenças crônicas 
mais prevalentes no mundo e seu tratamento envolve equipes 
multiprofissionais e o próprio paciente. Um dos desafios nessa 
terapêutica é a adesão do paciente às mudanças dos hábitos de 
vida, em especial melhor alimentação e prática de exercícios físicos 
regularmente. Para otimizar as mudanças do estilo de vida, o 
Ambulatório de Diabetes Mellitus utiliza de uma ferramenta chamada 
Mapa de Conversação, em que alunos de medicina e nutrição são 
os facilitadores. Esse Mapa é dividido em duas partes: a primeira 
é a discussão de temas relacionados ao diabetes mellitus (emoções, 
definição da doença, complicações, alimentação adequada, exercício 
físico, medicamentos e o uso correto da insulina); a segunda parte é 
a proposta de metas feitas pelo próprio paciente. Objetivos: Receber 
feedback dos pacientes sobre o Mapa de Conversação e descobrir a 
opinião deles sobre a importância das discussões para o tratamento. 
Métodos: Aplicado um questionário a 29 pacientes, o que 
representa 14,6% do número total que atualmente faz o tratamento 
no ambulatório. O questionário contou com 14 questões fechadas, 
sendo 7 para identificação epidemiológica e 7 referentes ao Mapa 
de Conversação, havendo, ainda, uma questão aberta com críticas, 
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elogios ou sugestões para o projeto. Discussão/Resultados: Os 
resultados evidenciaram que 82,1% consideram o mapa importante 
para o tratamento e que 93% aprenderam com ele algo útil para o 
controle da doença; e ainda que 85,7% compreendem tudo ou a 
maior parte do que é discutido. Na questão aberta, recebemos vários 
elogios como: «A discussão é muito importante para o aprendizado 
dos diabéticos. Tenho 22 anos de diabetes e até hoje tenho dúvidas 
que são tiradas aqui”. E também recebemos críticas construtivas 
como: «O mapa incentiva os pacientes a perguntar mais, e com 
isso esclarecer suas dúvidas. Porém os temas são repetitivos”. 
Conclusão: Uma medida muito importante no tratamento do 
diabetes é a educação sobre a doença; e é essencial que os pacientes 
consigam perceber isso. Com os resultados obtidos no questionário, 
foi constatado que a conscientização está sendo efetiva. Com as 
críticas recebidas, o grupo responsável pelo projeto pode aprimorá-
lo, desenvolvendo novos temas para as discussões. Palavras-chave: 
Diabetes mellitus, Mapa de Conversação.

P14 FEOCROMOCITOMA: DIFERENTES PREPAROS PRÉ-
OPERATÓRIOS PARA UMA MESMA DOENÇA
Autores: Coutinho AR, Bessa BF, Magalhães MCR, Bicalho SN, 
Nascimento PD, Soares BS

Coautores: Mol SS, Penna LG, Lamounier RN, Gomes EF
Instituição: Hospital Mater Dei

Introdução: Feocromocitoma é um tumor de células cromafins, 
secretor de catecolaminas e neuropeptídeos. Sua incidência é 
rara e tem prevalência de 0,1%-0,2% na população hipertensa. 
Normalmente, o tratamento consiste na retirada cirúrgica do 
tumor. O preparo pré-operatório deve ser individualizado, com 
objetivo de escolha da melhor conduta, uma vez que existem vários 
protocolos de manejo. Objetivo: Apresentar manejo diferente 
para dois casos operados, em 2013, no Hospital Mater Dei, 
ambos com resultados satisfatórios. Relato dos casos: Caso 1 – 
Paciente de 40 anos, homem, portador de obesidade, litíase renal 
e anemia (talassemia minor). Em fevereiro de 2012 iniciou com 
tremores, cefaleia e hipertensão durante a realização de atividade 
física. Como a cefaleia era de grande intensidade, procurou um 
neurologista, que diagnosticou enxaqueca e iniciou Diltiazem 
120 mg, o que o tornou assintomático. Ao realizar um check-up, 
foram descobertos um nódulo em suprarrenal e alterações das 
catecolaminas. Caso 2 – Paciente de 59 anos, mulher, portadora 
de hipertireoidismo e osteoporose. Em 2008 apresentava 
palpitações paroxísticas precedidas de cefaleia. Foi diagnosticada 
como síndrome do pânico. Atendida no PS-HMD após crise 
prolongada de palpitações e sudorese. Diagnosticado IAM. 
Realizado cateterismo sem lesões. Manteve crises de palpitações, 
sudorese e cefaleia, que levaram à suspeita de feocromocitoma. 
Solicitaram-se catecolaminas e metanefrinas, todas alteradas. TC 
de abdome com lesão sugestiva de feocromocitoma. Preparo pré-
operatório e evolução do pós-operatório imediato. Caso 1 recebeu 
3.000 ml de cristaloide e 120 mg de Diltiazem no pré-operatório. 
Não foram utilizados alfa e betabloqueadores. No peroperatório 
foram necessários 2.500 ml de volume. Teve pico hipertensivo de 
340 x 200, evoluindo sem hipotensão nos pós-operatório. Caso 
2 recebeu 3.000 ml de cristaloide e Prazosin na dose de 5 mg de 
12/12h no pré-operatório. Pazosin foi suspenso na noite anterior 
ao procedimento. Não foram utilizados bloqueador de canal de 
cálcio e betabloqueador. No peroperatório foram necessários 
2.000 ml de volume. Teve pico hipertensivo de 270 x 200, 
evoluindo sem hipotensão nos pós-operatório. Pacientes tiveram 
evoluções diferentes, mas com o mesmo desfecho – alta hospitalar 
sem morbidades. 

P15 GIGANTOMASTIA JUVENIL: RELATO DE CASO
Autores: Prado TD, Vieira DB

Coautor: Carvalho LRP
Instituição: Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

Objetivo: Relatar o caso de uma paciente portadora de 
gigantomastia essencial que, mesmo após a plastia redutora, 
apresentou forte crescimento das mamas. Relato de caso: AML, 
13 anos, fem., procurou um mastologista em virtude das frequentes 
queixas de lombalgia e alteração postural associado ao crescimento 
exponencial das suas mamas iniciado aos 11 anos. Foi diagnosticada 
com gigantomastia essencial e submetida à mamoplastia bilateral 
(retirada 2.780 kg à direita e 4.865 kg à esquerda) no Hospital 
Universitário de Montes Claros em março de 2012. Em agosto de 
2013, a paciente procurou o serviço endocrinológico com queixa de 
um novo crescimento. Menarca aos 12 anos com ciclo inicialmente 
irregular com normalização em cinco meses. Nega comorbidades, 
uso de medicamentos ou outras cirurgias. Ao exame, notam-se 
mamas de volume aumentado, à esquerda com consistência mais 
endurecida difusamente. Altura: 170 cm, peso: 58 kg. Dispõe-se dos 
seguintes exames: ultrassonografia (US) pélvica abdominal (2/12) 
sem alterações; raios X de tórax (3/12) sem alterações; US das 
mamas (2/12) com presença de nódulos bilateralmente categoria 2 
pelo ACR BI-RADS; US das mamas (8/13) com múltiplos nódulos 
sólidos bilateralmente, categoria 3 pelo ACR BI-RADS. Exames 
laboratoriais: diminuição do TSH ultrassensível (0,133 uUI/ml) e 
resultados normais para estradiol (200,2 pg/ml), somatometina C 
(628,0 ng/ml), GH (0,22 ng/ml), prolactina (10,2 ng/ml), FSH 
(3,32 mUI/ml) LH (6,69 mUI/ml) e T4 (0,96 ng/ml). Discussão: 
Gigantomastia é uma condição rara caracterizada por difusa, rápida e 
excessiva hipertrofia de mama de etiologia indeterminada, que pode 
ser devida a desequilíbrio hormonal, diminuição do catabolismo 
hormonal ou de hipersensibilidade de receptores. As drogas 
(progesterona e antiestrógenos) são apenas marginalmente eficazes 
em reverter gigantomastias, portanto a cirurgia continua a ser o pilar 
do tratamento. Há evidências de que o uso do tamoxifeno pode 
ser um adjuvante útil e pode permitir resultados estáveis quando 
combinado com a mamoplastia redutora. As técnicas cirúrgicas têm 
diferentes opções de pedículos vasculares, visando principalmente 
à manutenção da sensibilidade do complexo aréolo-papilar. 
Conclusão: A busca do melhor entendimento dessa patologia que 
ocorre muito raramente poderá possibilitar o desenvolvimento de 
tratamentos mais específicos e efetivos minimizando os impactos de 
ordem física e psicológica gerados.

P16 HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA POR DEFICIÊNCIA 
DE 17-ALFA-HIDROXILASE 
Autor: Oliveira RCC

Coautores: Souto CL, Oliveira Jr. AR, Resende BAM, Alves Jr. MG
Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)

