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Leia com atenção as instruções abaixo:

-  A prova terá duração de 1 hora e 30 minutos.

- Só abra a cartilha com os casos clínicos quando for autorizado 
pelos fiscais de sala. 

- Você terá 10 minutos para interpretar e responder as   
  perguntas de cada caso.

- As imagens de cada caso serão projetadas para melhor  
visualização.

- As respostas devem ser objetivas, ocupando o espaço de
  duas linhas a elas destinado.
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interpretação de casos clínicos

2012
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- Paciente masculino, 18 anos, há 
2 meses iniciou com redução da 
acuidade visual, associado com 
astenia intensa e sonolência.

- Disfunção sexual (ausência de 
ereção espontânea, ausência de 
libido e disfunção erétil)

- História Médica Familiar: pai dia-
bético e hipertenso

- PA:  120x80 mmHg; FC: 66 bpm; 
IMC = 25.2 kg/m2 CA:  95 cm; Q: 
100 cm 

- Palidez cutânea
- Tireóide: normal
- Tórax:  ritmo sinusal, hipofonese 

de bulhas cardíacas
- Abdômen: aumento de adiposi-

dade
- Membros: sem particularidades
- Campo Visual (teste de confron-

tação): anormal

Caso 1 
Neuroendocrinologia

Exame físico

Exames Complementares

Lesão selar isoecogênica medindo 30 
x 28 x 32 mm (volume aproximado de 
14 mL), com extensão infra e supra-
selar provocando deslocamento 
superior do quiasma óptico.

Ressonância Magnética de Hipófise:

Prolactina: 1097 ng/mL (VR: 4.1-23.1) 
Exames Laboratoriais:

História clínica     
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Perguntas

1 - De acordo com o seu diagnóstico para o caso,  qual seria sua condu-
ta terapêutica inicial de escolha ?

2 - Qual exame teria a melhor acurácia para o diagnóstico de hipoti-
reoidismo central ?

3 -  Qual o valor de corte do pico de GH no teste de hipoglicemia insulí-
nica para estabelecer odiagnóstico  de deficiência de GH ?
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- Paciente feminino, 12 anos, com diabetes do tipo 1 diagnosticado há 1 
ano e 8 meses e tratada com insulina NPH e novorapid®,  encaminha-
da por endocrinologista para investigação de queixas freqüentes de 
palpitações e cansaço, iniciadas recentemente. Na anamnese dirigida 
refere: 

- Emagrecimento
- Sono agitado e interrompido. 
- Agitação também diurna. 
- Ritmo intestinal com freqüência aumentada (3x/d) e fezes moldadas. 
- Hiporexia e astenia. Sudorese intensa e queda de cabelo

Caso 2
Endocrinologia pediátrica

História clínica     

Estatura 155,5 cm Peso 39Kg 
FC 110 bpm. PA 100/50mm/hg

Bom estado geral, alopécia areata, hi-
dratada, corada, presença de vitiligo 
nas mãos e face.

Tireóide palpável, aumentada de ta-
manho cerca de1,5x, móvel, indolor, 
sem nódulos palpáveis. 
consistência aumentada (firme) e su-
perfície irregular.

ACV. Presença de extra-sístoles
AGU. Mama 3 e pelos pubianos 3
SN. Tremor discreto de extremidades.

Exame físico
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Perguntas

1 - Quais as hipóteses Diagnósticas?

2 - Quais os exames a serem solicitados?

3 -  Qual a proposta terapêutica?
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 - Paciente do sexo feminino, 68 
anos de idade, atendida para ava-
liação de osteoporose. 

 - A menopausa ocorreu aos 50 anos 
(histerectomia) e usou estrógeno 
transdérmico por 10 anos. 

 -  Usou alendronato oral por 3 anos 
e suspendeu por causa do apare-
cimento de esofagite erosiva.

