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Endocrinologia 
(Ano Adicional) 

 
 
01 
Homem de 21 anos é encaminhado por ausência de 
crescimento peniano, voz infantil, ausência de barba e de 
crescimento pelos no corpo. Refere aparecimento espontâneo 
de pelos pubianos aos 14 anos de idade; ser mais alto do que a 
média da família e não conseguir distinguir odores de qualquer 
natureza. Nega aumento de mamas. Antecedente pessoal: 
cirurgia para colocação de ambos os testículos na bolsa escrotal 
aos 10 anos. 
Antecedente familiar: irmão mais novo (19 anos) com o mesmo 
problema. Exame clínico: IMC: 19 kg/m²; altura: 182,5 cm (DP: 
+1,2); envergadura: 191 cm; púbis/chão: 97,5 cm; púbis/vértice: 
93,5 cm. Barba e pelos corporais ausentes; ginecomastia 
ausente; pelos pubianos: TII; testículos tópicos com consistência 
pré-púbere medindo 2,5 cm de diâmetro. Pênis de 6,8 cm (DP: -
3,5). 
Com base na principal hipótese diagnóstica deste paciente, 
assinale a alternativa que corresponde aos resultados esperados 
dos exames laboratoriais. 
 
(A) LH: 30,5 U/L; FSH: 52,1 U/L; Testosterona: 134 ng/dL; DHEA-

S: 1700 ng/mL; PRL: 2,2 ng/mL; T4: 1,5 ng/dL; TSH: 
3,3 mIU/mL. Idade óssea: 19 anos. Teste olfatório anosmia e 
RM hipófise e rinencéfalo: hipófise normal; sulcos olfatórios 
hipoplásicos bilateralmente e bulbos olfatórios ausentes. 
Molecular: gene KAL 1 = p.M1V.  

(B) LH: <0,6 U/L; FSH: <1,0 U/L; Testosterona: 20 ng/dL; DHEA-
S: 1700 ng/mL; PRL: 2,2 ng/mL; T4: 1,5 ng/dL; TSH: 
3,3 mIU/mL. Idade óssea: 19 anos. Teste olfatório anosmia e 
RM hipófise e rinencéfalo: hipófise normal; sulcos olfatórios 
hipoplásicos bilateralmente e bulbos olfatórios ausentes. 
Molecular: gene KAL 1 = p.M1V.  

(C) LH: 30,5 U/L; FSH: 52,1 U/L; Testosterona: 174 ng/dL; DHEA-
S: 1700 ng/mL; PRL: 2,2 ng/mL; T4: 1,5 ng/dL; TSH: 
3,3 mIU/mL. Idade óssea: 19 anos. Teste olfatório normal e 
RM hipófise e rinencéfalo: normal. Molecular: gene KAL 1 = 
p.M1V.  

(D) LH: <0,6 U/L; FSH: <1,0 U/L; Testosterona: 20 ng/dL; DHEA-
S: 1700 ng/mL; PRL: 2,2 ng/mL; T4: 1,5 ng/dL; TSH: 
3,3 mIU/mL. Idade óssea: 19 anos. Teste olfatório normal e 
RM hipófise e rinencéfalo: hipófise normal; sulcos e bulbos 
olfatórios hipoplásicos bilateralmente. Molecular: gene 
GnRHR = p.Q106R. 

 

02 
Em relação ao diagnóstico diferencial entre atraso constitucional 
do crescimento e da puberdade (ACCP) e hipogonadismo 
hipogonadotrófico isolado (HHI), assinale a alternativa correta.  
 
(A) O teste de estímulo com GnRH é capaz de diferenciá-los na 

idade pós-puberal. 

(B) Os níveis basais de LH e FSH suprimidos são suficientes para 
identificar o hipogonadismo hipogonadotrófico. 

(C) O teste de estímulo com hCG é capaz de diferenciar as duas 
entidades. 

(D) O diagnóstico diferencial ainda é baseado na observação 
clínica. 