Introdução: Hiperplasia adrenal congênita refere-se a desordens 
caracterizadas por defeitos genéticos em enzimas envolvidas na 
síntese de cortisol. A deficiência de 17-alfa-hidroxilase é uma 
forma rara dessa doença. Esse defeito enzimático leva à deficiência 
de cortisol, esteroides sexuais e excesso de deoxicorticoesterona 
(DOC), o que resulta em amenorreia primária com ausência de 
caracteres sexuais secundários, hipertensão e hipocalemia. Objetivo: 
Chamar a atenção para o diagnóstico e o tratamento de uma forma 
rara de hiperplasia adernal congênita. Material e métodos: JM, 
24 anos, queixa de amenorreia primária e hipertensão há três anos. 
Exame físico: M1P1, genitália feminina, altura 1,65 envergadura 
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1,70 e PA 160 x 100. Resultados: K 2,8; FSH 86,41 MUI/ml; 
LH 37,41 MUI/ml; 17-OH-progesterona 44 ng/dl; estradiol 20 
pg/ml; progesterona 21,58 ng/ml; androstenediona 0,3 nanog/
mLz; atividade de renina 0,1; aldosterona 16,3 ng/dl; testosterona 
10; cortisol basal 1,1 mcg/dl; ACTH 14,8 pg/ml; cariótipo 46 XX. 
USG: ovários hipotróficos e útero hipoplásico. Iniciado tratamento 
com sandrena gel, espironolactona 100 mg/dia e verapamil 80 
mg/dia. Evoluiu com desenvolvimento de caracteres sexuais, 
melhora da hipocalemia, porém níveis pressóricos mantiveram-se 
elevados, o que foi controlado com início de dexametasona 0,5 
mg/dia. Discussão: A deficiência da 17-alfa-hidroxilase leva ao 
acúmulo de DOC, que causa supressão de renina e redução dos 
níveis circulantes de aldosterona, que clinicamente se manifesta por 
quadro de hipertensão, hipocalemia e alcalose metabólica. Como 
essa enzima está presente no ovário, ocorre também ausência da 
produção dos esteroides sexuais, responsável pela amenorreia 
primária. Apesar da diminuição da síntese de cortisol, a evidência 
clínica de insuficiência adrenal é rara, já que a excessiva produção de 
corticosterona promove adequada resposta a situações de estresse. 
Com relação ao diagnóstico laboratorial, os níveis de progesterona, 
deoxicorticosterona, corticosterona e pregnenolona estão bastante 
elevados, ao passo que os níveis de androstenediona, DHEA, 
testosterona e estradiol estão diminuídos. Os níveis de ACTH são 
mais baixos que em outras condições de diminuição de síntese de 
cortisol, talvez como resultado do limitado efeito de feedback de 
alguns precursores esteroides adrenais. Os níveis de gonadotrofinas 
são bastante elevados em ambos os sexos. Conclusão: O defeito 
de 17-alfa-hidroxilase resulta em deficiência adrenal e gonadal 
de androgênio e estrogênio. Pacientes do sexo feminino têm 
amenorreia primária e ausência de características sexuais secundárias. 
Em homens (46XY), o defeito enzimático manifesta-se por quadro 
de distúrbio de diferenciação sexual. Sendo a incidência estimada 
em 1:50.000, é importante que essa forma rara de hiperplasia 
adrenal congênita seja de conhecimento médico, para que o 
diagnóstico precoce e o tratamento adequado sejam instituídos o 
mais precocemente possível.

P17 HIPERPLASIA TÍMICA VERDADEIRA SIMULANDO TIMOMA 
MALIGNO EM PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA DE 
GRAVES
Autores: Guerra LP, Sik RF, Cordeiro GV, Versiani A, Sarquis MM, 
Lauria MW

Coautores: Cardoso LD, Silva ACM
Instituição: Hospital Felício Rocho

Introdução: A hiperplasia tímica (HT) pode ser associada à doença 
de Graves (DG). Tal condição foi reconhecida pela primeira vez em 
1914 por Halsted (Thyroid. 2010;20:1015). Na maioria dos casos o 
aumento do timo é mínimo, mas pode apresentar-se como uma massa 
em mediastino anterior (J Clin Endocrinol Metab. 2006;91:1). Caso 
clínico: Paciente MS, de 46 anos, internada em janeiro de 2013 para 
realização de biópsia de timo. Internação prévia em outro hospital, 
admitida em 11 de novembro de 2011 com quadro de perda de 
peso, fadiga, dispneia, dor torácica ventilatório-dependente, tosse e 
sudorese. Identificados cardiomegalia e derrame pleural moderado à 
direita à radiografia de tórax. TC de tórax evidenciou aumento difuso 
do timo, com possível linfadenomegalia mediastinal e confirmou o 
derrame pleural. Ecocardiograma mostrou dilatação do ventrículo 
direito, dilatação biatrial moderada e hipertensão arterial pulmonar 
(HAP), com pressão sistólica estimada na artéria pulmonar (PSAP) 
de 55 mmHg. Exames laboratoriais mostraram em 20/11/2011 
TSH < 0,001 µUI/ml (VR 0,35 a 4,94) e T4 livre 4,41 ng/dl 
(VR 0,70-1,48). Foi realizado US cervical, que mostrou tireoide 

heterogênea e aumentada, sem nódulos. Iniciou-se tratamento com 
propiltiouracil (PTU) 200 mg TID e foi programada biópsia eletiva 
do timo. Repetida função tireoidiana em janeiro de 2013, sendo o 
TSH de 0,74 µUI/ml (VR 0,34 a 5,60) e T4 livre de 1,08 ng/dl 
(VR 0,54 a 1,24). Em nova TC de tórax o alargamento do timo tinha 
regredido quase totalmente, assim como o derrame pleural. Decidiu-
se por suspender o procedimento proposto pela possibilidade de HT 
associada a hipertireoidismo. Realizado ecocardiograma em agosto 
de 2013, com redução da PSAP para 29 mmHg. Discussão: No 
caso exposto, a presença de massa volumosa em mediastino anterior, 
associada a possível linfadenomegalia mediastinal e derrame pleural, 
levantou suspeita de timoma maligno. A involução das alterações 
com o uso do propiltiouracil favoreceu o diagnóstico retrospectivo 
de hiperplasia de timo associado a DG. A timectomia deve ser 
adiada na HT na expectativa de regressão do timo com o tratamento 
medicamentoso. O tempo para regressão é variável (Int Arch Med. 
2012;5:6). O mecanismo fisiopatológico da HT no hipertireoidismo 
não está bem estabelecido (Thyroid. 2004;14:4; Br J Clin Pract. 
1966;20:9). Outro achado intrigante no caso foi a presença de HAP 
transitória. A HAP e a falência das câmaras cardíacas direitas fazem 
parte de manifestações cardiovasculares atípicas do hipertireoidismo 
(J Thyroid Res. 2012;1:2012).

P18 HIPERTIREOIDISMO INDUZIDO POR TUMOR OVARIANO: 
RELATO DE CASO
Autores: Vale FBC, Marcos AJF

Coautores: Cruz AKC, Sá RA, Gama PIPS, Gomes ALP
Instituição: Hospital Municipal Odilon Behrens

Introdução: O struma ovarii é um teratoma composto, 
predominantemente, por células tireoidianas e, em sua grande maioria, 
com caráter benigno, podendo desencadear pseudossíndrome de 
Meigs. Esta é caracterizada por ascite, hidrotórax e massa pélvica 
que não fibroma. O struma ovarii é raro, correspondendo a 3% 
dos casos de teratoma, e possui pico de incidência entre 40 e 
60 anos. A clínica é inespecífica, com dor pélvica e sangramento 
vaginal, podendo haver sinais de hipertireoidismo. A confirmação 
diagnóstica é histológica e o seu tratamento é cirúrgico. Objetivo: 
Relatar um caso de uma paciente com hipertireoidismo com quadro 
clínico compatível com síndrome de pseudoMeigs por struma 
ovarii. Material e métodos: Caso clínico e uso de base de dados, 
como Lilacs, PubMed e Up-To-Date. Resultados: HSJ, 64 anos, 
admitida no dia 4 de julho de 2013 em uma unidade hospitalar com 
queixa de distensão abdominal e dispneia há 15 dias. Diagnóstico 
prévio de depressão, hipertensão arterial, etilismo e tabagismo. 
Ao exame, taquicárdica (120 bpm), taquipneica (28 ipm), com 
redução de murmúrio vesicular com crepitações finas bilaterais em 
bases pulmonares e distensão abdominal. Acompanhamento clínico 
para suposta compensação de insuficiência cardíaca, fibrilação atrial 
de alta e ascite volumosa, na qual foi realizada paracentese, mas 
não evidenciou sua etiologia. Propedêutica para investigação de 
hepatopatia, que foi descartada. Prescritos oxigênio, espironolactona, 
furosemida, metoprolol, AAS, fluoxetina, omeprazol, vitamina 
B12 e tiamina com boa resposta clínica. Ultrassons endovaginal e 
abdominal confirmaram ascite e mostraram massa pélvica anexial. 
Tomografia de abdome/pelve evidenciou massa sólida cística com 
focos de calcificação de contorno lobulados e limites definidos 
medindo 112 x 90 x 65 mm em cavidade pélvica, cranial ao útero. 
Dosado antígeno carcinoembrionário (CEA-0,98) em 10 de julho 
e CA-125 (não autorizado pelo hospital). Paciente encaminhada 
à ginecologia, que solicitou TSH (0,00) e T4 livre (2,39), sendo 
prescrito propiltiouracil (300 mg/dia). Em 1º de agosto, foi 
submetida à laparotomia exploradora com histerectomia total, 
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anexectomia bilateral e omentectomia. Laudo anatomopatológico 
evidenciou massa com tecido tireoidiano maduro e sem atipias, com 
folículos dilatados, repletos de coloide e fibrose hialina, formando 
traves irregulares e delimitando nódulos, confirmando struma 
ovarii. Alta domiciliar após 14 dias com suspensão de propiltiouracil 
e acompanhamento ambulatorial. Conclusão: Em paciente com 
massa anexial suspeita de neoplasia ovariana com ascite e hidrotórax, 
pseudoMeigs deve ser um diagnóstico diferencial. Na presença de 
sinais clínicos e laboratoriais de hipertireoidismo de diagnóstico 
recente, como apresentado, a hipótese de struma ovarii se impõe, 
sendo fundamental acompanhar a função tireoidiana após ressecção, 
pelo risco de hipotireoidismo.

