
Padrão de Respostas – Prova de Casos 
25/07/2021 

 
Encontram-se descritos abaixo os padrões de resposta assim como a 
pontuação específica de cada item. Cada um dos casos valeu 1,0 ponto (10 
casos = 10 pontos) 
 

 

CASO 1 

 
QUESTÃO 1  

50 mg/dL (0,1) 

 
QUESTÃO 2  

Trocar por Atorvastatina 40 ou 80 mg OU Trocar por Sinvastatina/Ezetimibe 40/10 mg 

OU Aumentar a dose da Rosuvastatina para 20 ou 40 mg OU associar Ezetimibe (0,1) 

 

Paciente fora da meta do LDL Colesterol (0,1) 

 
QUESTÃO 3  
130 x 80 mmHg (0,05 para Pressão Sistólica e 0,05 para Pressão Diastólica) 

 
QUESTÃO 4 
Associar espironolactona (0,1) 

 
QUESTÃO 5 
G3bA2 (0,05 para G e 0,05 para A) 

 
QUESTÃO 6  
Diminuir a dose da metformina para 1000 mg dia (0,1) 

Diminuir a Vildagliptina para 50 mg 1 x ao dia (0,1) 

Manter a dose da Empagliflozina (0,1) 

Manter a dose da Pioglitazona (0,1) 

 

CASO 2 

 
QUESTÃO 1  

 

Fenótipo A: excesso de andrógenos + disfunção ovulatória + morfologia ovariana 

policística (0,05)  

Fenótipo B: excesso de andrógenos + disfunção ovulatória ((0,05)  

Fenótipo C: excesso de andrógenos + morfologia ovariana policística (0,05)  

Fenótipo D: disfunção ovulatória + morfologia ovariana policística (0,05) 

 

Fenótipo da Paciente - FENÓTIPO A (0,05) 

 
QUESTÃO 2  

 

QUALQUER 4 DOS 7 (0,05 para diagnóstico e 0,05 para o exame) 

 

- Gestação = beta-HCG 

- Doenças tireoidianas = TSH sérico 



- Hiperprolactinemia = Prolactina sérica 

- Hiperplasia adrenal congênita forma não clássica = 17OH progesterona sérica ou teste 

da cortrosina 

- Síndrome Cushing = TS 1mg dexametasona overnight, cortisol salivar ou cortisol livre 

urinário em 24 horas 

- Tumores hiperandrogênicos = testosterona total e SDHEA séricos 

- Hipogonadismo = estradiol, LH, FSH séricos 

- Acromegalia = IGF-1 

 
QUESTÃO 3  

Escala de Ferriman-Gallwey modificado ou Ferriman (0,05) 

 
QUESTÃO 4 

TOTAL DA QUESTÃO = 0,3 (0,1 para cada uma das respostas) 

Ciproterona ou Flutamida ou Espironolactona ou Anticoncepcional Oral ou Eflornitina 

 

CASO 3 

 
QUESTÃO 1 

Não há necessidade de trocar (0,1) 

Os Bloqueadores do Receptor da Angiotensina II (BRA) podem causar falso-negativo, 

mas mesmo assim o teste deu positivo. (0,15) 
 

QUESTÃO 2 

Não há necessidade de teste confirmatório. (0,1) 

A relação CAP/ARP está muito elevada na presença de hipocalemia e ARP suprimida 

com aldosterona > 20ng/dl. (0,15) 

 
QUESTÃO 3 

O exame a ser solicitado é o cateterismo de veias adrenais. (0,1) 

Para determinar se o HAP é causado por doença uni ou bilateral. (0,1) 

 
QUESTÃO 4)  

Normalização da calemia (0,1) 

Controle da PA (0,1) 

Manter atividade de renina plasmática ≥ 1 ng/mL/h para reduzir morbimortalidade 

cardiovascular em pacientes com HAP. (0,1) 

 

CASO 4 
 

QUESTÃO 1 
Intoxicação por Vitamina D (0,15)  
 

QUESTÃO 2  
Vasoconstrição das Arteríolas renais com diminuição da filtração glomerular (0,15) 
 

QUESTÃO 3 
Acima de 20 ou 20 a 60 ng/mL (0,15) 
  

QUESTÃO 4 
Fraturas (0,15) 
 

QUESTÃO 5 
 



Qualquer 04 dos seguintes (0,1 para cada → total da questão 0,4) 

 

Diálise  

Hidratação Vigorosa 

Diurético de Alça 

Glicocorticoide 

Bisfosfonato 

Denosumabe 

Fenobarbital 

Calcitonina 

 

CASO 5 

 
QUESTÃO 1 

Máximo da questão 0,5 pontos 

 

Lesão expansiva ovalada centrada (0,1) 

Extensão suprasselar (0,1) 

Sinal alto em T1 e em T2 sugerindo componente hemorrágico (0,2)  

Deslocamento ou compressão do quiasma óptico cranialmente (0,1) 

