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Paciente do sexo feminino, 63 anos de idade, teve hipertireoidismo há 24 anos
atrás, apresentando remissão espontânea 1 ano após iniciar tapazol (TPZ) 30 mg
ao dia;
Há 4 anos voltou a apresentar concentrações diminuídas do TSH sanguíneo, porém
com menos sintomas;
Há 6 meses, fez hipotiroidismo sintomático com 20 mg de TPZ e piorou após
prescrição de tiroxina, 50 mcg/dia feita pelo clínico geral.
Após a suspensão da tiroxina, o TSH voltou a cair para 0,05 mcU/ml, com T4 livre
(FT4) = 3,1 ng/dl (até 1,7) e T3 livre (FT3) = 0,59 ng/dl (até 0,37).
1) Em relação ao diagnóstico, qual a alternativa correta?
a)

Tiroidite subaguda

b)

Tiroidite silenciosa

c)

Doenca de Graves

d)

Bocio multinodular tóxico

Ao Exame Físico:
Altura: 156 cm; Peso= 59,1 kg
Extremidades quentes e úmidas apresentando tremores finos.
Olhos: apenas retração palpebral e sinal de lid-lag, sem exoftalmia.
FC= 100 bpm, RCR, PA=150/80 mmHg;
Tiróide palpável, com consistência elástica, sem frêmitos ou sopros.

2) Qual exame laboratorial teria utilidade em esclarecer a etiologia da doença?
a)

anticorpos anti-tiroglobulina

b)

anticorpos anti-peroxidase

c)

anticorpos anti-receptor do TSH

d)

anticorpos anti-músculo liso

Exames Laboratoriais:
TSH=0,05 mcU/ml; T3=366 ng/dl; FT4=5 ng/dl; TRAB = 9 U/ml (até 0,9)
Hemograma normal; Glicemia em jejum: 85mg/dl, Creatinina: 0,8 mg/dl;
TGO= 22 U/L; TGP=38 U/L; GJ=83; CK=54 U/L; FA=68 U/L
CT=180 mg/dl; Triglicérides=83 mg/dl; ferritina: 466 ng/ml; Ferro= 117 mg/dl
Cintilografia com radioiodo e ultrasonografia da tiroide (Figura 1)

3) Qual a vossa interpretacao para os exames de imagem?
a)

Aumento da captação do radioiodo

b)

Lobo direito com textura irregular a US

c)

Bocio nodular a US

d)

Redução do fluxo sanguíneo tiroideano

4) Quais as opções terapêuticas a partir deste ponto?
a)

Radioiodo

b)

Tiroidectomia parcial (lobectomia)

c)

Ablacao alcoolica

d)

Tiroidectomia sub-total

5) Quais as medicações abaixo não deveriam ser utilizadas neste momento?
a)

Fenilefrina

b)

Pseudoefedrina

c)

Diltiazem

d)

Nebivolol

Na Evolução:
Iniciado propranolol 10 mg 2x ao dia e indicada dose terapêutica com I131.
Realizado Radioiodo: (20 mci)
T3 uma semana após: 182 ng/dl;
TSH=0,05; FT4=3,6;
Um mês (1m) após o radioiodo observou-se:
P= 59,6; T3= 117 ng/dl ; TSH=0,05 ; FT4= 2,2; ferritina=506 ; saturação de
transferrina= 38%;
6) Indique a probabilidade do desenvolvimento de hipotireoidismo (em 3 meses)
apos 20 mCi de radiodo, como realizado nesta paciente:
a)

20-30%

b)

5-15%

c)

70-90%

d)

acima de 98%

Três meses (3m) após o radioiodo, observou-se:
P=61,7 ; TSH= 4,6 mcU/ml; FT4= 0,6 ng/dl (0,9-1,7); T3= 36 ng/dl (70-200)
7) Qual a provável causa da pequena elevação do TSH em relação aos níveis
reduzidos de T4 e T3?
a)

ação dos anticorpos tiroideanos na liberação do TSH

b)

hipotiroidismo subclinico

c)

resistência aos hormônios tiroideanos

d)

alterações nas proteínas transportadoras do T3 e T4
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Masculino, 9 anos e 5 meses, branco

Queixa Principal: Pelos Pubianos

Historia da doença Atual: Mãe refere que há cerca de 8 meses notou o
aparecimento de lanugem na região pubiana e de odor axilar. Há cerca de 2 meses,
pelos aumentaram em quantidade, escurecendo e engrossando. Acha paciente
agressivo e com o comportamento sexual avançado. Pediatra solicitou idade óssea
= 9 anos, encaminhando para avaliação.

História Fisiológica: Nascido de parto normal com 4Kg e 51cm, sem
intercorrências na gestação e desenvolvimento psicomotor adequado. Esquema
vacinal em dia.
História Patológica pregressa: Varicela, amigdalectomia aos 7 anos.
História Familiar: Filho único, avós hipertensos, pais saudáveis e fizeram
puberdade em idade adequada.
Exame Físico: Estatura 133cm. Peso 34,4Kg, Bom estado geral.
Tireóide palpável tamanho normal. Aparelhos cardiovascular e respiratório sem
alterações.
Abdome flácido e indolor a palpação.
Aparelho gênito urinário: pelos pubianos e genital grau 3 de Tanner.
Penis de 6cm de comprimento por 6 cm de diâmetro.
Testículo direito (TD) e esquerdo (TE) com 6mL (orquidômetro de Prader).
Ausência de ginecomastia, pelos axilares ou faciais.
Previsão de estatura final em 184,7. Vide figura 1.