 -  Há 2 anos usa suplementação 
de cálcio (fosfato tricálcico = 600 
mg de Ca++ / dia) + Vitamina D3 
1400 UI/dia). Não usa outros me-
dicamentos regularmente.

- Faz exercícios físicos regulares e 
não apresenta queixas.

- Exame físico: estado geral bom, 
peso 67 Kg, altura 168 cm, IMC 
23,7 kg/m2, PA= 120/70 mmHg, 
FC=68 bpm, tórax e abdômen 
sem alterações. Tiróide palpável, 
sem nódulos.

- DMO (escore t): CL= -1.9;  
CF = -0.8 ; RD= -2.6

- Laboratório (Sangue): Hemogra-
ma normal, glicemia de jejum= 
89 mg/dl, creatinina= 0,8mg/dl 
(MDRD=78 ml/min); Cálcio to-
tal= 9,2mg/dl; albumina= 4g/L; 
C-telopeptídeo= 232 pg/ml (50-
450); 25OHD= 35 ng/ml;

    PTH 98pg ml (10-65)
- Urina: Cálcio = 180 mg/24h

Caso 3 
Metabolismo ósseo

História clínica     Exame físico e 
complementares

Ultrasonografia cervical

Nódulo sólido em continuação ao polo inferior do LD da tiróide= 0,6 X 0,6 cm
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Perguntas

1 - Quais as hipóteses Diagnósticas?

2 - Qual ou quais exames adicionais seriam úteis para confirmação diag-
nóstica?

3 -  Qual o tratamento proposto?
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- Mulher, 64 anos de idade, admi-
tida por agina instável (dor pro-
longada em repouso, infra ST no 
ECG, CK-MB aumentada).

- Não referia antecedentes familia-
res de dislipidemia, porém irmão 
teve IAM aos 42 anos de idade.

- FC= 84 bpm, PA= 140/95 mmHg, 
lesões papulosas de cor amarela 
localizadas em pálpebras, mãos 
e braços, P= 73Kg, Alt= 164cm, 
BMI= 27Kg/m2, CA= 88cm

- Abdômen sem alterações, tirói-
de impalpável, pulsos periféricos 
normopalpáveis.

Caso  4 
Dislipidemia

História clínica     Exame físico

Exames Complementares

- Exames laboratoriais: (Sangue)
 Hb= 12.5, Leuco= 8200 c/ Dif. OK, Cr= 0.9, GJ= 91, HbA1c= 5.9%, CPK= 
180 U/L, CK-MB= 12U/L, TGO= 23, TGP= 25,  CT= 465, Tg= 480, CHDL= 
42, Apoproteína B= 140 TSH= 1.8, T4= 8.8, CRP= 13 mg/L.

- Angiografia coronária: Lesão de 70% na DA e 60% na circunflexa



11

Perguntas

1 - Quais as hipóteses Diagnósticas?

2 - Quais o significado das lesões cutâneas?

3 -  Quais as opções terapêuticas?
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- Paciente feminino, 50 anos de 
idade, encaminhada para inves-
tigação de HAS e hipercalcemia. 

- Referia episódios frequentes de 
palpitações e cefaléia. 

- Ciclos menstruais regulares.
- Seu pai tem HAS essencial.  

- Peso= 64kg; Alt= 162cm
 - IMC=24,4kg/m2; Extremidades 

frias; 
- PA= 150 / 95 mmHg; FC=88 bpm;
- Tiróide impalpável;
- Tórax e abdômen normais.

Caso  5
Adrenal

História clínica     Exame físico

Exames Laboratoriais
Sangue:
Hemograma normal; 
GJ= 108 mg/dl; Pos 75g GO=148 mg/
dl; Cr= 0,9; albumina=4,2g/L;
Cálcio=11,2 mg/dl; fósforo=2,6 mg/dl;
FA= 85 U/L (até 106); PTH= 188pg/ml 
(Até 65); 25OHD= 27ng/ml; 
CTX= 980pg/ml; calcitonina= 2pg/ml;

Exames de imagem
Processo expansivo em adrenal D, 
sólido, 5,5 X 5,3 cm, com calcificação 
superior. 
Atenuação pré-contraste= 39 UH. 
“Washout” do contraste = 42% 

Cintilografia com SESTAMIBI: persis-
tência focal do radiofármaco em to-
pografia de Paratiróide inferior E, na 
imagem tardia (2 horas e meia).