Deslocamento ou compressão da haste hipofisária (0,1) 

 
QUESTÃO 2  

Máximo da questão 0,2 pontos 

 

Apoplexia hipofisária (0,1)  

Macroprolactinoma ou Macroadenoma ou Adenoma (0,05)  

Hipogonadismo (0,025) hipogonadotrófico (0,025) 

 
QUESTÃO 3 

Máximo da questão 0,3 

 

Tratamento clínico com glicocorticoide (0,15) 

Cirurgia transesfenoidal (0,15) 

Agonista Dopaminérgico (0,15) 

 

CASO 6 

 
QUESTÃO 1  

Máximo da questão 0,5 (0,1 para cada um dos possíveis 07 abaixo) 

 

Dor Retrobulbar 

Dor a movimentação dos olhos 

Edema palpebral 

Quemose 

Edema da carúncula 

Hiperemia conjuntival 

Hiperemia palpebral 

 
QUESTÃO 2  

≥ 3 (0,05 pro sinal e 0,05 para o 3) 

 



QUESTÃO 3  
(0,1 para o primeiro ciclo e 0,1 para o segundo) 

 

Metilprednisolona 500 mg EV/semana por 06 semanas (aceitável 750 mg)  

Metilprednisolona 250 mg EV/semana por 06 semanas (aceitável 500 mg) 

 
QUESTÃO 4  

Campimetria Visual ou Ressonância Magnética ou Tomografia Computadorizada de 

Órbitas ou Fundo de Olho (0,2) 

 

CASO 7 

 
QUESTÃO 1 

QUADRO 1: Raquitismo hipofosfatêmico (0,2) 

QUADRO 2: Raquitismo calciopênico (ou dependente de Vitamina D) (0,2) 

QUADRO 3: Hipofosfatasia (0,2) 

 
QUESTÃO 2 

Raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X (por mutação no gene PHEX). (0,1) 

 
QUESTÃO 3 

Raquitismo dependente de Vitamina D tipo 1 por deficiência da 1-alfa hidroxilase. 

(0,15) 

Tratamento com reposição de calcitriol (0,15) 

 

CASO 8
 

QUESTÃO 1 

Hipotireoidismo Subclínico (0,1) 

Inibição da síntese e/ou secreção de HT pelo lítio (0,1) 

 

Diabetes Insipidus (0,05) Nefrogênico (0,05) (considerado total se acertar o 

mecanismo) 

Redução da resposta renal ao ADH devido ao lítio (0,1) 

 

Hiperprolactinemia (0,05) medicamentosa (0,05) (considerado total se acertar o 

mecanismo) 

Bloqueio de receptores dopaminérgicos na hipófise pela risperidona (0,1) 
 

QUESTÃO 2 

Teste da privação hídrica (0,05) 

Ausência de aumento da osmolaridade urinária (ou resposta parcial na osmolaridade 

urinária) após a Desmopressina (0,05)  

 
QUESTÃO 3 

Levotiroxina (0,1) 

Diurético Tiazídico OU Indometacina ou Anti-inflamatório não Esteroidal (0,1) 

Estradiol + Progestina ou Anticoncepcional Oral (0,1) 

 

CASO 9 

 
QUESTÃO 1 

1. Leptina (0,1) 



2. Receptor da Leptina (0,1)  

3. POMC (0,1) 

4.ALFA-MSH (+ BETA-MSH aceito também) (0,1)  

5. MC4R ou Receptor de Melanocortina tipo 4 (0,1) 
 

QUESTÃO 2 

Deficiência da POMC (0,1) 

 
QUESTÃO 3 

Insuficiência adrenal (falta de produção da POMC que não é clivada em ACTH). 

(0,05+0,05) 

Hipopigmentação da pele com cabelos ruivos (falta de ação do alfa-MSH na 

pigmentação da pele [opcional acrescentar em MC1R]). (0,05+0,05) 

 
QUESTÃO 4 

Máxima 0,2 (0,1 para qualquer um dos abaixo) 

 

- Deficiência de leptina (gene LEP),  

- Deficiência do receptor da leptina (gene LEPR),  

- Deficiência do gene da pró-hormônio convertase-1 (gene PCSK1). 

Pode colocar somente o nome da deficiência ou do gene. 

 

CASO 10 

 
QUESTÃO 1  

Cirrose Biliar Primária (Colangite Esclerosante Primária) (0,2) 

 
QUESTÃO 2 

Xantomas Palmares (0,2) 

 
QUESTÃO 3 

Máximo 0,3 (0,15 para qualquer 02 dos 03 abaixo) 

 

Diminuição da expressão de receptores de LDL pelos hepatócitos 

Aumento da síntese hepática de colesterol (devido a diminuição da absorção) 

Aumento dos níveis da Lipoproteína-X (Lp-X) 
 

QUESTÃO 4 

Estatina (0,2) de alta potência (0,1) ou com ezetimibe (0,1) 

 