P19 HIPERTRIGLICERIDEMIA SEVERA ASSINTOMÁTICA
Autores: Prado TD, Vieira DB

Coautor: Rebello L
Instituição: Instituto de Ciências e Saúde – Faculdades Unidas do Norte de 
Minas (ICS-Funorte)

Introdução: Segundo a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, 
os valores desejáveis de triglicerídeos são abaixo de 150 mg/dl; 
limítrofes, entre 151-199 mg/dl; elevados, entre 200- 499 mg/
dl; e muito elevados, acima de 500 mg/dl. Pouco usual, o termo 
hipertrigliceridemia severa (HTGS) é reservado aos casos de 
pacientes que apresentem valores acima de 1.000 mg/dl. Relato 
de caso: JMDS, sexo feminino, residente em zona rural, 77 anos, 
negra, 165 cm de altura, 70 kg, 86 cm de circunferência abdominal, 
procura atendimento em Unidade Básica de Saúde para adequação 
de medicação anti-hipertensiva. Ao exame físico, apresentou-se 
estável, sem outras alterações significativas nos principais sistemas, 
exceto pela pressão arterial de 160 x 130 mmHg. Foram solicitados 
exames bioquímicos de rotina e foi agendado retorno para a 
próxima semana. Os exames laboratoriais apresentaram alterações 
significativas nos principais marcadores bioquímicos: glicemia de 
jejum de 249 mg/dl, colesterol total de 234 mg/dl, colesterol 
HDL de 34 mg/dl, VLDL de 192 mg/dl, LDL de 234 mg/dl e 
triglicérides de 2.534 mg/dl. Com o intuito de se excluir possível 
erro de resultado nos exames ou descumprimento do jejum mínimo 
de 12 horas, foram solicitados novos exames com intervalo de 15 dias, 
além de jejum com supervisão familiar e agendamento de retorno o 
mais precocemente possível. Em um intervalo de 20 dias, o paciente 
retorna com os novos resultados, que constataram: glicemia jejum 
de 139 mg/dl, colesterol total de 243 mg/dl, HDL de 31 mg/
dl, LDL 232 mg/dl e triglicérides de 1.490 mg/dl. Fora feita uma 
terceira solicitação de exames bioquímicos, respeitando-se o mesmo 
intervalo de 15 dias, obtendo-se resultados muito semelhantes aos 
anteriores. Discussão: O Consenso Brasileiro sobre Dislipidemias, 
1994, refere que em caso de anormalidade nos resultados dos exames 
laboratoriais, recomenda-se a repetição deles, com intervalo mínimo 
de 8 a 15 dias. Uma vez que a paciente apresentara uma variação 
maior que 10% nos valores de TG, foi feita uma terceira solicitação 
de exames bioquímicos, confirmando que se tratava de um caso de 
HTGS. O achado isolado de HTGS é pouco usual, uma vez que 
é extremamente frequente a associação dessa condição clínica com 
casos de urgência médica, como pancreatite aguda, o que contrasta 
com o referido caso, uma vez que a paciente se encontrava estável e 
assintomática. Conclusão: Não há em nossa literatura a estratificação 
do risco de eventos cardiovasculares agudos associados à HTGS, o 
que reflete na ausência de protocolos para o tratamento específico 
de tal condição, sobretudo o tratamento imediato. O manejo 
dessa paciente acaba sendo restrito à monitorização constante e à 
instituição de medidas que surtem efeito apenas em longo prazo, 
como a prática diária de atividades físicas e a reeducação alimentar 
prezando pela redução drástica da ingestão de gorduras. 

P20 HIPOPARATIREOIDISMO GRAVE DE LONGA DATA 
DIAGNOSTICADO PELA PRESENÇA DE CALCIFICAÇÕES 
CEREBRAIS: RELATO DE CASO
Autores: Horta LC, Salvadori F, Zacarias MA, Pereira THG, Miranda PAC
Instituição: Disciplina de Endocrinologia, curso de Medicina, Instituto de 
Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), Centro Universitário de Belo Horizonte

Introdução: O paratormônio (PTH) é fundamental na homeostase 
do cálcio por seus efeitos na reabsorção óssea e renal. Além da 
hipocalcemia, a ausência do PTH causa hiperfosfatemia devido 
ao aumento da reabsorção tubular de fosfato. Esses sinais são 
comuns no hipoparatireoidismo, desordem clínica de incidência 
relativamente rara. Os sintomas mais característicos incluem 
câimbras, parestesias, além de manifestações neurológicas como 
convulsões e instabilidade postural. Em casos mais graves podem 
ocorrer laringoespasmo, arritmia cardíaca e, eventualmente, óbito. 
Calcificações bilaterais dos gânglios da base podem estar presentes 
na doença de longa evolução e são chamadas de síndrome de Fahr, 
de incidência ainda desconhecida apesar de se conhecer um tropismo 
pelo globo pálido. Objetivo: Estudo de relato do caso de uma 
paciente com hipoparatireoidismo diagnosticado durante pesquisa 
neurológica para crise convulsiva. Possui histórico de tireoidectomia 
parcial há 30 anos, revelando calcificações bilaterais nos gânglios 
da base, não apresentando os sintomas clássicos de hipocalcemia. 
Relato de caso: Paciente, 69 anos, feminino, com queixa principal 
de tontura associada à vertigem iniciada após tireoidectomia há 
cerca de 30 anos, que evolui com piora nos últimos quatro anos. 
Há um ano iniciou quadros de crises convulsivas tônico-clônicas. 
Nega câimbras, tetanias ou parestesias. Ao exame físico apresenta 
sinais de Trousseau e Chvostek negativos. Os exames laboratoriais 
apresentam hipocalcemia de 5,1 g/dl, Ca ionizado de 0,64 mmol/l, 
hiperfosfatemia de 7,2 mg/dl, PTH de 5 pg/ml e exames tireoidianos 
normais. Demais exames laboratoriais sem alterações. A TCC 
revela extensas calcificações bilaterais, simétricas nos hemisférios 
cerebelares, talâmicas, nos núcleos da base e centros semiovais. Não 
havia referência de investigação diagnóstica ou tratamento específico 
do hipoparatireoidismo até a realização da TCC, com base na qual 
foi pesquisada a dosagem de cálcio, confirmando o diagnóstico. 
Conclusão: Hipoparatireoidismo com manifestações neurológicas 
é descrito, mas pouco observado atualmente. É fundamental a 
avaliação do metabolismo do cálcio em paciente pós-tireoidectomia, 
visto que pode-se manter paucissintomático por grande período ou 
não apresentar sintomas clássicos da hipocalcemia grave, evoluindo 
por anos até que se faça um diagnóstico.

P21 INSUFICIÊNCIA ANDROGÊNICA FEMININA EM PACIENTES 
NA MENACME COM DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA
Autores: Vale FBC, Geber S, Marcos AJF

Coautores: Lopes G, Cruz AKC, Gomes ALP
Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)

Introdução: A síndrome de insuficiência androgênica feminina 
(SIAF) é caracterizada por redução da libido, do bem-estar pessoal 
e do senso de humor associado a uma concentração de testosterona 
livre sérica baixa. Essa queda hormonal pode estar correlacionada 
com disfunção sexual feminina (DSF), um problema subestimado 
com prevalência entre 20% e 50% e que afeta a qualidade de vida das 
mulheres. Tal disfunção foi definida no Consenso de Paris em 2004 
como uma desordem persistente e recorrente do desejo sexual, da 
excitação subjetiva e genital, do orgasmo e da dor/dificuldade para 
permitir ou completar a relação sexual, gerando sofrimento pessoal. 
Sua forma mais comum é o distúrbio do desejo sexual hipoativo 
(DDSH), além do distúrbio da excitação sexual, anorgasmia e dor 
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sexual (dispareunia e vaginismo). Sendo assim, a correlação clínica 
na paciente na menacme e a dosagem correspondente de androgênio 
feminino são de suma importância para estabelecer diagnóstico 
e tratamento adequados. Objetivo: Avaliar a frequência de SIAF 
em pacientes na menacme com DSF atendidas no ambulatório de 
sexologia ginecológica do Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais no período de março de 2011 a agosto 
de 2012. Material e métodos: Estudo transversal com avaliação da 
frequência das alterações hormonais em 60 pacientes com DSF na 
menacme. Para o diagnóstico da disfunção sexual, foi utilizada uma 
anamnese dirigida padronizada pelo grupo de sexologia e avaliadas 
pelo Female Sexual Function Index (FSFI), validado para o uso 
na língua portuguesa. Realizadas dosagens de testosterona total, 
globulina de ligação do hormônio sexual (SHBG) e testosterona 
livre calculada. Resultados: Do total de 60 pacientes com disfunção 
sexual feminina, 43 (71,7%) apresentaram o diagnóstico de DDSH; 
9 (15%), anorgasmia; e 8 (3,3%), disfunção da dor sexual. Das 
oito mulheres com dor sexual, três apresentavam dispareunia e 
cinco, vaginismo. Quanto à frequência sexual observada, esta 
variou de uma (55%) a cinco vezes por semana. Em relação à 
satisfação sexual, 88,3% relataram satisfação abaixo de 5, sendo 0 
a ausência de satisfação e 10 a completa satisfação sexual. Quanto 
à avaliação hormonal, 79,1% das pacientes com DDSH, 78,4% das 
pacientes com anorgasmia e 50% das pacientes com disfunção da 
dor sexual apresentam SIAF. Das mulheres com DDSH, 20,9% 
apresentaram valores séricos de testosterona total abaixo de 15 ng/
dl, o que reforça a hipótese de que a DSF na menacme parece ser 
ocasionada por um fator hormonal mais do que apenas por um fator 
psicossocial. Conclusão: Os resultados confirmam que há associação 
entre disfunção do desejo sexual e diminuição dos níveis séricos 
de testosterona livre em mulheres na menacme, corroborando a 
importância da dosagem de testosterona nesses casos. Isso aponta 
a reposição androgênica como uma possível abordagem terapêutica.