US: tiróide sem anormalidades. Linfonodos com aspecto alongado e halo cen-
tral presente. Pequenos cálculos no rim D.

Urina de 24h:
Cálcio= 280 mg (ate 250)
Metanefrinas= 8,8 mg (ate 2)
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Perguntas

1 - Quais as hipóteses diagnósticas?

2 - Quais exames adicionais deveriam ser solicitados?

3 - Quais os cuidados pre-operatórios? 
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- Paciente do sexo feminino, com 
68 anos de idade, relata que há 4 
anos notou crescimento progres-
sivo da região cervical. Há 6 me-
ses refere drenagem de secreção 
hemática através de fístula cutâ-
nea com resolução espontânea. 
Nega perda de peso e sintomas 
compressivos locais. 

- Cirurgia de tiróide (ressecção par-
cial segundo a paciente) há 11 
anos. Não sabe o resultado do 
exame histopatológico da peça 
cirúrgica, e não recebeu trata-
mento adicional após a cirurgia

Caso 6
Tireóide

História clínica     Exame físico 

Ultrasonografia cervical

- EGB, cons-
ciente, orien-
tada, hidra-
tada, afebril, 
corada, eup-
néica, sem lin-
fonodomega-
lias palpáveis.

- Peso: 63,1 kg   
Altura: 1,56 m 

- IMC: 25,9 Kg/m2  
 FC=72 bpm PA: 185 x 90 mmHg
 Circunferência cervical: 40 cm
- Pescoço: Massa em região cer-

vical anterior, endurecida, lobu-
lada, indolor, aderida aos planos 
profundos.

- Orifício de fístula cutânea sem 
drenagem de secreções.

TC: Formação expansiva sólido-cística 
em região cervical anterior (topogra-
fia de loja tireoideana). A lesão mede 
6,0 x 5,8 x 6,0 cm e promove compres-
são da luz traqueal próximo ao espaço 
subglótico.

US: Massa heterogênea e irregular 
em face anterior da região cervical 
de limites posteriores imprecisos, 
medindo 6,7 x 3,8 x 6,2 cm
 



15

Perguntas
1 - Quais as hipóteses diagnósticas?

2 - Quais os exames adicionais deveriam ser solicitados?

3 -  Quais as opções terapêuticas

Exames Laboratoriais
Sangue: 
- TSH 
- T4 livre
- Colesterol Total
- LDL  
- HDL 
- Triglicerídeos   
- Creatinina  
- Glicose em jejum 

 15,3
 0,9    
 270 mg/dl 
 209 mg/dl
 40 mg/dl
 106 mg/dl
 0,8 mg/dl
 96 mg/dl

(0,4 - 4,0 uUI/ml)
(0,8 - 1,9 ng/dl)
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- HDA: Paciente do sexo masculino, 
com 54 anos de idade, há 3 me-
ses vem apresentando  episódios 
noturnos de agitação, taquicardia 
e sudorese associada a glicemia 
capilar de 28mg/dl a 35mg/dl 
(durante as crises). Refere melho-
ra com a alimentação.

- Usa enalapril  25mg 2X ao dia e 
hidroclorotiazida 25 mg/dia.