 

03 
Paciente do sexo masculino de 35 anos teve diagnóstico de 
massa retroperitoneal paraórtica medindo 8,2 cm no maior 
diâmetro, hipervascularizada na tomografia computadorizada 
(TC). A investigação hormonal demonstrou elevação de 
normetanefrinas plasmáticas (5x o limite superior da 
normalidade). Ao exame clínico, o paciente apresentava PA = 
180x120 mmHg e FC = 88 bpm. Em relação à investigação 
diagnóstica e ao tratamento recomendado para este paciente, 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) A realização de cintilografia com metaiodobenzilguanidina é 

essencial para confirmar o diagnóstico de paraganglioma 
paraórtico. 

(B) Deve-se iniciar terapia com alfa-bloqueio para este paciente, 
sendo a tansulosina o antagonista alfa1 de escolha para o 
caso. 

(C) O estímulo à ingestão hídrica e ao aumento da ingestão de 
sódio deve ser instituído para corrigir a hipovolemia do 
paciente. 

(D) O estadiamento deste paciente deve ser realizado 
idealmente com tomografia com emissão de pósitrons PET-
TC com 18F-fluorodeoxiglicose. 

 

04 
Homem de 43 anos teve diagnóstico de hipertensão 
arterial estágio 3 aos 19 anos. Desde então realiza 
tratamento irregular com losartana, clortalidona, 
anlodipino, atenolol e hidralazina. A investigação de 
hipertensão secundária descartou feocomocitoma e 
estenose de artéria renal. O rastreamento para 
hiperaldosteronismo foi positivo: Aldosterona 28 ng/dL, 
Renina <4 uUI/mL, Cr 1,02 mg/dL, K 3,3 mEq/L (3,5-5,0). A 
tomografia computadorizada mostrou adrenais normais. 
Em relação ao caso, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O próximo passo para a investigação diagnóstica é a 

realização de um teste confirmatório para comprovar 
o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário. 

(B) Antes da realização do cateterismo de veias adrenais, 
deve-se realizar o teste de supressão prolongado com 
dexametasona (0,5 mg 6/6h por 48h) para excluir 
hiperaldosteronismo familial tipo 1. 

(C) Antes da realização do cateterismo de veias adrenais, 
recomenda-se substituir as medicações anti-
hipertensivas do paciente por verapamil, hidralazina, 
doxazosina e, se necessário, por clonidina. 

(D) O achado de adrenais na tomografia de abdome exclui 
a possibilidade de um adenoma unilateral produtor de 
aldosterona. 
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05 
Homem de 29 anos, não fumante, queixa-se de falta de ar, 
sonolência durante o dia, fadiga, dificuldade para se 
concentrar e dor de cabeça matinal. Nega doenças 
respiratórias e doenças musculares. Mora sozinho e não 
sabe afirmar se ronca. O IMC é de 55 kg/m² e não 
apresenta deformidades torácicas. Uma polissonografia 
mostrou 0 (zero) apneias obstrutivas e 41 hipopneias por 
hora de sono com uma saturação de oxigênio mínima de 
76% durante o sono. A pressão parcial de gás carbônico 
foi de 58 mmHg, a de oxigênio de 65 mmHg e a saturação 
de oxigênio foi de 89%.  
Sobre o diagnóstico e o tratamento do problema de saúde 
deste paciente, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A ausência total de apneias obstrutivas indica que o 

diagnóstico não pode ser síndrome da apneia 
obstrutiva do sono. 

(B) A obesidade aumenta o risco de apneias obstrutivas 
do sono, mas a síndrome da apneia obstrutiva do sono 
não promove aumento do peso corporal. 

(C) O tratamento de escolha para os distúrbios 
respiratórios diurnos e noturnos é a oxigenioterapia 
contínua. 

(D) Para melhorar o distúrbio respiratório que ocorre na 
vigília, o melhor tratamento é o uso de dispositivos de 
pressão positiva durante a noite. 

