
Helena Sclunid (20 h/sem) 

 Airton Golbert 	(40 h/sem) 
 Julia Pereira Lima (40 bisem) 
 Minam Oliveira Reitora 
 Erika Meyer (Sem) (20 bisem) 
 Carolina Leâes (Sem) (20 bisem) 
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CURSO DE MEDICINA 

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA 

BLOCO 1— IDENTIFICAÇÃO 

Código da Disciplina: (não preencher) 

Nome da Disciplina: Endocrinologia 

Enfoque: 	(X) Obrigatória 

Número de Alunos por Disciplina: 

Carga Horária 

Carga horária Total (horas): 

Teoria (horas): 

Prática (horas): 

( ) Eletiva 

25 por bimestre 

60 horas 

144 horas 

16 horas 

Unidade Administrativa: Departamento Clínica Médica 

BLOCO II — RESPONSABILIDADE DOCENTE 

Docente Responsável pela Disciplina: 

Docentes Colaboradores na Disciplina: 

Médicos Residentes: 
Débora Zen e Graziela Risseti 

Médicos Credenciados: 
Guilherme Brenner — Especialista 
Graciele Tombini — Especialista 
Carolina Leães — Doutora 
Vania Fracalossi — Mestre 
Diniz José Breda — Especialista  

Eveline Predebon Morsch — Mestre 
Caroline Aleixo — Especialista 
Fabio Bilhar - Mestre 
Milton Golbert — Mestre 
Emanuel Turra - Especialista 
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Alice Hoetel Nunes - specialista 

BLOCO III — PLANO DE ENSINO PROPRIAMENTE DITO 

Ementa: Os principais conteúdos de Endocrinologia necessários para um médico de formação 
geral serão abordados sob a forma de aulas teóricas, seminários, discussões de casos clínicos e 
atividades práticas, conforme programa anexo. 

3. Conteúdo programático: 
Endocrinologia Clínica e Aspectos Básicos de Nutrição Clínica. 

4. Objetivos: 
Espera-se que ao término do ensino teórico e prático os alunos estejam habilitados: 

reconhecer as principais síndromes endocrinológicas e distúrbios nutricionais 
entender os principais mecanismos patogenéticos e fisiopatológicos destas síndromes 
solicitar os exames subsidiários fundamentais para confirmar o seu diagnóstico 
definir as bases do tratamento. 

5. Programa de Endocrinologia 
Para atingir plenamente estes objetivos os professores do Serviço de Endocrinologia 

organizaram as atividades didáticas da seguinte maneira: os principais conteúdos de Endocrinologia 
necessários para um médico de formação geral serão abordados sob a forma de aulas teóricas, 
seminários, discussões de casos clínicos teóricos e atividades práticas, conforme programa anexo. 

5.1. Atividades Práticas 

Ambulatório: nas datas em que estiver prevista aula prática, os alunos acompanharão os pacientes 
atendidos e anotarão as duvidas vindo a discuti-las em momento apropriado com o professor ou medico que 
orientou o ambulatório, É importante lembrar que a prioridade no ambulatório, em termos de tempo, é o 
atendimento do paciente e sua liberação para o atendimento do seguinte. 
Os alunos freqüentarão o ambulatório nas 2as feiras pela manhã (início as 8:15 hs). Entre os pacientes vistos 
serão escolhidos 2 por cada aluno (1 por mês). Sobre estes casos é previsto que os alunos façam uma 
descrição dos problemas detectados na visita ambulatorial e apos elaborar esta lista de problemas, 
apresentem, por escrito hipóteses diagnósticas, diagnóstico diferencial, bases clínicas e laboratoriais do 
diagnóstico, mecanismos patogenéticos e fisiopatologia, princípios terapêuticos. Todos estes dados 
constituirão as fichas clínicas que deverão ser entregues na secretaria da faculdade na Policlínica Santa Clara 
(10% da nota final do estágio). 