Caso 7
Pâncreas endócrino

História clínica     Exame físico 
- REG, eupneico, hidratado, no
  mocorado
- AR: MV presente em AHT sem ru-

ídos adventícios
- ACV: RCR em 2T, bulhas normofo-

néticas, sem sopros 
- Abdômen - flácido, indolor, sem 

visceromegalias
- Altura: 1,58cm;  Peso: 72Kg; 
 IMC: 28,84

Exames Laboratoriais

Exames de imagem

Sangue:
- Hemograma normal; T4l- 1,05ng/dl    TSH- 2,17 mUI/L
- Prolactina: 7,87ng/ml Cortisol: 13,4 µg/dL (normal-5-20 µg/dL)  
 Testosterona total: 355 ng/dL (240-820ng/dL)
- GJ-76mg/dL, Ur-26,6mg/dL, Cr-0,9mg/dL, Ca corrigido-9mg/dL

Teste do jejum  prolongado: 
Às 10 horas em jejum: glicose sérica 42 mg/dl), insulina sérica 65 mUI/L 
e beta hidroxibutirato capilar 1,2 mmol/L

- TC e RNM: Pâncreas de topografia, contornos, dimensões e textura 
conservados, sem lesões.

- Cintilografia com MIBG: Normal

- USG endoscópica : Duvidosa imagem sugestiva de lesão sólida (1,0cm) 
em corpo do pâncreas
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Cateterismo seletivo do tronco celíaco e dosagem de 
insulina (*) pós estímulo com injeções de gluconato de cálcio

Artérias  BASAL   3 min    5 min

Gastroduodenal - 89 135  182

Mesentérica superior - 80 92  195

Espênica proximal - 78 95  101  

Espênica distal -  91 109  120

* Valores em mUI/L

Perguntas

1 - Como interpretar os dados do cateterismo?

2 - Quais exames adicionais de imagem poderiam ser úteis?

3 -  Quais as opções terapêuticas?
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- Paciente do sexo feminino, com 28 anos de idade. Diagnóstico de dia-
betes tipo 1 há 7 anos. Na ocasião o IMC era de 20kg/m2 tendo iniciado 
tratamento insulínico com 3 injeções pré-prandias de insulina pré-mis-
turada (insulina aspart solúvel 30% + insulina aspart protamina 70%) de 
acordo com a glicemia capilar. 

- A HbA1c caiu de 8,5 para 6,5% no primeiro ano de tratamento, manten-
do-se estável por 3 anos, quando começou a observar ganho ponderal 
progressivo, apesar de atividade física regular, associado à deteriora-
ção do controle glicêmico.

Caso 8
Diabetes mellitus

História clínica     

Exame físico 

- Hidratada, corada, eupneica.
- Peso= 62 Kg; altura= 156 cm; 

IMC= 25,5 Kg/m2.
- Circunferência abdominal: 85 cm
- PA= 120/70 mmHg.
- Fundoscopia: normal
- Sensibilidade táctil, térmica e do-

lorosa normais.

Conduta terapêutica

Liraglutida 0,6 mg/dia (SC) durante a primeira semana seguido de 1,2 mg/dia;

Redução imediata da dose total de insulina em 10%.

Exames Laboratoriais

- Creatinina sérica: 0,6 mg/dl;
- Média de glicemia capilar em 

jejum: 170 mg/dl; pré-prandias: 
180 mg/dl;

-  HbA1c: 8,8%
- Colesterol total: 180 mg/dl;
- CHDL= 42 mg/dl
- Triglicérides: 172 mg/dl
- Microalbuminuria: 25 mg / g Cr
- Peptídeo C: 0,08 ng/ml (1,1-4,4) 
- Anti GAD: 1,3 U/ml (< 1)
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Percentual de mudanças no peso corporal, dose total 
de insulina e HbA1c após 3 meses

Houve plenitude epigástrica 
pós-prandial durante as 

primeiras 2 semanas após a 
introdução do liraglutide 

Perguntas
1 - Quais os possíveis mecanismos responsáveis pelas mudanças?

2 - Quais outros efeitos adversos poderiam ocorrer e qual a frequência 
esperada?

3 -  Quais outras medidas proporcionariam os efeitos observados nessa 
paciente?




