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EXAME PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 
EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - 2021 

 

 
 

2º Dia – 25/07/2021 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 
 

 
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 10 casos 

clínicos. Confira-o e caso esteja incompleto, tenha 

qualquer defeito ou apresente divergência, comunique 

ao aplicador da sala para que ele tome as providências 

cabíveis. 

2. DESLIGUE seu celular. Não é suficiente colocá-lo em 

modo silencioso. Mantê-lo ligado ou o uso de qualquer 

aparelho eletrônico incluindo Smart Watch causará sua 

ELIMINAÇÃO deste concurso. 

3. Identifique esta prova com seu NOME e NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO em letra legível no espaço apropriado 

abaixo. Utilize caneta esferográfica grossa azul ou preta. 

4. As respostas deverão ser dadas no espaço específico, 

pois apenas o que estiver escrito neste espaço é que será 

considerado na correção. 

5. O tempo disponível para estas provas é de 2h30’ 

(duas horas e trinta minutos). Não haverá tolerância 

para tempo adicional depois de decorridas as 2h30’. 

6. Quando terminar as provas, acene para chamar o 

aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES.  

7. Você não levará este CADERNO DE QUESTÕES, mas 

poderá levar o caderno de ontem após concluir esta 

prova. 

Abreviações utilizadas na prova: RM – ressonância 

magnética; TC – tomografia computadorizada; VR – 

valor de referência; FC – frequência cardíaca; bpm – 

batimentos por minuto; TOTG – Teste Oral de Tolerância 

à glicose; US – Ultrassonografia. 

 

BOA PROVA

 

 

 

  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______  ______  ______  ______ 

 

  NOME:___________________________________________________________________________ 

 

  ASSINATURA:___________________________________________________________________
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CASO 1 
 
Homem, 67 anos, procura o endocrinologista para tratamento de diabetes mellitus tipo 2. 
Relata que vinha fazendo acompanhamento irregular com um clínico geral, mas que não 
comparece a uma consulta há quase 03 anos. Está em uso de: metformina XR 500 mg 4 
comprimidos ao dia, vildagliptina 50 mg 2 vezes ao dia, empagliflozina 25 mg 1 vez ao dia e 
pioglitazona 30 mg 1 vez ao dia.  
Relata ainda diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica em uso de valsartana 320 mg/dia, 
anlodipino 10 mg/dia e indapamida 1,5 mg/dia, e de dislipidemia, em uso de rosuvastatina 10 
mg/dia. 
Queixa de dor em panturrilhas bilateralmente ao caminhar distâncias superiores a 100 metros, 
tendo que parar para aliviar os sintomas. Já em acompanhamento com cirurgião vascular e em 
uso de cilostazol 50 mg 2 vezes ao dia. 
 
Ao exame: Peso: 84 kg; IMC: 27,4 kg/m2 
  PA: 145 x 85 mmHg (confirmada em 02 medidas) 

Trouxe os seguintes exames (realizados 01 semana antes da consulta): 
Glicose 123 mg/dl; HbA1c 6,2% 

Ureia 48 mg/dl; creatinina 1,6 mg/dl (VR 0,7 a 1,3); TFG (CKD-EPI) 43 ml/min 
Colesterol total 167 mg/dl; HDL 56 mg/dl; triglicérides 223 mg/dl; 
CPK 417 U/l (VR até 200) 
Relação urinária albumina/creatinina (RUAC) 67 mcg/mg (VR até 30) 
 
Pergunta-se: 
 
1 – De acordo com a Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia – 2019, qual a meta de LDL colesterol deste paciente?  
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
2 – Qual seria a conduta em relação ao tratamento da dislipidemia deste paciente? Justifique. 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Qual a meta de pressão arterial para este paciente segundo a Atualização das Diretrizes de 
Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020? 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
4 – Qual seria a conduta em relação ao tratamento da hipertensão arterial deste paciente? 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
5 – Qual o estágio da Doença Renal Crônica deste paciente segundo o Kidney Disease Improving 
Global Outcomes (KDIGO) de 2020? 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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6 – Refaça a prescrição dos antidiabéticos orais deste paciente, mantendo as medicações, 
porém ajustando as doses conforme o estágio da doença renal crônica. 
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CASO 2 
 
Mulher de 23 anos com história de menarca espontânea aos 12 anos, procura atendimento 
endocrinológico devido a irregularidade menstrual (menos de 8 ciclos menstruais por ano) e 
aumento de pelos corporais. Sexarca aos 18 anos, com vida sexual ativa. Relata ter sido definido 
o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos (PCOS) aos 20 anos. Nega uso de 
medicamentos. Nunca fez uso de contraceptivo hormonal combinado.  
Ao exame físico apresenta acantosis nigricans cervical, hirsutismo por diagnóstico clínico, 
obesidade centrípeta (IMC 32 kg/m2), normotensa, tireoide palpável e sem outras alterações 
identificadas. Não trouxe exames laboratoriais à consulta. Traz apenas resultado de US 
transvaginal realizada há 3 meses (figura abaixo). 
 