P22 LINFOMA MALT DE TIREOIDE: RELATO DE CASO
Autor: Resende BAM

Coautores: Souto CL, Alves Junior MG, Oliveira RCC, Paulino Junior 
E, Candido AL
Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG)

Introdução: Linfomas primários de tireoide são raros, 
correspondendo a aproximadamente 2% de todas as malignidades 
da tireoide. Apresentam incidência três vezes superior em mulheres, 
sendo mais comumente diagnosticados em pacientes acima dos 60 
anos. A tireoidite de Hashimoto é um fator de risco. Os subtipos 
histológicos mais comuns são o linfoma difuso de grandes células 
B e o linfoma extranodal da zona marginal. O linfoma MALT é 
o subtipo mais indolente e corresponde de 6% a 27% de todos os 
subtipos. O diagnóstico é difícil e a punção aspirativa pouco colabora 
para o diagnóstico definitivo, sendo necessária citologia de fluxo, 
com imunofenotipagem. Linfomas primários de tireoide podem 
simular neoplasias epiteliais menos diferenciados, de crescimento 
mais agressivo. Nos pacientes com tireoidite linfocítica crônica, com 
intensa atividade inflamatória, o diagnóstico diferencial também é 
mais difícil. O tratamento ainda permanece controverso, sendo a 
cirurgia e/ou a radioterapia opções para linfomas MALT, limitados 
a tireoide com estádio IE pelos critérios de Ann Arbor. Objetivo: 
Descrever o caso de uma paciente com linfoma MALT primário 
de tireoide, em acompanhamento no Serviço de Endocrinologia 
e Metabologia do HC-UFMG. Materiais e métodos: Revisão de 
dados do prontuário e realizada correlação com os dados da literatura. 
Resultados: Paciente do sexo feminino, 56 anos, com histórico de 

hipotireoidismo há 10 anos, queixava-se de aumento progressivo da 
tireoide de três meses de evolução e apresentou quadro súbito de 
dispneia, com estudo radiológico evidenciando desvio da traqueia. 
Realizada a tireoidectomia total em março de 2011, com exame 
anatomopatológico mostrando extensa infiltração linfocitária, 
cabendo diagnóstico diferencial entre linfoma MALT ou tireoidite 
crônica. Diagnóstico de linfoma confirmado pela imunoistoquímica, 
com positividade para CD20 e monoclonalidade para cadeia leve 
de imunoglobulina kappa, com índice de proliferação celular de 
20%. Realizados ultrassonografia cervical, endoscopia digestiva alta 
e tomografias cervical, torácica e abdominal, todos sem alterações 
(estadiamento pelo Ann Arbor IE). Seguiu-se o acompanhamento 
clínico. Conclusão: Acredita-se que a tireoidite de Hashimoto, com 
a presença do infiltrado linfoide, represente um fator predisponente 
ao desenvolvimento de linfomas primários de tireoide. Em pacientes 
que apresentam crescimento rápido do bócio ou de um nódulo, com 
diagnóstico prévio de tireoidite de Hashimoto, a possibilidade dessa 
doença deve ser sempre lembrada.

P23 NÍVEIS DE VITAMINA D EM GESTANTES PORTADORAS 
DE ALTERAÇÕES NO METABOLISMO DOS CARBOIDRATOS 
ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOPATIAS NA 
GESTAÇÃO DO HC-UFMG
Autor: Souto CL

Coautores: Oliveira RCC, Rajão KMAB, Nogueira AI, Resende BAM, 
Alves JRMG
Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Introdução: A gestação pode ser complicada por diabetes mellitus 
gestacional (DMG) ou por diabetes tipo 1 ou tipo 2 (DM1 e DM2) 
prévios à gestação. Há fatores de risco bem documentados para o 
DMG e outros possíveis ainda sem comprovação consensual, como 
a deficiência de vitamina D. Alguns estudos mostram redução 
progressiva dos níveis de vitamina D ao longo da gestação e no pós-
parto. Estudos em ratos demonstram que a deficiência de vitamina 
D prejudica a secreção insulínica durante a gestação, contribuindo 
para o aparecimento do DMG. Associação entre baixos níveis de 
vitamina D e diabetes mellitus também já foi demonstrada em não 
gestantes. Acredita-se que a sua deficiência possa predispor ou 
piorar o controle do diabetes, podendo existir relação com piora 
da função das células beta e da sensibilidade insulínica. Objetivo: 
Avaliar os níveis de vitamina D e sua suficiência em gestantes 
portadoras de diabetes gestacional ou prévio. Materiais e métodos: 
Estudo transversal realizado com gestantes diabéticas atendidas 
no Ambulatório de Endocrinopatias na Gestação do HC-UFMG 
entre dezembro/2012 e agosto/2013. Níveis séricos de vitamina D 
[25(OH)D] foram dosados após primeira consulta no ambulatório, 
e dados clínicos e demográficos foram obtidos no mesmo momento. 
Os níveis de 25(OH)D foram analisados por trimestre da gestação, 
sendo descritos como média e desvio-padrão, e percentual de 
pacientes com valores inferiores a 30 ng/dl (insuficiência) e inferiores 
a 20 ng/dl (deficiência). Teste T foi usado para comparação de 
médias, e qui-quadrado para proporções. Os dados foram analisados 
por meio do programa Stata 10.0. Resultados: Das 76 gestantes 
atendidas no período, 66 (86,8%) eram portadoras de DMG, DM1 
ou DM2 e foram incluídas no estudo. A idade média foi de 34 
anos (14 a 45 anos), 43 (65,15%) eram portadoras de DMG ou 
DM2 diagnosticado na gestação, enquanto 13 (19,70%) possuíam 
diagnóstico pré-gestacional de DM2 e 10 (15,15%) de DM1. 
Quanto ao momento da primeira consulta no serviço e consequente 
dosagem da 25(OH)D, 46,97% das gestantes foram avaliadas ainda 
no primeiro trimestre, 27,3% no segundo e 24,24% no terceiro 
trimestre. Os níveis médios de 25(OH)D foram 24,21 ng/dl ± 7,43 
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(variando de 13 a 39 ng/dl), 27,58 ng/dl ± 8,75 (13,0 a 49,7 ng/
dl) e 25,29 ng/dl ± 6,63 (17,0 a 38,0 ng/dl) nos primeiro, segundo 
e terceiro trimestres, respectivamente. O percentual de gestantes 
com níveis baixos de 25(OH)D (< 30 ng/dl) foi de 74,49%, 
55,55% e 68,75% nos primeiro, segundo e terceiro trimestres, 
respectivamente, e o percentual de deficiência de 25(OH)D (< 20 
ng/dl) foi de 29,03%, 11,11% e 25,0% nos primeiro, segundo e 
terceiro trimestres, respectivamente. Conclusão: Este trabalho 
mostra a elevada ocorrência de deficiência e insuficiência de vitamina 
D nas gestantes diabéticas, corroborando a provável associação 
entre diabetes e baixos níveis de vitamina D e para a importância 
de sua investigação durante a gestação. São necessários mais estudos 
para avaliar a possível relação causal entre eles, o que pode revelar 
mais um fator de risco para piora ou aparecimento do diabetes na 
gestação, passível de ser controlado, e que pode contribuir para 
melhores desfechos materno-fetais. 

P24 NÍVEIS DO AGENTE LIPOLÍTICO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO 
TIPO B (BNP) APÓS PERDA DE PESO INDUZIDA POR CIRURGIA 
BARIÁTRICA
Autor: Beleigoli AM

Coautores: Ribeiro AL, Barbosa M, Pereira MCN, Coelho ALB, Paulo 
MNL, Faria LCA, Diniz MFHS 
Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Introdução: O peptídeo natriurético tipo B (BNP) é sintetizado 
pelo miocárdio em resposta à sobrecarga hemodinâmica, 
promovendo diurese, natriurese e vasodilatação. Apresenta também 
efeitos lipolíticos e metabólicos. Baixos níveis de BNP, apesar da 
sobrecarga hemodinâmica associada ao excesso de peso, sugerem 
sua participação na fisiopatologia da obesidade e comorbidades 
associadas. Objetivos: Determinar a variação dos níveis de BNP, 
após um ano de gastroplastia em Y de Roux (GYR), em pacientes 
do Grupo Multidisciplinar para Tratamento Cirúrgico da Obesidade 
Mórbida do Hospital das Clínicas da UFMG. Material e métodos: 
Em estudo de coorte, realizado no período de julho de 2008 a 
julho de 2012, foram acompanhados 44 pacientes com IMC pré-
operatório ≥ 40 kg/m2. Foi realizada avaliação clínica (pesquisa 
de sintomas e sinais cardiovasculares, pressão arterial, índice de 
massa corporal – IMC) e laboratorial (dosagem quantitativa de 
BNP plasmático por imunofluorescência, glicemia de jejum, lípides, 
creatinina) no pré e em um ano de pós-operatório. Aplicaram-se 
os testes t-pareado (para médias), Wilcoxon (para medianas) e 
McNemar (para frequências) para comparações entre características 
do pré e pós-operatório. Resultados: 38 (86,4%) dos pacientes 
acompanhados eram do sexo feminino, com idade média (DP) à 
cirurgia de 43,1 (11,3) anos. Houve perda significativa de peso 
após um ano de seguimento (53,4 kg/m2; Q1 48,6-Q3 58, versus 
36,2 kg/m2; Q1 32.0-Q3 39.0; p < 0,001; 48,8% para HAS, p < 
0,001; 29% para dislipidemia, p = 0,04, respectivamente). Níveis 
baixos de BNP foram observados tanto no pré (10,4 pg/ml, IQR 
4,9-21,1) quanto no pós-operatório (14,4 pg/ml, IQR 9,5-26,6). 
Não houve variação significativa dos níveis de BNP (p = 0,08) nesse 
período. Conclusão: Baixos níveis de BNP foram observados em 
obesos mórbidos com elevada prevalência de HAS. Esses achados 
são inesperados por causa da sobrecarga hemodinâmica associada à 
obesidade. Inibição da produção miocárdica do peptídeo por fatores 
hormonais e inflamatórios associados à obesidade e/ou ação de 
receptores de depuração de BNP no tecido adiposo são potenciais 
explicações para esses achados. Esperava-se observar aumento dos 
níveis após perda de peso induzida por cirurgia bariátrica. No 
entanto, não houve variação significativa, o que provavelmente se 
deve à elevada prevalência de obesidade mesmo após a cirurgia. 

