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Fraturas de ossos longos decorrentes de trauma 

de baixo impacto são incomuns na idade jovem.  

Nestes casos, patologias como raquitismo, 

osteogênese imperfeita e hiperparatiroidismo 

primário (HPP) grave devem ser pesquisados. O 

HPP, decorrente da produção autônoma de PTH, é 

um distúrbio mais prevalente a partir dos 50 anos 

de idade, geralmente oligossintomático, resultando 

excepcionalmente em hipercalcemia grave, 

principalmente se secundária a carcinoma de 

paratireoide. Frente ao diagnóstico de HPP em 

indivíduos jovens, deve-se pesquisar o diagnóstico 

de Neoplasia Endócrina Múltipla (NEM) tipo 1 

(HPP, Tumores hipofisários e pancreáticos) e 2A 

(HPP, Carcinoma Medular de Tireóide, 

Feocromocitoma).  

Relatar uma apresentação incomum de adenoma 

de paratireoide (jovem com hipercalcemia grave). 

Reforçar a necessidade de investigação de NEM 1 

e 2A em jovens com HPP. 

Fratura de fêmur por trauma de baixo impacto 

em jovem com Hiperparatiroidismo Primário 

grave e investigação de Neoplasia Endócrina 

Múltipla negativa – Relato de caso  
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OBJETIVOS 

INTRODUÇÃO 

DELINEAMENTO/MÉTODOS 

Estudo tipo relato de caso. 

RELATO DE CASO/RESULTADOS 

KRM, 21 anos, natural de Itaocara-RJ. Internada por 

fraturas de colo de fêmur direito e esquerdo 

secundárias à queda da própria altura + pródromos 

de dor óssea e fraqueza muscular. Exame físico: 

nada digno de nota. Exames laboratoriais: Ca 

corrigido: 12,9 mg/dL (VN 8,0-10,2 mg/dL), PTH 

1300 pg/mL (VN: 10-65 pg/mL), P 2,3 mg/dL (VN: 

2,5-5,6 mg/dL). RX mãos: aumento da reabsorção 

subperiosteal de falange distais. Densitometria 

óssea: Baixa massa óssea para idade e sexo (Z-

score - 3,9 L1-4; - 5,3 colo de fêmur; - 4,6 fêmur 

total).  

Cintilografia de Paratireóides (Tc-SESTAMIBI): 

hipercaptação de paratireoide inferior esquerda. 

Submetida à paratiroidectomia inferior esquerda. 

Histopatológico: adenoma de paratireoide. 

Apresentou melhora acentuada da dor e não fraturou 

mais. Retorno do cálcio e PTH aos valores da 

normalidade. Rastreio anual de Neoplasia Endócrina 

Múltipla tipo 1 e 2A (gastrina, insulina, IGF-1, 

prolactina, calcitonina, metanefrinas e catecolaminas 

urinárias, cromogranina A) negativos. 

Figura 1: Achados radiográficos da paciente: A- fratura bilateral 

dos fêmures. B – Aumento da reabsorção subperiosteal de 

falanges distais de mãos, achado radiológico mais característico 

da doença, C- Sinais difusos desmineralização óssea e aumento 

da reabsorção da extremidade da clavícula acromial. D –Lesões 

osteolíticas em crânio entremeadas com regiões de osso 

normal, conferindo o aspecto de “crânio em sal e pimenta.” 
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O HPP em jovens é uma condição rara, que pode 

resultar em alta morbidade se não diagnosticada 

precocemente. Frente a sua detecção, faz-se 

necessário o rastreio anual de NEM tipos 1 e 2A, 

síndromes genéticas raras, porém com 

consequências potencialmente graves à saúde do 

indivíduo e que requerem detecção precoce. 
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Figura 2:  imagem ilustrativa: Cintilografia de Paratireóide (Tc-

SESTAMIBI) demonstrando aumento da captação em 

paratireoide inferior direita. Achado sugestivo de adenoma de 

paratireoide.  

02/04/2014 BMD 

(g/cm²) 

Z-score Ganho de 

massa 

óssea 

L1-4 0,706 -3,9 

Colo do 

fêmur 

0,338 -5,3 

Fêmur total 0,447 -4,6 

Figura 3:  Evolução dos resultados de Densitometria óssea: 

Todos os exames foram realizados pelo mesmo aparelho, com 

mesmo software, conferindo a possibilidade de comparação 

entre eles. O primeiro resultado, antes da cirurgia evidenciava 

baixa massa óssea para idade e sexo (Z-Score < - 2.0). Após a 

cirurgia, realizada 1 semana após o exame, novas 

densitometrias revelaram importante aumento de massa óssea 

em todos os sítios avaliados, mais acentuado em regiões ricas 

em osso cortical (fêmur), compatível com a resolução da 

doença, que se caracteriza por aumento da reabsorção óssea 

predominante em regiões ricas em osso cortical, como 

antebraço e fêmur.  

24/10/2014 BMD 

(g/cm²) 

Z-score Ganho de 

massa 

óssea 

L1-4 1,165 -0,1 +0,65% 

Colo do 

fêmur 

0,833 -1,2 +146% 

Fêmur total 0,807 -1,6 +80% 

03/08/2015 BMD 

(g/cm²) 

Z-score Ganho de 

massa 

óssea 

L1-4 1,293 0,8 +83% 

Colo do 

fêmur 

1,067 -0,5 +215% 

Fêmur total 1,124 0,9 +151% 

31/03/2014 26/04/2014 Valor de 

referência 

PTH 1300 61 10-65 

pg/mL 

Cálcio 

corrigido 

12,9 8,8 8,0-10,2 

mg/dL 

Fósforo 2,3 436 2,5-5,6 

mg/dL 

Figura 4: Evolução dos exames laboratoriais antes e 20 dias 

após a cirurgia. Observa-se normalização dos parâmetros 

laboratoriais após o procedimento, que demonstram o sucesso 

da terapia proposta 


