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ATENÇÃO: Este material serve de apoio para a 

explicação durante as aulas. Façam suas anotações!

Também chamado de SOMATOTROPINA
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 GH produzido

principalmente durante o 

sono

 Age nos tecidos corporais

de maneira indireta

 Promove produção e 

liberação de IGF (fatores

de crescimento

semelhantes à insulina)

Cartilagem

Osso



04/09/2017

3

Ações diretas

 ↓ captação de glicose pelas células

 ↑ lipólise

 ↑ síntese de proteínas nos músculos e 
↑ massa corporal não adiposa

 ↑ produção de IGF

Ações indiretas (por meio do IGF)

 ↑ síntese de proteínas nos
condrócitos e ↑ crescimento linear 
(estirão do crescimento)

 ↑ síntese de proteínas nos músculos e 
↑ massa corporal magra

 ↑ síntese de proteínas na maioria dos 
órgãos e ↑ tamanho dos órgãos

O GH e os IGF:

 promovem o crescimento do 

esqueleto e dos músculos 

esqueléticos durante a infância e a 

adolescência

 mantêm as massas óssea e 

muscular nos adultos

 atuam nos processos de reparo 

tecidual, como as regenerações e 

cicatrizações

 IGF & Alzheimer
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Aumento

 Sono

 Estresse

 Hormônios relacionados à puberdade

 Inanição

 Exercício físico

 Hipoglicemia

Inibição

 Somatostatina

 Somatomedinas [IGF] (por feedback 
negativo)

 Obesidade

 Hiperglicemia

 Gravidez 

DEFICIÊNCIA de GH
 Nas crianças: retardo do 

crescimento, baixa estatura, 
obesidade discreta e puberdade
tardia

Pode ser causada por:
 Falta de GH na adeno-hipófise
 Disfunção hipotalâmica (↓ GHRH)
 Incapacidade de produzir IGF no 

fígado
 Deficiência no receptor do GH



04/09/2017

5

EXCESSO de GH
 Acromegalia

 Pode ser tratada com análogos da 
somastotatina que inibem a secreção
do GH

 Antes da puberdade: ↑ do 
crescimento linear (gigantismo)

 Depois da puberdade: ↑
crescimento ósseo periósteo, ↑
tamanho dos órgãos e intolerância
à glicose
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Hipotálamo: Hormônio 
liberador de prolactina 

(PRH) [ou TRH]

Hipófise anterior: 
Prolactina (PRL)

Função: 
desenvolvimento da 
glândula mamária e 

secreção de leite nas
mulheres

Aumento

 Estrogênio (gravidez)

 Amamentação

 Sono

 Estresse

 TRH

 Antagonistas da dopamina

Inibição

 Dopamina

 Bromocriptina (agonista da 
dopamina)

 Somatostatina

 Prolactina (feedback negativo)
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Deficiência de PRL

 Causada pela destruição da adeno-
hipófise

 Resulta em incapacidade de lactação

Excesso de PRL

 Resulta da destruição do hipotálamo
ou de tumores secretores de PRL

 Provoca diminuição da libido

 Causa falência da ovulação e 
amenorreia, pois inibe GnRH (por
feedback negativo)

 Pode ser tratado com bromocriptina
(agonista da dopamina, inibe
secreção de prolactina)
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 Tiroxina (T4) [maior síntese]

 Tri-iodo-tironina (T3) [mais ativa, 
4x mais potente que T4]

 Circulam ligados a Globulina de 
ligação da tiroxina (TBG)

tireoglobulinaiodo

* Bomba de iodeto (I-)
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1. Crescimento
 Sinergia com GH: formação dos ossos

 Maturação dos ossos (ossificação das 
placas de crescimento)

1. Deficiência de hormônios: idade óssea
inferior à biológica

2. Sistema nervoso central (SNC)

3. Sistema nervoso autônomo (SNA)

4. Taxa metabólica basal (TMB)

5. Sistemas cardiovascular e 
respiratório

6. Efeitos metabólicos

1. Crescimento

2. Sistema nervoso central (SNC)
 Período perinatal: maturação do SNC; 

deficiência: retardo mental irreversível

 Vida adulta: hipertireoidismo
(irritabilidade) & hipotireoidismo
(diminuição da capacidade mental)

3. Sistema nervoso autônomo (SNA)

4. Taxa metabólica basal (TMB)

5. Sistemas cardiovascular e 
respiratório

6. Efeitos metabólicos
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1. Crescimento
2. Sistema nervoso central (SNC)
3. Sistema nervoso autônomo

(SNA)
 Suprarregula os receptores beta-

adrenérgicos no coração
(simpático) [hipertireoidismo: 
propranolol]

4. Taxa metabólica basal (TMB)
5. Sistemas cardiovascular e 

respiratório
6. Efeitos metabólicos

1. Crescimento
2. Sistema nervoso central (SNC)
3. Sistema nervoso autônomo (SNA)
4. Taxa metabólica basal (TMB)

 Consumo de O2 e TMB são aumentados
por esses hormônios (exceção: 
encéfalo, gônadas, baço)

 Produção de calor: regulação da 
temperatura

 Aumenta a síntese de bomba de Na+/K+

5. Sistemas cardiovascular e 
respiratório

6. Efeitos metabólicos
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1. Crescimento
2. Sistema nervoso central (SNC)
3. Sistema nervoso autônomo

(SNA)
4. Taxa metabólica basal (TMB)
5. Sistemas cardiovascular e 

respiratório
 Efeitos sobre débito cardíaco e 

frequência ventilatória
 Aumento da frequência cardíaca e 

volume sistólico (↑DC)

6. Efeitos metabólicos

1. Crescimento
2. Sistema nervoso central (SNC)
3. Sistema nervoso autônomo

(SNA)
4. Taxa metabólica basal (TMB)
5. Sistemas cardiovascular e 

respiratório
6. Efeitos metabólicos

 ↑ metabolismo
 ↑ absorção de glicose pelo TGI
 ↑ lipólise
 ↑ catabolismo protéico
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Hipertireoidismo Hipotireoidismo

Sintomas ↑ taxa metabólica

Perda de peso

↑ sudorese

↑ débito cardíaco

Dispneia

Tremor, fraqueza

Bócio

Exoftalmia

↓ taxa metabólica

Ganho de peso

Maior sensibilidade ao frio

↓ débito cardíaco

Hipoventilação

Letargia, lentidão mental, anemia

Queda palpebral

Mixedema

Retardo do crescimento e mental (perinatal)

Bócio

Causas Doença de Graves (anticorpos contra 

receptore de TSH)

Neoplasia da tireóide

Tireoidite (autoimune)

Remoção cirúrgica da tireóide

Deficiência de I-

↓TRH ou TSH

Níveis de TSH ↓ (por feedback negativo) ↑ (por feedback negativo) ou ↓ (se a causa 

primária for no hipotálamo)

Tratamento Tireoidectomia Reposição de hormônio tireidiano
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Inibe a 

reabsorção de 

Ca2+ no rim 

Promove a 

deposição de 

Ca2+ no osso

Reduz os níveis

de Ca2+ no 

sangue

Inibe a reabsorção

de Ca2+ no 

intestino
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Secretam hormônio 
paratireóide (PTH)

Função: Retira cálcio e fosfato
dos ossos, aumenta níveis no 
sangue (reabsorção óssea)

Alvos: ossos, rins, intestino