P25 NOVA MUTAÇÃO EM DIABETES INSIPIDUS CENTRAL 
FAMILIAL
Autores: Alves Jr. MG, Resende BAM, Souto CL, Oliveira RCC, 
Ribeiro-Oliveira Jr. A
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Serviço de 
Endocrinologia

Introdução: O diabetes insipidus central (DIC) é um distúrbio 
da homeostase da água que se caracteriza por poliúria, polidpsia 
e uma falência na concentração urinária devida à deficiência de 
secreção do hormônio antidiurético (ADH). A sua forma familial é 
caracterizada pelo aparecimento desses sintomas em pacientes ainda 
na infância ou quando adultos jovens. Já foram descritas mais de 60 
mutações relacionadas com DIC, sendo a maioria delas localizada na 
sequência que codifica a neurofisina II, uma proteína carreadora do 
ADH. Seu gene (AVP-NPII) está localizado no cromossomo 20p13 
e contém três éxons; o primeiro deles codifica o próprio ADH, o 
segundo, a neurofisina II e o terceiro, um glicopeptídeo acoplado 
a ambos. Objetivos: Realizar o estudo genético de uma família de 
Itamarandiba/MG que apresenta vários casos descritos de diabetes 
insipidus e com características clínicas e epidemiológicas compatíveis 
com a forma familial da doença. Materiais e métodos: Todos os 
três éxons do gene AVP-NPII foram amplificados pela reação em 
cadeia da polimerase e sequenciados em duas pessoas dessa família: 
uma paciente afetada pela doença e um membro hígido funcionando 
como controle. Resultados: Na paciente estudada foi encontrada 
uma mutação no domínio da neurofisina II, em um dos resíduos da 
cisteína (Cys58IIe). Essa mutação é nova e ainda não foi descrita na 
literatura. Conclusão: Como resultado dessa mutação de um resíduo 
de cisteína há modificação estrutural da neurofisina II, levantando a 
hipótese de que a proteína resultante possa levar à neurotoxicidade 
crônica por acumulação desses produtos no retículo endoplasmático.

P26 ONCOCITOMA DE CÉLULAS FUSIFORMES DA HIPÓFISE: 
RELATO DE CASO
Autores: Silva DG, Andrade CRM, Pereira RG, Miranda PAC, Rosário 
PW, Calsolari MR

Coautores: Nogueira RB, Libero TC, Gomes NLRA

Instituição: Clínica de Endocrinologia da Santa Casa de Belo Horizonte

Objetivo: Descrever um caso de um raro tumor não endócrino da 
adeno-hipófise. Material e métodos: Relato de caso obtido por 
meio de informações colhidas durante o seguimento ambulatorial e 
hospitalar de uma paciente de 44 anos, sexo feminino, encaminhada 
para avaliação de perda visual tipo bitemporal progressiva no último 
ano. Resultados: RNM da hipófise revelou grande lesão em região 
hipofisária selar e suprasselar. Exames pré-operatórios: prolactina 
0,2. Considerando a hipótese de angioma cavernoso, a equipe de 
neurocirurgia optou por ressecção transesfenoidal da lesão. Houve 
melhora importante da visão no pós-operatório. Como complicação, 
houve desenvolvimento de diabetes insipidus, necessitando do uso 
de vasopressina intranasal. Anatomopatológico: ependimoma. 
Imunoistoquímica: expressão difusa para proteína S-100, anexina-A1 
e TTF1 (fator de transcrição tireoide/pulmão) pelas células 
neoplásicas, com positividade focal para EMA (antígeno epitelial de 
membrana) e negatividade para GFAP (proteína ácida fibrilar glial), 
caracterizando oncocitoma de células fusiformes da hipófise (OCF). 
Apenas recentemente em 2007, a Organização Mundial da Saúde 
distinguiu como entidade única o OCF, separando-o dos tumores 
de células granulares e pituicitoma. Devido à sua similaridade com o 
adenoma de hipófise, seu diagnóstico pré-operatório é problemático. 
Contudo, essa diferenciação é importante, uma vez que esses tumores 
são mais vascularizados que os adenomas, acarretando maior risco de 
sangramento intraoperatório. O OCF foi primeiramente descrito em 
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2002 por Roncaroli em uma série de cinco casos. Apenas 16 casos 
estão descritos na literatura e, de acordo com uma recente revisão, 
desses apenas 13 casos podem ser corretamente classificados de 
acordo com o critério de 2007 da OMS. Desses, todos apresentavam 
lesão selar e suprasselar, portanto esse diagnóstico é improvável 
quando a lesão é apenas selar ou apenas suprasselar. O OCF deriva 
de células da adeno-hipófise, enquanto o pituicitoma e os tumores 
de células granulares derivam de células da neuro-hipófise. Portanto, 
se a imagem se localiza em neuro-hipófise, o diagnóstico de OCF 
deve ser excluído. A apresentação típica inclui distúrbio visual, pan-
hipopituitarismo e cefaleia. Conclusão: OCF é raro, porém trata-se 
de um importante diagnóstico diferencial das massas selares e deve 
ser considerado em lesões com localização intra e suprasselar.

P27 PAN-HIPOPITUITARISMO CONGÊNITO: RELATO DE CASO
Autores: Vieira DB, Prado TD

Coautor: Carvalho LRP
Instituição: Instituto de Ciências e Saúde – Faculdades Unidas do Norte de 
Minas Gerais (Funorte - ICS)

Objetivo: Descrever um caso de pan-hipopituitarismo congênito 
com 19 anos de evolução. Relato de caso: Paciente, JPPD, 
sexo masculino, pardo, 19 anos, 153 cm, 35 kg, idade óssea de 
13 anos, diagnosticado com pan-hipopituitarismo congênito. 
Nascido a termo, peso ao nascer 2.800g, 51 cm, apresentou crise 
de hipoglicemia nas primeiras 24 horas, associada a convulsões e 
icterícia. Aos sete anos é encaminhado ao endocrinologista por causa 
de desenvolvimento ósseo significativamente retardado. Solicitam-se 
radiografia de mãos e punhos e dosagem de TSH, T4 livre e HGH 
(após clonidina), em que se constatou idade óssea de três anos, de 
acordo com o atlas de maturação óssea de Greulich Pyle, TSH de 
0,008 nUI/ml, T4 livre de 0,6 ng/dl e HGH inferior a 0,05 ng/
dl em 30, 60, 90 e 120 minutos. Prescreveram-se levotiroxina, uso 
contínuo, e HGH, cinco vezes na semana, além de reavaliação clínica 
mínima anual. Entre os 7 e 13 anos, o paciente fora acompanhado 
pelo endocrinologista, período que esteve em uso de levotiroxina 
e HGH, apresentando crescimento de 6,5 cm/ano. Aos 14 anos, 
o paciente interrompe uso de HGH, mas permanece em uso de 
levotiroxina, reduzindo significativamente o seu crescimento ósseo 
anual para valores de 2 cm/ano. No período entre 13 e 19 anos, 
o paciente não retomara o tratamento com HGH, fazendo apenas 
o uso de levotiroxina, o que refletira em valores de T4 sempre 
dentro da normalidade e crescimento ósseo anual de apenas 2 
cm. Discussão: A condição caracterizada pela deficiência na ação 
ou produção de um dos hormônios hipofisários, denomina-se 
hipopituitarismo, enquanto o pan-hipopituitarismo refere-se à 
deficiência em dois ou mais hormônios. O pan-hipopituitarismo 
congênito é uma enfermidade pouco frequente na prática 
clínica, podendo se manifestar de diversas formas, a exemplo da 
hipoglicemia e colestase. O diagnóstico é clínico-laboratorial, feito 
por meio das manifestações clínicas características da deficiência de 
determinado hormônio e da constatação laboratorial de seus valores 
séricos reduzidos ou indetectáveis. O tratamento também é variável, 
mas consiste basicamente na reposição hormonal e aquisição de 
fatores protetores, como dieta balanceada e prática de atividades 
físicas. Conclusão: Os sintomas do pan-hipopituitarismo são 
diversos e dependem da produção e/ou função de qual hormônio 
está comprometida, da intensidade da deficiência, do tempo de 
evolução da patologia e da idade do paciente. O diagnóstico do 
pan-hipopituitarismo congênito deve ser prontamente estabelecido, 
a fim de se instituir o tratamento precoce, uma vez que, além das 
já conhecidas repercussões sobre o desenvolvimento cognitivo e 
somático do paciente, os portadores dessa condição apresentam 

maior mortalidade quando comparados à população geral, 
principalmente quando não recebem reposição hormonal adequada. 

P28 PARALISIA PARCIAL TIREOTÓXICA: RELATO DE CASO
Autores: Pietra RX, Braga MCMR, Amaral SCML, Ferreira TS, Miranda 
PAC
Instituição: Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Centro 
Universitário de Belo Horizonte UNI-BH

A paralisia parcial tireotóxica (PPT) é uma complicação rara do 
hipertireoidismo que pode gerar risco à vida. A patogênese da doença 
não está bem compreendida, e dados revelam relação com o aumento 
do número e da atividade da bomba Na/K-ATPase. A melhora 
clínica se dá logo após a instalação do tratamento. O objetivo deste 
trabalho é apresentar um relato de caso, abordar os aspectos clínicos 
e fisiopatológicos, além de atentar para o diagnóstico precoce da 
doença. Para o embasamento teórico, foram consultadas as bases de 
dados PubMed e Medline, usando-se como descritores “thyrotoxic 
periodic paralysis” e “thyreotoxicosis”. Descrevemos o caso de um 
paciente brasileiro, 22 anos, caucasiano, com diagnóstico prévio 
de hipertireoidismo, sem controle medicamentoso, que apresentou 
dois episódios de paralisia parcial tireotóxica. No primeiro, iniciou 
com quadro de paraparesia em membros inferiores (força grau 4-) 
e hipoestesia em região anterior da coxa esquerda. Relata atividade 
física extenuante prévia. Reflexos Aquileu e patelar normais. Sem 
alteração esfincteriana. Não houve alterações na punção liquórica, 
IgG para esquistossomose, pesquisa de anticorpos para doenças 
autoimunes, ionograma, hemograma e ressonância magnética 
de coluna cervical e torácica. Nessa ocasião, não foram realizadas 
dosagens de TSH e T4 livre. O paciente permaneceu internado 
por sete dias em uso de pulsoterapia com corticoide endovenoso 
empiricamente, resultando em melhora dos sintomas. Não foi 
estabelecido um diagnóstico. Havia hipótese diagnóstica de mielite 
pós-infecção viral ou por esquistossomose e doença do tecido 
conjuntivo. No segundo episódio, dois meses depois, apresentou 
paraparesia importante (força grau 2) e reflexos exaltados em 
membros inferiores, além de hipoestesia nas mãos, novamente 
associado à atividade física. O paciente permaneceu hospitalizado 
para investigação da etiologia do quadro. As hipóteses foram 
Guilan-Barré, desautonomia secundária à mielopatia e complicação 
do hipertireoidismo. Realizou-se uma revisão laboratorial, que 
demonstrou TSH suprimido, T4 livre aumentado e hipocalemia, 
confirmando a PPT. Iniciou-se administração endovenosa de 
corticoide, que, posteriormente aos resultados laboratoriais, foi 
suspensa e substituída por terapia oral com tapazol e propranolol. 
Apresentou remissão completa dos sintomas. O quadro de PPT é 
revertido quando se alcança o eutireoidismo. Esse trabalho reforça a 
importância de se pesquisarem alterações nos indicadores de função 
tireoidiana e iônica em casos de paralisia sem causa aparente. O 
diagnóstico precoce evita complicações cardiopulmonares graves.