 

06 
Mulher de 68 anos foi submetida a bypass gástrico em 
Y de Roux há 8 anos e a densitometria óssea de 
seguimento mostrou osteoporose.  
Assinale a alternativa que corresponde ao tratamento 
farmacológico mais adequado para esta paciente. 
 
(A) Suplementos de citrato de cálcio e colecalciferol 

objetivando 25-hidroxivitamina D > 30 ng/ml e 
zoledronato 5 mg via endovenosa, anualmente. 

(B) Suplementos de carbonato de cálcio e colecalciferol 
objetivando 25-hidroxivitamina D > 20 ng/ml e 
alendronato 70 mg via oral, semanalmente. 

(C) Suplementos de citrato de cálcio e colecalciferol 
objetivando 25-hidroxivitamina D > 20 ng/ml e 
ibandronato 150 mg via oral, mensalmente. 

(D) Suplementos de carbonato de cálcio e colecalciferol 
objetivando 25-hidroxivitamina D > 30 ng/ml e 
ibandronato 3 mg via endovanosa, trimestralmente. 

 

07 
Adolescente de 13 anos vem à consulta acompanhado dos 
pais devido à obesidade. Apresenta um IMC de 42 kg/m², 
acantose nigricante nas regiões cervical, axilares e 
interfalanfeanas, sem estigmas de síndrome de Cushing e 
com pressão arterial normal. Os exames laboratoriais 
mostraram níveis de glicose e de hemoglobina glicada 
normais, níveis de triglicerídeos de 200 mg/dl e de HDL-
colesterol de 33 mg/dl.  
 

 
Há aproximadamente 6 meses faz acompanhamento com 
nutricionista e com psicóloga (terapia cognitivo-
comportamental), e faz atividade física regular de 60 
minutos pelo menos 5 vezes por semana (vôlei e natação). 
Qual(is) dos medicamentos abaixo pode(m) ser 
corretamente indicado(s) como tratamento adjuvante da 
obesidade para o paciente? 
 
A) Sibutramina. 
B) Combinação de naltrexona e bupropiona. 
C) Liraglutida. 
D) Topiramato. 
 

08 
Mulher 34 anos, DM1 desde 16 anos de idade, atualmente 
com o seguinte esquema terapêutico: insulina glargina 
U100, 22 unidades no café da manhã, e análogo de ação 
rápida de insulina conforme contagem de carboidratos: 
 
• Café da manhã = 1 unidade para cada 10 g de 

carboidratos; Alvo Glicêmico (AG): 100 mg/dL e Fator 
de Correção (FC): 60 mg/dL; 

• Almoço = 1 unidade para cada 10 g de carboidratos 
(AG: 100 mg/dL; FC: 30 mg/dL); 

• Jantar = 1 unidade para cada 12 g de carboidratos 
(AG: 100 mg/dL; FC: 50 mg/dL); 

• Refere não fazer lanches entre as refeições maiores. 
 
Apresenta o controle abaixo: 
 

 
 
Assinale a alternativa que corresponde à melhor conduta? 
 
(A) Reduzir dose de insulina basal da manhã. 
(B) Ajustar contagem de carboidratos do café da manhã 

para 1 unidade para cada 8 g de carboidratos e do 
almoço para 1 unidade para 15 g de carboidratos. 

(C) Mudar a correção do café da manhã e do almoço para 
45 mg/dL, trocar horário de aplicação da insulina plana 
para à noite. 

(D) Alterar o fator de correção do café da manhã e do 
jantar para 30 mg/dL, ajustar a contagem do almoço 
para 1 unidade para cada 15 g de carboidratos. 
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09 
Homem de 55 anos, empresário, IMC = 31,8 kg/m², com 
diagnóstico de DM 2 há 12 anos e HAS, em uso de MTF 
850 mg 3x/dia e de enalapril 5mg 1x/dia. Em consulta de 
rotina, traz os seguintes exames: HbA1c = 6,9%, CT 
205 mg/dL, LDL = 132 mg/dL, HDL = 32mg/dL, TG = 
295 mg/dL, Glicemia de jejum = 88 mg/dL, PA = 
150x90 mmHg, taxa de filtração glomerular pelo CKD-EPI 
= 48 mL/min. Classificado como alto risco para doença 
cardiovascular. Segundo a Associação Americana de 
Diabetes, quais as seriam as metas para LDL colesterol, 
triglicerídeos, e PA, e qual a melhor conduta neste 
momento? 
 