1) Qual (is) a (s) hipótese (s) diagnósticas mais prováveis?
a)

Pubarca Precoce Idiopática

b)

Puberdade Precoce Periférica

c)

Puberdade Precoce Central

d)

Puberdade adiantada de evolução lenta

e)

Puberdade normal de evolução acelerada

2) Que exames devem ser solicitados inicialmente para definir a etiologia do quadro
clínico?
a)

FSH/LH

b)

Beta hCG

c)

Teste do GnRH

d)

SDHEA

e)

Testosterona

f)

17OH Progesterona

g)

RM de crânio e sela turcica

h)

USG pélvico

i)

USG abdominal

j)

USG testicular

O paciente retornou 3 meses após (9 anos e 8 meses) com 135,5cm, 36Kg, pênis
8cm de comprimento e 8cm de circunferência, TD e TE12mL (Vide Figura 2),
trazendo as seguintes dosagens hormonais FSH 2,5mUI/mL (normal para criança
sexo masculino até 9 anos de 0,0-2), LH 3,71mUI/ML (normal para criança sexo
masculino até 9 anos de 0,0 a 3,2). Testosterona total 350ng/dL (normal para a
infância <40), beta hCG < 5U/mL (normal), SDHEA 85ng/dL (normal 80-560) e
17OHprogesterona 60ng/dL (normal <200). RM de crânio e sela normais. USG
abdominal normal.

3) Com estes exames qual(is) seria(m) a(s) sua(s) impressão(ões) diagnóstica(s)?
a)

Pubarca Precoce Idiopática

b)

Puberdade Precoce Periférica

c)

Puberdade Precoce Central

d)

Puberdade adiantada de evolução lenta

e)

Puberdade normal de evolução acelerada

4) Solicitaria mais algum (uns) exame (s) para esclarecer?
a)

FSH/LH

b)

Teste do GnRH

c)

SDHEA

d)

Testosterona

e)

17OH Progesterona

f)

USG pélvico

g)

USG testicular

h)

Idade Óssea

5) Neste momento já iniciaria medicação para o paciente?
A) Sim

B) Não

Foi prescrito análogo de GnRH (leuprorelina 3,75mg de 28/28dias). O paciente com
10 anos e 1 mês, retorna 3 meses depois com Alt. 138cm Peso 37,8Kg, TE e TD
15mL, pênis 8cm de comprimento e 8cm de circunferência (Vide Figura 3). Trouxe
novos exames antes da aplicação do GnRH. FSH 5,2mUI/mL (normal adulto 0,711), LH 6,0mUI/ML (normal adulto de 0,8 a 7,6). Testosterona total 600ng/dL
(normal adulto de 241-827). Idade Óssea de 13 anos. Previsão de estatura final
162,3cm

6) Que exames abaixo devem ser solicitados e que auxiliariam a elucidar a eficácia
da medicação?
a)

FSH/LH

b)

Teste do GnRH

c)

SDHEA

d)

Testosterona

e)

17OH Progesterona

f)

RM de crânio

g)

USG pélvico

h)

USG testicular

i)

Idade Óssea

O teste do GnRH mostrou LHFigura 4). Penis de 8 de comprimento por 8 de
circunferência, TD e TE 10mL. Trouxe nova idade óssea compatível com 14 anos.
Previsão de estatura final 158cm
7) Devido ao avanço da idade óssea, que recurso(s) terapêutico(s) terapêuticos
utilizaria para o caso em questão?
a)

Dobrar a dose do análogo

b)

Associar anti androgênicos

c)

Associar hormônio de crescimento na dose de 0,2mg/dia

d)

Associar inibidores da aromatase
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E.M: 15 anos e 6 meses, feminina, branca, natural e procedente de SC, nenhuma
internação anterior.

QP: retardo puberal e amenorreia primária

HDA: Paciente encaminhada ao serviço ambulatorial de Endocrinologia devido
ausência de caracteres sexuais secundários e amenorreia primária. Refere quadro
hipertensivo diagnosticado há 6 meses, sem tratamento farmacológico e sem
sintomas associados. Não sabe informar seus dados de parto, desenvolvimento,
história mórbida pregressa e familiar por ser adotiva. Nega vícios e uso de
medicamentos.
Exame físico: BEG,LOC, hidratada, corada,eupneica, afebril. Fénotipo feminino.
Aparelho cardiorrespiratório: sp Abdome sem massas. Ausência de hirsutismo ou
edema. Pulsos presentes e simétricos. Tireoide normopalpável. Ausência de
características sexuais secundárias femininas. Estádio puberal de Tanner M1P1.
Genitália externa feminina pré-púbere com pequenos e grandes lábios, clitóris,
hímen e orifício vaginal normais.
PA: 160/100mmHg FC:76bpm Peso: 53kg Estatura: 166cm IMC: 19,23kg/m2
Segmento superior: 71cm Segmento inferior: 95cm Envergadura: 176cm
Exames complementares: Hemograma, glicose, função hepática, renal, TSH,
cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, parcial de urina e prolactina: normais.
Exames adicionais: vide TABELA 1.

