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pD1 - ADRENAlECtOMIA EM pACIENtE COM HIpERAlDOStERONISMO pRIMáRIO E HIpERtENSÃO 
ARtERIAl DE FáCIl CONtROlE VISANDO REDUÇÃO DE RISCO CARDIOVASCUlAR

Correa gC 1; Nardin Dg 1; Colombo g 1; Rigon aF 2; marques CP 2; Ronsoni Fm 1

1 Serviço de Endocrinologia e Metabologia Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago 
2 Residência de Medicina Interna Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago 

Introdução: Hiperaldosteronismo primário (HAP) é uma síndrome decorrente do aumento da 
secreção autônoma de aldosterona pela glândula adrenal, independente do controle da renina, 
sendo classicamente caracterizada por hipertensão arterial sistêmica (HAS) e hipocalemia. Causada 
por adenoma ou hiperplasia adrenal, uni ou bilateral, presente em mais de 10% dos pacientes 
hipertensos, mais prevalente em pacientes com hipertensão refratária. 
Relato do caso: Feminino, 64 anos, é encaminhada para avaliação de incidentaloma adrenal, 
em acompanhamento para dislipidemia e HAS. Mantinha-se com HAS controlada apenas com 
anlodipina 5mg ao dia. Sem alterações ao exame físico. Avaliação laboratorial: K 4,3 mEq/l (valor 
de referência [VR] 3,3-5,1), atividade da renina 0,37ng/ml/hora(VR 2,5-8,0), aldosterona 75,6 
ng/dl (deitado VR 1,0-10,5), relação aldosterona/ atividade da renina plasmática 204,32 (VR até 
23,6), Teste da Postura: aldosterona: 66,7ng/dl, aldosterona após estímulo (em pé): 49,1 ng/
dl. Após infusão intravenosa de solução salina isotônica (2L em 2hs), a aldosterona manteve-se 
elevada em 20,75 ng/dL, confirmando o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário (HAP). 
Foram excluídos hipercortisolismo e feocromocitoma. Tomografia de abdome revelou adenoma 
de suprarrenal direita com 1,5cm. Após teste de screening com relação aldosterona/renina 
plasmática positiva, teste confirmatório com pós-salina positivo e teste da postura para diferenciar 
andenoma produtor de aldosterona de hiperplasia adrenal idiopática, concluindo-se diagnóstico 
de hiperaldosteronismo primário por adenoma suprarrenal à direita. Paciente posteriormente 
encaminhada para adrenalectomia. 
Discussão: Na literatura, existem poucos casos relatados de pacientes com hiperaldosteronismo 
e normotensos. No caso relatado, apesar da hipertensão, o controle se fazia com anti 
hipertensivo em dose baixa. Pacientes com HAP apresentam maior morbidade e mortalidade 
cardiovascular quando comparados a pacientes com hipertensão essencial (primária). Efeitos 
adversos da aldosterona em excesso sobre a função cardíaca, como a hipertrofia do ventrículo 
esquerdo e redução de função diastólica, foram encontrados em indivíduos normotensos com 
hiperaldosteronismo. A longo prazo, a adrenalectomia é eficaz na redução da massa ventricular e 
este efeito é parcialmente independente da variação da pressão sanguínea. Justifica-se, portanto, 
no caso descrito, a realização da adrenalectomia, em paciente com lesão única e testes sugestivos 
de HAP por adenoma, mesmo com níveis pressóricos controlados.

PALAVRAS-CHAVE: hiperladosteronismo primário; adrenalectomia; redução de risco cardiovascular

ADRENAl E HIpERtENSÃO
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pD2 - ANálISE COMpARAtIVA DA EStEROIDOGÊNESE ADRENAl AVAlIADA pOR DIFERENtES 
MÉtODOS MORFOMÉtRICOS E FUNCIONAIS EM UM MODElO EXpERIMENtAl

Weidmann Ra 1; Crespigio, J 2; mazzuco Tl 3 

1 Curso de Graduação em Medicina, PIBIC/CNPq/UEL,Universidade Estadual de Londrina
2 Programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, UEL
3 Disciplina de Endocrinologia, Depto Clínica Médica, UEL 

Introdução: A função do córtex adrenal pode ser avaliada através de diferentes parâmetros morfo-
funcionais em modelos animais. O modelo experimental de caquexia neoplásica desencadeia 
respostas metabólicas e inflamatórias que podem alterar a esteroidogênese adrenal. Este trabalho 
teve por objetivo comparar métodos de avaliação morfológica, histológica e molecular com o 
teste hormonal de estímulo adrenal em ratos saudáveis ou portadores de tumor. 
Material e métodos: Ratos Wistar controle ou inoculados com células do carcinossarcoma Walker-256 
foram submetidos ao teste de estímulo com ACTH(1-24) antes do sacrifício, seguido de remoção 
das adrenais para processamento histopatológico e/ou extração de RNA. Foi realizada dosagem 
de corticosterona plasmática. As glândulas adrenais foram submetidas a cortes histológicos para 
aferição da espessura do córtex em microscópico óptico e estudo imunoistoquímico, utilizando 
o anticorpo primário anti-3-beta-hidroxi-esteróide desidrogenase tipo I (3ßHSD) de rato, com 
quantificação digital da imunoexpressão. Foi realizado o estudo molecular por RT-PCR semi-
quantitativa para o gene 3ßHSD. As aferições do peso glandular e a espessura do córtex foram 
correlacionadas com a quantificação da 3ßHSD por imunomarcação da proteína e por expressão 
de RNAm, através do método de Pearson. A hipótese de igualdade de médias foi verificada por 
meio de analise de variância (ANOVA). O nível de significância foi considerado como p< 5%. 
Resultados: A corticosterona estimulada por ACTH esteve reduzida em no grupo tumor em relação 
ao grupo controle (126.7 vs 193.3 ng/mL, respectivamente; p<0.01). A expressão adrenal do gene 
3ßHSD foi significativamente reduzida em 34% no grupo tumor, e a imunomarcação da 3ßHSD 
reduzida em 3 vezes, especialmente nas camadas fascicular e glomerulosa. A espessura do córtex 
e os pesos absoluto e relativo da adrenal estiveram significativamente reduzidos nos ratos com 
caquexia neoplásica. 
Conclusão: Os parâmetros relacionados à expressão da proteína e do gene da 3ßHSD (uma enzima 
chave na esteroidogênese adrenal) estão diretamente correlacionados com o teste funcional de 
estímulo com ACTH. Contudo, a fraca correlação dos parâmetros de histo-morfométricos avaliados 
demonstra que a interpretação isolada destes não permite a avaliação da atividade córtico-adrenal 
na vigência de uma doença sistêmica com influência sobre o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.

PALAVRAS-CHAVE: adrenal; esteroidogênese; modelo experimental
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pD3 - CARCINOMA ADRENAl COM HIpERCORtISOlISMO SUBClÍNICO E ADENOMA ADRENAl 
CONtRAlAtERAl

Petry C 1; Valentini RB 2; Schwerz JC 2; Felden C 2; macedo Bm 2; apolinario eC 2; schreiber T 2; 
michels ml2 ; leães Cgs 2 

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
2  uFCsPa

Os carcinomas adrenais são tumores raros e altamente agressivos. Paciente de 30 anos, previamente 
hígida, apresentando dor em região lombar esquerda, constante e sem irradiação associada a 
aumento do volume abdominal. Negava perda de peso, alteração pressórica e glicêmica ou sinais 
de virilização e mantinha ciclos menstruais regulares. Investigação tomográfica mostrou lesão 
abdominal expansiva com 14,5x11x19 cm, rechaçando baço e rim esquerdo, com compressão de 
estruturas vasculares. Exames laboratoriais mostraram elevação de SDHEA, cortisolúria de 24h e 
do cortisol à meia-noite, além de ausência de supressão do cortisol pós 1mg de dexametasona. 
Níveis de ACTH, relação renina-aldosterona, catecolaminas e metanefrinas urinárias e eletrólitos 
dentro da normalidade. Cintilografia óssea e tomografias de tórax e abdômen sem evidências 
de metástase. Foi submetida à adrenalectomia com nefrectomia esquerda, histologia confirmou 
carcinoma adrenocortical, com invasão capsular e vascular, escore de Weiss de 5 e Ki67 de 30%, 
com parênquima renal livre de doença. Seguimento pós-operatório mostrou normalização do 
hipercortisolismo e do SDHEA, e avaliação por imagem evidenciou lesão na adrenal contralateral 
compatível com adenoma. Em tumores adrenais maiores que 5 cm e que apresentam 
hipercortisolismo ou hiperandrogenismo, a possibilidade de carcinoma adrenocortical deve 
sempre ser considerada.

PALAVRAS-CHAVE: Carcinoma adrenal; Hipercortisolismo
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pD4 - MUtAÇÕES GERMINAtIVAS NO GENE ARMC5, HERDADAS DE FORMA AUtOSSÔMICA 
DOMINANtE, SÃO UMA CAUSA FREQUENtE DE HIpERplASIA ADRENAl MACRONODUlAR 
pRIMáRIA

alencar ga 1; lerario am 1; Nishi mY 1; mariani BmP 1; almeida mQ 1; Tremblay J 2; Hamet P 2; 
Bourdeau i 2; Zerbini mCN 3; Pereira maa 1; gomes gC 4; Rocha ms 4; Chambo, Jl 5; lacroix a 2; 
mendonca BB 1; Fragoso MCBV 1

1 Unidade de Suprarrenal, Disciplina de Endocrinologia e Metabologia, Laboratório de Hormônios e 
Genética Molecular LIM42, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
2 Département de Médecine, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
3 Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
4 Departamento de Radiologia, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
5 Disciplina de Urologia, Departamento de Cirurgia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Introdução: A hiperplasia adrenal macronodular primária (PMAH), previamente conhecida como 
hiperplasia adrenal macronodular independente de ACTH (AIMAH), é uma causa rara de síndrome 
de Cushing. Até recentemente, sua etiologia genética era desconhecida. Objetivos: Fundamentado 
no estudo da maior família já diagnosticada com PMAH, buscou-se mapear o gene responsável pela 
doença e caracterizar seus aspectos clínicos, laboratoriais e radiológicos. Métodos: Inicialmente, 
foram avaliados 47 indivíduos pertencentes a uma família com PMAH. Em seguida, realizou-se um 
estudo de ligação genética em escala genômica utilizando SNPs e o sequenciamento completo do 
exoma de alguns membros da família. Outros 29 pacientes com PMAH e 125 indivíduos controle 
foram ainda estudados para a validação dos achados. Resultados: Três regiões genômicas suspeitas 
(16p11.2, 16q13 e 16q21) foram inicialmente delimitadas pelo estudo de ligação genética. Em 
seguida, após o sequenciamento completo do exoma, foi identificada uma mutação germinativa 
em heterozigose (p.Leu365Pro) no gene armadillo repeat containing 5 (ARMC5) (locus 16p11.2). 
A mutação foi confirmada por sequenciamento convencional em todos os 16 membros da 
família afetados e foi considerada deletéria por diferentes métodos de predição in silico. Análises 
moleculares subsequentes demonstraram ainda a presença de mutações somáticas no ARMC5 no 
tecido adrenal hiperplasiado. Essa inativação bialélica do gene sugere que o mesmo desempenhe 
o papel de supressor tumoral, em concordância com os dados publicados recentemente por Assié 
et al. (1). Outras sete mutações germinativas no gene ARMC5 foram também identificadas em 
24% (5/21) dos pacientes com a forma aparentemente esporádica da doença e em outras duas 
famílias com PMAH. Demonstrou-se que a doença era herdada de forma autossômica dominante, 
com uma penetrância incompleta e expressividade variável. O teste de supressão noturna com 
1 mg de dexametasona via oral à meia-noite mostrou ser o exame laboratorial de escolha para 
o diagnóstico precoce da PMAH. Cerca de 38% (6/16) dos pacientes afetados apresentavam 
alterações radiológicas em somente uma das adrenais, demonstrando que o acometimento 
adrenal bilateral não é obrigatório na doença. Conclusão: Mutações germinativas no gene ARMC5, 
herdadas de forma autossômica dominante, são uma causa frequente de PMAH familial. 
(1) Assié G et al. N Engl J Med. 2013;369(22):2105-14.

PALAVRAS-CHAVE: Hiperplasia adrenal macronodular primária (PMAH); Gene ARMC5; Hiperplasia 
adrenal macronodular independente de aCTH
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pD5 - ANálISE DA COMpOSIÇÃO DA plACA AtEROSClERÓtICA ARtERIAl CORONARIANA EM 
pACIENtES COM SÍNDROME MEtABÓlICA REAlIZADA pElO UltRA-SOM INtRACORONARIANO 
COM RADIOFREQUÊNCIA, E SUA RElAÇÃO COM DIABEtES MElIItUS tIpO 2

Bonamichi, BDsF 1; Berbel aCNC 2; santos, RB 3; scalissi Nm 4; mariani J 4; salles JeN 4

1 irmandade santa Casa de misericórdia de são Paulo 
2 INCOR - Instituto do Coração
3 irmandade santa Casa de são Paulo
4 irmandade santa Casa de misericórdia de são Paulo

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus ( DM ) está associado ao risco aumentado de doenças 
cardiovasculares por apresentar alterações na reserva de fluxo coronariano a nível microcirculatório. 
A Síndrome Metabólica (SM) é diagnosticada pela associação de fatores de riscos metabólicos para 
o DM e doença cardiovascular, como obesidade, dislipidemia e hipertensão, apresentando grande 
impacto na doença arterial coronariana ( DAC ). Apresenta-se de suma importância estudos que 
relatem não só a prevalência da doença aterosclerótica nesses pacientes, mas sua relação com a 
presença do DM, a composição e propensão à instabilização da placa aterosclerótica. 
OBJETIVO: Analisar a composição da placa aterosclerótica arterial coronariana em pacientes com 
DM e sua relação com a SM através do ultrassom intracoronariano com radiofrequência.
MÉTODO: Estudo observacional transversal, com 30 pacientes com SM, sendo 15 pacientes com 
DM e 15 pacientes sem DM, com indicação clínica para cineangiocoronariografia. Foi utilizado 
para avaliação da composição da placa aterosclerótica um catéter de USIC de 40 MHz utilizando 
o software iMap®. RESULTADOS: Dos 30 pacientes, o tempo médio de diagnostico de SM foi 9,8 
anos. A faixa etária média de 59 anos. Foi avaliada a área luminal mínima, sendo que no primeiro 
grupo de pacientes, a mediana foi 3,50 mm, e no grupo sem DM foi de 3,96 mm. Ao avaliar a 
composição da placa aterosclerótica, constatou-se que no grupo de pacientes com e sem DM 
respectivamente a média da placa fibrótica foi 67,25% e 63,6%, lipídica 10,4% e 7,1%, necrótica 
21,1% e 26,8% e calcificada de 1,25% e 1,15%. CONCLUSÃO: Constata-se que os pacientes com DM 
apresentam gravidade maior das lesões arteriais coronarianas como verificado pela área luminal 
minima ser menor em relação ao outro grupo, e principalmente pela composição da placa arterial 
coronarianana apresentar uma porcentagem maior de material lipídico, o que proporciona maior 
chance de instabilidade. O DM tem papel importante na gravidade e instabilidade da DAC em 
comparação com as outras comorbidades inerentes a SM.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Síndrome metabólica; placa arterial coronariana
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pD6 - ASpECtOS DA INGEStÃO DE CARBOIDRAtO DIEtÉtICO E DA HEMOGlOBINA GlICADA DE 
CRIANÇAS E ADOlESCENtES COM DIABEtES MEllItUS tIpO 1 AtENDIDOS EM UM pROJEtO DE 
EXtENSÃO UNIVERSItáRIO

Fanton s 1; Campanella, lCa 2; Vargas DM 2; Simão VM 2; Bertoncini JH 2; Silva CRLD 2; Silva AD 2; 
Perito K 2

1 Ambulatório Universitário - Universidade Regional de Blumenau
2 Universidade Regional de Blumenau - FURB

No Diabetes Mellitus (DM), a obtenção do controle glicêmico e metabólico constitui-se em um 
importante desafio do tratamento. A quantidade e a qualidade dos carboidratos ingeridos na 
alimentação dos indivíduos com DM são os principais fatores dietéticos envolvidos nesse controle. 
Objetivou-se, no presente estudo, analisar a ingestão qualitativa e quantitativa de carboidrato e 
os valores de hemoglobina glicada (HbA1c) de crianças e adolescentes com DM tipo 1. Fizeram 
parte desta análise os dados coletados de 11 crianças e adolescentes (1 a 18 anos) atendidas no 
Projeto de Extensão “Doce Alegria: atenção integral à criança e ao adolescente com diabetes” 
que faz parte do Programa de Extensão “Educação em Saúde: doce alegria da assistência integral 
à saúde”. Para caracterização da amostra, coletaram-se dados demográficos; para classificar a 
HbA1c, adotaram-se valores considerados dentro da normalidade ao redor de 7%. Para análise 
do carboidrato ingerido, foi realizado o recordatório de 24 h (calculado pelo Programa de Apoio 
à Nutrição Dietwin® Profissional 2008). Adotou-se como índice glicêmico (IG) baixo o carboidrato 
ingerido nas refeições com valores ≤ 55, médio, de 56 a 69, e alto, ≥70. Verificou-se, entre os 
avaliados, maior percentual de pacientes com consumo de carboidrato de baixo IG na maior parte 
das refeições: Desjejum e Almoço (91%; n=10), Jantar (82%; n=09), Lanche da tarde (73%; n=08) e 
Ceia (45%; n=05). Apenas na colação, houve maior percentual de avaliados que referiram ingestão 
de alimentos de alto IG (100%; n=06; cinco não realizaram essa refeição). Além disso, 64% (n=07) 
das crianças e adolescentes relataram percentual de consumo de CHo abaixo da recomendação 
em relação ao valor energético total ingerido (VET), apesar da média se apresentar próxima ao 
recomendado (55,57±7,63% do VET). Quanto à HbA1c, 91% (n=10) se apresentaram com valores 
que indicam mal controle da glicemia. A média de HbA1c da amostra foi de 12±2,13%. Concluiu-
se que, nesta amostra, apesar do baixo consumo de carboidrato referido associado a frequente 
escolha de alimentos de baixo IG, os valores de HbA1c demonstraram controle metabólico 
inadequado.