5.2. Casos Clínicos Teóricos: 
Em anexo estão descritos casos clínicos selecionados, que serão apresentados por tres a quatro 

alunos, conforme a lista de chamada. Todos os alunos devem preparar os casos, para que a discussão 
seja proveitosa. 
Ao final de apresentação da anamnese e exame físico dos casos apresentados, deverão ser discutidos 
os seguintes itens: 
I. Lista de Problemas 

Hipóteses diagnósticas 
Diagnóstico diferencial 
Bases clínicas e laboratoriais do diagnóstico 
Mecanismos patogenéticos e fisiopatologia 
Princípios Terapêuticos 

Horários e datas das discussões e apresentações dos casos clínicos: 
A orientação da discussão será feita por professores e monitores. Até o sábado pela manhã que 

antecede a cada apresentação, os alunos designados para a apresentação dos casos deverão discutir o 
caso clínico a ser apresentado com os monitores. Os monitores passarão lista de chamada. 
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b.3. Aulas teoricas e casos clinicos teoncos 
Serão ministradas às 2as feiras ou 4as feiras na sala de aulas no 3 do 3o andar, conforme 

cronograma e lista das atividades anexo. Serão abordados tópicos gerais de Endocrinologia para facilitar 
a compreensão do programa prático. 

6. Avaliações: 
A avaliação dos alunos constará dos seguintes kens 

Assiduidade e postura (10% da nota final do estágio). 
Fichas dos pacientes avaliados (10 % da nota final do estágio). 
ia prova teorica - 30% 

Apresentação e discussão dos casos clínicos 1 a 6 (10% da nota final do estágio). 
Prova final, abrangendo todo conteúdo prático e teórico abordado até aquela data. Representará 

40% da nota. A prova consistirá de questões dissertativas ou testes variados (escolha simples, múltipla 
e outros). 

7. Bibliografia básica: 
Cecil's Twdbook of Medicine, última edição 
Harrison's Principies of Internai Medicine, última edição 
Mano Saad, Berenice Mendonça, Rui Maciel. Endocrinologia, última edição 

Cronograma de aulas e lista das atividades teóricas e práticas: 

DATA Título da Aula Tipo de Aula Professor Responsável 
Segunda - feira: 

27/02/12 

8:30 — 10:15h Metabolismo 
intermediário — conceitos gerais 

Teórica Profa. Helena Schmid 

10:30h - 12:30 Definição de 
Diabetes Mellitus; Fisiopatologia do 

Diabetes. Ceto-acidose diabética Teórica Profa. Helena Schmid 
Quarta-feira: 

29/02/12 

8:15 - 10:15 
Diabetes Mellitus: classificação 
Diabetes Mellitus Gestacional 

Teórica Prof. Airton Golbert 
10:30 — 12:30 Obesidade, Síndrome 

Metabólica e Diabetes Mellitus: 
critérios diagnósticos, princípios 

patogenéticos. 

Teórica Profa. Helena Schmid 
Segunda -feira: 

05/03/12 

8:15 —10:15 Atividade prática Prática Profa Julia Pereira Lima 
10:30 — 12:30 Importância da 

nutrição na manutenção da Saúde; 
composição e classificação dos 

alimentos. Absorção e 
processamento dos alimentos. Gasto 

energético e necessidades 
nutricionais. 

Tratamento da obesidade Teórica Profa. Helena Schmid 
Quarta - feira: 

07/03/12 
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• 
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9:30 - 10:30 Avaluaçao do controle 
metabólico no Diabetes 

Teórica Profa. Helena Schmid 
10:45 - 12:30 
Complicações Crônicas - achados 
clínicos e laboratoriais, evolução 

Teórica Profa. Helena Schmid 
Segunda - feira: 

12/03/12 

8:15- 10:15 Atividade Prática Prática Prof. Airton Golbert 
10:30 - 12:30 Tratamento do 

Diabetes Mellitus tipo 2 Teórica Profa. Helena Schmid 
Quarta - feira: 

14/03/12 

8:15 - 9:15 - Diabetes Mellitus: 
peculiaridades do tratamento no DM 

tipo I 
Teórica Prof Airton Golbert 

9:30 - 10:45 Caso clínico Teórico 1 
Teórica Profa. Carolina Leães 

11:00 - 12:15 Caso clínico teórico 2 
Teórica Prof Airton Golbert 

Segunda - feira: 
19/03/12 

8:15 - 10:15 Atividade Prática Prática Prof Julia Pereira Lima 
10:30 - 11:15 Tireóide - Avaliação 

funcional em Endocrinologia Teórica Profa. Erika Meyer 
11:30- 12:30 Tireóide: Exames 

laboratoriais, métodos de imagem. 