1) Qual o diagnóstico mais provável?
a)

hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 11 beta hidroxilase

b)

síndrome de resistência androgênica completa

c)

hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 17 alfa hidroxilase

d)

hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 3 beta hidroxiesteroide
desidrogenase

e)

tumor gonadal produtor de progesterona

2) Quais exames complementares permitiriam a confirmação da hipótese
diagnóstica mais provável para o caso?
a)

teste da postura com dosagem da concentração de aldosterona plasmática
e videolaparoscopia abdominal exploratória

b)

androstenediona e teste da cortrosina com dosagem de 17OHprogesteona

c)

ressonância magnética de supra-renais e cintilografia com 131I-MIBG

d)

dosagem de deoxicorticosterona(DOC) e corticosterona

e)

relação de testosterona:di-hidrotestosterona e cateterismo seletivo das
veias adrenais com dosagem de catecolaminas e aldosterona

3) Qual a melhor conduta terapêutica frente ao caso?
a)

bloqueio alfaadrenérgico seguido de betadrenérgico e resseção do tumor
adrenal

b)

uso de oxandrolona, rhGH, DHEA e espironolactona

c)

reposição de esteroides sexuais e fludrocortisona

d)

reposição de glicocorticoides, esteroides sexuais e localização das gônadas
e gonadectomia devido risco de malignização

e)

adrenalaectomia bilateral

4) Neste caso, qual a etiologia mais provável para hipertensão?
a)

feocromocitoma secretor de catecolaminas e ACTH ou CRH

b)

altos níveis circulantes de deoxicorticosterona e corticosterona devido
hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 17 alfa hidroxilase

c)

hiperaldosteronismo idiopático

d)

adenoma adrenal produtor de deoxicorticosterona

e)

altos níveis circulantes de deoxicorticosterona devido hiperplasia adrenal
congênita por deficiência de 11 beta hidroxilase

5) Qual o tratamento mais indicado para hipertensão neste caso?
a)

alfabloqueadores adrenérgicos seguidos de betabloqueadores

b)

adrenalectomia unilateral

c)

adrenalectomia bilateral

d)

diuréticos de alça e inibidores da ECA

e)

terapia de reposição com glicocorticoides
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ASC, 26 anos, masculino, branco, solteiro, advogado, natural e procedente de
Curitiba
Queixa Principal: Alteração em exame
História Atual: Há 15 dias o paciente se envolveu em acidente de trânsito e
devido a traumatismo na cabeça e na região cervical foi submetido à tomografia
computadorizada (TC) de crânio que demonstrou a presença de lesão em região
hipofisária.
A avaliação foi complementada com exame de ressonância magnética de região
selar, cuja imagem é mostrada na Figura 1.

Paciente refere discreta cefaleia frontal desde o acidente, de característica
intermitente e que responde a analgésicos comuns, associado com tontura leve.
Refere astenia e ansiedade há cerca de 1 ano, que relaciona com trabalho
excessivo, e libido pouco diminuída, mas sem disfunção erétil. Nega queixas
visuais. Nos últimos 8 meses vem usando paroxetina 20 mg/dia, prescrito por seu
clínico geral. Nega doenças anteriores. Nega tabagismo. Costuma beber nos finais
de semana cerca de 3-4 latas de cerveja e algumas vezes durante os dias de
semana.
Exame físico: bom estado geral, corado, hidratado, normotenso, eupneico, afebril.
FC = 68 bpm. Exame segmentar e neurológico sem anormalidades.

1) Qual rotina diagnóstica é recomendada para avaliação inicial desse paciente?
a)

Dosagem de prolactina

b)

Rastreamento para tumor secretor de GH com dosagem de IGF-1

c)

Rastreamento para tumor secretor de GH com dosagens de GH no teste
oral de tolerância à glicose

d)

Rastreamento para tumor secretor de GH com dosagens de GH no teste
oral de tolerância à glicose e dosagem de IGF-1

e)

Rastreamento para hipercortisolismo com dosagem de ACTH

f)

Rastreamento para hipercortisolismo com dosagem de cortisol basal

g)

Rastreamento para hipercortisolismo com dosagem de cortisol livre
urinário

h)

Rastreamento para hipercortisolismo com teste de supressão com 1 mg
dexametasona

i)

Rastreamento para tumor secretor de TSH com dosagem de TSH, T3 total
e T4 total

j)

Rastreamento para hipotireoidismo central com dosagem de T4 livre

k)

Rastreamento para hipotireoidismo central com dosagem de TSH

l)

Rastreamento para hipogonadismo com dosagem de testosterona total

m)

Rastreamento para hipogonadismo com dosagem de testosterona livre

n)

Rastreamento para hipogonadismo com dosagem de FSH e LH

o)

Rastreamento para insuficiência adrenal com dosagem de cortisol sérico
basal

p)

Rastreamento para insuficiência adrenal com dosagem de ACTH

q)

Rastreamento para deficiência de GH e insuficiência adrenal através do
teste de hipoglicemia insulínica

r)

Megateste

2) É recomendada a realização de campimetria visual para esse paciente?
A) Sim

B) Não

O paciente retorna ao seu consultório com os seguintes exames e os respectivos
valores de referência fornecidos pelo laboratório de análises clínicas (Tabela 1)

3) Assinale todas as interpretações corretas em relação aos resultados dos exames
do paciente:
a)