PALAVRAS-CHAVE: Carboidrato; Hemoglobina glicada; Alimento
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pD7 - AUtOCUIDADO DE pACIENtES DIABÉtICOS EM INSUlINOtERApIA AtENDIDOS EM UMA 
EStRAtÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍlIA EM BlUMENAU-SC

mezadri Fm 1; almeida Ra1 

1 Prefeitura municipal de Blumenau

Objetivo: Verificar a frequência de atividades de autocuidado em indivíduos com diagnóstico de 
Diabetes mellitus em insulinoterapia atendidos em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) em 
Blumenau-SC. Métodos: Tratou-se de um estudo de coorte transversal direcionado a pacientes 
diabéticos em insulinoterapia acompanhados no ESF Glodoaldo Lino Amorim no mês de setembro 
de 2014. A coleta de dados foi realizada por meio do Questionário de Avaliação de Autocuidado 
com o Diabetes (QAAD), instrumento estruturado e validado para o português. Foram excluídos 
do estudo indivíduos com perdas cognitivas significativas, menores de 18 anos e com recusa em 
participar da pesquisa. Os dados foram analisados por meio de software estatístico, sendo as 
variáveis contínuas descritas por média e desvio padrão, e as categóricas por frequência absoluta 
e porcentagem. Resultados: De um total de 31 indivíduos selecionados, 28 preencheram os 
critérios de elegibilidade e participaram do estudo. De acordo com os dados coletados pode-
se observar predominância do sexo feminino (53,5%), baixa escolaridade (67,8%) e idade média 
de 60,1 (DP=14,4) anos. Quanto aos critérios de frequência de autocuidado observou-se maior 
adesão nos itens “medicação – uso de insulina conforme o recomendado” e “monitorização da 
glicemia”, respectivamente com média de 6,3 (DV=1,7) e 5,2 (DV=2,7) dias semanais. O item 
com menor anuência dos participantes foi “atividade física” com 1,7 (DP=2,5) dias semanais de 
prática por no mínimo 30 minutos. Para os itens “cuidado com os pés” e “alimentação geral e 
específica”, observou-se índices de adesão muito semelhantes, com 3,8 (DP=3,0) dias semanais 
médios em que os indivíduos referem examinar seus pés e 3,7 (DP=2,5) dias em que consideram 
seguir uma dieta saudável. Conclusão: A análise dos dados corrobora resultados encontrados 
em demais estudos com o mesmo instrumento de avaliação. Reforça o consenso de que existem 
diferenças significativas de adesão entre as diferentes modalidades de autocuidado, assim como 
para distintas práticas numa mesma modalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus; Autocuidado; Adesão Terapêutica
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pD8 - AVAlIAÇÃO DE CONHECIMENtOS DA EQUIpE DE ENFERMAGEM pARA O CONtROlE DA 
HIpERGlICEMIA EM pACIENtES NÃO CRÍtICOS, INtERNADOS EM UM HOSpItAl ESCOlA pÚBlICO

Cardoso mg 1; Costa sC 2; Koga GKC 3; mazzuco Tl 4

1 Direção de Enfermagem do HU e Programa de pós graduação em Ciências da Saúde, Universidade 
Estadual de Londrina (UEL); 
2 Curso de graduação em medicina, PiBiC/CNPq/uel
3 Curso de graduação em medicina, uel 
4 Disciplina de Endocrinologia, Depto Clínica Médica, UEL 

Introdução: A hiperglicemia é o marco diagnóstico do diabetes melito. Grande parte dos pacientes 
internados apresenta hiperglicemia, tanto por diabetes prévia conhecida, quanto por diabetes 
não conhecida e por hiperglicemia de estresse. A importância do monitoramento adequado dos 
valores de glicemia e do manejo da insulinoterapia durante a internação é demonstrada pelo 
risco de mortalidade hospitalar relacionado à hiperglicemia. Essa pesquisa teve como propósito 
avaliar estes conhecimentos da equipe de enfermagem do Hospital Universitário Regional do 
Norte do Paraná vinculado à Universidade Estadual de Londrina. Material e métodos: Um estudo 
quantitativo, com delineamento descritivo, exploratório e de campo foi desenvolvido nas diferentes 
unidades hospitalares, através da aplicação de um questionário à população do estudo, constituída 
por enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem envolvidos na prestação da assistência ao 
paciente não crítico com monitoramento de glicemia capilar. Resultados: Participaram da avaliação 
do conhecimento 97 indivíduos (87 enfermeiros e 10 técnicos), perfazendo 42% da população 
do estudo, pertencentes às seguintes unidades: masculina, feminina, pronto-socorro e unidade 
de moléstias infectocontagiosas. Foram descritas as distribuições sociodemográfica e por setor e 
turno de trabalho, sendo observado um número maior de auxiliares/técnicos de enfermagem no 
período da manhã (41%). A classificação do conhecimento dos sujeitos da pesquisa foi considerada 
regular (50 – 69,9%) para 62,9% dos profissionais avaliados e satisfatório (70 – 89,9%) para 27,3% do 
total, sem diferença estatisticamente significativa em relação à categoria profissional. Conclusão: 
O conhecimento regular de ambas as categorias profissionais avaliadas traduz a necessidade de 
capacitação desses profissionais, sendo que a Educação Permanente em Saúde é a melhor forma 
de fazê-lo. Este trabalho será analisado em relação à categorização das questões (conhecimento 
sobre os diferentes tipos de insulina, indicação e mecanismo de ação, método de preparo, técnica 
de administração e rodízio, armazenamento, manejo do paciente com alterações glicêmicas), 
o que permitirá a elaboração de um treinamento específico. Para garantir o manejo eficaz do 
controle glicêmico, é necessário que a equipe esteja capacitada para prestar assistência da melhor 
forma possível.

PALAVRAS-CHAVE: hiperglicemia; insulinoterapia; conhecimento de enfermagem
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pD9 - AVAlIAÇÃO DO COMpORtAMENtO GlICÊMICO DOS pACIENtES AtENDIDOS NA 
EMERGÊNCIA DO HOSpItAl E MAtERNIDADE GOVERNADOR FláVIO RIBEIRO COUtINHO EM 
SANtA RItA - pB

machado, mirella J a 1; Barbosa, guilherme H s 1; ibiapina, george R 1; 

1 Hospital Flavio Ribeiro Coutinho - PB, Faculdade de Medicina e Enfermagem Nova Esperança

INTRODUÇÃO: Estudo avalia o comportamento do metabolismo dos carboidratos por medida 
de glicemia capilar em pacientes atendidos em serviço pronto socorro, verifica sua associação 
a comorbidades, diabetes mellitus prévio, uso de insulina, sulfoniureia ou biguanida e presença 
de sintomas de hipo ou hiperglicemia.MATERIAIS E MÉTODOS: Entre junho e dezembro de 2010 
foram selecionadas fichas de atendimento que possuíam registros de glicemia capilar pelo método 
de HGT ,agrupamos valores de HGT em intervalos que chamamos de hipoglicemias,com HGT < 
70 mg/dl,euglicemia entre 70 e 180 mg/dl e hiperglicemias acima de 180 mg/dl. Relacionamos 
estes com idade, sexo, comorbidades, uso de insulina,sulfoniureia,metformina e sintomas de hipo 
ou hiperglicemia.RESULTADOS:Dos 421 pacientes a idade média foi 62,41 anos,243 (57,7%) eram 
mulheres.As faixas etárias como mais hipoglicemia, euglicemia e hiperglicemias respectivamente 
são 16 a 29(18,5%),(70,4%) e 50 a 59(52,6%),p < 0.001,homens tiveram mais hipo e euglicemia (9,6% 
e 50,6%) e as mulheres mais hiperglicemia (42,4 %), p < 0.001,diabéticos tiveram respectivamente 
12%, 26% e 61,2% (p< 0.001);usuários de insulina 14,4%, 11,8% e 73,7% (p< 0.001);sulfoniureia 
23,7%,15,8% e 60,5%(p < 0.001); metformina apenas euglicemia 27% e hiperglicemia 23%; 
sintomas de hiperglicemias obtiveram 1,8%, 7,3% e 90,8% (p< 0.001) e sintomas de hipoglicemia 
34,3%, 62,8% e 78% (p < 0.001);nas comorbidades essa sequência foi 6.5%, 53.8% e 39,6%(p 
< 0.028) de forma geral, e por afecção, hipertensão teve mais hipoglicemia 12,5%,etilismo 
euglicemia 86,5% e doenças pulmonares mais hiperglicemias 50% (p < 0.056);glicemia média 
teve maior valor entre 50 e 59 anos 218,36 mg/dl(p=0.008),no sexo, o feminino com 197,57 
mg/dl(p=0.049), diabéticos 232,68 mg/dl(p< 0.001) ,uso de insulina, metformina e sulfoniureia 
respectivamente 274,28 mg/dl, 260,43mg/dl (p< 0.001), 260,43 mg/dl(p=0.122); sintomas de 
hiper e hipoglicemia respectivamente 317,39mg/dl e 84,01mg/dl( p< 0.01).CONCLUSÃO:Os 
pacientes com hiperglicemias foram mulheres na quinta década, a maioria DM em uso de insulina 
e em associação com doenças pulmonares e sintomas de hiperglicemia; hipoglicemia frequente 
em homens entre 16 e 29 anos, hipertensos,diabéticos em uso de sulfoniureias e com sintomas de 
hipoglicemia.Homens entre 16 a 29 anos,não diabéticos e etilistas apresentaram-se com glicose 
na faixa da normalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Hiperglicemias; Hipoglicemias; Insulina, Hipoglicemiante oral
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pD10 - AVAlIAÇÃO DOS ESCORES DE NEUROpAtIA pERIFÉRICA EM pACIENtES DIABÉtICOS

santos HC 1; Ronsoni mF 2; Colombo Bs 2; Oliveria CSS 2; Hohl a 2; Coral mHC 2; Sande-Lee SV 2; 
Correa Cg 2

1 Curso de Medicina, Universidade Federal de Santa Catarina 
2 Universidade Federal de Santa Catarina 

Justificativa e Objetivos: Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica prevalente, associada a 
inúmeras complicações. A Neuropatia Periférica Diabética (NPD) é a mais comum delas, acometendo 
50% dos diabéticos, mas muitas vezes não é diagnosticada. Por cursar com insensibilidade distal 
e alterações arquiteturais dos pés, esta entidade predispõe úlceras, podendo culminar no pé 
diabético, o pé em risco de amputação. O DM é responsável por 70% das amputações de membros, 
as quais poderiam ser prevenidas com o diagnóstico precoce da NPD. Sugere-se avaliar o grau de 
neuropatia em diabéticos por meio de escores, visando homogeneizar o diagnóstico, quantificar a 
prevalência e promover medidas preventivas. Métodos: Realizou-se entrevista, exame físico e coleta 
de dados de diabéticos atendidos ambulatorialmente no Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Santa Catarina, para pontuação e qualificação nos Escore de Sintomas Neuropáticos 
e Escore de Comprometimento Neuropático, validados na Língua Portuguesa para avaliação da 
NPD, além de análise das características clínicas e epidemiológicas associadas. Resultados: Foram 
incluídos 116 pacientes, constatando-se NPD em 31,9%. Houve correlação significativa de NPD 
com a idade dos pacientes, mas não com as demais variáveis clínicas e laboratoriais. Apresentaram 
médias de idade de 55±15 anos e tempo de diabetes de 15±11 anos, e eram predominantemente 
caucasianos, mulheres e DM tipo 2. 67,2% eram hipertensos e 42,2%, obesos. Conclusões: A 
prevalência encontrada corrobora com a literatura, embora poucos estudos tenham utilizado 
critérios similares para diagnosticar NPD. Empregando os escores padronizados, de baixo custo 
e fácil aplicação, possibilitamos o diagnóstico precoce e embasado desta complicação, sendo 
possível com isso reduzir a prevalência de agravamentos relacionados ao pé diabético, além de 
disseminar informações a respeito entre a população.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Neuropatias Diabéticas; Pé Diabético
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pD11 - COMpOSIÇÃO DE GORDURAS DA DIEtA E SUA ASSOCIAÇÃO COM DESFECHOS FAtAIS EM 
pACIENtES COM DIABEtES tIpO 2

Zoldan m 1; santos alT 2; santos mF 1; Ferraz l 1; Deus BDm 1; Silva SA 1; Boza lC 1; gross Jl 1; 
Azevedo MJ 1; Zelmanovitz T 1

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul
2 Universidade Federal do Rio Grando do Sul 

Introdução: As recomendações dietéticas atuais para os pacientes com Diabetes são baseadas 
principalmente em estudos realizados em pacientes sem Diabetes. Além disso, pouco é estudada 
a relação entre a composição de gordura da dieta e desfechos fatais nestes pacientes. Objetivo: 
Este estudo de coorte visa avaliar a associação entre a composição de gorduras da dieta e 
a mortalidade total e cardiovascular em pacientes com Diabetes tipo 2 (DM). Métodos: Os 
pacientes foram submetidos à avaliação nutricional (antropometria e avaliação da dieta usual) 
e clínico-laboratorial basal. Após um período mínimo de acompanhamento de um ano, nova 
avaliação clínica foi realizada. A avaliação da dieta foi feita através do preenchimento de registros 
alimentares com pesagem de três dias (software Nutribase 2007®). A adequação dos registros 
alimentares foi confirmada pela estimativa da ingestão proteica através da ureia urinária de 24 
horas. Resultados: Foram avaliados 368 pacientes (177 [48,1%] homens, com idade média de 60,6 
± 9,7 anos, duração do DM de 12,4 ± 8,1 anos e índice de massa corporal [IMC] de 28,5 ± 4,3 kg/
m²). Em análise de regressão logística, a mortalidade total foi inversamente associada à ingestão 
de ácidos graxos poliinsaturados (RR=0,87 [95% IC: 0,76-0,98]; p=0,03), com ajuste para idade, 
sexo, pressão arterial sistólica, taxa de filtração glomerular, presença de cardiopatia isquêmica, 
hemoglobina glicada e adequacidade dos registros alimentares. O mesmo foi observado quando 
avaliada apenas mortalidade cardiovascular (RR=0,80 [95% IC: 0,65-0,99]; p=0,04). Conclusão: Em 
pacientes com Diabetes tipo 2, a menor ingestão de ácidos graxos poliinsaturados está associada 
à maior mortalidade total e cardiovascular.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Melito; Ácidos Graxos; Mortalidade
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pD12 - DOR tORáCICA, AltERAÇÕES ISQUÊMICAS NO ElEtROCARDIOGRAMA ASSOCIADOS A 
DIABEtES E DEMAIS FAtORES DE RISCO pARA DOENÇA ARtERIAl CORONARIANA OBSERVADAS 
EM SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DE SANtA RItA- pB.

machado, mirella J a 1; Barbosa, guilherme H s 1; ibiapina, george R 1

 
1 Hospital Flavio Ribeiro Coutinho - PB, Faculdade De Medicina eEnfermagem Nova Esperança

INTRODUÇÃO: O objetivo desse estudo é descrever as associações entre alterações isquêmicas 
encontradas nos ECG, dor torácica como sintoma que levou doente ao serviço de emergência e 
variáveis clínicas associadas a aumento da probabilidade de DAC, como sexo, idade, diabetes e 
hipertensão. PACIENTES E MÉTODOS: Entre agosto e setembro de 2012, colhemos registros de 
138 pacientes atendidos na emergência do Hospital Governador Flávio Ribeiro Coutinho. Apenas 
fichas com ECG eram selecionadas; Idade, sexo, hipertensão, diabetes e dor torácica eram as 
características observadas e que seriam relacionadas com os sinais de isquemia no ECG (supra 
e infra de seguimento ST, inversão simetrica de onda T e onda Q de necrose). RESULTADOS: A 
idade dos pesquisados teve média de 58,21 anos, mais de 80% com mais de 40 anos e o sexo 
feminino com 68,8% da amostra. 57,2% não sabiam ser hipertenso e 39,9% o eram; 10,1% tinham 
diabetes. Um pouco menos da metade 47,1% com dor torácica e 14,5% o exame ECG alterado. Os 
maiores de 60 anos 17,4% possuíam ECG com alguma alteração de isquemia, mas sem significado 
estatístico, p= 0,549 e nos homens, o resultados do exame foi alterado em 23,3%, p= 0,049. 
Relativo às variáveis clínicas, entre os pacientes com dor torácica, 21,5%, p=0,027, apresentaram 
ECG com sinais de isquemia. Hipertensão, uso de anti-hipertensivos e diabetes apresentaram 
alterações eletrocardiográficas em, respectivamente, 14,5%, 16,3% e 21,5% e todos com p sem 
significado estatístico; agora a dor torácica e sua relação com idade e sexo, os maiores de 60 anos, 
em 47,5% das vezes, sentiram dor torácica, p=0,975, e o sexo feminino, em 47,4%, p=0,926, tinham 
o sintoma; hipertensos, em uso de anti-hipertensivos e diabéticos apresentaram dor torácica, 
respectivamente, em 43,6%, 44,9% e 42,9% e todos sem significado estatístico. CONCLUSÃO 
Concluímos que o sexo masculino possui a maioria dos eletrocardiogramas alterados e menos de 
1/3 dos pacientes com dor torácica típica possuem ECG com sinais de isquemia.

PALAVRAS-CHAVE: DOENCA ARTERIAL CORONARIANA; ELETROCARDIOGRAMA; DIABETES 
melliTus
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pD14 - INSUlINOMA COMO CAUSA DE HIpOGlICEMIAS RECORRENtES: RElAtO DE CASO

Chianca, gm 1; Walter, lB 1; Filho aaB 1; Mattias, FJ 1; Pereira lF 2; Pereira laF 1

1 Universidade Federal de Santa Maria 
2 Hospital de Caridade

Insulinoma é o tumor pancreático endócrino mais comum, descrito em 1927 (WILDER, 1927), 
sendo a principal causa de hiperinsulinismo endógeno em adultos (CRYER, 2009). A incidência 
estimada é de um caso por 250.000 pacientes/ano (SERVICE, 1991), podem ser malignos ou 
benignos. O diagnóstico dá-se pela concentração sérica de insulina elevada durante episódio de 
hipoglicemia espontâneo ou induzido e pela elevação do Peptídeo C. O índice de Turner, calculado 
pela fórmula Insulina/(Glicemia-30), quando acima de 50, sugere hiperinsulinismo. Após, procede-
se sua localização com Tomografia Computadorizada ou Ressonância Magnética. O tratamento 
de escolha é a enucleação cirúrgica do tumor (CRYER, 2010). O diagnóstico diferencial também 
inclui transtornos factícios (insulina ou secretagogos), acromegalia, Síndrome de Cushing e 10% 
ou mais dos pacientes possuem NEM1 associada (MACHADO, 1998), demandando observação de 
sintomas hipofisários e paratireoidianos no paciente e em seus familiares. Relataremos um caso 
de insulinoma em uma paciente diagnosticada em 2014. Coletou-se dados necessários para o 
relato no prontuário da paciente e foi realizado levantamento bibliográfico de trabalhos publicados 
nos periódicos em bases de dados LILACS, SciELO e Portal de Periódicos CAPES. Z.T.R., feminino, 
49 anos, em 2014 com queixa de “glicemia baixa”. Fazia uso de escitalopram e anticoncepcional 
oral. Há seis anos, a paciente teve episódio de mal estar associado a tremor. Desde então, refere 
episódios semelhantes com sudorese, palidez e hipotermia. Para atenuar as crises, alimentava-se 
frequentemente e utilizava mel como prevenção. Nega alterações de diurese e sede. Relata ter 
sido submetida a uma punção liquórica com glicorraquia baixa. Refere hemoglicoteste em uma 
ocasião de 29 mg/dL. Exame físico: IMC: 30,75 Kg/m², sem outros achados. Sugeriu-se diagnóstico 
de hipoglicemia reacional à hiperglicemia e iniciou-se dieta de 1700 kcal/dia e exercícios físicos. 
Houve então piora sintomática e maior freqüência de hipoglicemias. 
A paciente foi internada para investigação com hipótese diagnóstica de insulinoma. Exames 
demonstraram glicemia de jejum: 31mg/dL; insulina: 94mlU/L; Indíce de Turner: 94. Submetida 
à videolaparoscopia com retirada cirúrgica do adenoma. Nega episódios de hipoglicemia após 
cirurgia, com normalização laboratorial. Após correto diagnóstico do insulinoma e tratamento 
cirúrgico, a paciente evoluiu assintomática e com melhora da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: hipoglicemia; insulinoma; tumor neuroendócrino
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pD15 - MANIFEStAÇÕES pSIQUIátRICA E INSUlINOMA: RElAtO DE CASO

Azevedo BN 1; Gonçalves JC 1; Azevedo NN 1; Campoy aT 1; Caravina CN 1; Betônico CCR 1

1 Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE

O insulinoma, apesar de raro, é o principal tumor neuroendócrino funcionante do pâncreas, e 
também a causa mais frequente de hipoglicemia hiperinsulinêmica persistente encontrada no 
adulto. A hipoglicemia, achado mais frequente do insulinoma, pode manifestar-se com sintomas 
de neuroglicopenia como confusão mental, mudança de comportamento e convulsões. Esta 
combinação incita ao diagnóstico de distúrbio neuropsiquiátrico, revelando a importância do 
diagnóstico diferencial em relação a essa disfunção metabólica. Relatamos o caso de uma paciente 
de 35 anos, que após apresentar episódios de confusão mental e transtorno de comportamento 
foi internada na enfermaria do serviço de Psiquiatria do Hospital Regional de Presidente Prudente 
com diagnóstico de Delirium (estado confusional agudo). No decorrer do processo investigativo, 
foram realizados testes de glicemia capilar com valores variando de 17 a 69 mg/dl. A presença da 
tríade clássica de Whipple, bem como alterações laboratoriais significativas nos valores de Peptídeo 
C 3,34 ng/dl (≥ 0,3 mmol/L), insulina 12,8 micro UI/mL (≥ 6 µU/mL) coletados simultaneamente 
a hipoglicemia (glicemia 20mg/dl) confirmaram a hipótese de hipoglicemia hiperinsulinêmica. A 
ressonância magnética de abdome superior mostrou após injeção de contraste paramagnético, 
imagem com reforço nodular no contorno posterior do pâncreas medindo 10 x 10 mm na fase 
arterial, compatível com a suspeita clínica de insulinoma. A terapêutica definida para o caso foi o 
tratamento cirúrgico, sendo realizada exérese do tumor.