(A) Reduzir LDL 30% a < 50%, PA < 120x80 mmHg; aumentar 

dose do enalapril e introduzir rosuvastatina 10 mg. 
(B) Reduzir LDL ≥ 50%, PA < 130x80mmHg; aumentar dose do 

enalapril e introduzir atorvastatina 40 mg. 
(C) Reduzir LDL ≥ 50%, PAS < 130x80 mmHg; aumentar dose 

do enalapril e introduzir sinvastatina 80 mg e ciprofibrato. 
(D) Reduzir LDL < 70 mg/dL, TG < 150 mg/dL, 

PA < 140x90 mmHg; aumentar dose do enalapril e 
introduzir atorvastatina 40 mg. 

 

10 
Paciente do sexo feminino de 24 anos deu entrada no 
pronto-socorro com história de poliúria, polidipsia e perda 
de peso há 4 semanas. Ao exame clínico, apresenta IMC 
de 21,3 kg/m2, circunferência abdominal de 71 cm e 
ausência de acantose. Foi admitida para controle 
glicêmico. 
Os exames laboratoriais demonstraram os seguintes 
resultados: 
 

• Glicemia 535 mg/dL; 
• Ureia 86 mg/dL; 
• Creatinina 1,37 mg/dL; 
• Magnésio 1,4 mg/dL (VR: 1,9-2,5 mg/dL); 
• ALT 120U/L; 
• AST 94 U/L. 

 
Ultrassonografia de abdome total: presença de rins 
policísticos e útero bicorno. À história familiar, paciente 
refere que a mãe tem diagnóstico de diabetes desde os 
26 anos de idade e o irmão apresenta rins policísticos. 
Recebeu alta com insulina basal bolus e foi indicada para 
seguimento ambulatorial. Após 6 meses, retorna ao 
ambulatório. Nega apresentar hipoglicemia. Traz os 
seguintes exames laboratoriais: 
 

• Glicemia de jejum: 121 mg/dL; 
• A1c: 7,2%; 
• peptídeo C: 1,8 ng/mL; 
• Anti GAD: negativo; 
• Anti-IA2: negativo. 

 
 
 

 
Qual o provável diagnóstico desta paciente? 
 
(A) DM1A. 
(B) DM1B. 
(C) DM secundário a mutação no gene do receptor de 

insulina. 
(D) DM tipo MODY. 
 

11  
Mulher de 62 anos interna com queixa de dispneia, febre 
e tosse há 3 dias; nega patologias prévias. Ao dar entrada 
no pronto atendimento, apresenta-se febril 38,5° C, PA 
80x50 mmHg, FC 110 bpm, saturação em ar ambiente 
82%, glicemia capilar 220 mg/dL. Estertores finos em 
1/3 inferior de hemitórax esquerdo. RX de toráx mostra 
condensação com broncograma aéreo na base do pulmão 
esquerdo. 
Laboratório: Sódio 142 mg/dL, potássio 4,4 mg/dL, Ureia 
76 mg/dL, Cr 1,4 mg/dL, A1c 7,2% 
Foi internada em UTI e iniciada reposição volêmica, droga 
vasoativa, O2 suplementar, antibioticoterapia e suporte. 
Em relação à glicemia alterada da paciente, assinale a 
afirmativa correta.  
 
(A) Como a paciente não tem história de diabetes mellitus, 

não há necessidade de controlar a glicemia durante a 
internação 

(B) Trata-se de hiperglicemia hospitalar em paciente com 
provável antecedente de diabetes mellitus. Deve ser 
tratada com insulina em bomba endovenosa. 