Não está indicado tratamento de reposição com levotiroxina

b)

Deve-se afastar a possibilidade de efeito gancho na dosagem de prolactina

c)

O diagnóstico de deficiência de GH está excluído

d)

Deve-se iniciar tratamento de reposição com testosterona imediatamente

e)

O paciente não tem insuficiência adrenal

Após a avaliação hormonal inicial, novos exames foram realizados e o paciente
retorna com os resultados para sua avaliação (Tabela 2)

4) Qual seria a conduta mais apropriada neste momento?
a)

Iniciar tratamento de reposição com GH

b)

Iniciar tratamento com agonista dopaminérgico

c)

Solicitar nova ressonância magnética e testes de função hipofisária em 6
meses

d)

Encaminhar o paciente para cirurgia

5) No seguimento dos pacientes com esse tipo de lesão, assinale a alternativa que
NÃO faz parte das recomendações para realização de cirurgia para ressecção do
adenoma hipofisário:
a)

Elevação dos níveis de prolactina

b)

Surgimento de anormalidades visuais

c)

Apoplexia hipofisária com comprometimento da visão

d)

Lesão próxima ao quiasma óptico numa mulher com plano de gravidez

e)

Cefaléia persistente, contínua e intratável
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Paciente de 16 anos vem à consulta trazido pela mãe para tratamento de obesidade
e ginecomastia (Figura 1).

Nasceu de parto cesárea a termo. Fez correção cirúrgica de criptorquidia a
esquerda aos 3 anos de idade. Apesar dos bons hábitos familiares com alimentação
e atividade física mantem vida sedentária e não se interessa por atividades sociais
comuns para a idade.
Durante o primeiro grau fez aulas particulares para tratar dislexia. Refere cefaleia
leve quando usa o computador durante muito tempo. Nega uso de drogas ilícitas,
fumo e alterações do olfato. Não há casos de obesidade na família
Exame físico: altura: 174 cm, segmento superior 77 cm, segmento inferior 97 cm,
envergadura 181 cm peso: 90 kg IMC 29 PA 12/7mmHg. Ausência de pelos faciais
e torácicos. Presença de ginecomastia bilateral, indolor. Gônadas: testículos
pequenos e endurecidos (volume 2,5cm3), pênis com 5cm pilificação Tanner grau
II. Tireoíde impalpável. Aparelho cardio-respiratório e abdômen normal.
Exames laboratoriais de rotina: Hemograma, colesterol, HDL , triglicerídeos,
creatinina: normais.
Glicemia de jejum 110mg/dl. Avaliação hormonal (Tabela 1).

1) Qual o diagnóstico provável?
a)

Puberdade atrasada e obesidade

b)

Síndrome de Kallmann

c)

Síndrome de Klinefelter

d)

Ginecomastia puberal e obesidade

2) Qual dos exames abaixo confirmaria o diagnóstico?
a)

RNM da região hipotálamo-hipofisária

b)

Dosagem de FSH e LH após estímulo com LHRH

c)

Cariótipo

d)

Cariótipo e dosagem de estradiol

3) Já que você fez o diagnóstico qual dos sinais clínicos e ou outras doenças que
poderiam estar associadas?
a)

Linfedema de membros inferiores

b)

Coarctação da aorta e dislipidemia

c)

Varizes de membros inferiores e doença tireoideana autoimune

d)

Má formações no sistema urinário

4) Qual o tratamento recomendado?
a)

Dieta hipocalórica, atividade física e observaria a ginecomastia

b)

Testosterona e drogas antiestrogênicas para diminuição da ginecomastia

c)

Testosterona injetável ou transdermica e correção cirúrgica da
ginecomastia

d)

Dieta hipocalórica e drogas antiestrogênicas para diminuição da
ginecomastia
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História Clínica:
Mulher, com 63 anos de idade, enviada pela odontologia por causa de perda
dentária generalizada e cefaléia frequente.
Referia também dor óssea e articular, especialmente em extremidades inferiores.
Interrogatório sintomatológico sem particularidades.
Exame físico:
Estado geral bom, corada, eupneica.
FC: 72 bpm, PA: 140 / 80 mmHg
Tiróide impalpável
Tórax e abdome normais
Crânio corrugado e encurvamento da tíbia esquerda.
1) Quais as hipóteses abaixo seriam improváveis diante das imagens iniciais do Rx
de crânio e cintilografia óssea (figura 1)?

a)

osteite fibrosa cística

b)

osteomalácia hipofosfatêmica

c)

doença metastática por tumor mamário

d)

mieloma múltiplo

2) Quais as alterações genéticas seriam esperadas para este caso?
a)

mutações no gene do sequestossomo-1

b)

mutações no gene do FGF-23

c)

mutações no gene da parafibromina

d)

mutações no gene RET

3) Quais as alterações do Rx simples encontradas nas imagens de crânio em AP e
ossos de estremidades inferiores (figura 2)?

a)

esclerose e expansão dos processos temporais dos ossos zigomáticos

b)

esclerose dos processos zigomáticos do maxilar superior

c)

esclerose e expansão do ramo da mandíbula

d)

espessamento cortical da tíbia esquerda

Paciente trouxe exames laboratoriais de rotina:
Sangue:
• Hb: 13 g/dl
• Leucócitos: 5500 ml, com diferencial normal
• VHS: 8 mm na 1ª. Hora
• Glicose: 88 mg/dl
• Creatinina: 0,8 mg/dl
• Cálcio: 9,2 mg/dl
• Albumina: 4,1 g/L
• Fósforo: 2,8 mg/dl
• PTH: 38 pg/ml