PALAVRAS-CHAVE: Insulinoma; Hipoglicemia; Delirium
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pD16 - pOlIMORFISMO GENÉtICO DO FAtOR DE tRANSCRIÇÃO tCF7l2 (RS7903146) COMO 
FAtOR DE RISCO pARA DIABEtES MEllItUS tIpO 2

Ferreira RT 1; Poli-Frederico RC 1; marquez as 2

1 Lab. de Genética e Biologia Molecular, Universidade Norte do Paraná
2 Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde, Universidade Norte do Paraná
 
Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma patologia multifatorial caracterizada pela diminuição da 
secreção e/ou ação da insulina que resulta em um quadro de hiperglicemia crônica. Alterações 
genéticas têm sido constantemente associadas ao desenvolvimento de DM2, dentre elas pode-
se citar polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) rs7903146 do gene TCF7L2, cuja expressão 
está relacionada a sobrevivência, proliferação e diferenciação das células β-pancreáticas além da 
regulação da secreção de insulina por meio da produção do GLP-1 (glucagon like peptide type 1). 
Assim, o objetivo deste trabalho é identificar a possível associação do polimorfismo SNP rs7903146 
no gene TCF7L2 com a maior propensão ao desenvolvimento do DM2. Foram analisados 408 
idosos, os quais foram divididos em três grupos: não diabéticos (gNDM), pré-diabéticos (gPDM) e 
diabéticos (gDM2)) após passarem por entrevista, análise de prontuário e análises laboratoriais. 
Também foi realizada a coleta de material biológico para extração de DNA e posterior genotipagem 
do SNP rs7903146 pela técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real com 
sistema TaqMan® e a utilização do equipamento Step One Plus® da Applied Biosystems. Os 
resultados mostraram que houve uma associação estatisticamente significativa (p = 0.035) entre 
os genótipos (CC, CT e TT) do SNP rs7903146 do gene TCF7L2 e os grupos avaliados neste estudo 
(gNDM, gPDM e gDM2) assim como entre estes e os alelos (C e T) (p = 0.017). Também foi verificado 
que os idosos portadores do genótipo TT, assim como do alelo T apresentaram 2,96 e 1,67 vezes 
mais chances de desenvolver DM2, respectivamente, em comparação com os indivíduos que 
abrigavam os genótipos CC + CT (IC95% = 1.1944 – 7.3616; p = 0.02; IC95% = 1.1621 – 2.298; p = 
0.0073, respectivamente). Conclui-se, então, que houve uma associação significativa entre o SNP 
rs7903146 do gene TCF7L2 e DM2 e, também, que idosos portadores do alelo T podem apresentar 
quase duas vezes mais chances de ter DM2.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Polimorfismo Genético; Idosos
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pD17 - pREVAlÊNCIA DE SÍNDROME MEtABÓlICA EM pACIENtES DIABÉtICOS DE UMA UNIDADE 
BáSICA DE SAÚDE DO MUNICÍpIO DE GUARUlHOS - Sp.

souza, Plam 1; Baladi, g 1 

1 Universidade Cidade de São Paulo

Tendo em conta as implicações da síndrome metabólica no aumento do risco de desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares e o recente interesse do possível envolvimento da resistência à 
insulina como fator de ligação à sua patogênese, procedeu-se um estudo transversal, descritivo 
e observacional a fim de avaliar a prevalência desta síndrome em pacientes já diagnosticados 
como diabéticos em uma unidade básica de saúde da periferia do município de Guarulhos, SP. A 
localização da unidade (área periférica) definiu os níveis sócio-econômicos dos pacientes como 
baixo ou muito baixo. A amostra foi constituída por 107 pacientes de ambos os sexos com idades 
entre 20 e 93 anos. Foi realizada a pesquisa em prontuário e levantados os seguintes dados: gênero, 
idade, tipo de diabetes, tempo de doença, complicações da doença como cegueiras, doenças 
visuais graves, retinopatias, nefropatias, doenças cardiovasculares, presença de pé diabético 
e neuropatias, além da presença de hipertensão arterial, obesidade e dislipidemias. Os dados 
foram processados estatisticamente em Excel e os resultados obtidos na pesquisa mostraram que 
há grande prevalência de pacientes diabéticos com hipertensão arterial (> 60%), muito poucos 
com obesidade (< 30%) e dislipidemias não tratadas (< 20%), portanto, segundo as classificações 
propostas pela OMS, ATPIII e IDF, não correspondem ao diagnóstico de síndrome metabólica. 
Entretanto, entre os pacientes diabéticos e obesos, a síndrome metabólica foi diagnosticada na 
grande maioria (>80%), sugerindo que a obesidade possa contribuir mais que apenas o diabetes 
no desenvolvimento da síndrome metabólica. Por meio desta pesquisa faz-se clara a necessidade 
de orientação e capacitação dos membros das equipes atuantes em unidades básicas de saúde 
na prevenção, identificação de fatores de risco, diagnóstico e tratamento precoce da síndrome 
metabólica, contribuindo também desta maneira, já na assistência primária, com a redução da 
morbidade e da mortalidade das doenças cardiovasculares

PALAVRAS-CHAVE: Síndrome metabólica; Diabete Mellitus
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pD18 - RAStREAMENtO DOS FAtORES DE RISCO pARA pÉ DIABÉtICO

B, alesandra 1; Fontana, m 1; Haettinger, R 1; Pollon, C 1; Ferreira, mC 2

 
1 Curso de medicina da unochapecó
2 Disciplina de endocrinologia, Curso de medicina da unochapecó

Introdução:O pé diabético é uma importante complicação do diabetes mellitus. Definido 
como ulceração, infecção e/ou destruição dos tecidos profundos, associados a anormalidades 
neurológicas e doença vascular periférica nos membros inferiores. É a principal causa de amputação 
não-traumática e tem grande impacto na qualidade de vida do paciente. O objetivo do estudo foi 
rastrear e avaliar fatores de risco determinantes do pé diabético em uma população de indivíduos 
com diabetes assistidos no serviço público municipal de Chapecó-SC.Metodologia:Avaliamos 159 
portadores de diabetes tipo 1 e 2, maiores de 20 anos, atendidos no centro de referência em 
especialidades do município, de março a agosto de 2014. Utilizamos o formulário de avaliação 
e rastreamento de dor neuropática, perda de sensibilidade protetora (PSP) e doença arterial 
periférica (DAP) para a atenção básica, desenvolvido pela SBD/DF e Grupo de Pé Diabético do 
Brasil, o qual avalia sintomas de dor neuropática, escala visual analógica (EVA), lesões cutâneas, 
anatômicas, mobilidade articular, avaliação da PSP, DAP, amputações, úlceras ativas ou prévias 
e classificação de risco para úlceras:0-sem PSP/DAP, 1-PSP±deformidades, 2-DAP±PSP, 3-úlcera/
amputação prévia.Resultados:Na população avaliada, 93,1% eram portadores de DM2, tempo 
médio de doença de 13,6±8,5 anos, HbA1c 8,9±2,02% e 67,9% usuários de insulina. Sintomas 
neuropáticos foram presentes em 81,1% dos casos, dos quais, 55,8% classificados como grave 
na EVA.Verificamos redução da mobilidade articular em 13,2% dos avaliados, deformidades em 
23,2%, lesões cutâneas em 32,4%, sendo mais prevalentes: pele seca e micose ungueal. PSP foi 
constatada em 53,4% dos pacientes, sendo alteração no teste do monofilamento em 55,3%, 
sensibilidade vibratória em 24,5%, redução da sensibilidade ao frio em 56% e DAP em 36,5%. 
Úlcera ativa ou história de úlcera prévia ocorreu em 18,9% dos avaliados. Na classificação de 
risco, 40,9% apresentaram risco 0, 25,2% risco 1, 22% risco 2 e 11,9% risco 3.Conclusões:Os dados 
avaliados até o momento demonstram importante prevalência dos fatores predisponentes ao 
aparecimento de ulcerações e complicações do pé diabético, que além de alertar aos pacientes 
sobre auto-cuidados, servem para conscientizar gestores em saúde sobre a importância de 
estabelecermos uma rede de apoio aos pacientes em risco para ulcerações e amputações.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes; Pé diabético; Neuropatia diabética
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pD19 - RElAtO DE CASO DE pACIENtE COM SÍNDROME MEtABÓlICA E ANtICORpO ANtI-
INSUlINA pOSItIVO

goulart Pam 1; Cascaes maH 2; Zanatta DB 2; guedes Jmll 2; Carvalho S 2; Campos Cmm 2

 
1 IDEF - Instituto de Diabete e Endocrinologia de Florianópolis
2 iDeF
 
Introdução: A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um 
conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de 
gordura, resistência à insulina e diabete tipo 2, sendo responsável pelo aumento da mortalidade 
cardiovascular estimada em 2,5 vezes. Objetivo: Apresentar um caso de síndrome metabólica que 
necessitou de altas doses de insulina para controle glicêmico, destacando a obesidade como fator 
principal causador da resistência insulínica, que pode ter sido agravada pela presença de anticorpos 
anti-insulina. Método: Relato de caso de uma paciente obesa, típica portadora de SM, que deu 
entrada à emergência apresentando quadro compatível com estado hiperosmolar hiperglicêmico. 
Resultados: Paciente foi internada e para corrigir a glicotoxicidade iniciou-se esquema de insulina 
basal bolus - NPH e Humalog de 1/1h sC e dieta hipocalorica, mesmo assim suas glicemias eram 
sempre superiores a 350mg/dl até o 3o dia de internação, necessitando de mais de 200 unid/ 
insulina por dia. Transferida para UTI por 4 dias e teve alta após glicemia inferior a 200mg/dl, 
alcançadas pelo uso de insulina endovenosa. Devido a altas doses de insulina necessárias, se 
suspeitou da presença de anticorpo anti-insulina, confirmado, mas com título baixo. Conclusão: o 
controle glicêmico difícil foi decorrente de resistência insulínica elevada, causada pela obesidade 
central e que pode ter sido agravada pela presença de anticorpos anti-insulina. Conclui-se que 
o uso de altas doses de insulina isoladamente, sem controle adequado da resistência , não é 
suficiente para o tratamento da hiperglicemia, sendo que a correção do excesso de peso, do 
sedentarismo e de uma alimentação inadequada são medidas obrigatórias no tratamento da SM.

PALAVRAS-CHAVE: diabete; sindrome metabolica; anticorpo anti-insulina
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pD20 - RElAtO DE CASO: tAQUICARDIA SINUSAl CAUSADA pOR HIpOGlICEMIA REAtIVA

manfroi DF 1; senhorini Js 1 

1 Faculdade ingá
 
Introdução: A hipoglicemia reativa se caracteriza pelo início pós-prandial (até 5 hrs após refeição) 
e sintomas adrenérgicos sendo que o hiperinsulinismo endógeno é a etiologia mais importante. 
R.B.D. feminino, afrodescendente, sem histórico familiar (filha adotiva), que procurou o serviço 
de endocrinologia com queixa de ganho de peso e sonolência após as refeições. Portadora de 
anemia falciforme e necrose asséptica da cabeça do fêmur, com limitações quanto à execução de 
exercícios físicos. Apresentava também histórico de arritmia cardíaca, ainda sem esclarecimento 
etiológico, mas com Holter solicitado pelo cardiologista evidenciando as crises, as quais ocorriam 
predominantemente no período pós prandial e ao amanhecer. No exame físico a mesma se 
apresentava com IMC de 30,86kg/m2, com obesidade de predomínio abdominal e acantose 
nigricans em região cervical, axilar e inguinal. Seus exames laboratoriais de entrada mostravam 
glicemia em jejum de 65mg/dl (valor de referência-VR:65-99), insulina basal de 35,9mUi/ml(VR:<10) 
com HOMA RI de 5,76%(VR:<2.5) e HbA1C de 5,6%(VR: <5.6), caracterizando resistência insulínica. 
O perfil lipídico mostrava-se dentro dos limites da normalidade e a paciente apresentava um 
TSH 4,6mU/ml(VR:0.4-4) com sintomas sugestivos de hipotireoidismo. Anti-TPO mostrou-se 
elevado, com valor de 336UI/mL(VR:<35)e o ultrassom de tireóide mostrava órgão heterogêneo, 
com traves de fibrose esparsas pelo parênquima e com volume total de 17cm3. Apresentava 
hipovitaminose D, com resultado de 26,7ng/dl(VR:30-100). Diante do quadro a paciente foi 
submetida à monitorização contínua de glicose (CGMS) por 3 dias e foi solicitado uma tomografia 
abdominal para exclusão de demais patologias endócrinas tumorais. A tomografia resultou em 
normalidade, mas o CGMS demonstrou hipoglicemias ocorridas às 15:00, 12:00, 21:00 e 00:00. 
Logo, a paciente foi submetida a tratamento com Metformina XR 1,5g/dia e Liraglutida em dose 
diária, além de Levotiroxina 50mcg/dia e Vitamina D3 3.000UI/dia. Na segunda consulta, após 90 
dias de início do tratamento, já apresentava perda ponderal de 5kg e melhora dos episódios de 
hipoglicemia e arritmia cardíaca, com eventos ocorridos apenas em momentos de falha da dieta 
proposta. Atualmente mantém uma perda ponderal de 8kg com melhora dos sintomas. Holter 
e CGMS mantém-se sem alterações significativas. Conclusão: caso de taquicardia causada por 
hipoglicemia reativa em uma paciente com resistência insulínica.

PALAVRAS-CHAVE: Hipoglicemia Reativa; Hiperinsulinismo compensatório; Resistência Insulínica
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pD21 - REtINOpAtIA DIABÉtICA E ASSOCIAÇÃO A FAtORES DE RISCOS CláSSICOS EM UM COORtE 
DE pACIENtES DE JOÃO pESSOA-pB.

machado, mirella J a 1; Barbosa, guilherme H s 1; ibiapina, george R 1

1 Hospital Flavio Ribeiro Coutinho - PB, Faculdade de Medicina e Enfermagem Nova Esperança

OBJETIVO: Identificar na população da região metropolitana de João Pessoa a prevalência de 
complicações retinianas em pacientes diabéticos, sua relação com fatores de risco conhecido para 
doença ocular, tempo de doença e o controle do diabetes. MATERIAIS E MÉTODOS: 118 pacientes 
com diabetes mellitus (DM), entre Janeiro e Fevereiro de 2013, responderam a questionário em 
dez centros médicos. Este avaliava o conhecimento dos doentes sobre complicações oculares do 
(DM) e outros tópicos como duração do DM, uso de insulina, hipertensão e noção destes sobre 
outras complicações associadas ao DM. RESULTADOS: Entre os entrevistados, a maioria 65.3% 
era do sexo masculino e 56% encontrava-se entre 50 e 69 anos de idade. 42,4% dos pacientes 
tinham até cinco anos de DM, 35,6% utilizavam insulina e 80,5 % informaram conhecer outras 
complicações do DM que não retinopatia. Em relação à saber ter doença ocular, possuir outras 
complicações do DM e ser portador de hipertensão esses percentuais eram : 62,7%, 39%, 
67,8% respectivamente. Quando observamos as complicações oculares em relação a tempo de 
DM, (83,3 %; p= 0.003) tinham mais de 10 anos de doença, (73,2%; p=0.808) usavam insulina, 
(86,7%; p=0.002) possuíam outra complicações do DM, (80,3%; p=0.003) eram hipertensos. 
DISCUSSÃO: Retinopatia diabética (RD) é a complicação crônica microvascular mais comum no 
DM. Representa uma das causa mais frequentes de cegueira em jovens. Origem multifatorial, os 
fatores de risco mais importantes para seu aparecimento e progressão são: tempo de evolução de 
DM, disglicêmia, hipertensão arterial, nefropatia diabética, insulinoterapia, puberdade, gravidez 
e dislipidemia. Nosso trabalho confrontou a RD com os seus sabidos fatores de risco, encontrou 
significância estatística apenas em relação ao tempo de DM, maiores de 10 anos de DM dominaram 
o quadro, outras complicações do DM e portadores de hipertensão. Em conclusão, tempo de DM, 
complicações outras e hipertensão arterial sistêmica são variáveis associadas a desenvolvimento 
de RD em nossos entrevistados.

PALAVRAS-CHAVE: diabetes mellitus; retinopatia; hipertensão arterial
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pD22 - VARIABIlIDADE INtRA-INDIVIDUAl DA EStIMAtIVA DA GORDURA CORpORAl AtRAVÉS 
DA BIOIMpEDÂNCIA EM pACIENtES COM DIABEtES MElItO tIpO 2.