(C) Deve-se iniciar tratamento com insulina por via 
subcutânea; o alvo glicêmico deve ser entre 100 e 
140 mg/dL. 

(D) A paciente deve receber insulinoterapia por via 
endovenosa; o alvo glicêmico deve ser entre 80 e 
110 mg/dL. 

 

12 
Homem de 42 anos, portador de HIV e hepatite por 
vírus B, está em uso de antirretrovirais e evoluiu com 
cirrose e varizes esofágicas. Relata um episódio de 
sangramento digestivo alto, evoluindo com anemia e 
necessidade de infusão de carboximaltose férrica. 
Apresenta ainda histórico de diarreia crônica e 
emagrecimento. Há dois anos, paciente tem dores ósseas 
difusas, parcialmente aliviadas por anti-inflamatórios, 
porém agravada por esforço físico, sem histórico de 
trauma associado. Em função da progressão da dor, 
passou a deambular com auxílio de bengala e, há 6 meses, 
tornou-se cadeirante por fraqueza muscular intensa 
associada às dores ósseas. Durante a investigação, foram 
realizados exames laboratoriais (mostrados na tabela 
abaixo) sugestivos de osteomalácia, a qual foi confirmada 
por biópsia óssea. 
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Exames Resultados 

Cálcio total (VR: 8,6 a 10,2) 8,8 mg/dL 

Fósforo (VR: 2,7 a 4,5) 1,6 mg/dL 

Albumina (VR: 3,4 a 4,8) 3,2 g/dL 

Creatinina (VR: 0,7 a 1,2) 0,85 mg/dL 

25 OH vitamina D 19 ng/mL 

1,25 (OH)2 vitamina D (VR: 16-
72) 

69 pg/mL 

PTH (VR: 15-65) 42 pg/mL 

Fosfatase alcalina (40-129) 472 UI/L 

GGT (8-61) 44 UI/L 

Fração de excreção de fósforo 17% 

 
Em relação à provável etiologia da osteomalácia, com base 
nos resultados laboratoriais, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O mais provável é que o paciente tenha osteomalácia 

hipofosfatêmica por má absorção intestinal. 
(B) Os exames sugerem hipofosfatemia mediada por FGF23 

e a realização de cintilografia com Ga-DOTATATE está 
indicada na investigação de tumor indutor de 
osteomalácia. 

(C) A dosagem elevada de FGF23 permitirá confirmar que o 
paciente apresenta osteomalácia hipofosfatêmica e a 
provável causa é o uso de carboximaltose férrica. 

(D) Os exames são compatíveis com tubulopatia renal 
primária por uso de antirretrovirais. 

 

13 
Mulher de 26 anos relata episódios de cólica nefrética 
recidivante há três anos. Durante investigação, foi 
constatada hipercalcemia com hipercalciúria. Apresenta 
antecedente de tumoração em mandíbula que foi removida 
cirurgicamente e cujo anátomo-patológico revelou tratar-se 
de fibroma ossificante. 
Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Deve-se considerar diagnóstico de hiperparatireoidismo 

primário associado a tumor de mandíbula de origem 
genética, cuja etiologia envolve mutações inativadoras 
no gene CDC73 e apresenta risco aumentado para 
carcinoma de paratireoide. 

(B) Deve-se considerar diagnóstico de síndrome de Jansen 
por mutação ativadora no receptor de PTH que cursa 
com hipercalcemia independente de PTH, sendo comum 
a hipercalciúria e a nefrolitíase. 

 
 

 
(C) Deve ser solicitado teste genético para avaliação de 

mutação inativadora do CaSR que, em homozigose, cursa 
com hipercalcemia hipercalciúrica e fibroma ossificante. 

(D) Trata-se de caso de hiperparatireoidismo primário 
sintomático visto que o fibroma ossificante é resultado da 
ação dos níveis elevados de PTH no esqueleto, também 
conhecido como tumor marrom. 