• 25OHD: 26 ng/ml
Urina:
• Sumário de urina: normal
• Calciúria de 24 horas: 187 mg
4) Quais os exames laboratoriais específicos deveriam ser solicitados para
elucidação diagnóstica?
a)

Dosagem de PTHrp no plasma

b)

Fosfatase alcalina total sérica

c)

C telopeptídeo sérico

d)

FGF23 no plasma

5) Diante dos dados clínicos, laboratoriais e radiológicos (figura 3) disponíveis, qual
o planejamento terapêutico seria mais adequado para controle das alterações
esqueléticas?

a)

Zolendronato 4 mg IV, em infusão, a cada 4 meses.

b)

Pamidronato 90 mg IV,em infusão.

c)

Teriparatide 20 mcg, SQ, diário, por 1 ano.

d)

Risedronato 30 mg, VO, ao dia por 2 meses.
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Paciente feminina de 54 anos que em consulta de rotina no Ginecologista foi
detectado um nódulo na ultrassonografia de tireóide. Negava sintomas clínicos de
hiper ou hipofunção tireoideana. O exame físico revelou um nódulo palpável no LE,
móvel, indolor e de consistência elástica. Não se evidenciou adenomegalia cervical.
Restante do exame físico foi normal.

1) Com o achado incidental do nódulo tireoidiano qual(is) variável(is) clínica(s) e/ou
laboratorial(is) você considera menos importante na avaliação e estimativa do risco
do câncer da tireoide:
a)

Exposição à radiação ionizante

b)

TSH próximo ao limite superior de normalidade

c)

Idade e sexo

d)

Tireoide multinodular

e)

Mutação do gene BRAF, V600E

2) Quais características ultrassonográficas você considera preditoras de
malignidade?
a)

Microcalcificação de permeio

b)

Nódulo hipoecóico

c)

Doppler com predominante de circulação periférica

d)

Conteúdo cístico < 75% do volume total

e)

Margem irregular

f)

Doppler com predomínio de circulação central

3) Selecione as imagens que você considera mais sugestivas de malignidade
I)

Figura 1

II) Figura 2

III) Figura 3

IV) Figura 4

V) Figura 5

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

V

A paciente foi ao endocrinologista que solicitou uma PAAF cujo resultado foi
Bethesda IV.

4) Esse resultado deve ser interpretado como:
a)

tumor folicular ou suspeito para neoplasia folicular

b)

suspeito de malignidade

c)

atipias de significado indeterminado/lesão folicular se significado
indeterminado

d)

amostra não diagnóstica ou insatisfatória

e)

benigno

f)

maligno

5) De acordo com o consenso brasileiro de nódulo e câncer de tireóide a PAAF está
indicada em:
a)

nódulos maiores ou iguais a 5 mm mesmo sem suspeita de malignidade

b)

nódulos complexos ou espongiformes maiores ou iguais a 20 mm

c)

nódulos sólidos hiperecóicos maiores ou iguais a 10 mm

d)

nódulos sólidos iso ou hiperedóicos maiores ou iguais a 15 mm

6) Frente ao resultado de uma PAAF Bethesda IV considerando o advento da
medicina molecular quais painel genético a seguir você consideraria mais relevante
para estimativa de risco do câncer de tireoide
a)

P53 e RAS

b)

BRAF V600E e RET-PTC 1 e 3

c)

BRAF V600E e RET-PTC 1 e 3 e P53

d)

BRAF V600E, RET-PTC, RAS e PAX8/PPARy

e)

RAS e PAX8/PPARy

A paciente foi encaminhada para a cirurgia. O anátomo patológico mostrou um
nódulo de 2 cm com neoplasia papilífera variante folicular e invasão capsular local.
De 6 gânglios ressecados no compartimento central, 2 estavam acometido de
metástases.
7) Pela estratificação do risco de recorrência esse tumor é classificado como:
a)

risco alto

b)

risco intermediário

c)

risco baixo

d)

risco muito baixo

8) De acordo com a classificação anterior a meta preconizada do TSH será
a)

TSH < 0,01 mUI/L por 10 anos e se não houver recorrência o TSH pode
ficar entre 0,5 a 2 mUI/L.

b)

TSH =0,1 mUI/L por 10 anos e se não houver recorrência o TSH pode ficar
entre 0,1 a 0,5 mUI/L.

c)

TSH = 0,1 mUI/L por 5 anos e se não houver recorrência o TSH pode ficar
entre 0,1 a 0,5 mUI/L e somente após 10 anos sem doença o TSH pode
ficar entre 0,5 a 2 mUI/L.

d)

somente apos 10 anos é que a meta de TSH passa a estar entre 0,1 e
0,5mUI/L, devendo ser assim mantida por toda a vida do paciente.
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ASG, paciente de 48 anos, feminina, com história de ganho de peso desde a
infância, com piora depois do casamento e de duas gestações. Queixa-se ainda de
fadiga e falta de ar pior nos últimos meses, dor de cabeça quando acorda e muito
sono e falta de concentração durante o dia. Durante a noite, apresenta engasgos e
acorda de duas a três vezes para beber água e urinar; segundo o esposo, ronca
muito.
Antecedentes familiares: pai falecido de infarto aos 55 anos, mãe obesa diabética
tipo 2, uma irmã mais nova obesa. Dois filhos, com 12 e 14 anos, saudáveis.
Ao exame físico, a paciente apresentava bom estado geral, fácies pletórico,
levemente taquipnéica. O peso era de 128 kg, media 1,60 m (IMC 50 kg/m²). A
circunferência cervical era de 43 cm. A pressão arterial era 150/90 mm Hg, FC 80
bpm, FR 20 bpm. Apresentava edema de mm.ii + a ++/4. A medida da Saturação
periférica de oxigênio (SatpO2) em ar ambiente durante a vigília foi de 90%.