Pavinatto C 1; Bello gB 2; Boza lC 2; Zoldan m 2; Azevedo MJ 2; Zelmanovitz T 2

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: A estimativa do percentual de gordura corporal (PGC) através da Bioimpedância (BIA) 
sofre a influência de diversos fatores os quais podem interferir na variabilidade desta medida. 
Muitos destes fatores estão presentes em pacientes com Diabetes tipo 2, tornando-se relevante 
determinar a variabilidade nesta população. Objetivo: Determinar o coeficiente de variação (CV) 
intra-individual do PGC estimado através da BIA em pacientes com DM tipo 2 e avaliar possíveis 
fatores associados a esta variabilidade. Métodos: Os pacientes foram submetidos à avaliação 
antropométrica, incluindo a medida do PGC pela BIA (InBody 230, Biospace, Coréia), realizada 
três vezes com um intervalo de até dois dias. A avaliação clínica consistiu no controle glicêmico e 
pressórico, perfil lipídico e detecção de complicações crônicas do DM. Resultados: Foram avaliados 
43 pacientes (22 homens; idade: 64 ± 8 a. e IMC: 28 ± 3 kg/m2), com PGC médio de 29,4 ± 6,1% 
nos homens e 37,9 ± 5,5% nas mulheres (P<0,001). O CV foi 2,6% (0,4 – 17,9%) no grupo todo, 
sendo 3,1% (0,5 - 17,4 %) nos homens e 1,6% (0,4 – 17,9%) nas mulheres (P=0,14). Pacientes com 
maior CV (>2,6%) apresentavam menor IMC (27 ± 3 vs 29 ± 3 kg/m2; p=0,014), menor Taxa de 
Filtração Glomerular (TFG; 77 ± 14 vs 88 ± 17 ml/min/m2; p=0,045), valores menores de PGC (29,6 
± 6,1% vs 37,7 ± 5,7%; p<0,001) e menor percentual de gordura no tronco (PGT; 31,6 ± 6,6% vs 
38,9 ± 5,1%; p<0,001) que pacientes com menor CV. Na análise de regressão logística, observou-
se que valores de CV do PGC > 2,6% (variável dependente) foi inversamente associada aos valores 
do PGC (RR=0,77; 95%IC=0,64-0,92; p=0,005), após ajuste para a idade e TFG. Em outro modelo, 
observou-se também que o PGT foi inversamente associado ao maior CV (RR=0,78; 95%IC=0,65-
0,94; p=0,008). Conclusão: O CV intra-individual da estimativa da gordura corporal através da BIA 
em pacientes com DM tipo 2 é em média 2,6%, podendo ser de até aproximadamente 18%. Entre 
as características clínicas avaliadas, observou-se associação desta variabilidade apenas com a 
média do PGC e com a média do PGT.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus tipo 2; Nefropatia diabética; Ácidos graxos
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pD23 - pERFIl lIpÍDICO E ASSOCIAÇÕES EM pACIENtES AtENDIDOS EM AMBUlAtÓRIO DE SANtA 
RItA-pB

machado, mirella J a 1; Barbosa, guilherme H s 1; ibiapina, george R 1

 
1 Hospital Flavio Ribeiro Coutinho - PB, Faculdade de Medicina e Enfermagem Nova Esperança

INTRODUÇÃO: O estudo objetiva delinear o perfil das dislipidemias dos pacientes atendidos no serviço 
de clínica médica Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE) no município de Santa Rita – 
PB classificá-los quanto ao envolvimento mais comum das frações do colesterol ou do triglicerídeo, 
suas relações com outros fatores de risco cardiovascular (sexo, diabetes, hipertensão, tabagismo, 
obesidade) e avaliar a terapêutica utilizada na rotina desses indivíduos. PACIENTES E MÉTODOS: 
Entre Janeiro e Fevereiro de 2013, 254 pacientes foram entrevistados na Policlínica Nova Esperança 
em Santa Rita e anotadas variáveis como: idade, sexo, tabagismo, colesterol total (CT), lipoproteína 
de baixa densidade (LDL-c), alta densidade (HDL-c), triglicerídeos (TGC), comorbidades como 
hipertensão, diabetes mellitus e obesidade, utilização de terapêutica hipolipemiantes (estatinas, 
fibratos) e outras (resinas, acido nicotínico e ômega 3) e para as outras comorbidades como anti-
hipertensivos, antidiabéticos orais, insulinas e outros fármacos(antiagregante, antidepressivos 
etc.). O CT, suas frações e o TGC foram relacionados individualmente a cada um dos outros dados 
colhidos. RESULTADOS: A idade dos pacientes teve média de 50,58 anos, 30,7% tinham mais de 
60 anos e 84,6% eram mulheres; 50,4 % eram diabéticos e 44,5% hipertensos, 22% utilizavam 
estatina e 1,6% fibrato. Entre outras terapêuticas 57,9%, 43,7% e 10,5% usavam anti-hipertensivo, 
hipoglicemiante oral e insulina. Valores de CT > 200 mg/dl, LDL-c > 160 mg/dl, HDL-c < 40 mg/dl 
e TGC > 150 mg/dl foram considerados alterados. CT em maiores de 60 anos apresentou (66,2%, 
p=0.004) > 200 mg/dl. O LDL-c em homens obteve (46,4%, p= 0.0021)> 160 mg/dl e aos fumantes, 
(82,1%, p=0.047). Os TGC dos doentes na quinta década apresentavam (37%, p=0.003) >150 mg/
dl, hipertensos (57,9%, p=0.028), diabéticos (52,6%, p=0.025), outros terapias hipolipemiantes 
(82,5%, p=0.01), anti-hipertensivos (64,9%, p=0.051), hipoglicemiantes orais (52,1%, p=0.026) e 
outros classes de fármacos (38,3%, p=0.005) CONCLUSSÃO: As dislipidemias que nossos pacientes 
apresentaram caracteristicamente foram: Um colesterol total elevado em idosos com mais de 60 
anos, uma hiperlipidemia à custa de lDl-c em homens tabagistas e uma hipertrigliceridemia em 
doentes na quinta década, hipertensos, diabéticos em uso de anti-hipertensivo, hipoglicemiantes 
orais e outros hipolipemiantes que não estatinas ou fibratos.

PALAVRAS-CHAVE: HIPERCOLESTEROLEMIA; HIPERTRIGLICERIDEMIA; DIABETES MELLITUS
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pD24 - AVAlIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ANDROGÊNICA DO ENVElHECIMENtO 
MASCUlINO COM OBESIDADE: DADOS pRElIMINARES.

machado NJ 1; monteiro eCC 1; antunes Ce 1; Graffitti P 1; Bessa TlB 1; sallum mH 1; 
magalhães Fo 1; Pelegrinelli aC 1 

1 Universidade de Uberaba 

Introdução: A obesidade tem atingido proporções epidêmicas em todo o mundo com profundo 
impacto na saúde resultando em redução da qualidade de vida e mortalidade precoce. A 
fisiopatologia da obesidade é complexa e regulada por uma série de fatores metabólicos e 
endócrinos ainda não completamente compreendidos. Obesidade contribui para aparecimento 
de várias patologias, entre elas a deficiência de testosterona (hipogonadismo). Em adição a seu 
papel nas funções reprodutiva e sexual, a testosterona é importante molécula sinalizadora na 
regulação de utilização energética e de múltiplas vias de sinalização celular, incluindo o controle 
da adipogênese. Existem evidências consideráveis do papel da testosterona em aumentar massa 
muscular e diminuir massa gorda e assim regular a composição corporal. Objetivo: Este estudo 
visa avaliar correlação entre Deficiência Androgênica do Envelhecimento masculino (DAEM) e 
obesidade. Material e Métodos: Nosso trabalho tem sido desenvolvido em ambulatório de clínica 
médica no Hospital Universitário de nossa instituição, iniciando-se pela assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A inserção de pacientes no nosso protocolo iniciou-se 
em março de 2014, com um total de 102 pacientes incluídos até o momento. Destes, 40 já têm 
toda a avaliação laboratorial concluída e os analisamos aqui. A dosagem de testosterona total 
foi considerada como valor de hipogonadismo quando inferior a 300 ng/dL A análise estatística 
foi realizada através do teste do qui-quadrado, com nível de significância de 5% e os resultados 
estão descritos em porcentagem. Resultados: Analisamos até o momento uma amostragem 
de 40 (100%) pacientes, dentre os quais 15 (37,5%) foram classificados com portadores de 
obesidade e 25 (62,5%) com peso adequado ou sobrepeso. Dos 15 pacientes obesos, 8 (72,7%) 
foram diagnosticados como portadores de hipogonadismo, sendo o nível de significância de 7%. 
Conclusão: Observamos uma correlação positiva significativa entre DAEM e obesidade. Isto sugere 
que a testosterona possa contribuir na etiologia da obesidade e que, no caso do hipogonadismo, 
o tratamento com testosterona possa ser benéfico no manuseio da obesidade, em combinação 
com exercícios e mudanças em hábitos alimentares. Será interessante a continuidade do estudo 
com ampliação do número de pacientes envolvidos bem como proposta de tratamento do 
hipogonadismo.

PALAVRAS-CHAVE: hipogonadismo; obesidade; deficiência Androgênica
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pD25 - pREVAlÊNCIA DA DEFICIÊNCIA ANDROGÊNICA DO ENVElHECIMENtO MASCUlINO EM 
UMA pOpUlAÇÃO AMBUlAtORIAl: DADOS pRElIMINARES.

antunes Ce 1; monteiro eCC 1; Graffiti P 1; machado NJ 1; sallum mH 1; Bessa TlB 1; 
magalhães Fo 1; Pelegrinelli aC 1

1 uNiuBe
 
Introdução: Estudos demonstram um declínio progressivo da testosterona no homem adulto e 
prevalência crescente de hipogonadismo a partir dos 60 anos de idade. De outro lado, dados 
demográficos mostram que a população está envelhecendo. Assim, a prevalência do hipogonadismo 
tardio, os benefícios e riscos do tratamento tornam-se alvos de pesquisa. Objetivo: Verificar a 
prevalência da Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM) em ambulatório de 
clínica médica na população masculina entre os 40-80 anos. Material e Métodos: Nosso trabalho 
tem sido desenvolvido em ambulatório de clínica médica no Hospital Universitário de nossa 
instituição, iniciando-se pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
a inserção de pacientes no nosso protocolo iniciou-se em março de 2014, com um total de 102 
pacientes incluídos até o momento. Destes, 41 já têm toda a avaliação laboratorial concluída e os 
analisamos aqui. A dosagem de testosterona total foi considerada como valor de hipogonadismo 
quando inferior a 300 ng/dL A análise estatística foi realizada através do teste do qui-quadrado, 
com nível de significância de 5% e os resultados estão descritos em porcentagem. Resultados: 
Observamos prevalência de 29,3% de homens hipogonádicos, correspondendo a 12 indivíduos na 
amostragem total de 41. Não identificamos diferença significativa de hipogonadismo associado à 
estratificação da idade nesta amostragem (<50anos 25% n=6, 50-59anos 50% n=13, 60-69anos 0% 
n=15, >70anos 25% n=6). Discussão: Devemos ampliar o número de pacientes a serem analisados, 
assim como confirmar a presença de hipogonadismo com repetição da dosagem de testosterona 
total e análise de testosterona livre para melhor avaliação da prevalência do hipogonadismo e 
estratificação por faixa etária. Conclusão: Nossos dados parciais de prevalência do hipogonadismo 
conferem com aqueles já observados na literatura. Interessante está sendo a observação de 
tendência a maior prevalência na faixa etária de 40 a 59 anos em relação à faixa etária seguinte 
de 60 a 80 anos.

PALAVRAS-CHAVE: hipogonadismo; ambulatorial; deficiência Androgênica
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pD26 - pREVAlÊNCIA DE DEFICIÊNCIA ANDROGÊNICA DO ENVElHECIMENtO MASCUlINO 
ASSOCIADA A DIABEtES MEllItUS EM UMA pOpUlAÇÃO AMBUlAtORIAl: DADOS pRElIMINARES.

monteiro eCC 1; antunes Ce 1; Graffitti P 2; machado NJ 2; sallum mH 2; Bessa TlB 2; 
magalhães Fo 2; Pelegrinelli aC 2

1 uNiuBe
2 Universidade de Uberaba

Introdução: Estudos mostram concentrações subnormais de testosterona associadas a níveis baixos 
de LH e FSH em pacientes diabéticos e confirmam essa associação entre resistência insulínica e 
diabetes tipo 2 com hipogonadismo hipogonadotrófico, o qual está relacionado com resistência 
insulínica elevada. Objetivo: Verificar a associação entre Deficiência Androgênica do Envelhecimento 
Masculino (DAEM) e o quadro clínico de Diabetes Mellitus tipo 2 na população ambulatorial em 
estudo. Material e Métodos: Nosso trabalho tem sido desenvolvido em ambulatório de clínica 
médica no Hospital Universitário de nossa instituição, iniciando-se pela assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A inserção de pacientes no nosso protocolo iniciou-se 
em março de 2014, com um total de 102 pacientes incluídos até o momento. Destes, 41 já têm 
toda a avaliação laboratorial concluída e os analisamos aqui. A dosagem de testosterona total foi 
considerada como valor de hipogonadismo quando inferior a 300 ng/dL A análise estatística foi 
realizada através do teste do qui-quadrado, com nível de significância de 5% e os resultados estão 
descritos em porcentagem. Resultados: Não observamos até o momento correlação significativa 
entre diabetes mellitus tipo 2 e hipogonadismo. Dos 41 pacientes, 20 apresentaram o diagnóstico 
de diabetes mellitus tipo 2 e pré-diabetes (11 pré-diabéticos e 9 diabéticos tipo 2), sendo que 
destes 6 apresentam hipogonadismo (3 pré-diabéticos e 3 diabéticos). O resultado mostra que 
uma porcentagem de 15% dos participantes possuem o diabetes melitus tipo 2 e o hipogonadismo 
concomitantemente, aumentando essa porcentagem para 30% ao abrangermos também os 
pacientes pré-diabéticos. Discussão: A literatura mostra que o hipogonadismo não tem correlação 
direta com o tempo de diabetes nem com os níveis de glicemia ou variabilidade glicêmica, mas 
sim com resistência insulínica elevada, que parece ser o principal mecanismo fisiopatológico do 
hipogonadismo hipogonadotrófico. Observamos tendência de associação entre diabetes mellitus 
e hipogonadismo, visto que os resultados baseiam-se em dados preliminares de uma pequena 
amostragem. Conlusão: O hipogonadismo não está presente em todos os pacientes com diabetes 
mellitus tipo 2, porém tende mostrar associação significativa a medida que o número de pacientes 
alocados no estudo se amplie.
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pD27 - pREVAlÊNCIA DE DEFICIÊNCIA ANDROGÊNICA DO ENVElHECIMENtO MASCUlINO 
ASSOCIADA À SÍNDROME MEtABÓlICA EM UMA pOpUlAÇÃO AMBUlAtORIAl: DADOS 
pRElIMINARES.

Graffitti P 1; antunes Ce 1; machado NJ 1; monteiro eCC 1; sallum mH 1; Bessa TlB 1; 
magalhães Fo 1; Pelegrienlli aC 1

1 Universidade de Uberaba

Introdução: O Hipogonadismo masculino tardio afeta parte da população masculina em 
envelhecimento. Vários questionamentos foram levantados nos últimos anos em relação ao 
diagnóstico, aos benefícios e aos riscos do tratamento do hipogonadismo. A correlação entre 
Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino (DAEM) e resistência insulínica tem sido 
constantemente abordada com prevalência de diagnóstico crescente nos grupos de doenças cuja 
fisiopatologia envolve a resistência insulínica. Outra situação clínica cuja fisiopatologia central é 
a resistência insulínica e de prevalência em progressão alarmante é a Sindrome Metabólica (SM). 
Objetivos: Verificar associação de DAEM e SM em ambulatório de clínica médica na população 
masculina entre os 40-80 anos. Material e Métodos: Nosso trabalho tem sido desenvolvido em 
ambulatório de clínica médica no Hospital Universitário de nossa instituição, iniciando-se pela 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A inserção de pacientes no nosso 
protocolo iniciou-se em março de 2014, com um total de 102 pacientes incluídos até o momento. 
Destes, 41 já têm toda a avaliação laboratorial concluída e os analisamos aqui. A dosagem de 
testosterona total foi considerada como valor de hipogonadismo quando inferior a 300 ng/dL A 
análise estatística foi realizada através do teste do qui-quadrado, com nível de significância de 5% 
e os resultados estão descritos em porcentagem. Resultados: Do total de 41 pacientes analisados 
até o momento, 67,51% apresentam síndrome metabólica, o que corresponde a 27 pacientes dos 
quais 6 pacientes apresentam hipogonadismo. Já entre os 11 pacientes com hipogonadismo, 6 
pacientes apresentam síndrome metabólica (p=0,339). Estes valores não mostram significância 
inicialmente. Discussão: Existe uma relação clara entre a disfunção sexual masculina e os níveis 
de testosterona onde a severidade do quadro de SM, especialmente a circunferência abdominal, 
que é um importante indicador de obesidade visceral, está inversamente associada com as 
concentrações séricas de testosterona. Talvez seja interessante estudar a correlação de DAEM 
e cada uma das variáveis que compõem a SM. Conlusão: A análise não foi significante para a 
associação entre síndrome metabólica e hipogonadismo nesses dados preliminares. Poderemos 
avaliar melhor com a progressão do estudo, assim como analisar as variáveis individuais da SM e 
suas correlações com DAEM.
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pD28 - AVAlIAÇÃO NUtRICIONAl NA ESCOlA: UMA EStRAtÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍlIA - 
BlUMENAU/SC

Silva, S 1; Effting, M 2; Bach, Jl 3; soares, lPm 3

 
1 Universidade Regional de Blumenau - FURB 
2 ESF Germano Puff
3 FuRB

Uma das diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição é desenvolver ações de 
monitoramento da situação nutricional e promoção de práticas alimentares sadias desde a infância. 
O Ministério da Saúde e Educação através do Programa Saúde na Escola (PSE) articula educação e 
saúde para a formação integral dos estudantes da rede pública com ações de promoção, prevenção 
e atenção à saúde. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC) 
das crianças e adolescentes estudantes da EEB Drº Max Tavares D’Amaral participantes do PSE. 
Bem como, realizar atividades de educação nutricional com os estudantes para a promoção de 
hábitos alimentares sadios. Através da lista de chamada, cada aluno foi convidado para realização 
das análises antropométricas. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, peso (kg) e estatura 
(cm). Após, calculou-se o IMC e analisou-se o mesmo conforme a normatização da Organização 
Mundial de Saúde que preconiza: percentil < 03 (baixo peso), > 03 e < 85 (eutrófico), > 85 e < 97 
(sobrepeso), > 97 e < 99 (obesidade). As atividades de educação nutricional foram realizadas com 
vídeo, palestras, brincadeiras, livros, folders, cartaz e envio de material informativo para os pais. 
Foram analisadas a antropometria de 468 alunos, desses 240 (51%) do sexo feminino e 228 
(49%) do sexo masculino, cuja faixa etária compreendida dos 6 aos 15 anos de idade. Verificou-
se que dentre os alunos do sexo masculino 17 (4%) apresentaram baixo peso, 335 (71%) peso 
adequado, 71 alunos (15%) sobrepeso e 45 alunos (10%) obesidade. Na população feminina os 
resultados foram: 10 alunos (4%) apresentaram baixo peso, 179 (75%) peso adequado, 33 alunos 
(14%) sobrepeso e 18 alunos (7%) apresentaram obesidade. Assim, 19% apresentaram problemas 
quanto ao IMC, relacionados tanto à elevação como à diminuição do que seria considerado ideal 
dentro da faixa etária analisada. Esse resultado denota a importância da manutenção de hábitos 
de vida mais saudáveis nas populações jovens e uma contínua educação para que estas aprendam 
os malefícios que hábitos pouco sadios acarretam no presente e no futuro (como o possível 
desenvolvimento de várias doenças crônico-degenerativas e demais complicações).
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pD29 - CARCINOMA ADRENAl VIRIlIZANtE – RElAtO DE CASO