 
 
Pergunta-se:  
 
1 - O workshop de metodologia baseada em evidências do National Institutes of Health (NIH) da 

PCOS 2012 recomenda que fenótipos específicos devam ser relatados explicitamente. Descreva 
os quatro possíveis fenótipos de pacientes de acordo com os critérios diagnósticos da PCOS e 
indique em qual dos quatro fenótipos se enquadra a paciente. 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
2 - Considerando que o diagnóstico de PCOS é um diagnóstico de exclusão, cite quatro possíveis 
diagnósticos que precisam ser descartados e os respectivos exames a serem solicitados para 
avaliar cada uma dessas possibilidades. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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3 - Hirsutismo é um achado frequente entre as pacientes com PCOS. Cite o nome da ferramenta 
de avaliação visual mais comum para calcular os pelos terminais na PCOS. 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
4 – Considerando que a paciente tem como desejo o tratamento do hirsutismo sem a intenção 
de concepção, cite três possíveis opções farmacológicas para o caso. 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
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CASO 3 

 
Homem, 56 anos, hipertenso há 12 anos, vem evoluindo com hipocalemia persistente nos 
últimos 12 meses. Nega outras comorbidades. Atualmente em uso de valsartana 320 mg/dia, 
diltiazem 360 mg/dia e hidralazina 300 mg/dia. Paciente refere quadros constantes de cãibras 
e parestesias generalizadas nos últimos meses. Ao exame físico: bom estado geral, sem estigmas 
de Cushing. IMC 24,3 kg/m2, PA 180 x 110 mmHg, FC 60 bpm. Tireoide normopalpável. 
Aparelho cardiovascular: ritmo cardíaco regular, em três tempos às custas da quarta bulha, 
sem sopros. Aparelho respiratório, abdome e membros inferiores sem alterações.  
Últimos exames laboratoriais: hemograma normal; ureia 40 mg/dl (VR 10 a 40); creatinina 1,2 
mg/dl (VR 0,7 a 1,3); Na 143 mEq/l (VR 136 a 145); K 3,1 mEq/l (VR 3,5 a 5,3); glicose jejum 
123 mg/dl.  
Duas dosagens de concentração de aldosterona plasmática em repouso 24 e 25 ng/dl (VR 1 a 
16) e de atividade plasmática de renina, ambas < 0,1 ng/ml/hora (VR 0,4 a 3,3).  
TC de abdome: nenhuma alteração foi visualizada nas suprarrenais. O exame foi revisado por 

um radiologista dedicado em adrenais que confirmou o laudo inicial. 
 
Pergunta-se:  
 
1) Há necessidade de trocar o esquema de drogas anti-hipertensivas para repetir alguma 

dosagem laboratorial? Justifique. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
2) Será necessário fazer algum exame adicional ou o diagnóstico já pode ser feito com os exames 
apresentados? Justifique. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
3) De acordo com o consenso da Sociedade Americana de Endocrinologia (Endocrine Society), 
publicado em maio de 2016 no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, qual exame 
deve ser realizado na condução deste paciente para um possível tratamento cirúrgico? Com que 
objetivo? 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

4) Caso esse paciente tivesse indicação cirúrgica pela etiologia de sua condição, porém 
recusasse o procedimento, cite três objetivos do tratamento clínico medicamentoso? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

  



TEEM 2021 

      SBEM     

  7 

CASO 4 

 
Homem, 36 anos, previamente hígido, relata início abrupto de dor lombar com irradiação para 
pelve há 48 horas, associada à disúria e poliúria. Nega febre ou outros sintomas associados. 
Relata uso apenas de polivitamínico manipulado há 12 meses para "estimular imunidade".  
Ao exame físico: lúcido e orientado, mas com raciocínio lentificado, corado, desidratado 2+/4+, 
acianótico, anictérico, enchimento capilar preservado. Restante do exame físico sem alterações.  
Exames complementares da chegada ao setor de emergência: 
 