1) Baseado nos dados de história e exame físico, você solicitaria quais exames para
esclarecimento do(s) diagnóstico(s) da paciente?
a)

Gasometria arterial em ar ambiente

b)

Prova de função pulmonar

c)

Radiografia de tórax

d)

Dosagem de TSH

e)

Polissonografia

2) Diante dos exames solicitados, quais os resultados você esperaria para confirmar
sua(s) hipótese(s) diagnóstica(s)?
a)

Gasometria arterial com pressão de CO2 (paCO2) >45 mmHg e pressão de
O2 (paO2) <70 mmHg

b)

Prova de função pulmonar com índice de Tiffeneau normal

c)

Prova de função pulmonar com índice de Tiffeneau reduzido

d)

Radiografia de tórax sem sinais de doença pulmonar intersticial ou
alterações musculoesqueléticas

e)

Polissonografia com aumento do índice apnéia-hipopnéia (IAH) e nadir de
oxigênio reduzido

f)

TSH normal

Uma radiografia de tórax normal e uma prova de função pulmonar com uma
relação entre o volume expiratório forçado no 1º segundo e a capacidade vital
forçado (índice de Tiffeneau) normal excluíram outras causas de hipoventilação. A

gasometria arterial em ar ambiente revelou uma paCO2 de 53 mmHg e uma paO2
de 56 mmHg. A polissonografia apresentou um IAH de 60, uma Saturação mínima
de O2 (SatminO2) de 69% e a paciente passou 56% do tempo de sono com uma
Saturação periférica de oxigênio (SatpO2) <90%. O TSH foi normal, a hemoglobina
foi de 15 g/dL e a glicemia de jejum 170 mg/dl.
3) Baseado nos resultados acima, você pode afirmar em relação às condições
clínicas da sua paciente:
a)

Tem o diagnóstico de Síndrome da hipoventilação da obesidade (SHO)

b)

Tem o diagnóstico de Síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS)

c)

A polissonografia é sugestiva de SHO

d)

Tem o diagnóstico de eritrocitose secundária

e)

O tratamento inicial de escolha é a instituição de Pressão aérea positiva
contínua (CPAP)

f)

A melhora dos gases sanguíneos só é verificada após 3 meses de
tratamento com CPAP em pacientes com SAOS

g)

Além do CPAP, a oxigenioterapia pode ser necessária em alguns pacientes
com SHO para manter a SatpO2 >90%

h)

Pacientes que não respondem a oxigenioterapia podem ter indicação de
traqueostomia

A glicemia foi repetida, 185 mg/dl e a hemoglobina glicada foi de 8,5%. Foi
indicado tratamento com metformina 850 mg 3 vezes por dia. A paciente não tinha
condições financeiras para utilizar terapias de ventilação não invasiva. Tentativas
de tratamentos não farmacológico e farmacológico da obesidade mostraram-se
infrutíferas de modo que, após 8 meses, foi indicada uma operação de gastroplastia
com derivação gástrica em Y-de-Roux (bypass gástrico, ou DGYR), quando a
paciente pesava 130 kg.
4) Dos mecanismos abaixo, quais você considera que podem ser modificações
induzidas pela cirurgia que potencialmente promoveriam melhora ou mesmo
resolução do diabetes?
a)

Redução da ingestão calórica

b)

Redução da velocidade de esvaziamento gástrico para líquidos

c)

Redução paradoxal da produção de grelina

d)

Perda de peso

e)

Má absorção de carboidratos e gorduras

f)

Aumento do nível sérico pós-prandial de glucagon-like peptide 1 (peptídeo
semelhante ao glucagon 1 ou GLP-1)

g)

Aumento da absorção de ácidos biliares no ciclo êntero-hepático

h)

Aumento da liberação pós-prandial de peptídeo YY3-36 e oxintomodulina

i)

Alterações na proporção relativa das duas divisões dominantes da
microbiota

j)

Redução da endotoxemia promovida por lipopolissacárides da microbiota

k)

Liberação de substância com efeito anti-incretínico pelo intestino distal

l)

Aumento do nível de fator de crescimento de fibroblasto 19 (FGF19)
plasmático em jejum

Nossa paciente foi submetida a DGYR com sucesso, sem complicações no pósoperatório imediato, perdendo aproximadamente 50 kg e ficando com um IMC de
31 kg/m². Dois anos depois, sua glicemia era de 105 mg/dl, a hemoglobina glicada
era de 6,1% e a paciente não usava medicações, exceto um complexo vitamínicomineral irregularmente.
5) Em relação ao diabetes tipo 2, pode-se dizer que a paciente apresenta:
a)