 

14 
Paciente com 17 anos, mulher 46, XY com diagnóstico clínico-
hormonal de disgenesia gonadal completa. Um relatório 
escrito de encaminhamento para outro serviço foi 
elaborado. Quais características de exame clínico, 
laboratorial e/ou radiológico provavelmente estariam 
descritas no referido relatório de encaminhamento? 
 
(A) Paciente procurou o endocrinologista com queixa de 

amenorreia primária; no exame clínico observou-se 
aumento do tamanho do clitóris (início aos 14 anos), sem 
outros sinais de virilização genital; na RNM de pelve foi 
identificada imagem tumoral em região parauterina 
direita. 

(B) Paciente procurou o endocrinologista com queixa de 
amenorreia primária; na ultrassonografia pélvica foi 
identificada a presença de derivados müllerianos (útero) 
e de próstata. 

(C) Paciente procurou o endocrinologista com queixa de 
amenorreia primária; as dosagens hormonais basais 
apresentam valores de LH e FSH elevados, estradiol baixo 
e progesterona elevada. 

(D) Paciente procurou o endocrinologista com queixa de 
amenorreia primária; na ultrassonografia pélvica 
identificou-se ausência de derivados müllerianos (útero) 
e de vagina, e ovários presentes e de aspecto morfológico 
normal. 

 

15 
Mulher de 27 anos, internada por síndrome de Cushing, 
encontra-se no 3º dia de pós-operatório de adrenalectomia 
direita por adenoma de suprarrenal. Evoluiu sem 
intercorrências. Recebeu alta hospitalar com indicação de 
retorno ambulatorial em 1 semana. Assinale a alternativa 
que corresponde à prescrição adequada para esta paciente. 
 
(A) Hidrocortisona (VO, 20 mg de manhã ao acordar e 10 mg 

às 14 h) e fludrocortisona (100 mg de manhã). 
Orientações gerais. 

(B) Hidrocortisona (VO, 20 mg de manhã ao acordar e 10 mg 
às 14 h) e fludrocortisona (50 mg de manhã). Orientação 
para dobrar a dose das medicações na vigência de sinais 
de processo infeccioso (febre). 

(C) Hidrocortisona (VO, 20 mg de manhã ao acordar e 10 mg 
às 14h). Orientação para dobrar a dose da medicação na 
vigência de sinais de processo infeccioso (febre). 

(D) Hidrocortisona (100 mg IM, 1x dia). Orientação para 
dobrar a dose da medicação na vigência de sinais de 
processo infeccioso (febre). 
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16 
Mulher de 45 anos é internada para tratamento de 
colecistite aguda. Na investigação do quadro abdominal foi 
realizado tomografia computadorizada (TC) de abdome, que 
identificou nódulo de 3,5 cm em suprarrenal esquerda com 
densidade de 15U Hounsfield. Paciente nega uso de 
medicações ou tratamentos prévios. Irregularidade 
menstrual há 2 anos. Ao exame clínico: IMC = 28,5 kg/m², PA 
de 150 x 100 mmHg, hirsutismo facial discreto, sem acne ou 
outros sinais de virilização ou hipercortisolismo. 
Com relação à investigação dessa paciente, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) A realização de punção do nódulo adrenal guiada por TC 

em centro diagnóstico terciário contribui para o 
estabelecimento do diagnóstico e para o planejamento 
do tratamento cirúrgico. 

(B) A determinação das concentrações de aldosterona, 
renina e metanefrinas plasmáticas deve ser realizada no 
screening diagnóstico da paciente, o que possibilitará o 
início precoce do tratamento clínico. 

(C) O padrão hormonal, identiicando as concentrações 
séricas normais de cortisol e ACTH supresso (abaixo do 
limite inferior do método) às 8hs da manhã, pode sugerir 
o diagnóstico de Doença de Cushing. 

(D) A realização de ressonância magnética de suprarrenais é 
necessária para a complementação diagnóstica e para o 
planejamento cirúrgico. 