Teórica Profa. Erika Meyer 
Quarta - feira: 

21/03/12 

9:30 - 10:45 Caso clinico Teórico 3 Teórica Prof a Carolina Leães 
11:00 - 12:30 Hipotireoidismo: 
congênito e adquirido - critérios 

diagnósticos e rastreamento, 
princípios terapêuticos Teórica Profa Julia Pereira Lima 

Segunda - feira 
26/03/12 

8:15 - 10:15 Atividade Prática Prática Prof. Airton Golbert 
10:30 -11:15 Tireotoxicose: 

Critérios diagnósticos Teórica Prof Airton Golbert 
11:15 - 12:30 Tireotoxicose: 

diagnóstico etiológico Princípios 
terapêuticos. Teórica Profa Erika Meyer 

Quarta - feira: 
28/03/12 

08: 15 - 10:15 Nódulos de tireóide 

Teórica Prof Airton Golbert 
10:30 - 12:00 la Avaliação Teórica 

Teórica Prof Airton Golbert 
Segunda - feira: 

02/04/12 
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8:15 — 10:15 - Atividade pratica 

Prática Profa. Julia Pereira Lima 
10:30 — 12:30 Neuroendocrinologia: 
adenomas hipofisários, classificação 
anatômica e funcional, prevalência, 

síndromes clínicas e métodos 
diagnósticos. 

Teórica Profa Carolina Leães 
Quarta - feira: 

04/04/12 

9:30 - 10:45 Caso clínico teórico 4 
Teórica Profa. Carolina Leães 

11:00 — 12:30 Desenvolvimento 
estatural e puberdade (normal e 

patológico) 

Teórica Profa Julia Pereira Lima 
Segunda - feira: 

09/04/12 

8:15 — 10:15 Atividade prática Prática Prof. Airton Golbert 
10:30 — 11:45 Caso Clínico teórico 5 

Teórica Profa Helena Schmid 
Quarta - feira: 

11/04/12 

08:15 - 09:30 Osteoporose e 
osteopenia: critérios diagnósticos, 

etiologia. 

Teórica Profa Julia Pereira 

09:45 - 11:00 Osteoporose e 
osteopenia: princípios terapêuticos 

Teórica Profa Julia Pereira 

11:00 — 12:30 Caso clínico teórico 6 Téorica Profa Helena Schmid 

Segunda -feira: 
16/04/12 

8:15 -10:15 Atividade prática Prática Profa. Julia Pereira Lima 
10:30 - 12:30 — Insuficiência Supra- 
renal: hiperplasia congênita, doença 

de Addison, pós-uso de 
glicocorticóides. Manifestações 
clínicas e testes diagnósticos. 

Teórica Profa Helena Schmid 

Quarta-feira: 
18/04/12 

9:30 -12:00 Preparo das fichas 
clínicas e Entrega das fichas clínicas 

na Secretaria 

Teórica Prof Airton Golbert 

Segunda -feira: 
23/04/12 

10:00 Avaliação Teórica Teórica Profa Julia Pereira Lima 
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Segunda -feira: 
07/05/12 

8:30 — 10:00h Metabolismo 
intermediário — conceitos gerais 

Teórica 

Profa. Helena Schmid 
10:15 h - 12:00 Fisiopatologia do 
Diabetes. Ceto-acidose diabética 

Teórica 

Profa. Helena Schmid 
Quarta-feira: 

09/05/12 

8:15 - 10:15 
Diabetes Mellitus: classificação 
Diabetes Mellitus Gestacional 

Teórica Prof. Airton Golbert 
10:30 — 12:30 Obesidade, Síndrome 

Metabólica e Diabetes Mellitus: 
critérios diagnósticos, princípios 

patogenéricos. 