Cura

b)

Remissão parcial

c)

Remissão completa

d)

Remissão prolongada

e)

Recidiva parcial

Em relação às operações mostradas na figura acima, associe a letra da figura (de A
a E), o nome correto da operação (escolha 5 das operações de 1 a 10) e as
descrições cirúrgicas resumidas (de I a V):
1 - Gastroplastia vertical
2 - Banda gástrica
3 - Gastrectomia vertical
4 - Derivação jejunoileal
5 - Derivação gástrica em Y-de-Roux
6 - Cirurgia de Fobi-Capela
7 - Derivação biliopancreática à Scopinaro
8 - Derivação biliopancreática à duodenal switch
9 - Cirurgia de Mason
10 - Interposição ileal

I - Construção de pequena câmara gástrica conectada a segmento distal de jejuno
por alça alimentar de 100 cm; o estômago remanescente é excluído do trânsito
alimentar junto com o jejuno proximal através de jejunojejunoanastomose em
configuração em Y-de-Roux
II - Gastrectomia distal com configuração em Y-de-Roux com alça comum de 50 cm
e alça alimentar de 250 cm; o estômago é anastomosado diretamente ao íleo
III - Remoção de 80% do estômago através de grampeamento paralelo à pequena
curvatura
IV - Material de silicone implantado em volta da porção superior do estômago
conectado por um cateter a portal suturado na musculatura do abdômen através do
qual injeta-se fluido para regular a restrição alimentar
V - Gastrectomia vertical com preservação do piloro e configuração em Y-de-Roux
com alça comum de 75 a 100 cm e alça alimentar de 250 cm; um coto duodenal de
1 a 2 cm é anastomosado diretamente ao íleo
6) Assinale a correta:
a)

A-1-IV, B-1-III, C-6-I, D-8-V, E-7-II

b)

A-2-IV, B-3-III, C-5-I, D-8-V, E-7-II

c)

A-1-IV, B-1-III, C-6-I, D-8-V, E-10-II

d)

A-2-IV, B-3-III, C-5-I, D-9-V, E-4-II

e)

A-1-IV, B-3-III, C-5-I, D-9-V, E-7-II

7)
Em relação à remissão do diabetes tipo 2 com as operações mostradas na Figura 1,
indique a alterativa que apresenta uma ordem decrescente de probabilidade de
remissão:

a)

D=E>C=B>A

b)

D>E>B>C>A

c)

D=E>C>B>A

d)

C>D>E>A>B

e)

D=E>B>C>A
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Menino, 5 anos de idade, família refere Diabetes Mellitus (DM) diagnosticado há 1
ano. Quadro clínico inicial: polidipsia e poliúria por 2 semanas, enurese noturna,
perda de peso 2 a 3 kg. Glicemia no diagnóstico = 450 mg/dL

AF – pais não consanguíneos, tio materno com DM desde 10 anos e atualmente
com retino e nefropatia diabética; tio-avô paterno com DM desde os 50 anos.
EF – sem alterações

Estatura: 112,5 cm (p50-75) Peso: 21,4 kg (p75-90) IMC=17 (p75). Estatura alvo:
p50

1) Em relação ao diagnóstico do Diabetes, assinale a(s) alternativa(s) correta(s)
a)

Nesta idade é improvável o diagnostico de DM1

b)

Apenas em aproximadamente 5-15% dos casos o paciente com DM1
apresenta familiares previamente afetados

c)

A presença dos 2 familiares com Diabetes aumenta a probabilidade de DM2

d)

Os sintomas clínicos são sugestivos de MODY

2) Que exames você pediria para elucidar o tipo de diabetes:
a)

Avaliação molecular do gene do Fator de Transcrição HNF-1A (MODY 3)

b)

Mensuração de peptídeo C e teste de oral tolerância à glicose com medidas
de glicose e insulina

c)

Avaliação genética da região do HLA.

d)

Mensuração de AC anti-Ilhota, AC anti-insulina, AC anti-descarboxilase do
ácido glutâmico

Família trouxe resultados de exames:
Anticorpo anti-GAD (+), IAA (+) e ICA 512 (+)
HD: Diabetes Mellitus tipo 1
Esquema terapêutico atual
Insulina NPH 14 U SC 7:00 hs aplicada com seringa de insulina U-100.

Insulina Regular às refeições de acordo com o esquema:
> 150 = 1 U
> 250 = 2 U
> 350 = 3 U
Rodízio – glúteo, braço, coxa
Glicemia capilar = 4 vezes ao dia – com controles elevados
A opção nesta primeira consulta foi de manutenção dos tipos de insulina (NPH e
Regular).
3) Considerando manter estes tipos de insulina (NPH e R), seguindo as
recomendações atuais, qual seria a conduta, em relação à insulinoterapia, para este
momento?
a)

Manter o esquema e passar a Regular para depois das refeições (pelo risco
de hipoglicemia)

b)

Passar a dose de NPH para o horário de deitar (insulina bed-time)

c)

Aumentar o número de aplicações de NPH para 2 ou 3 vezes ao dia

d)

Aumentar a dose de NPH e aplicar Regular somente se glicemia capilar
acima de 250 mg/dL