Petry C 1; apolinário eC 2; Valentini RB 2; Schwerz JC 2; Felden C 2; macedo Bm 2; leães Cgs 1; 
schreiber T 2; michels ml 2; Kopacek C 3

1 uFCsPa/isCmPa
2 uFCsPa
3 isCmPa
 
Os tumores virilizantes são os tumores adrenocorticais mais comuns na infância, exibem predileção 
pelo sexo feminino e são muito incomuns no primeiro ano de vida. Menina de 1 ano e 2 meses, 
procedente do noroeste do Rio grande do sul, foi encaminhada pelo pediatra, apresentando 
aumento de pilificação pubiana e clitoromegalia desde os 6 meses de idade. Ao exame se 
apresentando em bom estado geral, pressão arterial acima do percentil 99, lesões acneicas 
em face, peso 13,7Kg (>p97) e comprimento 81cm (p90-97), Tanner M1P3. Realizou exames, 
que revelaram aumento de 17-OH-progesterona, sulfato de dehidroepiandrosterona (S-DHEA), 
androstenediona (ADT), testosterona total (TT), associados à LH e FHS pré-puberais, estradiol 
pouco elevado e cortisol sérico e eletrólitos normais; RX de idade óssea apresentando 2 anos e 
6 meses com avanço >8DP; ecografia abdominal e pélvica demonstrando lesão expansiva sólida 
confirmada com tomografia de abdome medindo cerca de 6,5cm de diâmetro em glândula supra-
renal esquerda. Foi submetida a estadiamento com cintilografia óssea e tomografia de tórax sem 
alterações. Realizado adrenalectomia esquerda com linfadenectomia, sem lesão ou ruptura de 
cápsula e sem invasão de tecidos adjacentes, pesando o tumor 130g. O exame anatomopatológico 
confirmou neoplasia da cortical adrenal com escore modificado de Weiss equivalente a 6 (índice 
preditor de comportamento maligno variando de 0 a 7). Paciente evoluiu bem, necessitando 
apenas de controle pressórico com droga por tempo limitado, com normalização dos níveis de 
S-DHEA, TT e ADT, e regressão gradual da pubarca e clitoromegalia. Avaliada pela oncologia, não 
houve necessidade de quimioterapia adjuvante no momento. Este relato exibe o caso de uma 
menina que iniciou com sinais de virilização muito precoce, sendo procedente de uma região com 
maior incidência de tumores adrenocorticais no Brasil. A identificação de sinais de virilização e 
o diagnóstico precoce de tumores virilizantes promove tratamento cirúrgico com maior eficácia, 
melhorando o seu prognóstico.
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pD30 - DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DE CRESCIMENtO (HC) NUM pACIENtE COM SÍNDROME DE 
VACtERl - RElAtO DE CASO

lobe mCs 1; Perini lD 1; salm ls 1

1 Universidade Regional de Blumenau

INTRODUÇÃO: A Associação de VACTERL é um conjunto de malformações congênitas, para o 
diagnóstico deve existir pelo menos 3 das seguintes alterações: malformações vertebrais, atresia 
anal, anomalias cardiovasculares, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, malformações renais 
e displasia dos membros.Esta associação é estimada em aproximadamente 1/10.000-1/40.000 
nascidos vivos, mais frequente no sexo masculino. Não foram encontrados relatos na literatura de 
pacientes com Associação de VACTERL e deficiência de HC.O objetivo do trabalho é relatar o caso 
e fazer uma revisão da literatura. RELATO DE CASO: A.V.L., masculino, apresenta Associação de 
VACTERL: fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, imperfuração anal e malformação vertebral 
(sinais de fusões quase totais de C4 e C5 e de C6 e C7). Foi realizado gastrostomia, colostomia, 
reconstrução anal e esofagoplastia. Paciente foi encaminhado aos 6anos e 4meses para avaliação 
de baixa estatura, que era de 109 cm(percentil entre 3 e 15, estatura alvo no percentil 50-85). 
O protocolo para investigação de nanismo hipofisário mostrou IgF1: 50ng/ml, teste de estímulo 
para dosagem de HC não responsivo. Demais exames sem alteração. Não apresenta alterações 
hipofisárias avaliadas pela ressonância magnética de hipófise. Foi iniciado reposição de HC aos 7anos 
e 7meses e na ultima avaliação com 11anos e 8meses, estava com 136cm (percentil entre 50 e 85). 
Aos 8anos foi iniciado reposição com levotiroxina. DISCUSSÃO: O termo VACTERL consiste em um 
acrônimo com as iniciais de suas malformações características: V (defeitos vertebrais), A (atresia 
anal), C (anomalias cardíacas), T (fístula traqueoesofágica), E (atresia esofágica), R (alterações 
renais) e L (alterações dos membros). A.V.L. apresenta 4 alterações: fístula traqueoesofágica, 
atresia de esôfago, imperfuração anal e malformação vertebral. As correções cirúrgicas foram 
realizadas logo após o nascimento. O achado de má formação vertebral deve ser investigado 
mesmo sem evidências clínicas. Baixa estatura num paciente sindrômico deve ser investigada pela 
possibilidade da associação com deficiências hormonais. Não foi encontrado relato de associação 
entre Associação de VACTERL e deficiência de HC na literatura. Por se tratar de uma síndrome, é 
importante dar especial atenção a alterações clínicas que possam significar disfunções hormonais.
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pD31 - É pOSSIVEl pREVER A RESpOStA AO tEStE DE tOlERÂNCIA À INSUlINA (Itt) ApENAS 
pElOS DADOS ANtROpOMÉtRICOS?

Campagnoli mP 1; Cordeiro amB 1; scharf mP 1

 
1 DASA (Diagnósticos da América); Centro de Diabetes de Curitiba
 
A baixa estatura é fonte de preocupação para os pais e crianças. Há muitas etiologias e a 
deficiência do hormônio do crescimento (GH) deve ser sempre considerada. Avaliamos os dados 
antropométricos de crianças submetidas ao teste de tolerância à insulina (ITT) e a resposta 
hormonal a este estímulo com a finalidade de verificar se existe correlação entre o pico de GH 
alcançado e o Zscore de estatura no dia do exame. Entre março de 2013 e janeiro 2014 foram 
realizados em nosso laboratório 414 ITTs em crianças. Consideramos como teste normal aqueles 
com pelo menos um pico de GH após estímulo superior a 5 ng /ml. Todas as crianças foram medidas 
e pesadas antes do procedimento e, em seguida, calculou-se o IMC e os respectivos Z Scores. 
A média de Zscore de estatura dos indivíduos com resposta normal ao teste de estímulo (54,8% 
dos pacientes) foi de -1,602 ± 1,036, enquanto que, em pacientes com insuficiência de GH (todas 
as dosagens inferiores a 5 ng / dl), a média de Zscore foi de -1,468 ± 0,9575. A diferença não 
é estatisticamente significativa (p= 0,1540). Dos 187 (45,2%) pacientes que não responderam 
normalmente ao teste de GH, 47 (25%) apresentavam Zscore de estatura <-2 e 5 pacientes (2,7%) 
apresentavam Zscore <-3. 227 pacientes atingiram picos normais de GH. Destes, 74 (32,6%) 
apresentavam Zscore <-2 e 14 pacientes (6,2%) com Zscore z <-3. Nenhuma dessas diferenças 
foi estatisticamente significante (p = 0,096 para z <-2 e p = 0,090 para z <-3). Concluímos que, na 
nossa amostra, aproximadamente 1/3 das crianças que se submeteram aos testes encontrava-se 
com Zscore de estatura abaixo da média populacional, entretanto, não houve correlação direta 
entre o Zscore de estatura e a resposta ao teste de estímulo do GH. São necessários mais dados 
clínicos e para identificar fatores genéticos, familiares e individuais que possam afetar esta análise.

PALAVRAS-CHAVE: teste de tolerancia a insulina; deficiência de gh; baixa estatura

ENDOCRINOlOGIA pEDIátRICA



9º CONGRESSO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA REGIÃO SUL

Costão do Santinho Resort 
 Florianópolis | SC

9º CONGRESSO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA REGIÃO SUL

21 e 22 novembro.2014     

40

pD32 - HIpERCAlCEMIA NA lEUCEMIA lINFOBláStICA AGUDA – RElAtO DE CASO

apolinário eC 1; Petry C 2; Valentini RB 1; Schwerz JC 1; Felden C 1; macedo Bm 1; Kopacek C 3; 
schreiber T 1; Passaglia J 3; michels ml 1

1 uFCsPa
2 uFCsPa/isCmPa
3 isCmPa

Hipercalcemia pode ocorrer em diversos tipos de tumores, incluindo tumores sólidos e leucemias. 
Valores de cálcio total acima de 13mg/dL são menos comumente vistos em hiperparatireoidismo 
primário e na ausência de outra causa aparente, deve-se considerar malignidade. Adolescente 
de 14 anos, sexo masculino, procedente de Vacaria - Rio Grande do Sul, foi encaminhado para 
internação na pediatria para investigação de quadro de anemia, fraqueza, perda ponderal (12kg) 
e dor nos membros inferiores, quadro iniciado há mais de 9 meses, período em que o paciente 
recebeu transfusões de concentrado de hemácias em sua cidade de origem. Durante a internação 
foi solicitado avaliação da endocrinologia pediátrica por hipercalcemia. Ao exame, paciente 
apresentou-se em regular estado geral, pálido, emagrecido, peso 40,1kg (P5), altura 1,66m (P25-
50), índice de massa corporal 14,5kg/m² .Este relato exibe o caso de um adolescente diagnosticado 
com leucemia linfoblástica e que apresentou hipercalcemia importante como manifestação clínica 
da doença. A investigação da hipercalcemia orientou o diagnóstico da doença.
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pD33 - pUBERDADE pRECOCE CENtRAl EM UM pACIENtE COM SÍNDROME DE pRADER WIllY: 
UMA RARA ASSOCIAÇÃO

Ludwig NG 1; Romero Cm 1; Carrilho aJF 2; Oliveira MA 2; mazzuco Tl 2 

1 Universidade Estadual de Londrina - UEL
2 Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Clínica Médica, UEL

IIntrodução: A síndrome de Prader-Willi (SPW) é a forma mais comum de obesidade genética, 
associada a hiperfagia hipotalâmica, deficiência de hormônio de crescimento e anormalidades 
genitais. O comprometimento da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas leva a um 
desenvolvimento puberal atrasado e, raramente, a maturidade sexual completa é atingida. A 
adrenarca precoce isolada é frequentemente observada na SPW. O objetivo deste trabalho é 
descrever o desenvolvimento de uma criança com SPW que, inesperadamente, apresentou 
puberdade precoce central (PPC) durante o tratamento de reposição com GH. Relato de caso: 
Menino apresentando hipotonia, dificuldade de sucção e criptorquidia ao nascer. Aos 2 anos 
de idade, hiperfagia, ganho de peso acelerado e distúrbio neuropsicomotor, sem alterações na 
tomografia de crânio. Aos 6 anos, procurou o serviço de endocrinologia por obesidade e baixa 
estatura (P<3%), Tanner I, IMC 18,2 (P90-95%), com 38% de gordura corporal total. Diante da 
suspeita de SPW, os critérios de Holm and Cassidy (escore=9) e o teste de metilação do DNA 
confirmaram o diagnóstico. Após o teste de estímulo com clonidina revelando elevação insuficiente 
de GH (1,75 mg/mL), iniciou-se terapia de reposição com somatropina (0,15 U/kg/d). Seis meses 
depois, apresentou agitação psicomotora, comportamento agressivo e ereção peniana, além de 
aumento do volume testicular e comprimento do pênis. Aos 8 anos, o teste de estimulação com 
GnRH (pico de LH=15,8 UI) confirmou o diagnóstico de PPC. O paciente recebeu, então, terapia 
com análogo de GnRH para bloqueio da puberdade, combinada à resposição de somatropina. Após 
o início deste tratamento, houve progressão apropriada da puberdade com aumento importante 
do crescimento longitudinal. Discussão: De acordo com a literatura, este é o quinto caso do sexo 
masculino reportado com PPC em SPW. Causas hipotalâmicas têm sido implicadas nos distúrbios 
hormonais da SPW, porém não foi encontrada alteração morfológica neste caso. Uma mutação 
heterozigótica no gene MKRN3 foi recentemente descrita como uma das causas do aparecimento 
da PPC por inibir a secreção de GnRH. Este gene está localizado no cromossomo 15q11-q13, uma 
região crítica para a SPW. Será realizado estudo molecular a fim de elucidar se existe deficiência 
de MKRN3 neste paciente com PW.
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pD34 - SIMplIFICANDO O DIAGNÓStICO DA pUBERDADE

Campagnoli mP 1; Rocha Jll 2; scharf mP 1

1 DASA (Diagnósticos da América); Centro de Diabetes de Curitiba 
2 DASA (Diagnósticos da América), Hospital Vita

A incidência de puberdade precoce (PP) tem aumentado nos últimos anos. O diagnóstico de PP 
é clínico e a determinação da etiologia depende de exames laboratoriais e de imagem. O teste 
de estimulo com o hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH ou LHRH) é importante para 
distinguir entre puberdade precoce verdadeira, em que há ativação do eixo gonadotrófico, 
puberdade precoce periférica, em que não há elevação das gonadotrofinas (LH e FSH) e telarca, 
em que há início precoce do desenvolvimento mamário, sem a ativação do eixo gonadotrófico, 
porém com elevação do hormônio folículo estimulante (FSH). Este teste depende da administração 
intravenosa de um medicamento (Gonadorrelina) elevando o custo final do exame e vinculando 
a sua realização à disponibilidade do mesmo. Este estudo busca identificar, na nossa população, 
o nível plasmático basal (sem estimulação prévia) de Hormônio Luteinizante (LH) que poderia 
prever a resposta positiva ao teste de estímulo. Entre 2006 e 2013, realizamos 975 testes do 
LHRH em nosso laboratório. Destes, 392 foram realizados em crianças com critérios clínicos de 
puberdade precoce (meninas com idade inferior a 8 anos e meninos até 9 anos). Os níveis séricos 
de LH, basal e após estímulo, foram determinados por quimiluminescência. Com base na avaliação 
retrospectiva dos resultados desses testes, 104 meninas com idade até 8 anos e 06 meninos com 
idade até 9 anos apresentaram picos de LH em níveis puberais após o estímulo. Através de análise 
estatística dos dados, observamos que níveis basais de LH acima de 0,42 mIU / mL em meninas 
apresenta 54,3% de sensibilidade, 90,3% de especificidade e acurácia de 79,6% para o diagnóstico 
de puberdade precoce verdadeira. Nos meninos, os níveis basais de LH acima de 0,69 mUI / mL 
tem 80% de sensibilidade, 96,3% de especificidade e 91,9% de acurácia para o diagnóstico ativação 
do eixo gonadal (PPV).
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pD35 - AVAlIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DA VItAMINA D EM pACIENtES OBESOS E 
COM SOBREpESO

sallum mH 1; Graffitti P 1; maCHaDo NJ 1; monteiro eCC 1; antunes Ce 1; Bessa TlB 1; 
magalhães Fo 1; Pelegrinelli aC 1

1 Universidade de Uberaba

Introdução: A vitamina D é está relacionada à homeostase mineral e sua deficiência responsável 
por desmineralização óssea, podendo ser provocada por produção insuficiente na pele, carência 
de fontes dietéticas, perdas aceleradas, diminuição na ativação ou resistência aos efeitos do 
1,25-diidroxicolicalciferol. Estudos recentes relatam que a deficiência de vitamina D pode aumentar 
as chances de se tornar obeso anos mais tarde. Por outro lado obesidade é um conhecido fator 
de risco para deficiência de vitamina D. Assim, a relação entre obesidade e vitamina D permanece 
ainda como objeto de estudo. Objetivo: Avaliar a associação entre deficiência e insuficiência da 
vitamina D e obesidade em uma população masculina entre 40 e 80 anos. Material e Métodos: 
Nosso trabalho tem sido desenvolvido em ambulatório de clínica médica no Hospital Universitário 
de nossa instituição, iniciando-se pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). A inserção de pacientes no nosso protocolo iniciou-se em março de 2014, com um total de 
39 pacientes analisados até o momento. Foi feita dosagem sérica de 25-hidroxivitamina D, sendo 
considerada deficiência os valores inferiores a 20ng/ml, insuficiência os valores entre 20 e 30ng/
ml e os valores normais acima de 30ng/ml. Os resultados foram relacionados ao Índice de Massa 
Corporal (IMC) no qual esses pacientes se encontram, sendo classificados em normal, sobrepeso 
e obesidade (grau I, II e III). A análise foi feita pelo teste qui-quadrado, com significância definida 
por p<0,05. Resultados: Dos 39 pacientes avaliados, a prevalência de insuficiência da vitamina D 
foi de 18,2% em pacientes com peso normal, 38,5% em pacientes com sobrepeso, 20% em obesos 
no grau I e 40% em obesos no grau II, enquanto não foi identificada deficiência da vitamina D. Não 
houve diferença significativa na prevalência de insuficiência da vitamina D associada a obesidade 
ou sobrepeso (Qui2=1,897; p=0,594). Discussão: Observamos resultados inesperados em relação 
à literatura já que não houve significância na diferença de prevalência, talvez pelo número 
reduzido de indivíduos analisados. Conclusão: Não houve diferença significativa na prevalência 
da insuficiência de vitamina D relacionada ao sobrepeso ou à obesidade quando comparada a 
pacientes de IMC normal, na amostra estudada.

PALAVRAS-CHAVE: Vitamina D; mineralização óssea; obesidade
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pD36 - CASO ClÍNICO: pSEUDO-HIpOpARAtIREOIDISMO

gomes lCs 1; Pessoa CHCN 2; Roos m 2; Claudio ilP 2; Ribeiro R 2

 
1 Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericordia RJ
2 Instituto de Endocrinologia, Santa Casa da Misericordia RJ
 
Paciente do sexo masculino, 44 anos,pardo, natural do Rio de Janeiro, iniciou quadro de 
movimentos involuntários e câimbras e após investigação no setor de Neurologia desta 
instituição,foram evidenciado calcificações nos núcleos da base por exames de imagem e 
encaminhado ao serviço de endocrinologia, onde foi diagnosticado o pseudo-hipoparatireoidismo 
(hipocalcemia,hiperfosfatemia e PTH elevado),hipotireoidismo e diabetes auto-imune latente em 
adultos (anti-GAD positivo, peptideo C baixo). O paciente apresenta características de osteodistrofia 
hereditária de Albright (pescoço curto, baixa estatura, quarto dedo curto). O tratamento foi iniciado 
com suplementação de cálcio e calcitriol e posteriormente apenas calcitriol, além do controle da 
glicemia com insulinoterapia (basal/bolus) e de hormônios tireoideanos com levotiroxina . No 
momento o paciente apresenta-se melhora das queixas iniciais, em acompanhamento no nosso 
serviço.Discussão: Este caso ilustra a dificuldade no diagnóstico no pseudo-paratireoidismo e 
sua possível associação com hipotireoidismo através de resistência tanto do PTH quanto do TSH, 
podendo estar associado ou não na diminuição da atividade da proteina Gs-alfa.

