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Espessamento da haste hipofisária: relato de caso
Thickening of the pituitary stalk: a case report
Gleim Dias de Souza 1, Luciana Rodrigues Queiroz de Souza 2, Anna Carla de Queiros Ribeiro 3,
Maria Clara de Lima Aguiar Leite 3

Resumo
O espessamento da haste hipofisária pode ser detectado por meio de ressonância magnética (RM) e
é associado muitas vezes a alterações hormonais da hipófise. O relato de caso traz uma paciente do
sexo feminino, de 47 anos, com espessamento da haste hipofisária identificado pela RM, ainda sem
diagnóstico definido. Em adultos, o diagnostico diferencial é bastante amplo, podendo ir de uma
inflamação até casos de metástases, no entanto o diabetes insípido é um achado bastante comum. O
tratamento varia de acordo com a causa do espessamento e com a sintomatologia do paciente.
Palavras chave: Diabetes insípido; glândula pituitária; ressonância magnética.

Abstract
Thickening of the pituitary stalk can be detected by magnetic resonance imaging (MRI) and is often
linked to hormonal changes in the gland. The case report brings a female patient, 47 years with
thickening of the pituitary stalk on MRI, still without a definite diagnosis. In adults, the differential
diagnosis is quite broad and may range from inflammation until cases of metastases, however
diabetes insipidus is a quite common finding. The treatment varies according to the cause of the
thickening and the symptoms of the patient.
Key words: Diabetes insipidus, pituitary gland, magnetic resonance.
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contraste (figuras 1 e 2).

Paciente do sexo feminino, 47 anos,
refere polidipsia e poliúria associadas à
cefaleia diária, de moderada intensidade,

Figura 1- Ressonância Magnética em ponderação T1, corte coronal,
evidenciando haste hipofisária espessada.
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Figura 2 – Ressonância Magnética em ponderação T1, corte sagital,
evidenciando o espessamento da haste da hipófise.
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O diagnóstico diferencial do EHH
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