
LIGA DE ANATOMIA CLÍNICA

SISTEMA ENDÓCRINO

Por: Yohann Pimentel Duarte



Irrigada por uma artéria hipofisiária superior e uma inferior,
drenada por um sistema porta, com veias porto-hipofisiárias
longas, curtas e dois plexos, um primário, superior, e um
secundário, inferior

Glândula Pituitária (Hipófise)
É considerada a "glândula mestra", pois seus
hormônios regulam a maior parte da função
endócrina do corpo
Se encontra na sela túrcica

Composta por dois lobos, um anterior de origem embriológica
ectodérmica (pars distalis ou adeno-hipófise, com uma parte
intermédia também chamada de pars intermedia) e um posterior de
origem embriológica nervosa (neuro-hipófise ou pars nervosa),
conectados ao hipotálamo por um infundíbulo

Fonte: Atlas Netter 5° ed



Glândula Tireoide
Possui formato de borboleta, se localiza em frente aos
primeiros 3 anéis traqueais
Constituída por 2 lobos (esquerdo e direito), nos quais
pode-se identificar um polo superior e um inferior, um
istmo ligando-os, e às vezes um terceiro lobo,
piramidal, que se projeta superiormente
Abraça a traqueia, relacionando-se com a parte
anterior do esôfago e com as glândulas paratireoides
Relaciona-se com os nervos laríngeos recorrentes e com
os músculos cricotireóideos
Drenagem Linfática por linfonodos pré e para-
traqueais
Irrigada pelas artérias tireóideas superior e inferior,
drenada pelas veias tireóideas superior, média e
inferior
Produz os hormônios T3, T4 e calcitonina

Fonte: atlas netter 5° ed



Principais Patologias da Tireoide
Hipertireoidismo
Doença de Graves
Tireoidite* (inflamação da tireoide, etiologias diversas)
Uso excessivo de medicamentos ou contrastes iodados
 Estimulação excessiva pela hipófise

1.
2.
3.
4.

Hipotireoidismo
Primário (doenças na tireoide +++ tireoidite de hashimoto)
Secundário (doenças no hipotálamo ou hipófise> estimulação
insuficiente)
Neoplasias

1.
2.

*Apenas na fase inicial, em que os hormônios armazenados são
secretados, seguidos por escassez dos mesmos



Hipertireoidismo
Fácies basedowniana
Nervosismo, inquietação,
instabilidade emocional, insônia,
tremores
Perda de peso + aumento do apetite
Palpitação, taquicardia
Aumento de T3 e T4 séricos, com
diminuição do TSH
O bócio causado pode comprimir
estruturas como o n. laríngeo
recorrente, causando rouquidão, ou o
esôfago e causar disfagia...

Fonte: https://medpri.me/upload/texto/texto-aula-
973.html



Hipotireoidismo
Fácies mixedematosa
Sensação de frio/intolerância ao frio
Letargia, retardo da memória e raciocínio,
sintomas  de depressão
Pele e cabelo secos, mixedema
Pulso lento, cardiomegalia 
Retenção hídrica aumentada no corpo
Fraqueza muscular
T3 e T4 diminuídos, TSH aumentado
Voz rouca, fala lenta, língua espessada
Pode haver bócio, assim como no
hipertireoidismo

Fonte: MSD manuals



Pâncreas
É uma glândula endócrina e exócrina
É um órgão retroperitoneal (se situa
posteriormente ao peritônio) 
Composto por uma cabeça e seu processo
uncinado, colo, corpo e cauda
A cabeça se relaciona intimamente com o
duodeno
O processo uncinado se situa posteriormente aos
vasos mesentéricos superiores
A cauda se relaciona com baço
Sua secreção exócrina se faz através de um ducto
principal (desemboca na papila maior do
duodeno) e um acessório (desemboca na papila
menor do duodeno)

Fonte: Atlas netter 5° ed



Principais Patologias do Pâncreas

Diabetes tipo 1 (destruição autoimune de células beta-
pancreáticas)
Pancreatite (aguda ou crônica)
Carcinomas pancreáticos
Síndrome de Zollinger-Ellison (menos frequente)



Pancreatite
Aguda 
Intensa dor abdominal "em barra" (paciente refere que a dor se localiza de forma
horizontal), irradiada para as costas, náuseas e vômitos
As principais causas são cálculos biliares ou consumo de álcool, mas também há o
consumo elevado de certos fármacos, traumas ou quadros infecciosos
Pode haver aumento do pâncreas em exames de imagem, focos de necrose e borramento
em regiões próximas (sinal inflamatório)
Casos graves podem causar insuficiência pancreática importante

1.