Teórica 

Profa. Helena Schmid 
Segunda -feira: 

14/05/12 

8:15 — 10:15 Atividade prática Prática 
Prof. Airton Golbert 

10:30 — 12:30 Importância da 
nutrição na manutenção da Saúde; 

composição e classificação dos 
alimentos. Gasto energético e 

necessidades nutricionais. 
Tratamento da Obesidade 

Teórica 

Profa. Helena Schmid 
Quarta - feira: 

16/05/12 

9:30 — 10:15 Avaliação do controle 
metabólico no Diabetes 

Teórica 

Profa. Helena Schmid 
10:30 —12:30 
Complicações Crônicas — achados 
clínicos e laboratoriais, evolução Teórica Profa. Helena Schmid 

Segunda - feira: 
21/05/12 

8:15 — 10:15 Atividade Prática - Prática 
Prof Airton Golbert 

10:30 - 12:30 Tratamento do 
Diabetes Mellitus tipo 2 

Teórica 
Profa. Helena Schmid 

Quarta - feira: 
23/05/12 

8:15 — 9:30 - Diabetes Mellitus: 
peculiaridades do tratamento no DM 

tipo 1 

Teórica 

Prof Airton Golbert 
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09:45 — 11:45 Caso clinico ícone° 
1 

leonca 

Profa Carolina Leães 
Segunda- feira: 

28/05/12 

8:15 — 10:15 Atividade Prática Prática Profa. Julia Pereira Lima 
10:30 — 11:15 Tireóide - Avaliação 

funcional em Endocrinologia 
Teórica 

Profa. Erika Meyer 
11:15 — 12:15 Tireóide: Exames 

laboratoriais, métodos de imagem. 
Teórica 

Profa. Erika Meyer 
Quarta - feira: 

30/05/12 

10:30 -11:15 Tireotoxicose: 
Critérios diagnósticos - 

Teórica 

Prof Airton Golbert 
11:15 — 12:00 Tireotoxicose: 

diagnóstico etiológico Princípios 
terapêuticos. 

Teórica 

Prof Airton Golbert 
Segunda - feira 

04/06/12 

8:15 - 10:15 Atividade prática Prática 

ProfJulia Pereira Lima 
10:30 — 12:30 Hipotireoidismo: 
congênito e adquirido - critérios 

diagnósticos e rastreamento, 
princípios terapêuticos Teórica Profa Julia Pereira Lima 

Quarta - feira: 
06/06/12 

9:30 - 10:30 Nódulos de tireóide Teórica 

Prof. Airton Golbert 
11: 00 — 12:15 1° Avaliação Teórica Teórica 

Prof Airton Golbert 
Segunda - feira: 

11/06/12 

8:15 — 10:15 - Atividade prática Prática Profa Julia Pereira 
Lima 

10:30 — 12:00 Neuroendocrinologia: 
adenomas hipofisários, classificação 
anatômica e funcional, prevalência, 

síndromes clínicas e métodos 
diagnósticos. 

Teórica 

Profa Julia Pereira Lima 
Quarta - feira: 

13/06/12 

8:15 - 09:15 Caso clínico teórico 2 Teórica 

ProfJulia Pereira Lima 

9:30 - 10:30 Caso clínico teórico 3 Teórica 

Profa Julia Pereira Lima 
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10:45 — 12:15 Desenvolvimento 
estatura] e puberdade (normal e 
patológico) 

I eonca 

Profa Julia Pereira Lima 
Segunda - feira: 

18/06/12 

8:15 — 10:15 Atividade prática Prática Prof. Airton Golbert 

10:30 — 12:30 Insuficiência Supra- 
renal: hiperplasia congênita, doença 

de Addison, pós-uso de 
glicocorticóides. Manifestações 
clinicas e testes diagnósticos. 

Teórica 

Profa. Erika Meyer 
Quarta - feira: 

20/06/12 

9:30 — 10:45 Caso clínico teórico 4 Teórica 

Prof Airton Golbert 
10:45 — 1210 Caso Clínico teórico 5 Teórica 

Prof Airton Golbert 
Segunda - feira: 

25/06/12 

8:15 — 10:15 Atividade prática Prática 
Prof. Airton Golbert 

10:30 - 11:45 Caso clínico teórico 6 Teórica 

Prof Airton Golbert 
Quarta-feira: 

27/06/12 
08:00 - 09:00 Osteoporose e 

osteopenia: critérios diagnósticos, 
etiologia. 