 Valor Valor de Referência 

Ureia (mg/dl) 150 16 a 40 

Creatinina (mg/dl) 3,0 0,6 a 1,2 

Glicose (mg/dl) 97 70 a 99 

TFGe (CKD-EPI) 30 ml/min  

Cálcio (mg/dl) 13,3 8,5 a 10,0 

Fósforo (mg/dl) 4,5 2,5 a 4,5 

Magnésio (mg/dl) 1,9 1,7 a 2,6 

Albumina (g/dl) 3,7 3,5 a 4,5 

PTH (pg/ml) 6,5 12 a 65 

25OHVitamina D (ng/ml) 173  

 
 
Ultrassonografia de abdome total evidenciou fígado, baço e rins de tamanhos normais e 
presença de três cálculos em ureter esquerdo (6 mm, 12 mm e 8 mm) com discreta hidronefrose 
associada. 
 
Pergunta-se:  
 
1) Qual o diagnóstico deste paciente? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2) Qual seria o principal efeito direto da hipercalcemia na hemodinâmica renal? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
3) Segundo as recomendações mais recentes da SBEM/SBPC (Sociedade Brasileira de Patologia 
Clínica e Medicina Laboratorial), qual seria o nível ideal de 25OHVitamina D para este paciente? 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4) Qual efeito colateral ósseo já foi demonstrado em pacientes com dose superior a 60.000 
UI/mês de 25OHVitamina D. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
5)  Cite quatro opções terapêuticas para o tratamento da hipercalcemia deste paciente. 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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CASO 5 
 

 
Mulher, 25 anos, estava em investigação para infertilidade, referindo amenorreia e galactorreia 
há 2 anos. Ao exame físico apresentava-se com tireoide normopalpável, IMC 35 kg/m2, 
normotensa, galactorreia bilateral à expressão mamilar e sem alterações visuais. Trazia uma 
dosagem de prolactina > 200 ng/dl.  
Foram solicitados novos exames laboratoriais, uma RM de sela túrcica e agendada uma nova 
consulta.  
Cerca de 3 semanas após a consulta, a paciente evoluiu com cefaleia súbita de forte 
intensidade, náuseas e perda visual bitemporal. Foi atendida em uma unidade de pronto 
atendimento onde recebeu analgesia e realizou os seguintes exames:  
TSH   1,23 mUI/l   (VR 0,4 a 4,0)  
T4 livre   1,02 ng/dl   (VR 0,8 a 1,9)  
Estradiol  20 pg/ml   (VR 27 a 125)  
FSH   1,8 mUI/ml   (VR 3,85 a 8,8)  

BetaHCG  negativo 
Prolactina  393 ng/ml   (VR 3 a 25) 

IGF1   156 ng/ml   (VR 100 a 351)  
Cortisol basal  7,4 mcg/dl   (VR 5 a 25) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre o caso clínico:  
 
1 – Descreva quatro achados da RM na topografia de sela túrcica. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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2 – Cite três diagnósticos da paciente. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
3 – Após a analgesia, cite duas possibilidades terapêuticas para este paciente. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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CASO 6 

 
Mulher, 47 anos, procura o Endocrinologista para tratamento de hipertireoidismo. Relata que 
seus sintomas começaram há aproximadamente três meses e já vem em uso de metimazol 20 
mg/dia há dois meses. Nos últimos 30 dias notou alteração em seus olhos, o que vem 
incomodando muito. 
Trouxe os seguintes exames atuais:  
TSH 1,23 mUI/l (VR 0,4 a 4,0); 
T4 livre 1,35 ng/dl (VR 0,8 a 1,9); 
TRAb 9,3 UI/l (VR < 1,75). 
Após uma anamnese detalhada e exame físico da paciente, você define o Escore de Atividade 
Clínica (CAS) da oftalmopatia como 5 e gravidade moderada. Além disso, solicita uma TC de 
Órbitas (abaixo) e encaminha a paciente para pulsoterapia com metilprednisolona. 
 

 
  
 
Sobre este caso, responda: 
 
1 – Cite cinco itens do Escore de Atividade Clínica (CAS) da Oftalmopatia de Graves que 
permitiriam atingir a pontuação da paciente. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
2 – Qual ponto de corte do CAS define a Oftalmopatia como ativa (incluir sinal <, >, ≤ ou ≥)?  
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
  



TEEM 2021 

      SBEM     

  11 

3 – Faça a prescrição da pulsoterapia completa de 12 semanas para esta paciente segundo 
Diretrizes da European Thyroid Association/European Group on Graves’ Orbitopathy Guidelines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 – Qual exame deve ser solicitado para esta paciente para avaliação de possível 
comprometimento do nervo óptico?  
 