2.

3.

4.
Crônica
Há fibrose do parênquima pancreático
Pode haver dor abdominal pós-prandial (após se alimentar) no epigástrio, aliviada ao
se sentar ou inclinar o corpo para a frente
Insuficiência pancreática 
Há teorias de que repetidos casos agudos geram o quadro crônico

1.
2.

3.
4.



Síndrome de Zollinger-Ellison
Durante o período embriológico, células neuroendócrinas APUD migram e podem,
posteriormente, originar neoplasias
Esses tumores, localizados no pâncreas ou em suas proximidades, são produtores de
gastrina
Há hipersecreção de ácido gástrico, levando a processos ulcerativos

Fonte: Anatomia Clínica de
Netter



Glândulas Suprarrenais
Se situam súpero-medialmente aos rins, e inferiormente ao
diafragma
Irrigadas pelas artérias suprarrenais superiores, média e
inferior
Drenadas pela veia suprarrenal e vasos linfáticos que saem
da glândula por seu hilo
Compostas por uma cápsula de tecido conjuntivo (++
adiposa), um córtex produtor de corticosteroides e
andrógenos, e uma medula produtora de adrenalina e
noradrenalina
São fixadas principalmente ao diafragma, em seus pilares,
e menos aderidas aos rins, apenas recobertos por sua fáscia
renal, com um septo entre eles.

Fonte: Anatomia orientada
para a clínica-Moore 7° ed

A direita é piramidal (relação com o fígado), e a esquerda se assemelha a uma lua crescente, relacionada ao
baço, estômago e pâncreas



Gônadas masculinas (testículos)
Se situam contidos no saco escrotal
Irrigados pelas artérias testiculares
Drenados pelo plexo pampiniforme e
veias testiculares
Composto por diversos lóbulos,
separados por séptulos, de túbulos
seminíferos que confluem para uma
rede testicular (rete testis)
São envolvidos por diversas túnicas e
fáscias

Fonte: Atlas Netter 5° ed



Gônadas femininas (ovários)
Situa-se na cavidade pélvica,
lateralmente ao útero, posterior ao
ligamento largo do útero
Relaciona-se com as tubas uterinas por
suas fímbrias e óstio abdominal
Relaciona-se com o útero pelo ligamento
próprio do ovário (útero-ovárico)
Se mantêm presos na cavidade pélvica
pelo ligamento suspensor do ovário
Irrigada pela artéria ovárica
Drenada pela veia ovárica ou ovariana

Fonte: Atlas Netter 5° ed



Caso Clínico

Caso os valores de TSH se encontrem elevados (>10mUI/L), qual a principal hipótese
diagnóstica, e o que se esperaria dos valores de T3 e T4 livres em novo exame confirmatório?

Caso os valores dos exames se encontrem dentro da normalidade, qual poderia ser um
diagnóstico diferencial?

Paciente M.C.R., 69 anos, se apresenta em um pronto socorro de Manaus, queixando-se de sentir
"frio e indisposição para cuidar de sua horta". A paciente relata que era uma pessoa muito ativa,
mas que aos poucos passou a se sentir sem vontade de realizar as atividades, além de lentidão de
raciocínio em conversas com seus netos. Relata usar beta-bloqueadores, amiodarona e diuréticos.
Ao exame físico apresentou discreto edema de face, pele e cabelo secos, força muscular grau IV,
BCRNF sem sopros, 49BPM, PA: 135x90
Com algumas hipóteses em mente, o médico solicitou exames de Vitamina B12 sérica e TSH.

*As perguntas são apenas para estímulo do estudo e raciocínio clínico!
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