Teórica 

Prof. Julia Pereira Lima 
09:00 — 10:00 - Osteoporose e 

osteopenia: princípios terapêuticos; 
prevenção 

Teórica 

Prof. Julia Pereira Lima 

Segunda - feira: 
02/07/12 

8:15 — 10:15 - Atividade prática Prática 

Profa Carolina Leães 
Preparo e entrega das fichas clínicas 

na Secretaria até as 12:00h 
Teórica 

Quarta-feira: 
04/07/12 

2a Avaliação Teórica Prof Airton Golbert 
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Reuniões do Serviço de Endocrinologia 

Os professores, médicos residentes, doutorandos e monitores reúnem-se às sextas-feiras, das 10:30 ás 
11:30 horas na sala de aula no 3, Policlínica Santa Clara, para discutir casos apresentados pelos 
médicos residentes bem como assuntos de interesse em Endocrinologia. Os alunos são bem-vindos. 
Escala dos Profs que organizarão as reuniões de 6as feiras: 
Março — Profa Julia Pereira Lima 
Abril - Prof Airton Golbert 
Maio — Profa Helena Schmid 
Junho — Profa Julia Pereira Lima 
Julho - Prof Airton Golbert 
Agosto — Profa Helena Schmid 
Setembro — Profa Julia Pereira Lima 
Outubro - Prof Airton Golbert 
Novembro — Profa Helena Schmid 
Dezembro - Profa Julia Pereira Lima 

CASO CLINICO - 1 

Identificação: 
AE, 13 anos, feminina, branca, solteira, estudante, natural de Porto Alegre, procedente de Taquara 

Queixa Principal: náuseas, vômitos, boca seca. 

História da Doença Atual: 
Paciente há 10 dias iniciou com polidipsia, penúria, polifagia, cansaço, emagrecimento. Um dia após o 
início destes sintomas relatou visão turva. Há 24 horas com náuseas e vômitos. 

Revisão de Sistemas: 
Refere perda de aproximadamente 6 kg de peso corporal nas últimas tres semanas. 
Nega dor, hipertermia, tosse, expectoração, coriza, gota pós-nasal. 
Sem disúria ou polaciúria 
Hábito intestinal inalterado. 
Nega alterações de pele. 
Nega fumo, uso de álcool ou drogas. 

História Pregressa: 
Doenças próprias da infância. 

História Familiar: 
Tio paterno com diabetes mellitus. 

Exame Físico: 
Peso: 33 Kg (abaixo do percentil 3) Altura: 160cm 
Pressão Arterial: 110/80 mmHg 	Pulso radial: 100 bpm 
Sinais Vitais: temperatura axilar: 36 °C, frequência respiratória: 32 movimentos respiratórios por minuto. 
Paciente em regular estado geral, emagrecida, turgor cutâneo diminuído, mucosas ressequidas e 
coradas, lúcida, orientada no tempo e no espaço. 
Mamas: Tanner III 
Genitais: pelos pubianos Tanner III 
Demais aspectos do exame físico sem alterações. 

CASO CLINICO -2 

Identificação: 
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J.R.S., 56 anos, branco, masculino, motorista de caminhão, natural deEstrela e procedente de Porto 
Alegre. 

Queixa principal: sede excessiva, perda de peso. 

História da doença atual: 
Paciente refere aumento progressivo de peso desde os vinte anos de idade, ocasião em que passou a 
trabalhar como motorista. Nos últimos dois meses vem notando poliúria, noctúria (5-10x), polidipsia, 
polifagia e perda de peso. É tabagista desde os 20 anos, de 20-40 cigarros por dia. Diz ter colesterol 
elevado há dois anos. É hipertenso desde os 30 anos, sem tratamento adequado. 