P29 PARALISIA PERIÓDICA HIPOCALÊMICA TIREOTÓXICA
Autores: Souza CSM, Souza IC, Estefani CLL, Gomes APC, Estefani 
JLL, Grossi LDS 

Coautores: Penido MNR, Alves NL, Larangeira LT
Instituição: Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES), Ipatinga, MG

Introdução: A paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica (PPHT) 
é uma complicação rara do hipertireoidismo. É mais comumente 
descrita em asiáticos e no sexo masculino. Caracteriza-se por 
hipocalemia e episódios recorrentes e autolimitados de paralisia 
muscular com potenciais arritmias cardíacas que podem levar a óbito. 
Objetivo: O objetivo deste estudo é relatar um caso de PPHT. 
Métodos e materiais: Trata-se de paciente do sexo masculino, 22 
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anos, branco, técnico de contabilidade, diagnosticado recentemente 
com doença de Graves. Foi admitido no pronto atendimento 
relatando ter despertado durante a madrugada com lombalgia 
que evoluiu para paraplegia após 30 minutos. Foi encaminhado 
ao centro de terapia intensiva (CTI) por causa da rápida evolução 
para tetraplegia, insuficiência respiratória e grave arritmia cardíaca. 
O endocrinologista foi acionado pelo intensivista para discussão 
sobre o início de terapia de reposição hormonal tireoidiana. Foi 
prontamente orientado a não administrar levotiroxina e a iniciar 
reposição de potássio, mesmo antes do resultado dos exames 
laboratoriais iniciais, visto que a hipótese diagnóstica de PPHT era 
plausível e de extrema gravidade. Posteriormente, foi confirmado um 
nível de potássio pré-reposição de 1,6 mEq/l. O paciente evoluiu 
com alta do CTI em 8 horas. Foi submetido a tratamento definitivo 
com iodo radioativo para evitar recorrência do quadro. Discussão: 
O quadro clínico típico da PPHT relaciona-se com a recorrência de 
episódios súbitos de paralisia flácida de membros inferiores, podendo 
acometer os membros superiores simultaneamente. A musculatura 
proximal é mais acometida que a distal e os músculos responsáveis 
pela respiração, fonação, movimentos oculares e faciais são raramente 
acometidos. Porém, no caso em questão, observaram-se algumas 
características atípicas, uma vez que a PPHT se deu em paciente 
branco, sem procedência asiática e com acometimento dos músculos 
respiratórios. A intensidade da hipocalemia foi determinante para a 
gravidade da arritmia cardíaca e insuficiência respiratória. Conclusão: 
No caso em questão, o desenvolvimento benigno da PPHT esteve 
estreitamente ligado ao diagnóstico e ao tratamento em tempo hábil. 

P30 RELATO DE CASO DE FALHA NOS NOVOS CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO DO TESTE DE TOLERÂNCIA À GLICOSE PARA O 
DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL
Autor: Carreiro MP

Coautores: Nogueira AI, Rajão KMAB, Mendonça B, Ribeiro-Oliveira 
A Jr.
Instituição: Laboratório de Endocrinologia da Faculdade Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Objetivo: Relato de caso de gestante que apresentou glicemias 
pós dextrosol (GPD) sem preencher critérios para diabetes mellitus 
gestacional (DMG), mas evoluiu com hiperglicemias significativas no 
seguimento pré-natal, corrigidas com introdução de dieta e evoluindo 
com desfecho fetal favorável. Material e métodos: Gestante do pré-
natal de risco habitual do HC-UFMG, 32 anos, com obesidade leve 
(IMC ao início da gestação = 31,6 kg/m2), G2P1A0, sem história 
de DMG e/ou macrossomia na gestação anterior. História familiar de 
mãe diabética. Foi submetida a screening para DMG com 24 semanas 
de gestação por dosagem de glicemia basal e GPD 1 e 2h após 75g 
de dextrosol, quando havia ganhado 2,9 kg durante a gestação. Foi 
realizada, por meio do sistema de monitorização contínua CGMS 
(Medtronic), uma primeira monitorização por 72h, com 31 semanas 
de gestação (CGMS1), quando a paciente havia apresentado ganho 
adicional de 1,9 kg, incluindo quatro glicemias capilares/dia, avaliadas 
por glicosímetro Accu-Check Performa®, que, quando comparadas 
aos valores obtidos pelo CGMS e de sangue venoso, corroboraram 
a fidedignidade dos valores obtidos pelo CGMS. Como apresentou 
hiperglicemias significativas ao CGMS, recebeu orientações dietéticas 
para gestantes com DMG e foi novamente submetida ao estudo por 
CGMS após duas semanas (CGMS 2), incluindo o mesmo protocolo 
de glicemias capilares. Resultados: Glicemia de jejum (mg/dl) = 86 
(< 153) CGMS 1: glicose do sensor máxima 199 mg/dl, sendo > 140 
mg/dl em 15% do tempo total do exame (72h e 50 min). Os picos 
ocorreram principalmente no terceiro dia de monitorização, desde 
antes do almoço (166) até o final da tarde (191) e no quarto dia de 
madrugada (1h = 199) e após o desjejum (185). Glicemias capilares 

(mg/dl): jejum: 79-90-81-89; antes almoço: 139-84-157; antes 
jantar: 115-84-78; ao deitar: 109-90-165. CGMS 2: glicose do sensor 
máxima = 133 mg/dl, sendo 0% do tempo > 140 mg/dl (tempo total 
do exame: 75 h 50 min). Glicemias capilares (mg/dl): jejum: 90-89-
76-82; antes do almoço: 97-84-107; antes jantar: 90-100-98. Parto 
cesárea sem complicações com 38 sem PN = 3.720 g (percentil 75-90). 
Estatura de 51 cm. Conclusão: Neste caso, as GPD realizadas com 24 
semanas de gestação e interpretadas conforme os mais novos critérios 
diagnósticos de DMG não foram capazes de identificar alterações de 
perfil glicêmico posteriormente evidenciadas pelo CGMS e corrigidas 
por meio do aconselhamento de dieta para DMG. Sugerimos, com base 
nesse relato que, nos casos duvidosos como naqueles com obesidade 
e história familiar de diabetes, GPD sejam reavaliadas na evolução da 
gestação, já que o aconselhamento dietético poderá reverter potenciais 
alterações relacionadas à morbidade fetal.

P31 RELATO DE CASO: FEOCROMOCITOMA ASSOCIADO A 
NEUROFIBROMATOSE TIPO 1
Autores: Procópio DF, Alves CCL, França MAT

Coautor: Santos RR

Instituição: Hospital Unimed BH

Objetivo: Relatar o caso de feocromocitoma em paciente portadora 
de neurofibromatose tipo 1 (NF1). Relato de caso: Paciente com 
51 anos, sexo feminino, portadora de NF1 diagnosticada desde 
a infância, foi admitida no HU para propedêutica de tumoração 
volumosa em retroperitônio com compressão renal à esquerda, 
descoberta previamente em abril de 2013. Logo nos primeiros dias 
de internação, intercorreu com picos hipertensivos, recorrendo com 
níveis pressóricos superiores a 200 x 100 mmHg, além de taquiarritmia 
de curta duração, com FC próximas a 200 bpm. Realizada dosagem 
de metanefrinas urinárias qualitativa, com resultado positivo, e 
quantitativa em amostra aleatória, muito elevada. Submetida, algumas 
semanas depois, após preparo clínico adequado com bloqueadores 
alfa-1-adrenérgicos, à adrenalectomia esquerda, evoluindo em pós-
operatório com melhora da sintomatologia e controle pressórico 
satisfatório. Discussão: A NF1 é uma doença genética autossômica 
dominante, com incidência de aproximadamente 1 para 3.000 
nascidos vivos, de modo que o feocromocitoma surge apenas em 
0,1% a 5% destes indivíduos. Diante de um caso de NF1 e hipertensão 
arterial, associado à imagem de tumoração em retroperitônio 
adjacente à loja renal, pelo menos duas hipóteses se apresentam: 1) 
feocromocitoma; 2) neurofibroma com compressão do rim e/ou 
artéria renal. Neste caso, a dosagem de metanefrinas urinárias positiva 
auxiliou no direcionamento diagnóstico. Conclusão: Em pacientes 
portadores de neurofibromatose tipo I que desenvolvem hipertensão 
arterial severa, a hipótese de feocromocitoma deve ser considerada 
entre os possíveis diagnósticos, mesmo sendo rara.