 

17 
Uma mulher de 73 anos fraturou o colo do fêmur esquerdo 
após uma queda. Ela apresentava hipertensão arterial leve, 
controlada com amlodipina. A paciente foi submetida a 
prótese de quadril de emergência. Vinte e quatro horas após 
a cirurgia, ela está em fibrilação atrial (FC 120 bpm), sem 
comprometimento cardiovascular (sua pressão arterial é de 
135x80 mm Hg e o exame cardiorrespiratório restante é 
normal. O ortopedista observa que a paciente apresenta um 
bócio visível e pequeno à palpação e solicitou sua função 
tireoidiana. Os resultados dos exames laboratoriais iniciais 
são: 
T4 livre = 2,2 ng/dL (valor de referência: 0,8–1,6 ng/dL) 
T4 total = 9,2 µg/dL (valor de referência: 4,3–10,9 µg/dL) 
TSH = 1,8 mIU/L (valor de referência: 0,4–4,0 mIU/L) 
Assinale a alternativa que corresponde à explicação mais 
provável para os achados da função tireoidiana desta 
paciente. 
 
(A) Hipertiroxinemia disalbuminêmica familiar. 
(B) Tireotoxicose induzida por contraste iodado. 
(C) Elevação artificial induzida por medicação de T4 livre. 
(D) Resistência ao hormônio tireoidiano devido à variante 

patogênica THRB. 
 
 
 
 
 

 

18 
Uma mulher de 55 anos foi diagnosticada com carcinoma 
papilífero da tireoide, medindo 4 cm, com as seguintes 
características histológicas obtidas após tireoidectomia total: 
Variante folicular. Foco único em lobo esquerdo. Ausência de 
invasão angiolinfática. Ausência de invasão capsular ou de 
partes moles. Presença de linfonodos metastáticos (2/5) em 
nível VI.  
A paciente recebeu radioiodoterapia (100 mCi). Após 
6 meses, a dosagem de tireoglobulina sérica estava 
indetectável, com anticorpo anti-tireoglobulina de 125 IU/L 
(valor de referência < 35). 
Qual é a investigação mais adequada no acompanhamento 
anual? 
 
(A) Tomografia computadorizada cervical, tórax e 

mediastino com contraste iodado. 
(B) Dosagem de anticorpos anti-tireoperoxidase. 
(C) Ultrassonografia cervical. 
(D) PET-CT cervical e tórax. 
 

19 
Uma mulher de 20 anos está grávida de 12 semanas e queixa-
se de náuseas e vômitos ocasionais, associados à 
inapetência. A paciente manteve o peso nas últimas 
2 semanas. Ao exame clínico: pressão arterial normal, 
frequência cardíaca 84 bpm, tireoide normal à palpação. Foi 
encaminhada pelo ginecologista para avaliação devido aos 
seguintes resultados: hemograma normal, creatinina sérica 
normal, avaliação de função hepática normal. 
TSH: 0,1 mIU/L (valor de referência normal: 0,4–5,0) 
T4 livre: 1,2 ng/dL (valor de referência normal: 0,8- 1,5) 
Qual é o diagnóstico mais provável? 
 
(A) Bócio difuso tóxico. 
(B) Gestação normal. 
(C) Coriocarcinoma. 
(D) Interferência laboratorial (uso de biotina). 
 

20 
Paciente de 20 anos apresenta hipotireoidismo por tireoidite 
de Hashimoto desde os 13 anos. Está assintomática, com 
ciclos menstruais regulares e em uso de anticoncepcional 
oral. Faz uso regular de levotiroxina 88 mcg ao dia. Sua última 
avaliação laboratorial é a seguinte:  
TSH: 4,0 mIU/L (valor de referência normal: 0,8–4,2) 
T4 total: 13 mg/dL (valor de referência: 4–12) 
Qual é a hipótese diagnóstica? 
 
(A) Ingestão irregular de levotiroxina. 
(B) Resistência aos hormônios tireoidianos. 
(C) Uso de biotina. 
(D) Aumento de TBG. 
 
 
 
 
 