Revisão dos sistemas: 
Perda de peso: 3kg em 1 mês, sem dieta. 
Baixa acuidade visual para longe. 
Usa óculos (-8,5 dioptrias em ambos olhos). 
Dor precordial eventualmente, aos esforços. 
Tosse seca diariamente, especialmente pela manhã. 
Nega náuseas ou vômitos, nega dor abdominal. 
Noctúria 5-10x, poliúria, nega disúria, hematúria ou polaciúria. Nega infecção urinária de repetição. 
Claudicação intermitente para 100 metros. 
Nega parestesias em membros inferiores. 
História pregressa: 
"Bypass" fémuro-popliteo direito em 1992. 
Apendicectomia em 1984. 
Hipertensão arterial desde os 30 anos. 

História Familiar: 
Vários familiares obesos, hipertensos e portadores de diabetes mellitus 
Nega bócio na família. 

Exame Físico: 
Peso: 93,4 Kg Altura: 1m74cm Pulso radial: 72 bpm Temperatura axilar 36,5°C 
TA: deitado: 190/90 mmHg, sentado: 185/90 mmHg, em pé: 185/92mmHg. 
Bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço, coerente, hidratado, corado. 
Pele: lisa, úmida, temperatura e turgor normais. Sem tremores de extremidades. 
Tireóide palpável e normal. 
Olhos: sem proptose, sem edema periorbitário, sem irritação conjuntival, sem restrição dos movimentos 
oculares, sem nistagmo. 
Sem linfonadomegalias. 
Ausculta cardíaca: ritmo regular, 2 tempos, segunda bulha hiperfonética, sem sopros. 
Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular uniforme, sem ruídos adventícios. 
Abdomen: depressível, indolor, sem organomegalias, timpânico, ruídos hidro-aéreos presentes. 
índice cintura/quadril = 1.3 
Intertrigo micótico no sulco mamário bilateralmente e sob a prega abdominal. 
Membros inferiores: sem edema. Pés: sem lesões, sem calosidades. 
Unhas: sem onicólise sub-ungueal. 
Sensibilidade vibratória normal, simétrica. Reflexos patelar e aquileu: vivos e simétricos. 
Fundo de olho: microaneudsmas, hemorragias e exsudatos duros em ambos os olhos. Não há evidência 
de proliferação vascular, nem de edema de papila. 

Pulsos: Direito Esquerdo 
femorais 3+/4+ 3+/4+ 
tibiais posteriores 2+/4+ 3+/4+ 
pediosos 2+/4+ 3+/4+ 
radiais 4+/4+ 4+14+ 

CASO CLÍNICO -3 
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Identificação: 
M.L.F., 42 anos, feminina, branca, casada, do lar, natural de Alegrete, procedente de Porto Alegre 

Queixa Principal: emagrecimento 

História da Doença Atual: Vem avaliar emagrecimento. Há um ano vem referindo perda de peso de 
aproximadamente 16 kg, apesar do apetite estar normal. Relata calor excessivo e aumento da sudorese, 
cansaço aos esforços, fraqueza, inquietude e nervosismo, dificuldade em conciliar o sono, palpitações. 

Revisão dos Sistemas: acuidade visual normal. Sem diplopia. Nega dor torácica em repouso ou aos 
esforços. Não refere febre, tosse, expectoração pont:iria, polidipsia, outras queixas urinárias. Há aumento 
do número das evacuações diárias (2 a 3 vezes), sem haver diarréia. Menstruações irregulares (a 
intervalos variados, de até 60 dias) com fluxo diminuído. 

História Médica Pregressa: apendicectomia na infância 

História Familiar: tia materna com problema de tireóide e com olhos saltados. Tem 2 filhos, de 15 e 18 
anos sadios. 

Perfil Psico-Social: nega uso de álcool e fumo. É dona de casa, em situação familiar estável, sem 
problemas importantes no momento. Relaciona o início do quadro com o falecimento do pai, devido a um 
acidente automobilístico. 

