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Identificação: JCMM, 47 anos, casada, feminina, agrônoma, natural de Lucélia, procedente de 
Franca – SP. 
 
Caso Novo na Endocrinologia em 13/03/2017 
 
QD: Nódulo tireoidiano detectado há 27 dias. 
 
HMA: Nódulo tireoidiano acidentalmente detectado por U-som solicitado na rotina 
ginecológica. Refere estar passando por situação de grande stress pelas doenças da mãe e pai e 
apresentou quadro de urticária há 6 meses que tem recidivado de acordo com o seu estado de 
stress. Refere constipação intestinal com evacuações a cada 5 dias a poder de medicação. Nega 
alteração da pele fora a urticária. Cabelos ressecados. Nega dores articulares. Dorme bem. Nega 
exposição a radiações. Nega história familiar de câncer de tireoide. Refere aumento de 7-8 Kg 
em 2 anos. 
Trouxe exames : TSH: 3,47mU/L (VR: 0,4 – 4,5).  
Colesterol 249mg/dL, HDL: 56mg/dL, Triglicerídeos: 100mg/dL.,  
25- OH vit D: 11,3. mg/mL  
Glicose: 98 mg/dL.  
 
IDA: sem dados relevantes 
 
AP: Criança saudável. 
gesta 2 para 2 - 2 cesáreas 
cirurgia de desvio de septo nasal 
Faz terapia com psiquiatra há 8 anos 
 
Medicações em uso: Pantogar, Totelle (reposição hormonal) e antialérgico 
 
AF: pai com 86 anos - angioplastia (2 stentes), HA e doença de Parkinson 
        mãe com 82 anos com Doença de Alzheimer 
        1 irmão saudável  
        1 filha com S. de Down com 8 anos 
 
EF:  
GERAL 
Peso: 77 kg  Estatura:162 cm IMC=29,3 
BEG, corada, hidratada, eupneica, acianótica, afebril..  

ANO: 2019               Número: 04 



Fácies incaracterística. 
Pele: sem lesões em atividade. 
Pelos: distribuição adequada para sexo e idade. 
Mucosas: úmidas e coradas. 
TSC: em excesso e normalmente distribuído, sem edemas. 
Gânglios linfáticos: não palpáveis. 
Musculatura: normotrófica, normotônica. 
Articulações: sem deformidades aparentes. 
 
ESPECIAL 
Cabeça, olhos, nariz, ouvidos: sem alterações dignas de nota. 
Boca: dentes em bom estado de conservação. 
Orofaringe: sem alterações. 
Pescoço: simétrico, sem pulsações anormais. Tireoide: de tamanho normal sem nódulos 
palpáveis. Ausência de adenomegalia cervical. 
ACV: 2 bulhas rítmicas, normofonéticas, em 2 tempos, sem sopros. Ausência de estase jugular. 
FC = 80 bpmin. PA = 119 x 77 mmHg. 
AR: MV presente e simétrico, sem ruídos adventícios.  
Mamas: ausência de galactorreia. 
Abdome: flácido, indolor, RHA presentes e normoativos, fígado palpável a 3 cm do RCD, baço 
não palpável, Traube timpânico, Giordano negativo. 
MMII: sem edemas, pulsos simétricos 
 
 
 
 
 
 