MEtABOlISMO ÓSSEO E MINERAl



45

9º CONGRESSO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA REGIÃO SUL

Costão do Santinho Resort 
 Florianópolis | SC

9º CONGRESSO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA REGIÃO SUL

21 e 22 novembro.2014     

pD37 - RElAtO DE CASO DE pACIENtE COM HIpOCAlCEMIA SECUNDáRIA A UM 
HIpOpARAtIREOIDISMO IAtROGÊNICO AGRAVADO COM USO DE GlICOCORtICÓIDE E 
QUIMIOtERápICO.

Zanatta, DB 1; goulart Pam 1; Campos, Cmm 1; guedes, Jmll 1; Carvalho, S 1; Cascaes, maH 2 

1 IDEF - Instituto de Diabetes e Endocrinologia de Florianópolis
2 IDEF - Instituto de diabetes e endocrinologia de Florianópolis 

Introdução: A Hipocalcemia é uma deficiência nutricional caracterizada por redução nos níveis de 
cálcio sérico, afetando 18% dos pacientes hospitalizados e 85% dos pacientes em UTI. O equlíbrio 
de suas concentrações é mantido pelo paratormônio, metabólitos da vitamina-D, reserva óssea, 
rins e intestino. Objetivo: Apresentar um caso de hipocalcemia secundária ao hipoparatiroidismo, 
em paciente tiroidectomizada há 14 anos, o qual agravou-se após administração de glicocorticóide 
e quimioterapia. Método: Relato de caso de uma paciente oncológica, admitida à emergência 
apresentando parestesia de membros inferiores de intensidade progressiva, associada a alteração 
da marcha, câimbras e queda do estado geral. Resultados: Paciente foi internada para tratamento 
de neoplasia pulmonar diagnosticada há um mês. Em uso de corticoterapia diária e dois ciclos de 
quimioterapia com cisplatina. Em sua história pregressa, havia uma tiroidectomia total em 2010 
por bócio multinodular, vinha sendo acompanhada por endocrinologista, o qual repôs cálcio e 
vitamina-D no primeiro ano pós cirúrgico. Ao exame físico apresentava-se hipocorada, sinal de 
Chvostek negativo. Sem outros achados. Apresentou hipocalcemia nas dosagens laboratoriais (cálcio 
iônico: 2,2 mg/dl), donde iniciou-se a reposição com gluconato de cálcio endovenoso. Devido ao fato 
da paciente não ter apresentado resposta satisfatória solicitou-se avaliação e acompanhamento 
da equipe de Endocrinologia. Além da hipocalcemia, encontramos hipomagnesemia. Iniciou-se 
reposição de cálcio endovenoso e oral com gluconato de cálcio, calcitriol e carbonato de cálcio, 
magnésio endovenoso com sulfato de magnésio, além do ajuste da dose da levotiroxina. A calcemia 
da paciente normalizou, com melhora importante dos sintomas, mantendo-se próxima a 4mg/dL. 
Teve alta hospitalar para seguimento ambulatorial utilizando: calcitriol 0,25mcg 3x/dia, carbonato 
de cálcio 500mg de cálcio elementar 3x/dia, espironolactona 25mg 1x/dia, vitamina-D 50.000UI/
semana por mais 6 semanas, sulfato de magnésio 10% 2 flaconetes 2x/dia, além das medicações 
de uso habitual. Conclusão: A hipocalcemia está sendo diagnosticada mais frequentemente pelo 
clínico, e a conduta depende do conhecimento da sua fisiopatologia. A manutenção adequada da 
calcemia é o resultado da interação do PTH e da vitamina-D sobre osso, rim e intestino. Todas as 
variáveis devem ser incluídas na análise, afim de afastar os possíveis diagnósticos diferenciais e 
permitir um tratamento direcionado a cada situação.

PALAVRAS-CHAVE: hipocalcemia; hipoparatiroidismo; metabolismo mineral
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pD38 - ABSCESSO HIpOFISáRIO – RElAtO DE CASO
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1 uFCsPa
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Abscesso hipofisário é uma patologia rara. Paciente de 42 anos, masculino, sem comorbidades 
prévias, consulta com queixa de astenia, emagrecimento importante, cefaleia, intolerância ao 
frio, diplopia, perda de libido e impotência sexual iniciados há 9 meses. Trazia neuroimagem 
compatível com macroadenoma hipofisário de 2,2cm com apoplexia e compressão quiasmática. 
A campimetria visual mostrou mínima alteração visual bilateral e os exames laboratoriais 
demonstraram hipopituitarismo sem síndrome de hipersecreção hormonal. Foi iniciada reposição 
hormonal (prednisona, levotiroxina e testosterona). O paciente foi submetido à ressecção 
transesfenoidal da lesão selar, com material anatomopatológico sugestivo de abscesso hipofisário. 
Após encaminhamento de material para culturais foi iniciada antibioticoterapia. O paciente 
apresentou melhora clínica importante com o tratamento. Abcesso hipofisário é uma patologia 
rara que pode mimetizar adenoma hipofisário e deve ser considerada no diagnóstico diferencial 
de massas selares.

PALAVRAS-CHAVE: Abcesso hipofisario; Massas selares; Neuroendocrinologia
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pD39 - AVAlIAÇÃO NEURORRADIOlÓGICA DO pOlÍGONO DE WIllIS NO SEGUIMENtO 
DIAGNÓStICO DA ACROMEGAlIA.

machado, mirella J a 1; Barbosa, guilherme H s 1; ibiapina, george Robson 1

 
1 Hospital Flavio Ribeiro Coutinho - PB, Faculdade de Medicina e Enfermagem Nova Esperança
 
A acromegalia é uma doença rara, que em mais de 98% dos casos é secundário a um tumor pituitário 
benigno secretor de hormônio do crescimento (GH). A idade típica de apresentação da acromegalia 
é entre 30 e 50 anos. O crescimento lento do adenoma pituitário atrasa a procura por atenção 
médica em 5 a 10 anos. O risco relativo de mortalidade desses indivíduos em relação à população 
geral é de 2 a 3, sendo as principais causas de mortalidade as complicações cardiovasculares 
e respiratórias. Feito uma revisão bibliográfica enfatizando a avaliação da neuroimagem do 
polígono de Willis, dados clínicos, achados laboratoriais (GH e IGF-1) e presença de adenoma 
pituitário no exame de imagem. Um em cada seis pacientes com acromegalia eram portadores 
de aneurismas saculares da circulação intracraniana, demonstrando assim que acromegalia 
pode acarretar um aumento do risco de abrigar aneurismas intracranianos. A prevalência local e 
frequência dos aneurismas observados em casuísticas diferem do que é relatado na população em 
geral. A taxa de aneurismas vista em nossa revisão, foi superior à população geral feito em exame 
de angiorressonância magnética (MRA) (38,5vs10%) e era ainda ligeiramente superior quando 
comparada a angiografia (38,5vs14-34%), mais de dois terços (67,5%) dos recém-diagnosticados 
com aneurismas foram localizados na circulação carotídea. O aumento da prevalência de aneurisma 
observada em nosso trabalho parece não ser consequência entre GH / IGF-1 com comorbidades. 
A maioria dos aneurismas foram detectados distantes do campo cirúrgico, excluindo o papel 
da cirurgia na sua formação. Nenhum estudo demonstrou uma correlação entre a formação de 
aneurisma e radioterapia, também não encontramos correlação entre tamanho e invasão dos 
adenomas e aneurismas. Portanto uma avaliação neurorradiológica do polígono de Willis poderia 
ser considerada no seguimento diagnóstico da acromegalia.
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pD40 - HIpOFISItE SECUNDáRIA À NEUROtOXOplASMOSE EM pACIENtE IMUNODEpRIMIDO 
pOR SIDA E tRANSplANtE RENAl – RElAtO DE CASO
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A hipofisite é uma patologia incomum e corresponde a um amplo espectro de lesões inflamatórias 
da hipófise. Homem, negro, 47anos com rebaixamento de sensório. Familiares referiam dificuldade 
para deambular, desorientação, inapetência, perda de controle esfincteriano, cefaléia holocraniana. 
Paciente com histórico de hipoacusia desde os 9anos, diabético, transplantado renal em 1992, 
amaurose a esquerda desde 1998, hipertenso, pneumocistose em agosto de 2012. Estava em uso 
de azatioprina, prednisona, captopril, insulina NPH, omeprazol. Exames laboratoriais sorologias 
reagentes para HIV, HCV, CMV e toxoplasmose e pan-hipopituitarismo. Neuroimagem sugestiva 
de neurotoxoplasmosecom lesão acima da haste hipofisária, intensa captação de contraste em 
tubercinereum e captação homogênea do contraste no tecido hipofisário. Iniciado tratamento 
direcionado à neurotoxoplasmose e reposições hormonais com hidrocortisona e levotiroxina. 
Após tratamento, paciente apresentou melhora clínica significativa, mas não houve recuperação 
do eixo hormonal. Hipofisite infecciosa é uma patologia bastante rara e o hipopituitarismo deve 
ser prontamente identificado e tratado para reduzir a morbimortalidade do quadro.

PALAVRAS-CHAVE: Hipofisite secundária; Neuroendocrinologia
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pD41 - HIpOGlICEMIA ASSOCIADA A ElEVADOS NÍVEIS DE IGF-II EM SÍNDROME pARANEOpláSICA 
- RElAtO DE CASO
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1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
 
Introdução: Hipoglicemia é um evento clínico muito frequente em pessoas com diabetes mellitus, 
porém bastante incomum em indivíduos não-diabéticos. Síndrome para-neoplásica é uma das 
causas mais raras e graves de hipoglicemias. Caso: EGS, feminino, 71 anos, do lar, foi encaminhada 
para Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
em 13/03/2014 com história de vários episódios de confusão mental, desorientação no tempo e no 
espaço e amnésia anterógrada no último ano, associados a hipoglicemias, sendo tratados em UBS 
com soro glicosado. Há 6 dias da admissão, teve piora do quadro e tornou-se refratário. Negava uso 
de antidiabéticos orais ou insulina. Na entrada, a hipoglicemia foi confirmada com glicemia sérica 
de 35 mg/dL. Antecedentes Pessoais: Hemangiopericitoma meninígeo com metástases ósseas, 
hepáticas e pélvica – em quimioterapia paliativa. Discussão: A investigação de hipoglicemias 
deve-se iniciar com a exclusão de fármacos potencialmente causadores de hipoglicemias. Após 
rigorosa anamnese, deve-se avaliar insuficiências hepática, renal e adrenal bem como solicitar, 
no momento da crise, a dosagem de glicemia, associada a peptídeo C, insulina e se possível pró-
insulina e pesquisa de sulfoniluréias. Nesta paciente em questão, os exames iniciais excluíram 
disfunções orgânicas e na amostra crítica tínhamos: glicemia sérica 38mg/dL ; peptídeo C 0,24ng/
mL (VR 1,1-4,4); insulina < 2,0uIU/mL (VR 2,1-22); pró-insulina < 7,5 pmol/L (VR até 18,8), indicando 
tratar-se de uma hipoglicemia hipo-insulinêmica. Para este caso, considerando presença de 
doença oncológica, foi suspeitado de ação do IGF-II (Fator II de crescimento insulina-símile) como 
causador das hipoglicemias, e a dosagem desse peptídeo na mesma amostra crítica inicial revelou 
valor muito elevado: 1074 ng/mL (VR adulto: 288 – 736); IGF-I < 25,0 ng/mL (VR 64-188); GH basal 
0,3 ng/mL. O IGF-II provoca hipoglicemia por agir semelhante à insulina, diminuindo a produção 
hepática de glicose e aumentando sua captação no músculo esquelético, e também por inibir a 
secreção de hormônios contra-regulatórios como glucagon e GH, tornando o individuo ainda mais 
vulnerável. Conclusão: Em casos de hipoglicemias hipo-insulinêmicas, deve-se suspeitar da ação 
do IGF-II, em especial nos pacientes com doença oncológica no contexto de uma síndrome para-
neoplásica.
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pD42 - HIpOpItUItARISMO CONGÊNItO: CORRElAÇÃO ClÍNICO-RADIOlÓGICA – CASO ClÍNICO

moura sm 1; Arbex AK 2; Valadares L 2; Junqueira H 2; Boaventura EC 2; guimaraes ms 2

1 Instituto de Pesquisa e Ensino Medico- MG
2 Instituto de Pesquisa e Ensino Medico

Mutações de fatores de transcição (FTs) hipofisários são descritas como causas raras de 
hipopituitarismo e podem resultar em alterações estruturais da hipófise. O fenótipo é variável, 
incluindo deficiências hormonais isoladas ou desordens complexas. Mutações isoladas de fatores 
de transcrição são incomuns.1,7 .O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso raro 
de hipopituitarismo congênito, com características fenotípicas sugestivas de alterações genéticas 
conhecidas. Usou-se para este estudo dados do exame físico, radiológico e laboratorial de um 
paciente acompanhado no ambulatório de endocrinologia do IPEMED-BH. AS, 16 anos, masculino, 
altura e peso abaixo de -3DP, estadio 1 de Tanner, macroglossia, pele seca, ombros elevados e 
antevertidos, pescoço curto com limitação da rotação da cabeça (relatos na literatura apontam 
associação com mutações do gene LHX33,4,8) e idade mental de 6 a 7 anos (segundo relatório 
psicopedagógico) e atraso de idade óssea (10 anos e 6 meses). História familiar: mãe com altura 
< -3DP (sem propedêutica laboratorial e imagem). Na investigação laboratorial observou-se 
deficiência dos setores hipofisários, a saber FSH 3,02mUI/mL, LH 1,63mUI/mL; GH 0,03mg/L; 
também testosterona 53ng/dL e IGF-1 39,8ng/mL. Ressonância de hipófise (RNM): redução 
volumétrica da adenohipófise, hipoplasia da haste e ectopia da neurohipófise. Hipófise posterior 
ectópica foi relatado na literatura associado aos genes: HESX1, LHX4, PITX2, OTX2, SOX3, GLI26,8. 
Estudos mostraram que mutações do gene SOX3 (ligada ao X: Xq27) resultam nas demais alterações 
hipofisárias à RNM relatadas neste estudo2,10. A duplicação e a perda de função decorrentes da 
superdosagem de SOX3 estão associadas a vários graus de hipopituitarismo, com ou sem retardo 
mental. Banghoo et all demonstraram variações fenotípicas em pacientes portadores de mutações 
no LHX3, apontando provável interferência de outros genes na expressão de mutações inativadoras 
do LHX33. A incidência de mutações nos FTs associada ao hipopituitarismo é baixa, sugerindo 
que fatores ambientais, genéticos e epigenéticos são responsáveis pela maioria dos casos de 
deficiências hormonais combinadas. Estes fatores interferentes são também responsabilizados 
pela variabilidade fenotípica para uma mesma mutação, sugerindo penetrância variável.
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pD43 - pANHIpOpItUItARISMO E DIABEtES INSIpIDUS SECUNDáRIOS À HIpOFISItE lINFOCÍtICA
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A hipofisite linfocítica é um distúrbio autoimune primário pouco frequente, sendo mais comum a 
adenohipofisite linfocítica. Sua etiopatogênese não é totalmente conhecida. 
Paciente de 32 anos, previamente hígida, em uso apenas de zolpidem para tratamento de insônia, 
inicia há 2 meses com poliúria e polidipsia, chegando a ingerir 20 litros de água por dia. Encaminhada 
para Endocrinologista, que confirmou diabetes insipidus de origem central após teste de restrição 
hídrica. Iniciado tratamento com desmopressina e solicitada ressonância magnética de sela turca, 
que evidenciou espessamento em haste hipofisária e ausência do sinal da neurohipófise. Exames 
hormonais hipofisários complementares sem alterações inicialmente. Após 2 meses passou a 
apresentar quadro constitucional, com artralgias e febre vespertina. Por haver história familiar de 
lúpus eritematoso sistêmico grave, clínico geral assistente iniciou corticoterapia com prednisona 
30mg, que foi posteriormente aumentada para 60mg, passando a ter melhora do quadro 
constitucional. Paciente passou a apresentar cefaleia, galactorreia e ausência de ciclos menstruais. 
Ao exame físico não apresentava estigmas de hipersecreção hormonal hipofisária, pressão arterial 
e glicemias mantinham-se controladas sem medicação, e não havia sinais de hiperandrogenismo. 
Nova investigação hormonal mostrou pan-hipopituitarismo e hiperprolactinemia. Investigação 
complementar com Reumatologista descartou doença autoimune reumatológica. Realizada 
redução gradual da prednisona e repetida ressonância de sela turca após 4 meses, que mostrou 
aumento importante do espessamento da haste hipofisária, persistindo ausência de sinal da 
neurohipófise, e quiasma óptico sem compressão. Submetida a biópsia de haste hipofisária por 
via transcraniana, que confirmou hipótese de hipofisite linfocítica pelo anatomopatológico. No 
pós-operatório, paciente apresentou hemiparesia esquerda e paralisia de terceiro par craniano 
direito, além de febre persistente, a despeito de antibioticoterapia direcionada para germe isolado 
em aspirado traqueal. Passou a apresentar apatia e embotamento no pós-operatório, e nova 
ressonância mostrou isquemia de lobo frontal bilateral. Apresentou recuperação da hemiparesia 
e paralisia de par craniano, mas mantém febre persistente e diabetes insipidus de difícil manejo 
A hipofisite linfocítica é uma doença de apresentação clínica variável, cuja confirmação diagnóstica 
se dá preferencialmente por biópsia. O tratamento da hipofisite ainda permanece controverso.

PALAVRAS-CHAVE: Panhipopituitarismo; Diabetes Insipidus; Hipofisite Linfocítica
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pD44 - pODEMOS MElHORAR O tEStE DE tOlERÂNCIA A INSUlINA (Itt)?