__________________________________________________________________________________________ 
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CASO 7 
 
Menino, três anos de idade, foi trazido pelos pais adotivos por não conseguir deambular. Eles 
desconhecem a história familiar, já que foi adotado com um ano de idade. Sempre foi pequeno, 
com dificuldade para ganhar peso (percentil 10 da curva). Apresenta boa ingestão de laticínios 
(200 ml de leite três vezes ao dia) e exposição solar adequada. Nega diarreia ou alteração de 
hábito intestinal. Teve três quadros de pneumonia até então e ainda não consegue ficar em pé 
sem apoio. Os pais adotivos notaram, ainda, um encurvamento dos membros inferiores.  
 

     
Criança aos três anos de idade    Radiografia de membro inferior 
 
 
Com base nesta história compatível com raquitismo, vários cenários laboratoriais serão 
apresentados a seguir:  
(TFP = taxa de reabsorção tubular de fósforo) 

 

QUADRO 1 Cálcio total corrigido (mg/ml) 9,0 (VR 8,7 a 10,5) 

 Fósforo (mg/dl) 2,8 (VR 4,5 a 6,5) 

 Fosfatase alcalina (U/l) 449 (VR 104 a 320) 

 PTH (pg/ml) 75 (VR 15 a 65) 

 25OHVitamina D (ng/ml) 32 

 Creatinina (mg/ml) 0,4 (VR 0,3 a 0,8) 

 Urina  Normal 

 TRP (%) 78 (VR 85 a 95) 

 

QUADRO 2 Cálcio total corrigido (mg/ml) 8,7 (VR 8,7 a 10,5) 

 Fósforo (mg/dl) 3,8 (VR 4,5 a 6,5) 

 Fosfatase alcalina (U/l) 569 (VR 104 a 320) 

 PTH (pg/ml) 249 (VR 15 a 65) 

 25OHVitamina D (ng/ml) 32 

 Creatinina (mg/ml) 0,4 (VR 0,3 a 0,8) 

 Urina  Normal 

 TRP (%) 97 (VR 85 a 95) 
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QUADRO 3 Cálcio total corrigido (mg/ml) 10,3 (VR 8,7 a 10,5) 

 Fósforo (mg/dl) 5,4 (VR 4,5 a 6,5) 

 Fosfatase alcalina (U/l) 18 (VR 104 a 320) 

 PTH (pg/ml) 23 (VR 15 a 65) 

 25OHVitamina D (ng/ml) 32 

 Creatinina (mg/ml) 0,4 (VR 0,3 a 0,8) 

 Urina  Normal 

 TRP (%) 95 (VR 85 a 95) 

 Informação adicional dentes decíduos começaram 
a nascer aos 6 meses, mas 
aos 2 anos começaram a cair 

 
 
Pergunta-se:  
 
1) Baseado em cada quadro laboratorial, qual o diagnóstico? 
 

QUADRO 1 ________________________________________________________________________________ 
 
QUADRO 2 ________________________________________________________________________________ 
 
QUADRO 3 ________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Com relação ao QUADRO 1, baseado na incidência populacional, qual seria o diagnóstico 
etiológico mais provável? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3) Com relação ao QUADRO 2, caso a dosagem de 1,25(OH)2 Vitamina D viesse 15 pg/ml (VR 
20 a 79), qual seria o diagnóstico etiológico mais provável e qual seria o tratamento proposto? 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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CASO 8 
 
Mulher, 42 anos, é encaminhada ao Endocrinologista pelo psiquiatra para uma avaliação de 
uma série de alterações metabólicas. A paciente tem diagnóstico de transtorno de humor e 
encontra-se em uso de carbonato de lítio 300 mg de 6/6 horas e risperidona 2 mg à noite. 
Refere que nos últimos meses tem apresentado grande dificuldade para dormir, principalmente 
devido a nictúria e polidipsia, além de longos períodos de amenorreia no último ano. Não tem 
vida sexual ativa e não tem desejo de engravidar. 
Ao exame: peso 92,3 kg; IMC 33,1 kg/m2. 
 