P32 RELATO DE CASO: GERMINOMA COM DIABETES 
INSIPIDUS DE DIFÍCIL CONTROLE E PAN-HIPOPITUITARISMO
Autores: Bessa BF, Lamounier RN, Gomes EF, Soares BS, Nascimento PD

Coautores: Magalhães MCR, Coutinho AR, Bicalho SN, Mol SS, 
Penna LG

Instituição: Hospital Mater Dei

Introdução: Germinomas são tumores intracranianos com pico de 
incidência em crianças e adolescentes. Sua localização mais comum é 
na linha média do sistema nervoso central, principalmente na glândula 
pineal. O diabetes insipidus é a manifestação mais comum, seguido 
de distúrbios visuais e obesidade. Outras possíveis manifestações 
são retardo de crescimento, hipopituitarismo e hidrocefalia. 
Objetivo: Apresentar um caso de germinoma não produtor de 
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b-HCG manifestando-se com diabetes insipidus de difícil controle 
e pan-hipopituitarismo. Relato de caso: Paciente masculino, 15 
anos e 1 mês, foi internado no Hospital Mater Dei com quadro 
de hiponatremia secundária a uso de DDAVP, iniciado na semana 
anterior devido a diabetes insipidus. Paciente estava em propedêutica 
de pan-hipopituitarismo detectado há seis meses. RNM do encéfalo 
feita dois meses antes mostrava lesão expansiva em hipotálamo de 
limites irregulares e imprecisos, medindo 20 x 19 x 19 mm, que se 
estendia até a hipófise. Exames laboratoriais prévios mostraram-se 
compatíveis com múltiplas deficiências hormonais (hipotireoidismo 
central, hipogonadismo hipogonadotrófico, hipocortisolismo) e 
prolactina discretamente aumentada (35 mg/dl, VR 2,6-13,1). 
Exame físico revelava estádio I de Tanner com testículos. Foi 
repetida a RNM do encéfalo durante a internação, que demonstrou 
lesão heterogênea, com múltiplos cistos, hipercaptantes, em região 
suprasselar, com compressão das vias ópticas, sugestiva de lesão 
maligna da via óptica ou germinoma. O paciente evoluiu com 
muita instabilidade dos valores de sódio. Foram necessários vários 
dias para conseguir adequar a dose do DDAVP à sua necessidade 
diária e ingestão hídrica. Em alguns dias a variação nos valores do 
sódio chegou a 20 mEq em 12 horas, apesar do uso adequado do 
DDAVP e do controle rigoroso do balanço hídrico e da natremia. 
Conseguiu-se estabilizar os valores do sódio após início de DDAVP 
de 8 em 8 horas. Propedêutica laboratorial atual mostrou b-HCG 
liquórico discretamente elevado (5,92 mUI/ml –VR). Discussão: 
A maioria dos germinomas possui bom prognóstico e boa sobrevida 
dos pacientes em cinco anos. As lesões de pior prognóstico são os 
germinomas que produzem b-HCG, mas que, felizmente, são raros.

P33 RELATO DE CASO: MIELINÓLISE PONTINA
Autores: Leite RBS, Miranda PAC, Procópio DF, Santos RR
Coautor: Alves CCL
Instituição: Hospital Unimed BH

Objetivo: Relatar um quadro de hiponatremia grave, seguido de 
mielinólise pontina. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, de 
36 anos, admitida no Hospital Unimed, com agitação psicomotora 
após ingesta etílica e abuso de medicações desconhecidas pelos acom-
panhantes. Ao exame: agressiva, hidratada, PA 100 x 50 mmHg, FC 
88 bpm. Laboratório: Na 119, K 2,5. Realizada correção segundo 
protocolo de hiponatremia aguda sintomática, com objetivo de elevar 
10 mEq/l de sódio em 24 horas. Houve melhora do estado geral, 
mas, durante evolução na enfermaria, apresentou lentificação dos 
movimentos e parestesia em membros, principalmente em MMII. 
Feita RNM do encéfalo, com detecção de mielinólise pontina. 
Discussão: Ao se investigar a etiologia da hiponatremia, constataram-
se visitas prévias a atendimentos de urgência por quadro semelhante, 
acompanhamento ambulatorial com endocrinologista em investigação 
para hiperaldosteronismo secundário à hiponatremia e uso de diuréticos, 
entre eles acetazolamida. A paciente apresentou hiponatremia crônica 
agudizada, e o sódio foi reposto de forma mais rápida do que o 
recomendado para esse diagnóstico. Conclusão: Mesmo na urgência, 
é importante investigar a etiologia e a cronicidade da hiponatremia, 
pois, apesar de incomuns, as complicações podem ocorrer.

P34 SÍNDROME DE KLINEFELTER – RELATO DE CASO
Autores: Zacarias MA, Pereira THG, 

Coautores: Rocha CMG, Bosco AA,
Instituição: Centro Universitário de Belo Horizonte

Introdução: A síndrome de Klinefelter constitui a causa mais 
comum de insuficiência gonadal primária em homens, com 
frequência de 1 em 500-1.000 meninos nascidos vivos. O cariótipo 
mais usual é o 47,XXY, mas o mosaicismo ou variantes podem 

também estar presentes. A síndrome caracteriza-se pela presença 
de testículos pequenos, azoospermia, pilosidade facial e pubiana 
reduzida, pênis de tamanho reduzido, alta estatura em proporções 
eunucoides e ginecomastia, sendo esse fenótipo evidenciado a partir 
da puberdade. Observa-se, na maioria dos casos, uma concentração 
sérica de gonadotrofinas e testosterona dentro da normalidade até 
os 12 anos. O tratamento tem como objetivo restaurar e manter 
a função sexual e os caracteres sexuais do paciente, o que é 
possível a partir da administração de testosterona. Porém, a terapia 
androgênica apresenta riscos como: policitemia, aumento do risco 
cardiovascular com a diminuição do HDL, ginecomastia, doenças 
prostáticas e comportamento agressivo. Objetivo: Apresentar 
caso clínico com evolução pouco frequente na endocrinologia, 
manifestado pela puberdade precoce em paciente com síndrome 
de Klinefelter. Metodologia: Baseada no prontuário do paciente e 
embasamento científico de artigos publicados no Medline, livros de 
endocrinologia e pediatria. Solicitada autorização por escrito dos pais 
para a divulgação do caso clínico do paciente. Desenvolvimento: 
Paciente GCRS, 11 anos, masculino, com cariótipo 47,XXY e 
diagnóstico de Klinefelter. RN pré-termo, de baixo peso, parto 
cesáreo e mãe primigesta. História patológica pregressa de asma 
(sem corticoterapia) e hérnia inguinal bilateral aos 4 anos. História 
familiar negativa para cromossomopatias ou semelhantes na família. 
Entre 8 e 9 anos iniciou desenvolvimento de caracteres sexuais 
secundários. Foi encaminhado ao serviço de endocrinologia pelo 
pediatra por causa de baixa estatura. Ao exame físico apresentava: 
acne vulgaris facial, testículos firmes 4-5 ml, broto mamário bilateral, 
pênis tracionado: 12 cm (6,4 cm + ou – 1) e altura com desvio-
padrão de + 0,7. Exames laboratoriais e de imagem: LH = 16,4 U/l 
(0,2-10 U/l), FSH = 48.58 U/l (1,27- 19,3 U/l), testosterona 
livre 9,8 pg/ml (0,3-25 pg/ml), 17-hidroxiprogesterona = 223 
mg/ml (PP 1-82 mg/ml), deidroepiandrosterona = 8,0 mg/ml (PP 
0,3-9,0 mg/ml), sulfato de deidroepiandrosterona = 2.540 mg/ml 
(PP 111- 1.201 mg/ml), idade óssea de 15 anos, TC de hipófise 
com aumento de volume, TC de adrenal e tórax sem alterações. 
O paciente foi tratado com acetato de ciproterona, repercutindo 
satisfatoriamente na pele acneica. Resultado: Após um ano e seis 
meses, apresentou estadiamento de Tanner: P5, G5 e velocidade 
de crescimento de 3,6 cm/ano. Conclusão: Apesar da síndrome 
de Klinefelter estar comumente relacionada a valores inalterados de 
gonadotrofinas até a puberdade, é importante identificar os casos 
que não cursam com essa evolução, afinal um caso como este teria 
repercussões significativas se seguisse o tratamento convencional.

P35 SÍNDROME DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA TIPO B
Autores: Ramos AV, Lauria MW, Cardoso LD, Silva ACM

Coautores: Guerra LP, Sik RF

Instituição: Hospital Felício Rocho

Introdução: A resistência insulínica tipo B é uma desordem 
autoimune grave, caracterizada por produção de anticorpos 
antirreceptores de insulina. O bloqueio da ação da insulina leva 
à hiperglicemia, acantose nigricans severa e hiperandrogenismo. 
Espera-se também a evolução para quadros graves de 
hipoglicemia. Caso clínico: Paciente DT, 27 anos, previamente 
hígida, IMC normal, iniciou há dois anos com acantose 
nigricans severa (abdome, axila, pescoço e face), hirsutismo 
e amenorreia. Durante investigação, foram verificados 
hipotireoidismo primário, insulina venosa > 200 mUI/ml, FAN 
positivo (1:640), leucopenia de origem autoimune e ovários 
micropolicísticos. Há um ano foi feito diagnóstico de diabetes 
mellitus, com glicemia de jejum de 172 mg/dl e glicemia 
pós-75 gramas de dextrosol de 447 mg/dl com HbA1c 11%. 



S556

Temas livres – PÔsTeres

S556

Além disso, apresentava prolactina, 17-OH-progesterona, 
teste de estímulo com cortrosina e cortisol urinário livre 
normais. A dosagem do anticorpo anti-insulina foi negativa, 
com níveis de androgênios bastante elevados. A investigação 
para síndrome paraneoplásica foi negativa, sendo realizada 
tomografia de tórax, abdome e pelve. Solicitou-se dosagem 
do anticorpo antirreceptor de insulina, que se mostrou 
positiva e em altos títulos. Paciente evoluiu com episódios de 
hipoglicemia grave (glicemias de 30-50 mg/dl), necessitando 
de monitorização mais rígida. Discussão: No caso exposto, a 
presença de acantose nigricans severa, associada a hiperglicemia 
e a hiperandrogenismo laboratorial e clínico, levanta a hipótese 
de um quadro de resistência insulínica importante. A princípio, 
a investigação negativa para síndrome paraneoplásica, para 
hiperplasia adrenal congênita e para síndrome de Cushing, 
descartando essas hipóteses, volta a atenção para um quadro 
autoimune sugerido pela leucopenia de origem autoimune e 
pelo FAN francamente positivo. Além disso, a paciente evoluiu 
com episódios de hipoglicemia grave apesar de a dosagem 
do anticorpo anti-insulina ser negativo. Essas características 
levantam a hipótese da síndrome de resistência insulínica 
tipo B, confirmada pela presença de altos níveis séricos do 
anticorpo antirreceptor de insulina. Nessa síndrome, é muito 
comum a associação com doenças reumatológicas como LES, 
artrite reumatoide, síndrome de Sjogren e doença de Graves. 
A paciente, no entanto, ainda não apresentou critérios clínicos 
suficientes para essas doenças.

