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Introdução

Caso Clínico

Conclusão

o A apoplexia hipofisária é um evento raro na gravidez ➔ maioria dos casos é a primeira manifestação de um tumor hipofisário (10% dos

quais macroadenomas).

• Até 20% dos casos podem não apresentar alterações das hormonas hipofisárias.

• A identificação precoce é essencial para uma abordagem atempada, evitando a morbimortalidade associada a esta patologia.

36 anos 
IO 2002 ( 2 PTE)

DM tipo 1 Com 18 anos de evolução
sem complicações micro ou macro-vasculares

Sem outros antecedentes relevantes

Cefaleia holocranana intensa
Visão turva ; Fotofobia
Vómitos
Com 4 dias de evolução
Internamento em outro hospital com alta com o 
diagnóstico de enxaqueca

Análises:
- Hemoglobina, plaquetas, creatinina, AST e ALT 
normais; ionograma - Na+ 134 mEq/dL
- Rácio sFLT-1 /PLGF <38
- TSH, T4L normais

o Sem indicação cirúrgica
o Iniciou hidrocortisona 100mg 

8/8h E.V.

Diminuição Movimentos Fetais o Clinicamente estável, assintomática

o Diagnóstico de macroadenoma

o Suspensão da corticoterapia – sem reaparecimento dos

sintomas

Diagnóstico de Apoplexia 
Hipofisária

o A apoplexia hipofisária é um síndrome clinico caracterizado pela presença de cefaleia intensa de início súbito,
alterações visuais, eventual presença de sinais de hipopituitarismo, vómitos ou alterações da consciência.

o É uma emergência endocrinológica rara, resultante de hemorragia ou enfarte da glândula pituitária.
o Pode ocorrer associada a tumores hipofisários ou espontaneamente.
o Embora descrita como factor precipitante, a associação com a gravidez é rara.
o Diagnóstico: Sintomas agudos + evidência imagiológica

Gravidez actual vigiada sem intercorrências

Medicada com AAS, Levemir, humalog, sulfato ferroso, ácido fólico e 
iodeto de potássio

30s 1d

Exame neurológico sumário sem 
alterações

Análises:
- ACTH, Cortisol normais

Campimetria normal

Ecografia (32+6) – cefálico, EP P97, ILA 22, 
fluxos normais

35s 2d Pós-parto

“Aumento da 
glândula hipofisária, 
com extensão supra-
selar e moldagem 
do quiasma óptico. 
(…) sugerem 
apoplexia pituitária 
associada a 
compressão e 
edema das vias 
ópticas adjacente”

RM-CE:

CST emergente
o RN NV, sexo 

feminino, 
4080g, IA 7/9

TA normal