Campagnoli mP 1; Cordeiro amB 1; scharf, mP 1

1 DASA (Diagnósticos da América); Centro de Diabetes de Curitiba
 
O diagnóstico da deficiência do GH em crianças e adultos é complexo. Os testes de estímulo para 
avaliação da reserva secretória do GH são importantes para o diagnóstico. O Teste de tolerância 
à insulina (ITT), que consiste na administração de insulina por via endovenosa e coleta de uma 
sequencia multiamostral de glicemias e GH, é um dos testes utilizados para o diagnóstico. Em 
nosso laboratório, o controle da glicemia à beira do leito é feito através da dosagem da glicemia 
plasmática através de fitas de glicemia capilar. Observamos que em muitos clientes as glicemias 
aferidas à beira do leito mostram-se superiores às dosadas posteriormente pelo método 
enzimático (hexoquinase). Este estudo visa determinar a diferença entre a dosagem da glicemia 
plasmática aferida por fitas de glicemia capilar e pelo método enzimático e propor novas metas 
de glicemia à beira do leito para aumentar a segurança do ITT. De Março de 2013 a Janeiro de 
2014 realizamos 426 exames de ITT. Em todos estes testes foram realizadas dosagens de glicemia 
plasmática através de fitas de glicemia capilar durante a execução do exame e o plasma coletado 
no mesmo momento do utilizado para esta dosagem foi analisado posteriormente pelo método 
enzimático. Os valores encontrados foram pareados e comparados entre si. Observamos que 
existe diferença estatisticamente significante entre as dosagens realizadas pelas fitas de glicemia 
capilar e o método enzimático, na mesma amostra de sangue. O valor dosado pelo método 
enzimático é menor que o dosado à beira do leito. A média de diferença entre todos os valores 
é de -10,87 mg/dl (-11.09 a -10.64 mg/dl) Portanto, há diferença estatisticamente significante e 
constante entre as duas metodologias comparadas. Os dados encontrados demonstram que, se 
as glicemias à beira do leito forem mantidas em média 11 mg/dl acima do alvo de hipoglicemia 
a ser atingido na dosagem plasmática pelo método enzimático, podemos aumentar a segurança 
do exame sem comprometer a sua confiabilidade e o estímulo hormonal além de, possivelmente, 
reduzir o desconforto clínico do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: teste de tolerancia a insulina; deficiência de gh; hipoglicemia
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pD45 - USO DE DEMEClOCIClINA NA HIpONAtREMIA: RElAtO DE CASO E REVISÃO NA lItERAtURA

goulart, Pam 1; Zanatta, DB 2; Campos, Cmm 2; guedes, Jmll 2; Carvalho S 2; Cascaes maH 2

 
1 IDEF - Instituto de Diabete e Endocrinologia de Florianópolis
2 iDeF 

INTRODUÇÃO: Hiponatremia é uma situação habitual na prática clínica e reflete uma alteração 
do balanço de água, com consequente diminuição da osmolaridade plasmática. Pode ter várias 
causas como depleção (perda primária de solutos com retenção secundária de água), diluição 
(retenção de água primária) ou excesso de ingestão de água. As manifestações clínicas são de 
natureza neurológica e decorrentes da entrada de água para as células cerebrais, relacionadas 
com nível sérico de sódio e a velocidade de sua instalação. O tratamento depende da causa 
base, mas consiste na normalização no nível sérico do sódio. OBJETIVO: Descrever um caso 
de hiponatremia crônica não responsivo as terapêuticas habituais, que melhorou com uso de 
demeclociclina. MATERIAL E MÉTODOS: Acompanhamento do caso, revisão do prontuário e 
da literatura RELATO DE CASO: C.C.M.N., feminina, 69 anos, aposentada, casada, internada no 
Imperial Hospital Caridade com um quadro de diplopia, ataxia e episódios de desorientação. 
Durante a investigação diagnóstica, detectou-se hiponatremia (sódio sérico: 125 mEq/L) e uma 
lesão em tronco cerebral com características de lesão inflamatória na RM, que posteriormente 
a biópsia foi compatível com Linfoma primário do SNC. Inicialmente manejamos a hiponatremia 
com restrição hídrica, furosemida e solução salina hipertônica, obtendo natremia estável (132 
mEq/L). Entretanto, quando suspendíamos a solução hipertônica, sua natremia voltava a cair. Com 
base na literatura médica, iniciamos Demeclociclina 1200mg/dia associado a restrição hídrica e 
furosemida, Obtendo melhora e estabilização da natremia. CONCLUSÃO: A hiponatremia é uma 
situação frequente, associada a diversas manifestações neurológicas. O tratamento causa base é 
fundamental, associado a restrição hídrica, solução salina hipertônica, furosemida, uso de outras 
drogas como demeclociclina, Carbonato de Lítio, Fludrocortisona, antagonistas do receptor 
do ADH. Estudos mostram que o ADH está aumentado em paciente com câncer, por provável 
produção ectópica das células neoplásicas. Assim, o uso da demeclociclina bloqueia os receptores 
de ADH nos túbulos coletores renais, sendo efetivo no controle da hiponatremia crônica. No relato 
apresentado, apesar da medidas convencionais de restrição hídrica e uso de diuréticos, apenas 
com o uso da demeclociclina obtivemos o controle adequado da hiponatremia.

PALAVRAS-CHAVE: Hiponatremia; Demeclociclina; ADN
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pD46 - A pERCEpÇÃO DA IMAGEM CORpORAl EM INDIVÍDUOS OBESOS EM ACOMpANHAMENtO 
NO AMBUlAtÓRIO DE ENDOCRINOlOGIA DA IRMANDADE SANtA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
SÃO pAUlO

Bonamichi BDsF 1; Bulisani mgP 1; Afiune G 1; santos RB 2; Amigo VL 2; scalissi 1; salles JeN 1 

1 irmandade santa Casa de misericórdia de são Paulo
2 irmandade santa Casa de misericórida de são Paulo
 
INTRODUÇÃO: A obesidade é uma síndrome multifatorial na qual ocorre uma interação entre 
genética, metabolismo e o meio ambiente, assumindo diferentes quadros clínicos nas diversas 
realidades socioeconômicas. Estudos sobre a imagem corporal demonstram que indivíduos 
obesos distorcem suas percepções sobre eles, dificultando o tratamento para obesidade. 
OBJETIVO: Avaliar a percepção corporal do paciente obeso. MÉTODOS: Estudo transversal, 
analítico, com dados de 50 pacientes obesos acompanhados no Ambulatório de Endocrinologia 
da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Utilizado um questionário sobre aspectos 
pessoais, comorbidades, medicamentos, hábitos de vida e cálculo do índice de massa corpórea 
(IMC) para classificação da obesidade. A imagem corporal foi definida pela escala de silhuetas. 
RESULTADOS: Prevalência de mulheres com associação significativa da obesidade com outras 
comorbidades como diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial. Em 44% dos pacientes, 
o perfil comportamental predominante foi a ansiedade. A causa atribuída ao ganho de peso foi 
a gestação em 22% e problemas emocionais em 44,4% dos casos. Cerca de 40% dos pacientes 
já haviam realizado tratamento anterior para obesidade, porém sem sucesso. Em 20% dos 
casos sem sucesso terapêutico prévio, os pacientes fizeram uso de medicações formuladas, sem 
orientação nutricional, psicológica ou física. Atualmente, 44% dos pacientes avaliados estão em 
uso de medicação para perda de peso, sendo a sibutramina prescrita em 24% dos casos, todos 
com orientação nutricional. Apenas 40% dos pacientes realizam atividade física, sendo que 
75% desses exercem da forma preconizada para melhor resultado na perda de peso. A principal 
motivação para perda de peso foi preocupação com a saúde (48%), demonstrando que a estética e 
o preconceito social foram secundários no relato desses pacientes. Pode-se constatar que há uma 
variabilidade significativa na distorção da imagem corporal, principalmente em mulheres, no qual 
51,1% acreditam que o IMC está 2,5 pontos abaixo do real. Em relação a pretensão, 40% desejam 
perder 5 pontos no IMC, sendo que a maioria com essa porcentagem ainda se classifica como 
sobrepeso. CONCLUSÃO: Constata-se que há uma distorção significativa da imagem corpórea, em 
mulheres especialmente, ao demonstrarem que visualizam uma imagem menos obesa do que 
realmente apresentam.

PALAVRAS-CHAVE: obesidade; percepção imagem corpórea
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pD47 - ANálISE DO IMpACtO DA pERDA DE pESO NO pERFIl MEtABÓlICO AtRAVÉS DA 
REEDUCAÇÃO AlIMENtAR EM pACIENtES DO GRUpO DE OBESIDADE DA IRMANDADE SANtA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO pAUlO.

Bonamichi BDsF 1; Rocha sPl 1; santos RB 1; scalissi Nm 1; salles JeN 1

1 irmandade santa Casa de misericórdia de são Paulo

INTRODUÇÃO: Diretrizes internacionais recomendam a perda de peso em torno de 5% a 10% 
do peso corporal inicial, como forma de melhorar fatores de risco, auxiliando na prevenção de 
doenças como diabetes tipo 2 ( DM ) e doenças cardiovasculares2. No Brasil, 51,7% da população 
têm sobrepeso ou é obesa. OBJETIVO: Avaliar o impacto da perda de peso no perfil metabólico 
através da reeducação alimentar em paciente assíduos no grupo de obesidade. MÉTODO: Trata-
se de um estudo retrospectivo com 95 pacientes em acompanhamento no Grupo de Obesidade 
da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em um período de um ano. Foi analisado 
hemoglobina glicada, colesterol total, LDL, triglicérides e peso. No grupo de obesidade é realizado 
reeducação alimentar. Obesidade foi definida com Índice de massa corpórea maior ou igual a 
30 Kg/m. A medicação foi sibutramina. Foi fixado em 0,05 ou 5% (α ≤ 0,05) o nível para rejeição 
da hipótese de nulidade. RESULTADOS: Foram 95 pacientes, sendo 82 mulheres e 13 homens, 
com idade média de 45,7 anos. A comparação do peso dos grupos antes (PA) e depois (PD) da 
reeducação alimentar foi uma média de 103,4 para 98,2. A média de glicada antes do grupo 
(GA) foi 6,19 e 5,95 depois do grupo (GD). Com medicação: PA: 105,5 e PD: 98,2 , GA: 6,41 e 
GD: 6,08, Colesterol Total antes (CTA): 193,9 e Colesterol Total depois ( CTD ): 181,7, LDL antes 
117 e LDL depois: 109, Triglicérides antes ( TGA ): 150 e Triglicérides depois (TGD): 133,1. Sem 
medicação: : PA: 101,2 e PD: 98,1, GA: 5,96 e GD: 5,81, CTA: 178,5 e CTD: 181, LDL antes 116,1 e 
LDL depois: 113, TGA: 149,3 e TGD: 136,9. Perda de peso média de 7% no grupo com medicação 
e 3,1% sem medicação. Houve reduções significativas no peso e na hemoglobina glicada, CT, TG, 
LDL. CONCLUSÃO: O presente estudo tem como objetivo enfatizar os aspectos metabólicos da 
obesidade em adultos e sua melhora significativa com a perda de peso.

PALAVRAS-CHAVE: obesidade; Síndrome metabólica; reeducação alimentar
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pD48 - AUMENtO DO ÍNDICE DE MASSA CORpORAl EM MUlHERES DA ZONA SUl DE pORtO 
AlEGRE

Kohl IS 1; Kops NL 2; Wendland e 2

1 Hospital Moinhos de Vento 
2 Instituto de Educação e Pesquisa - Moinhos de Vento
 
Introdução: Embora seja uma patologia prevenível, a prevalência de sobrepeso e obesidade vem 
aumentando desde a década de 80, afetando mais de 300 milhões de mulheres. O aumento no 
índice de massa corporal é o principal fator de risco para doenças não transmissíveis como doença 
cardiovascular, diabetes, doenças musculo-esqueléticas e alguns tipos de câncer. Em Porto Alegre 
a prevalência de obesidade em mulheres adultas aumentou de 27,5% em 2008, para 34,3% em 
2014, sendo o excesso de peso (73,7%) acima dos valores encontrados para a média nacional 
que é cerca de 61,2% (SISVAN, 2014). Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o aumento do 
Índice de Massa Corporal (IMC) em mulheres de Porto Alegre. Métodos: Analisou-se os dados de 
mulheres entre 40 e 69 anos cadastradas no Projeto Núcleo Mama, um estudo de coorte para o 
rastreamento de câncer de mama em mulheres de baixa-renda. Todas pertencem a regiões de 
vulnerabilidade social da zona sul ou ilhas de Porto Alegre. As participantes tiveram seu peso e 
altura aferidos com roupas leves e sem sapatos no recrutamento (2004-2006) e no ano de 2013-
2014. Resultados: O IMC médio aumentou de 27,0kg/m² (DP: 5,9) para 29,8kg/m2. No entanto, 
este aumento só foi significativo para as mulheres nas faixas etárias mais jovens: de 28,08kg/
m2 para 29,18kg/m2 em mulheres de 40 e 49 (p<0,001) e de 29,38kg/m2 para 29,98kg/m2 para 
participantes entre 50 e 59 (p= 0,005). A prevalência de sobrepeso e obesidade (IMC≥25kg/
m2) aumentou significativamente durante o período avaliado, de 75,1% (n: 4462) para 80,1% 
(p < 0,01). Destas, 25,5% foram consideradas obesas e 19,3% como tendo obesidade severa (n: 
2578). Por outro lado, houve uma diminuição significativa de baixo peso e peso adequado nesta 
população (24,9% para 19,9% p<0,001). Conclusão: Houve um aumento significativo do IMC médio 
das mulheres ao longo da década, assim como da prevalência de excesso de peso e obesidade. 
Comparativamente à população brasileira, as mulheres avaliadas apresentam maior sobrepeso e 
obesidade, evidenciando a necessidade de estratégias de manejo diferenciadas e eficazes para a 
população em áreas de vulnerabilidade de Porto Alegre.

PALAVRAS-CHAVE: Índice de Massa Corporal; Mulheres; Prevalência
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pD49 - AVAlIAÇÃO DO tEStE DE SUpRESSÃO COM 1 MG DE DEXAMEtASONA OVERNIGHt NOS 
pACIENtES EM pRÉ-OpERAtÓRIO pARA CIRURGIA BARIátRICA NO HOSpItAl UNIVERSItáRIO 
(HU – UFSC)

elpo Ja 1; Colombo Bs 2; Correa Cg 2; marques el 2; Ronsoni mF 2; Hohl a 2; van de Sande-Lee S 2; 
Coral mHC 2 

1 Universidade Federal de Santa Catarina 
2 Serviço de Endocrinologia e Metabologia Hospital Universitário/UFSC
 
Introdução: A obesidade nos últimos anos tem aumentado progressivamente, sendo definida por 
alguns autores como pandemia. A falha terapêutica clínica é um dos motivos para os pacientes 
serem avaliados para realização da cirurgia bariátrica. Na abordagem pré-operatória, a exclusão da 
Síndrome de Cushing (SC) associada à obesidade é fundamental. A escolha do teste de triagem ideal 
para SC ainda é tema de discussão na literatura atual. No Serviço de Endocrinologia e Metabologia 
do HU, a triagem é realizada através do teste de supressão com 1 mg de dexametasona overnight 
(TSD1mg). Objetivo: Analisar o uso do TSD1mg overnight como método de triagem pré-operatório 
para cirurgia bariátrica no Serviço de Endocrinologia e Metabologia do HU-UFSC. Resultados: 
Foram avaliados 81 pacientes (84% mulheres) atendidos no ano de 2013 no HU-UFSC, com média 
de idade de 38 ± 11 anos (mediana: 35 anos). As médias de peso, circunferência abdominal e 
índice de massa corporal foram respectivamente: 129,5 ± 28,1 kg, 128,0 ± 17,1 cm e 48,8 ± 7,9 
kg/cm2. O perfil metabólico dos pacientes foi (média): glicemia de jejum 107,8 ± 33,1 mg/dL (VR 
< 100), colesterol total 183,8 ± 35,2 mg/dL (VR < 200), HDL-colesterol 44,2 ± 14,54 mg/dL (VR > 
40), LDL-colesterol calculado 116,0 ± 28,0 mg/dL (VR < 130) triglicerídeos 134,1 ± 87,7 mg/dL (VR 
<150). A média do valor do cortisol pós TSD1mg foi 1,1 ± 0,4 μg/dL . Considerando o cut-off de 5 
μg/dL, 100% dos pacientes apresentaram supressão do cortisol. Reduzindo o cut-off para 1,8 μg/
dL, 77 pacientes (95,1%) apresentaram supressão (Sensibilidade 95,06% / Especificidade 100%). 
Os pacientes que não suprimiram abaixo de 1,8 μg/dL prosseguiram investigação, excluindo-se 
o diagnóstico de SC. Os valores de cortisol pós TSD1mg se correlacionaram positivamente com 
colesterol total (r: 0,264 / p = 0,019), HDL-colesterol (r: 0,559 / p < 0,001) e triglicerídeos (r: 0,259 
/ p =0,023). Não houve correlação estatisticamente significativa com os demais parâmetros. 
Conclusões: O uso do TSD1mg overnight demonstrou elevada sensibilidade e especificidade para 
a triagem da SC, independente do cut-off empregado. Além de ser de fácil execução, o TSD1mg 
diminuiu a necessidade de investigações onerosas subsequentes.
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pD50 - AVAlIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉRICOS DE 25-OH-VItAMINA D EM pACIENtES COM OBESIDADE 
GRAU 3

Veiga FS 1; Colombo Bs 1; Correa Cg 1; De Nardin g 1; Oliveira CSS 1; Ronsoni mF 1; Hohl a 1; 
sande-lee s 1; Coral mHC 1

 
1 Hospital Universitário (UFSC)
 
Introdução: Os baixos níveis de vitamina D, assim como a obesidade, são considerados uma 
pandemia e sua prevalência vem aumentando no Brasil e no mundo. O conhecimento sobre os 
valores de vitamina D em pacientes obesos e sua relação com outras comorbidades ainda são 
temas debatidos em diversas sociedades médicas. Dúvidas quanto aos melhores pontos de cut-off 
para determinar insuficiência vitamínica nesse grupo de pacientes fazem parte dessas discussões. 
Objetivos: Analisar os níveis séricos da 25-OH-Vitamina D (25OHD) em pacientes sem reposição 
vitamínica e com obesidade grau 3 durante avaliação pré-operatória para cirurgia bariátrica no 
Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Universitário (HU-UFSC).Resultados: Foram 
avaliados 43 pacientes (81,4 % mulheres) atendidas no ano de 2013 no HU-UFSC, com média de 
idade de 39 ± 11 anos (mediana: 39 anos). As médias de peso, circunferência abdominal (CA) e 
índice de massa corporal (IMC) foram, respectivamente: 133,0 ± 27,5 kg, 133,9 ± 15,9 cm e 49,5 ± 
6,9 kg/cm2. O perfil metabólico dos pacientes foi (média): glicemia de jejum 113,2 ± 42,6 mg/dL 
(VR < 100), colesterol total 185,4 ± 36,8 mg/dL (VR < 200), HDL-colesterol 44,9 ± 18,3 mg/dL (VR > 
40), LDL-colesterol calculado 111,7 ± 29,5 mg/dL (VR < 130) e triglicerídeos 148,9 ± 100,2 mg/dL 
(VR <150). A média dos níveis séricos de 25OHD foi de 27,87 ± 8,4 ng/mL (variância 13,3 a 44,7). 
Do total dos pacientes com obesidade avaliados, 18,6% apresentavam níveis inferiores a 20 ng/
mL. Entretanto, se o cut-off para insuficiência vitamínica fosse elevado para 30 ng/mL, 62,8% dos 
pacientes seriam considerados insuficientes (aumento de 44,2%). Os níveis séricos de 25OHD não 
se correlacionaram com a idade, peso, IMC ou CA dos pacientes. Também não houve correlação 
dos níveis de 25OHD com os valores de glicemia de jejum, colesterol total, HDL e LDL colesterol 
analisados.Conclusões: A análise deste grupo de pacientes com obesidade grau 3, em protocolo 
pré-operatório para cirurgia bariátrica, demonstrou que a utilização de níveis séricos mais elevados 
de vitamina D para a caracterização de insuficiência vitamínica aumentou o diagnóstico dessa 
patologia. Entretanto, o grau de insuficiência vitamínica nestes pacientes obesos não diferiu dos 
níveis descritos na literatura em outras populações.