P36 SÍNDROME DE BLOOM: RELATO DE CASO
Autores: Pereira THG, Zacarias MA, Bosco AA 

Coautores: Resende ACB, Pereira LB, Melo BMF, Santos HH, Aguiar 
MJB, Vasconcelos C, et al.
Instituição: Centro Universitário de Belo Horizonte

Introdução: A Síndrome de Bloom (SB) é uma doença autossômica 
recessiva rara causada por uma mutação no gene BLM (codifica a 
DNA helicase), acarretando quebras e rearranjos cromossômicos. 
Caracteriza-se por deficiência de crescimento pré e pós-natal, 
fotossensibilidade, eritema facial, imunodeficiência, déficit 
cognitivo, endocrinopatias e predisposição para neoplasias. São 
comuns os achados de infeções repetidas na infância. Os pacientes 
apresentam face típica: microcefalia, dolicocefalia, face triangular, 
hipoplasia malar, micrognatismo e nariz proeminente. Os homens 
acometidos são inférteis por causa da azoospermia e as mulheres, 
raramente férteis, entram em falência ovariana prematura. Na 
ausência de tratamento específico, a abordagem deve focar a 
fotoproteção, a correção de distúrbios hormonais e a detecção 
precoce de malignidades. Objetivo: Apresentar caso clínico pouco 
frequente na endocrinologia e demais especialidades médicas com 
o fenótipo característico da síndrome. Metodologia: Baseada no 
prontuário do paciente e em embasamento científico: de artigos 
publicados no Medline, livros de endocrinologia e dermatologia. 
Solicitada autorização por escrito da paciente para a divulgação 
do caso clínico. Desenvolvimento: Paciente GSO, sexo feminino, 
20 anos, foi encaminhada ao ambulatório de crescimento por 
causa de baixa estatura DP = -2. Na História pregressa: RN pré-
termo, parto cesáreo e pequeno para idade gestacional. História de 
pneumonia aos 5 anos de idade e passado de anemias recorrentes. 
Menarca aos 12 anos com ciclos menstruais irregulares. Irmão e pais 
hígidos sem baixa estatura. Não existe relato de consanguinidade 
na família. Ao exame físico: nariz saliente, alterações na cor de 
pele da face (mancha hipercrômica em região malar), voz aguda, 
peso de 26 kg, altura de 129,5 cm, IMC: 15,5 kg/m², abaixo do 

percentil 3. Exames laboratoriais sem alterações dignas de nota, 
RX punho esquerdo: idade óssea de 18 anos. Cariótipo: 46,XX, 
com quebras nos cromossomos 1, 4, 9, 11, 17 e translocação 
entre braço curto do cromossomo 8 com 13, com diagnóstico de 
SB. Resultado: Do ponto de vista endocrinológico, não há mais 
indicação para tentativa com hormônio de crescimento (HGH), 
uma vez que as epífises ósseas já se encontram fechadas. Procedeu-
se ao encaminhamento para a dermatologia para controle da forte 
fotossensibilidade e para a clínica médica, uma vez que os indivíduos 
com a síndrome apresentam propensão a alterações imunológicas, 
pneumopatias e desenvolvimento de câncer. Conclusão: A SB é 
uma patologia rara, cujo diagnóstico é clínico com confirmação 
genética. Não há tratamento específico. Os sintomas podem ser 
minimizados com HGH, fotoproteção e boa nutrição. Os pacientes 
devem ser acompanhados periodicamente para a identificação dos 
possíveis desdobramentos, permitindo uma vida mais duradoura e 
de qualidade a esses pacientes.

P37 TESTE DE ESTÍMULO DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO 
COM INSULINA: PRECISAMOS REALMENTE DE TANTOS 
TEMPOS DE COLETA?
Autores: Drummond JB, Pedrosa W

Instituição: Laboratório Hermes Pardini

Objetivo: Avaliar a eficácia diagnóstica dos diferentes tempos 
de coleta para dosagem de hormônio de crescimento (GH) 
durante a realização do teste de estímulo com insulina (ITT) na 
população pediátrica. Materiais e métodos: Análise retrospectiva 
dos resultados de 135 indivíduos, com idade entre 3 e 17 anos 
(75,6% do sexo masculino, 24,4% sexo feminino), submetidos ao 
ITT no Núcleo de Provas Funcionais (NUPROF) do Laboratório 
Hermes Pardini entre julho de 2012 e junho de 2013. O teste 
foi conduzido sob supervisão médica e a dose de insulina regular 
administrada foi calculada de acordo com o peso (0,1-0,15 UI/
kg). O GH foi dosado por quimiluminescência (Beckman Coulter), 
com sensibilidade analítica de 0,002 ng/dl. O Valor de corte do 
GH de 5,0 ng/ml foi utilizado como indicador de resposta normal 
ao ITT. Resultados: Testes responsivos, com concentrações de 
GH iguais ou acima de 5,0 ng/ml, ocorreram em 58 indivíduos 
(43,0%) e testes não responsivos em 77 indivíduos (57,0%). Dos 
135 indivíduos, 128 (94,8%) atingiram glicemia inferior a 40 
mg/dl no momento da hipoglicemia. Alguns indivíduos (n = 25) 
apresentaram um único pico de GH durante todo o teste. Isso 
perfaz 43,1% dos testes considerados responsivos (n = 58). Pico 
isolado de GH ocorreu nos tempos basal, 30, 60, 90 e 120 minutos 
em 3,0%, 5,6%, 5,2%, 4,6% e 1,5% dos indivíduos, respectivamente. 
O tempo de 15 minutos foi solicitado em 30 indivíduos (22,2%); 
o tempo de 20 minutos, em apenas um indivíduo (0,7%); o 
tempo de 45 minutos, em 31 indivíduos (23,0%); o tempo de 
150 minutos, em um indivíduo (0,7%). Em nenhum desses casos, 
o tempo solicitado em questão foi decisivo para a interpretação 
do teste. Na análise de regressão logística, nenhuma das variáveis 
analisadas (idade, sexo, nadir glicêmico, percentil estatural ≤ 3, 
uso de medicamentos ou uso de priming) foi preditora da resposta 
positiva do GH. Nenhum paciente desenvolveu efeito colateral 
grave durante a realização do ITT. Conclusão: A utilização do 
protocolo de coleta de amostras para dosagem de GH nos tempos 
basal, 30, 60 e 90 minutos durante o ITT é eficaz para a avaliação 
diagnóstica da deficiência de GH na nossa população. A inclusão 
de tempos adicionais de coleta, além de gerar custo adicional, não 
apresentou ganho significativo na acurácia do exame, na nossa 
população. 
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P38 TIREOIDE LINGUAL: RARA CAUSA DE SINTOMAS 
RESPIRATÓRIOS OBSTRUTIVOS
Autores: Dias JCA, Soares BV, Azevedo HP

Coautores: Versiani MSP, Pena LG
Instituição: Departamento de Endocrinologia e Metabologia, Hospital Belo 
Horizonte, MG

Introdução e objetivos: Tireoide lingual é uma rara anomalia 
embriológica que pode levar a sintomas respiratórios obstrutivos 
e prejuízo da qualidade de vida. Relatamos caso de paciente com 
tireoide ectópica lingual com sintomas respiratórios obstrutivos que, 
após ablação com radioiodo, obteve melhora clínica com redução 
considerável do tamanho da glândula. Método e resultados: NMC, 
masculino, 47 anos de idade, hígido, eutireóideo, encaminhado em 
razão de dispneia progressiva aos esforços, rouquidão, sensação de 
corpo estranho na garganta há um ano. Exames laboratoriais normais, 
ressonância magnética cervical: lesão expansiva arredondada no 
assoalho bucal, mediana, posterior, junto à raiz da língua, 2,5 x 2,2 
x 2,8 cm, sinal heterogêneo em T2, focos de hipossinal de permeio, 
isossinal em T1, impregnação heterogênea pelo gadolíneo. Importante 
redução da luz da orofaringe nesse nível. Lesões arredondadas de 
aspecto semelhante, menores no assoalho bucal na linha média, uma 
anterior à supracitada, 2,2 x 2,1 x 2,4 cm; outra sublingual ínfero-
anterior à última, 1,6 x 1,2 x 1,4 cm. Diante da probabilidade de tireoide 
ectópica, solicitou-se cintilografia cervical com Tc-pertecnetato/

I131/SPECT-CT: tireoide ectópica, morfologia alterada, captação 
heterogênea, um lobo anteriorizado, maior volume e captação dos 
traçadores, menor no lobo superior e posterior. Lesão com densidade 
de partes moles em região de base de língua, com redução de coluna 
aérea da laringe. Em virtude de dificuldade de acesso cirúrgico, optou-
se por ablação da lesão com radioiodo – 100 mCi. Após dois meses, 
o paciente evoluiu com hipotireoidismo, sendo iniciada reposição 
com levotiroxina. Após seis meses, houve melhora significativa dos 
sintomas respiratórios obstrutivos e redução da glândula para 1,5 x 1,7 
x 1,9 cm em seu maior diâmetro. A prevalência de tecido tireoidiano 
ectópico é rara e a patogênese é incerta. A idade de diagnóstico é 
variável, seu desenvolvimento pode ocorrer em qualquer momento 
da migração da tireoide na linha média. A maioria dos doentes é 
eutireoidiana e assintomática. Podem surgir sintomas obstrutivos do 
trato respiratório, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Diagnósticos 
diferenciais são cisto tireoglosso, hemagioma, linfangioma, fibroma, 
adenoma, lipoma, cisto dermoide, tumores de glândulas salivares. A 
propedêutica inclui exames de função tireoidiana e de imagem que 
documentem a lesão. A cintilografia confirma o diagnóstico e localiza 
a lesão, pois identifica o tecido tireoidiano funcional. Biópsias são 
desnecessárias e podem desencadear hemorragias e tireotoxicose; 
o risco de transformação maligna é pequeno. O radioido é opção 
quando o acesso cirúrgico não é possível. Conclusão: Apesar de 
condição rara, a tireoide ectópica deve ser lembrada na presença de 
sinais respiratórios obstrutivos.
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