Exames recentes: 
 

 Resultado Valor de Referência 

TSH (mUI/l) 12,37 (1º exame) 
10,79 (2º exame) 

0,4 a 4,0 

T4 livre (ng/dl) 1,18 (1º exame) 

1,23 (2º exame) 

0,8 a 1,9 

AntiTPO (UI/ml) 10 < 35 

Antitireoglobulina (UI/ml) 10 < 20 

Prolactina (ng/ml) 87 (1º exame) 
71 (2º exame) 

3 a 25 

Pesquisa de Macroprolactina Recuperação de 93%  

Sódio (mEq/l) 150 136 a 145 

Osmolaridade plasmática (mOsm/l) 315 310 

Glicose (mg/dl) 113 70 a 99 

HbA1c (%) 6,1 < 5,7 

Osmolaridade urinária (mOsm/kg) 202 250 a 900 

 
Pergunta-se:  
 
1) Além da obesidade e da glicemia de jejum alterada, analisando os exames laboratoriais acima 
relacione três diagnósticos endócrinos desta paciente e cite o(s) mecanismo(s) fisiopatológico(s) 
de cada um deles. 
 
            
 
            
 

            
 
            
 
            
 
            
 
 
 
2) Qual teste poderia ser utilizado para confirmar o diagnóstico da provável alteração urinária 
desta paciente? Qual o resultado esperado neste exame para esta paciente? 
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3) Caso todos os diagnósticos sejam confirmados (além da obesidade e glicemia de jejum 
alterada) e considerando que não há possibilidade de troca, ajuste das medicações psiquiátricas 
ou início de agonista dopaminérgico, cite um tratamento que poderia ser instituído para cada 
uma das três alterações endócrinas relacionadas.  
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CASO 9 
 

Paciente masculino, com 18 anos de idade, com história de hiperfagia e obesidade de início 
precoce. Além do quadro grave de obesidade, apresenta insuficiência adrenal e 
hipopigmentação da pele com cabelos ruivos, tendo sua obesidade diagnosticada como 
monogênica. O paciente participou de um ensaio clínico aberto com um agonista do receptor 
de melanocortina tipo 4 (MC4R), a setmelanotida. Com um IMC de 40 kg/m² no início do estudo, 
teve como resultado uma perda de 25% do peso corporal. 
 
Pergunta-se:  
 
1) Complete na figura abaixo, o sinalizador periférico ___1___, o receptor ___2___, que age no 
neurônio que expressa ___3___, que é clivado produzindo o neurotransmissor ___4___, que age 
no receptor ___5___ do neurônio de segunda ordem da via anorexígena do eixo 
leptinomelanocortinérgico. 
 
  HIPOTÁLAMO HIPOTÁLAMO 

  
(NÚCLEO ARQUEADO)   (NÚCLEO PARAVENTRICULAR) 

TECIDO ADIPOSO  NEURÔNIO DE 1ª ORDEM  NEURÔNIO DE 2ª ORDEM 

 
 
1. ______________________________________________ 

 
2. ______________________________________________ 
 
3. ______________________________________________ 
 
4. ______________________________________________ 
 
5. ______________________________________________ 
 
 
2) Qual a causa genética da obesidade monogênica do paciente?  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
3) Cite duas outras características clínicas do paciente, além da obesidade, com seus 
respectivos mecanismos. 
 
            
 
            

 
            
 
            
 
 

3) Cite duas outras obesidades monogênicas que podem, teoricamente, se beneficiar de 
tratamento com setmelanotida. 
 
            
 
            

  

1 
2 

3 

4 

5 
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CASO 10 
 
Mulher, 35 anos, é encaminhada ao endocrinologista para avaliação e tratamento de 
dislipidemia. Relata que faz acompanhamento com gastroenterologista há 4 meses por conta 
do aparecimento de icterícia (Figura 1) e colúria. Relata também o aparecimento de lesões em 
suas mãos (Figura 2). Trouxe dois exames laboratoriais – um exame realizado há um ano e um 
exame realizado há dois meses (ver abaixo). 
 

Figura 1 

 
 
 

Figura 2 

 
 
Exames laboratoriais (um ano atrás): 
 
Colesterol total 214 mg/dl 

HDL colesterol 65 mg/dl 

Triglicérides 80 mg/dl 
 
Exames laboratoriais (dois meses atrás) 
 
AST 317 UI/l (VR até 33) 
ALT 428 UI/l (VR até 41) 
Gama-GT 1357 UI/l (VR até 38) 
Colesterol total 617 mg/dl 
HDL colesterol 73 mg/dl 
Triglicérides 114 mg/dl 
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Pergunta-se:  
 
 
1 – Qual a principal hipótese diagnóstica para este paciente? 
 
            
 
 
2 – Como são chamadas as lesões presentes na mão do paciente? 
 
            
 
 
3 – Cite dois mecanismos responsáveis pela hiperlipemia neste paciente? 

 
            
 
            

 
            
 
 
4 – Qual a terapia de escolha para o tratamento da hipercolesterolemia deste paciente? 
 
            
 
 
 

 
BOA PROVA! 
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