PALAVRAS-CHAVE: Vitamina D; Obesidade; Bariatrica
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pD51 - AVAlIAÇÃO MEtABÓlICA DOS pACIENtES SUBMEtIDOS AO BYpASS GáStRICO EM Y DE 
ROUX NO HOSpItAl UNIVERSItáRIO (HU-UFSC)

Becker TS 1; Ronsoni mF 1; Hohl a 1; sande lee s 1

1 Universidade Federal de Santa Catarina

Introdução: A obesidade é uma das doenças mais prevalentes e alarmantes da atualidade, que 
carrega consigo comorbidades e complicações importantes. O bypass gástrico em Y de Roux (GYR) 
é o tratamento cirúrgico para obesidade mais realizado a nível mundial. Resultados importantes 
no peso e no perfil metabólico dos pacientes têm justificado sua ampla utilização. Objetivos: 
O estudo visa a avaliação do peso e perfil metabólico pré e pós-operatório dos pacientes que 
realizaram GYR no Hospital Universitário (HU-UFSC). Métodos: Trata-se de um estudo observacional 
retrospectivo, incluiu 58 pacientes submetidos à GYR no ano de 2012 no HU-UFSC. Foram avaliados 
os dados antropométricos e o perfil metabólico no pré-operatório e em três momentos distintos 
no primeiro ano de pós-operatório. Resultados: No pré-operatório, 25,8% (n=15) eram diabéticos. 
A média ± DP de peso e o índice de massa corpórea (IMC) respectivamente entre os diabéticos e 
os não diabéticos: peso: 123,5 ± 19,3 x 121,6 ± 16,6 kg; IMC: 46,8 ± 5,0 x 47,2 ± 6,2 kg/m². Ao final 
do acompanhamento, mais da metade (53,3%) dos pacientes encontrava-se na classificação de 
sobrepeso. Entre os diabéticos, no terceiro retorno, 80% apresentavam glicemia de jejum menor 
que 100 mg/dL, com melhora estatisticamente significativa do peso, IMC, hemoglobina glicada 
(HbA1c), colesterol total, LDL colesterol e triglicerídeos. Todos os parâmetros apresentaram 
mudanças estatisticamente significativas entre os não diabéticos, exceto a HbA1c. Conclusão: Os 
resultados do estudo demonstram que o GYR em nosso meio resultou em significativa perda de 
peso e melhora do perfil metabólico, tanto em pacientes diabéticos quanto em não diabéticos. 
Obesidade, cirurgia bariátrica, bypass gástrico em Y de Roux, diabetes mellitus tipo 2.
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pD52 - COMpARAÇÃO ENtRE tOpIRAMAtO E SIBUtRAMINA NO tRAtAMENtO DA OBESIDADE 
EM 12 SEMANAS

ibiapina, george R 1; machado, mirella J a 1; Barbosa, guilherme H s 1

 
1 Hospital Flavio Ribeiro Coutinho - PB, Faculdade de Medicina e Enfermagem Nova Esperança
 
Introdução: objetivo é comparar essas duas terapêuticas no tratamento de pacientes com 
obesidade,índice de massa corpórea (IMC> 30Kg/m2 ),ou sobrepeso (IMC> 25 Kg/m2 com 
comorbidades) em curta duração,12 semanas, associados a mudanças no estilo de vida,como 
dieta hipocalórica e atividade fisica regular.Observamos perda de peso, decréscimo no índice de 
massa corporal (IMC) e suas relações com sexo e idade.Pacientes e Métodos:Em um período de 
12 semanas foram avaliados 61 pacientes com obesidade,IMC > 30 kg/m2 ou sobrepeso,IMC> 
25 Kg/m2 com comorbidades.Anotamos o peso,sexo,idade e IMC e a cada grupo foi oferecido 
uma terapêutica(A1 Topiramato 50 mg;A2 Topiramato 100mg; B1 Sibutramina 10 mg).Também, na 
primeira abordagem,foram encaminhados à avaliação nutricional para realizarem dieta hipocalórica 
e estimulados a prática de atividade física regular.Na semana 12, 59 pacientes retornaram para 
nova avaliação clinica e coletas de novos resultados de peso e IMC.Todos os casos de utilização do 
topiramato foram associados a 40 mg de fluoxetina. Resultados:Os homens tiveram uma perda 
de peso média de 8,91kg, as mulheres de 3,35kg (p=0,003).No IMC essa queda média para o 
sexo masculino agora foi de 2,54 Kg/m2 e no feminino de 1,57 Kg/m2( p= 0,102);Analisando 
a variação da perda de peso médio por droga temos: topiramato 100mg, perda de 6,72Kg (p 
<0,001);sibutramina 10 mg, 4,02 kg( p< 0,031); Topiramato 50mg, 3,77Kg( p< 0,001).Agora em 
relação à amostra inteira,tivemos uma perda de peso média de 4,19Kg (p< 0,001); na variação 
média do IMC no intervalo de tempo,verificamos a seguintes quedas para topiramato de 100mg, 
sibutramina e topiramato 50mg respectivamente: 3,13 Kg/m2 (p=0,028), 1,77 Kg/m2 (p<0,001) e 
1,31 Kg/m2(p<0,001).A queda global do IMC da amostra foi de 1,72 Kg/m2 (p< 0,001).Conclusão:O 
topiramato de 100 mg foi superior a sibutramina de 10mg e ao topiramato de 50mg, tanto na 
perda de peso médio quanto na redução média do IMC.Já a comparação em os dois últimos, 
observamos uma nítida superioridade da sibutramina em relação aos 50 mg de topiramato, não 
só na perda de peso, mas também, na redução do IMC, e todas essas associações com significado 
estatístico.O sexo masculino superou o sexo feminino na perda de peso e na redução do IMC, mas 
apenas o primeiro desfecho de significado estatístico.
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pD53 - FAtORES DE RISCO CARDIOVASCUlAR EM MUlHERES DE 45 A 70 ANOS DO SUl DA BAHIA

Leal VNC 1; Carvalho, CA 1; Dantas aNg 1; Nascimento JHF 1; gadelha sR 1; Carvalho, LD 1

 
1 Universidade Estadual de Santa Cruz

A Síndrome Metabólica pode ser considerada como um conjunto de fatores de riscos de origem 
metabólica e relacionados entre si que contribuem para o desenvolvimento de patologias como 
doença cardiovascular e/ou diabetes tipo 2. Dentre tais fatores inclui-se dislipidemia, hipertensão 
arterial, hiperglicemia, e inflamação sistêmica. A maior prevalência da síndrome metabólica 
principalmente em mulheres acima dos 45 anos pode ser relacionada à mudança hormonal deste 
período, associada ao sedentarismo e dieta inadequada. Nesse contexto, se faz útil a avaliação de 
indicadores antropométricos e do perfil bioquímico no entendimento da síndrome metabólica e 
prevenção de doenças. O objetivo do trabalho foi determinar a prevalência de SM em mulheres 
de 45 a 70 anos e avaliar a correlação entre os fatores de risco e pós menopausa. Após assinatura 
do TCLE, foi aplicado um questionário socioeconômico e comportamental e realizado um exame 
físico com aferição da pressão arterial, medição de peso, altura, circunferência abdominal e de 
cintura e cálculo de IMC. Além disso, foi realizada a coleta de sangue periférico para avaliação 
do perfil lipídico e glicemia. Os dados foram analisados pelos testes t student ou Mann-Whitney, 
considerando significativo p<0,05. Variáveis categóricas foram comparadas utilizando o Epi Info 
7.0 sendo calculado a Oddsratio. As 111 voluntárias foram agrupadas em prémenopausa (n=41) e 
pósmenopausa (n=70) e classificadas para síndrome metabólica de acordo com critérios da NCEP 
e IDF. Foi encontrada uma prevalência de síndrome metabólica de 63,96% seguindo NCEP e 66,66 
% por critério da IDF. Quanto às variáveis categóricas, houve uma associação significativa entre 
pósmenopausa e circunferência de Cintura≥88 cm (2,15 (1,00-4,63)), TG≥150 (2,46 (1,04-5,78)), 
Glicemia≥100 (2,26 (1,03-4,96)), Síndrome metabólica NCEP (2,38 (1,06-5,31)), IDF (2,39 (1,05-
5,42)). Tais achados revelam uma elevada prevalência de síndrome metabólica nesse grupo de 
mulheres com uma clara associação entre a pós-menopausa e síndrome metabólica, bem como 
obesidade central, alterações nos níveis de triglicérides e glicose no sangue, aumentando o risco 
de doenças cardiovasculares. Conhecer tais alterações se faz importante para que medidas de 
prevenção e controle sejam estabelecidas.
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pD54 - GANHO DE pESO E HIpERFAGIA DURANtE tRAtAMENtO COM pIOGlItAZONA É 
RElACIONADO AO AUMENtO DA FOSFORIlAÇÃO DE AMpK NO HIpOtálAMO DE ANIMAIS 
OBESOS

Quaresma, PgF 1; santos, aC 2; Reencober, N 2; saad, mJa 2; Prada, Po 2

 
1 Laboratório de Investigação Clinica de Resistência a Insulina, Faculdade de Ciências Médicas, 
uNiCamP
2 Laboratório de Investigação Clínica de Resistência a Insulina, Faculdade de Ciências Médicas, 
uNiCamP 

A Pioglitazona (Pio) é uma droga usada no tratamento de Diabetes tipo 2 e é capaz de induzir 
hiperfagia e ganho de peso. Porém não se sabe se o tratamento com Pio altera vias de sinalização 
hipotalâmicas. Os hormônios leptina e insulin são potentes anorexigênicos e agem no hipotálamo. 
Em contraste, a ativação da AMPK hipotalâmica induz hiperfagia. Sendo assim, os objetivos deste 
estudo foram: 1) investigar se o tratamento com Pio altera ingestão alimentar, adiposidade e gasto 
energético; 2) sinalização de insulina e leptina no hipotálamo e 3) fosforilação e inibição da AMPK 
hipotalâmica. Todos os experimentos foram executados in vivo, em camundongos Swiss alimentados 
com dieta hiperlipídica (DIO). Após 14 dias de tratamento com PIO via gavagem (25 mg/kg/dia) os 
animais apresentaram aumento de peso corpóreo, ingestão alimentar, adiposidade, adiponectina 
sérica, diminuição da glicemia em jejum e melhora da ação e sinalização de insulina e leptina. 
Adicionalmente, foi observado aumento expressivo da fosforilação de AMPK. Objetivando verificar 
se o aumento da atividade de AMPK no hipotálamo era responsável pelo aumento de ingestão 
alimentar, procedemos a inibição da fosforilação de AMPK (Compound C) concomitantemente 
ao tratamento com Pio. A inibição de AMPK nos animais tratados com Pio acarretou em perda 
de peso, diminuição da ingestão alimentar e adiposidade, sugerindo um papel de destaque 
para a AMPK hipotalâmica no aumento da ingestão alimentar nos animais tratados com Pio. Os 
resultados obtidos sugerem que o tratamento com Pio melhora a sensibilidade à insulina e leptina 
no hipotálamo de animais obesos, porém, leva ao aumento de ingestão alimentar, peso corpóreo 
e adiposidade, possivelmente explicados pelo aumento da ativação de AMPK hipotalâmica, que 
acarreta em hiperfagia.
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pD55 - CARCINOMA INDIFERENCIADO DE tIREÓIDE: RElAtO DE CASO

Giovanella, LB 1; Bastos,FB 1; Demarco,FR 1; andrade, eJ 1; santos, ma 1

1 Universidade Luterana do Brasil - ULBRA
 
INTRODUÇÃO:As neoplasias de tireóide representam, aproximadamente, 1% de todas as novas 
neoplasias diagnosticadas; destas, mais de 95% são derivadas do epitélio folicular glandular 
[1]. O Carcinoma Anaplásico de Tireóide (ACT) é uma neoplasia incomum e normalmente letal 
que acomete mais frequentemente adultos velhos[2], com pico de incidência da sexta para a 
sétima década de vida[3]. RELATO DE CASO :Paciente PM, masculino, procura atendimento no 
ambulatório por queixa de tosse seca. Traz consigo ecografia cervical na qual há descrição de 
nódulo heterogêneo em lobo tireoidiano direito. Ao exame físico, pode-se palpar nódulo em 
lobo direito da tireóide, endurecido e pouco móvel à deglutição. Com hipótese diagnóstica de 
neoplasia indiferenciada de tireóide, devido ao comportamento clínico apresentado, é solicitado 
PAAF, cujo o laudo é compatível com neoplasia indiferenciada de tireóide. O paciente é submetido 
à tireoidectomia total com esvaziamento cervical bilateral. O laudo do exame anatomo-patológico 
revela “Carcinoma indiferenciado em tireóide, medindo 4,5 cm no seu maior diâmetro, com 
invasão de cápsula e tecido muscular adjacente, limites cirúrgicos livres, ausência de metástases 
linfonodais”. DISCUSSÃO :Entre os carcinomas epiteliais da tireóide estão: papilar, folicular, 
medular e anaplásico. [4] O carcinoma de tireóide é único quando se trata de diferentes subtipos 
histológicos em um mesmo tipo de câncer. [5] A maioria dos pacientes apresenta-se com uma 
tumoração no pescoço que cresce rapidamente. [3] Os pacientes também costumam ter sintomas 
compressivos locais, incluindo disfagia, rouquidão, dor de garganta, dispnéia e estridor. Embora a 
patogênese do carcinoma anaplásico ainda seja desconhecida, tem sido postulado que este pode 
desenvolver-se por si próprio ou por uma diferenciação de um carcinoma bem diferenciado pré-
existente. [5] A diferenciação não é uma única etapa oncológica, mas sim um processo dinâmico, 
que consiste em uma série de “eventos” de mutação, resultando no fenótipo indiferenciado do 
carcinoma anaplásico. [5]. Sabemos também que até 80% dos anaplásicos originam-se de uma 
longa história de bócio. [6] Tendo em vista o relato de caso de nosso paciente, podemos concluir 
que o paciente pode ter iniciado com um bócio ou com um carcinoma de células bem diferenciadas, 
que evoluiu para indiferenciado com o decorrer do tempo.
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pD56 - EStUDO DE ASSOCIAÇÃO ENtRE O HIpOtIREOIDISMO E A SÍNDROME MEtABÓlICA

mazzucco m 1; Canalli mHBs 1; Balthazar aPs 1; Oliveira FJS 1

1 Universidade do Sul de Santa Catarina
 
Introdução: O hipotireoidismo é uma patologia relacionada à diminuição do metabolismo basal 
capaz de proporcionar uma série de alterações passíveis de comporem características presentes 
nos itens diagnósticos da SM (Síndrome Metabólica). Objetivo: Verificar a associação entre o 
hipotireoidismo e a SM e outros fatores associados à SM. Método: Estudo caso-controle, através 
de dados de 266 prontuários do período de fevereiro de 2009 a dezembro de 2012. A razão de 
controles para caso foi 1:1 e, como medida de associação, foi utilizado o OR. Na análise da presença 
de associação entre as variáveis utilizou-se o teste qui-quadrado (χ²) ou prova Exata de Fisher. 
ΧPara as avaliações dos valores de TSH, foram usadas medianas, médias (± desvio padrão) e teste 
t student para diferenças das médias e medianas entre os grupos. Resultados: A população em 
estudo apresentou características semelhantes do ponto de vista sociodemográfico e de hábitos 
de vida quando comparado o grupo caso com o grupo controle. O hipotireoidismo apresentou 
frequência semelhante entre o grupo caso e controle (24,1% vs. 22,5%, respectivamente). Sexo 
feminino, idade menor que 60 anos, cor branca e IMC elevado foram associados à SM. O IMC 
(índice de massa corporal) demonstrou associação com a SM, sendo IMC maior que 30 kg/m2 
significativamente relacionado com TSH maior que 5,5 uUI/mL. Conclusão: Não houve associação 
entre o hipotireoidismo e a SM, inferindo-se interferência da reposição hormonal tireoidiana nos 
parâmetros da SM. O TSH aumentado apresentou relação com o aumento da frequência de alguns 
dos componentes da SM.
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pD57 - pREVAlÊNCIA DE AUtOIMUNIDADE tIREOIDIANA EM pORtADORES DE DIABEtES tIpO 1 
AtENDIDOS NO HOSpItAl UNIVERSItáRIO EM FlORIANÓpOlIS

erbes Jm 1; Ronsoni mF 1; Colombo Bs 1; Correa Cg 1; Hohl a 1; Van de Sande-Lee S 1

 
1 Universidade Federal de Santa Catarina
 
Pela já estabelecida associação entre diabetes mellitus tipo 1 e doenças autoimunes da tireoide 
e pelo risco que esta associação oferece para o desenvolvimento de disfunção tireoidiana, este 
estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de autoimunidade tireoidiana em portadores de 
diabetes mellitus tipo 1 e a relação desta associação com outros fatores clínicos e laboratoriais. 
Foi realizado estudo transversal, observacional, através da avaliação de portadores de diabetes 
mellitus tipo 1 atendidos no ambulatório de Endocrinologia e Metabologia do Hospital 
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Foram analisados dados clínicos e 
laboratoriais, incluindo dosagem de TSH (hormônio tireoestimulante) e pesquisa de reatividade 
para anticorpos antitireoperoxidase (antiTPO) e antitireoglobulina (antiTg) para avaliação de 
disfunção e autoimunidade tireoidianas. Foram incluídos 49 pacientes, 14 (28,6%) tiveram 
positividade para um ou dois dos autoanticorpos tireoidianos. Dois pacientes (4,1%) declararam 
ter hipotireoidismo previamente. O TSH mostrou-se alterado em apenas 1 (2,1%) dos pacientes 
avaliados. Não houve diferença estatisticamente significativa em idade, tempo de doença, pressão 
arterial, perfil lipídico, controle glicêmico ou marcadores de nefropatia entre os indivíduos com 
e sem autoimunidade tireoidiana. A única variável que apresentou associação estatisticamente 
significativa com a autoimunidade tireoidiana foi o índice de massa corporal (IMC) (p<0,05). A 
alta prevalência da associação entre diabetes mellitus tipo 1 e autoimunidade tireoidiana descrita 
na literatura e também em nossa análise, evidencia a pertinência da discussão sobre qual seria a 
melhor estratégia para sua detecção precoce e quais seriam as consequências deste diagnóstico. 
A associação encontrada entre o IMC e a autoimunidade tireoidiana é concordante com os novos 
estudos que sugerem o aumento de peso como um dos possíveis fatores desencadeantes do 
processo autoimune.
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