Orientações:
Foi aumentada a NPH para 3 aplicações ao dia.
Os exames mostraram:
HbA1c= 7,7% (N: 4-6 %); T4livre e TSH normais; Colesterol, frações e Triglicérides
normais; Ac anti-transglutaminase negativo.
Após período de ajustes, como houve elevação da HbA1c e manutenção de alguns
episódios de hipoglicemia, optou-se por uma troca de NPH por insulina de ação
prolongada, Glargina ou Detemir, e pela substituição da Insulina Regular por
Aspart.
4) Como deve ser feita a substituição de NPH (3 vezes ao dia) por Insulinas de ação
prolongada?
a)

Glargina: Reduzir 20% da dose total e aplicar 1 vez ao dia

b)

Glargina: Reduzir 20% da dose total e aplicar 2 vezes ao dia

c)

Detemir: Reduzir 20% da dose e aplicar uma vez ao dia

d)

Detemir: Aumentar a dose em 20% aplicar 1 vez ao dia

Glicemias capilares após troca de NPH e Regular (antes) por Glargina e Aspart
(depois) (FIGURA 1)

5) O que se pode concluir com este gráfico da figura 1?
a)

Manutenção da média os controles médios

b)

Redução da variabilidade glicêmica

c)

Menos hipoglicemia na madrugada

d)

Necessidade de aumento da dose da Glargina.

Neste momento foi decidido com a família iniciar contagem de carboidratos para
auxiliar no tratamento.
6) Como você faria a orientação para contagem de CH?
a)

Orientaria contagem: regra dos 500 ou 700 (500 ou 700/Dose total diária
de Insulina).

b)

Orientaria contagem por aproximação (média) – criança de 5 anos,
aproximadamente 1 Unidade / 50 g de Carboidrato

c)

Orientaria a família para testar a sensibilidade através de uma tabela de
alimentos e carboidratos

d)

Orientaria dieta fixa com quantidade definida de carboidratos (relação 1 U /
50 gramas)

Na evolução, o paciente contava corretamente carboidratos, tinha refeições às 7
(café), 9 (lanche da manhã), 12 (almoço), 15 (lanche da tarde), e 19:30 (jantar).
Vinha com os seguintes resultados, obtidos por download (FIGURA 2)

7) Como você interpreta estes resultados?
a)

Café da manhã e almoço: Está sendo dada muita insulina para correção de
hiperglicemia

b)

Madrugada: hipoglicemia está sendo seguida de hiperglicemia

c)

Lanche da manhã e almoço: Está sendo dada pouca Insulina para o
carboidrato

d)

Jantar: está chegando alto por falta de insulina no lanche da tarde

Após período de modificações, paciente volta com HbA1c=7,2% e as seguintes
informações (FIGURA 3).

8) Como foram obtidas estas informações e o que mostram?
a)

Obtidas por Glicosímetro. Mostram infusão de insulina mais elevada nos
períodos pós-prandiais.

b)

Obtidas por Glicosímetro. Mostram aumento da glicemia durante a
madrugada.

c)

Obtidas por CGMS. Mostram redução da infusão de insulina durante a
madrugada

d)

Obtidas por CGMS. Mostram elevação da glicemia durante o período da
manhã
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Homem, 27 anos, diabético desde os 8 anos, usou hipoglicemiantes orais até os 16
anos, sendo iniciado tratamento com insulina. Já teve um episódio de pancreatite
aguda. Tem esteatose hepática diagnosticada por ultrassonografia. Refere
parestesias em extremidades, turvação visual. Nega etilismo e tabagismo. Não faz
atividade física regular. Pais são primos. Não há outros casos de diabetes
semelhantes ao dele na família.
Ao exame: peso 50kg, altura 146cm, IMC 23,4 kg/m2, cintura 73cm, tireoide
normal, presença de acantose nigricans em axilas, aparência de hipertrofia
muscular, fácies acromegaloide, bochechas atróficas (figura abaixo).

Exames mostraram glicemia 205mg/dl, HbA1c 10,9%, colesterol total 369mg/dl,
HDL 34mg/dl, triglicerídeos 2674 mg/dl, TSH normal.

1) Qual(is) da(s) alterações complementares seria(m) esperada(s) no presente
caso?
a)

aumento da alanina amino transferase e da gama-glutamil transferase

b)

anormalidades na elastografia hepática por ressonância nuclear magnética

c)

anormalidades por espectroscopia hepática por ressonância nuclera
magnética

d)

aumento paradoxical do GH sérico ao TRH intravenoso

2) Que alterações não seriam esperadas para este paciente?
a)

aumento da protuberancia occipital

b)

alargamento e destruição da sela túrcica

c)

prognatismo

d)

aumento da mineralização óssea

3) Qual(is) alteração(ões) genética(s) seria(m) esperada(s) no presente caso?
a)

Mutações no gene AGPAT2

b)

Mutações no gene da proteína GS-alfa

c)

Mutações nos genes BSCL 2 e X

d)

Mutações no gene do FGF-21

4) Que complicação(ões) pode(m) ocorrer neste paciente?
a)

Retardo mental

b)

Miocardiopatia hipertrófica

c)

Hipertricose

d)

Xantomas eruptivos

5) Qual(is) a(s) opção(ões) terapêutica(s), além da insulina, para melhorar o
controle glicêmico e lipídico?
a)

Metformina

b)

Sulfonilureias

c)

Metreleptina

d)

Colesevelam