Exame Físico: 
Altura: 155cm 	Peso: 46Kg 
PA: 130/80 mmHg 	FC: 116 bpm, regulares Temperatura axilar: 36.5 °C 
Bom estado geral, lúcida e coerente 
Olhos: retração palpebral superior. Sem edema palpebral, e sem sinais de hiperemia conjuntival. 
Mobilidade dos globos oculares é normal, sem diplopia. 
Pele: úmida e quente. Eritema nas palmas das mãos. Aranhas vasculares na parte anterior do tórax e 
nos braços 
Mucosas: coradas 
Pescoço: tireóide com aumento difuso, 40 g aproximadamente, com sopro nos poios superiores. 
Ausência de adenopatias cervicais. Ausência de frémito sob a tireóide. 
Aparelho cardiovascular: RR, 27,"click" mesosistólico, bulhas normofonéticas 
Pulmões: limpos, com murmúrio vesicular uniformemente distribuído 
Abdomen: ruídos hidro-aéreos presentes, plano, normotenso, indolor, sem massas ou megalias 
palpáveis. 
Extremidades: sem edemas, pulsos palpáveis, reflexos profundos hiperativos, tremor fino de dedos. 
Oftalmometria: distância interocular: 101mm; OD: 22mm; OE: 18mm 

CASO CLÍNICO 4 

Identificação: AR.L., 36 anos, feminina, branca, casada, comerciante, natural e procedente de Porto 
Alegre. 

Queixa Principal: Dor em região cervical. 

História da Doença Atual: Há 1 mes iniciou com dor em região cervical irradiada para o ângulo da 
mandíbula e região inferior ao lóbulo da orelha direita, palpitações e sudorese excessiva. 
Simultâneamente notou aparecimento de nódulo cervical à esquerda. 

No momento apresenta-se agitada e refere retorno da dor cervical de intensidade leve. No 
período, a temperatura axilar máxima observada foi de 37,5 C. 
História Médica Pregressa: Caxumba e sarampo na infância . Relata duas cesarianas sem 
intercorrências obstétricas. 
Hábitos: Tabagista desde os 26 anos até o presente momento ( 10 cig./dia ). 
História Familiar: Mãe com 60 anos, história de doença de Graves há 20 anos. Pai com 64 anos, higido. 
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Revisão dos Sistemas: 
Aparelho Genitourinário: Menarca aos 14 anos . Primeira relação sexual aos 18 anos. Faz uso de 
anticoncepcionais orais desde os 24 anos. Tem ciclos menstruais de 28 em 28 dias. Gesta 2; Para 2 
Ap. Gastrointestinal: Hábito intestinal diário. 

EXAME FÍSICO: 
Paciente em Bom Estado Geral, eupnéica .acianotica, anictérica, mucosas úmidas e coradas. 
Peso.  64 8009. Altura: 160 cm. 
Sinais vitais: FC: 102 bpm. 	FR: 18 mpm 

Temp. axilar 37,0 C PA: 120 / 80 mmHg. 
Pele e fâneros: Pele macia e eutérmica. Tempode enchimento capilar normal. 
Linfonodos: Sem adenopatias periféricas palpáveis. 
Região cervical anterior: ausência de rubor e/ou calor. 
Tireóide: bócio difuso, pequeno, consistência muito aumentada, doloroso à palpação. 
Ausculta cardíaca: ritmo regular em 2 tempos. 
Ausculta pulmonar: murmúrio vesicular regularmente distribuido e sem ruidos adventícios. 

CASO CLÍNICO 5 

Identificação: AP, 50 anos, preta, solteira, natural de Camaguã, procedente de Porto Alegre, dona de 
casa. 

Queixa Principal: "Cansaço" importante nos últimos meses. 

História da Doença Atual: A paciente relata história de cansaço importante de início nos últimos meses, 
associado a astenia, anorexia, edema em face e Msls, tontura e raciocínio lento. Refere que sente muito 
frio, além de suar pouco. Sem uso de medicações no momento. 
História Patológica Pregressa: Afirma ser hipertensa. Refere internação em 1996 (não tem certeza) por 
aumento de PA. 
Relata 3 cesarias prévias sem intercorrências obstétricas . História de abortamento espontâneo há 13 
anos com hemorragia importante. 
Hábitos: Nega tabagismo, etilismo ou uso de outras drogas. 
História Familiar: Pai falecido aos 43 anos por acidente automobilístico. Mãe falecida aos 67 anos por 
AVC. Um irmão de 61 anos é hipertenso. Os três filhos são saudáveis. 
História Psicossocial: Vive com os três filhos, baixo nível sócio-cultural. 
Revisão dos Sistemas: 
Pele: Pele seca, descamativa. 
Ap CV: Refere ser hipertensa (não sabe há quanto tempo). 
Ap Gastrointestinal: anorexia, náuseas e constipação. 
Ap Genitourinário: Menopausa aos 37 anos. Nega uso de terapia de reposição hormonal. Nega 
sangramento vaginal e fogachos. Refere ressecamento vaginal e diminuição da libido. Sem relações 
sexuais há 6 anos. Não faz revisão ginecológica há 22 anos. 
Ap Musculoesquelético: edema em Msls. 
Sistema Endócrino: Refere queda de cabelos e madarose, demais queixas vide HDA. 
Demais Sistemas: sp. 

Exame Físico: 
Paciente em REG, bradpsiquica, astênica, comportamento apático, comunicação não adequada. Não 
consegue sentar-se sem ajuda, apirética, eupnéica, acianótica, anictérica, mucosas úmidas e 
descoradas. 
PA: 180/120mm/Hg. 
FC: 72bpm. 
FR: 24ipm. 
T: 36,4 
Pele e fâneros: Normocorada, fria, seca, descamativa, higienizada, turgor cutâneo preservado, pequeno 
ferimento em hálux do pé direito. Presença de madarose. Ausência de pêlos axilares e pubianos. 
Rede venosa: Pouco visível. 
Face: Mixedematosa. 
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Olhos, nariz, ouvido, cav. oral: sp. 
Arcada dentária: Dentes sépticos, uso de prótese em arcada dentária superior. 
Pescoço: Tireóide palpável, sem bócio. 
AP: Tórax simétrico, sem abaulamentos ou retrações. Boa expansibilidade. Som claro. MV bem 
distribuído sem ruídos adventícios. 
ACV: Pulsos carotideos normais e simétricos, não palpo ictus, RR, 2T, bulhas normofonéticas. 
ABD: Obeso, simétrico, sem dor à palpação, sem visceromegalias. RHA presentes. 
Genitália: Escassos pêlos pubianos, mucosa vaginal fina e friável. 
Membros: Edema em Msls ++/4, pulsos palpáveis e simétricos. 

CASO CLÍNICO 6 

TJSD, fem, branca, 40 anos, procedente de Caxias do Sul 

QP:aumento de peso, cansaço, amenorréia 

HDA: Paciente sabia-se portadora de diabete melito e hipertensão arterial sistêmica há 10 
anos. Desde então usava dieta com restrição de sal e para diabete, além de anti-hipertensivos. 
Referia crises de palpitações e um diagnóstico de "arritmia cardíaca". Fora tireoidectomizada 
há 11 anos por "Bócio" (Trazia laudo Anatomo-Patológico) - Abandonara Reposição Hormonal 
há vários meses . Tabagista , fumava em média 10 cig./dia , há 30 anos. Há 1 ano não 
menstruava (até então ciclos regulares) . Constipada crônica , usava laxantes em doses 
grandes para evacuar. Há 4 anos, começou a notar aumento nos pelos corporais , vermelhidão 
no rosto, "cicatrização difícil ". No último ano , vinha obseervando fraqueza muscular 
progressiva , (dificuldade para subir degraus, fadigabilidade fácil). Com o agravamento dos 
sintomas, procurou auxílio médico sendo encaminhada a Porto Alegre já que uma tomografia 
computadorizada de abdômen sugeriu hipertrofia bilateral das adrenais, sendo lhe indicada 
adrenalectomia bilateral. 

Exame Físico: 
Altura: 1,59 m. 	 PA: 170/110 
Peso : 75 Kg. 
Obesidade Centrípeta 
Bom Estado Geral 
Pele fina 
Mucosas úmidas e coradas 
Giba; Face Pletórica. 
Hirsutismo em mento e linha alba 
Equimoses nos braços 
Ausc cardíaca: 80 bpm, regulares, 2 tempos, 2a  bulha hiperfonética no foco aártico 
Abdomen: globoso. Sem organomegalias Estrias Purpúreas 
Hipotrofia Muscular Proximal  li— 
Fraqueza Muscular Proximal 
Edema Msls +/4 	 õ N,}2,  

YO n 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013

