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ATENÇÃO: Este material serve de apoio para a 

explicação durante as aulas. Façam suas anotações!
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Corte longitudinal

Glândula neuroendócrina

 Está sob o controle do SNA 
simpático [torna a ação
simpática mais difusa e 

prolongada]



06/09/2017

3

Medula suprarrenal
Secreta 

catecolaminas

ADRENALINA

80% epinefrina

Episódios de 
estresse ou 
excitação

Provoca aumento 
na FC e mobilização 

das reservas 
energéticas

NOREPINEFRINA

20% norepinefrina
1% dopamina
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Hipófise anterior: 
Hormônio 

adrenocorticotrófico 
(ACTH)

Função: estimula a 
liberação de 

adrenocorticóides no 
córtex suprarrenal

ALDOSTERONA 
(Mineralocorticóides)

Células glomerulosas

CORTISOL

(Glicocorticóides)

Células da zona 
fasciculada e zona 

reticular

Hormônios sexuais
(Andrógenos)

Células da zona
fasciculada e reticular (e 

pelas gônadas)

↑ a ação e a quantidade de 

bomba de Na+/K+ no túbulo

coletor do rim

Promove reabsorção de sódio

(devolve ao sangue)

Elimina excesso de potássio

pela urina

Elimina H+ pela urina, evitando

acidose do sangue
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1. Adeno-hipófise (ACTH)

2. Sistema renina-angiotensina
 ↓ volume sanguíneo → ↓ perfusão renal → ↑renina [transforma

angiontensinogênio em angiotensina 1]

 A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ECA

 Angiotensina 2 → ↑produção de aldosterona [restaura volume]

3. Hiperpotassemia
 ↑ secreção de aldosterona [↑ secreção renal de K+, restaurando níveis

de K+]
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 EFEITOS ANTIINFLAMATÓRIOS: 

reduz a dor, permeabilidade vascular 

[acentuação da dor no período

noturno]

 RESISTÊNCIA AO ESTRESSE: 

fornece mais glicose para que as 

células possam produzir ATP 

 GLICONEOGÊNESE: ↑ catabolismo

de proteínas no músculo, ↓ utilização

da glicose, ↓ sensibilidade do tecido

adiposo à insulina, ↑lipólise

 SUPRESSÃO DA RESPOSTA 

IMUNE: inibe a produção de IL-2 e a 

proliferação de Linfócitos-T [Em

doses farmacológicas: evita rejeição

de órgãos transplantados]

 Oscila com periodicidade de 24h 
(ritmo circadiano)

1. Controle hipotalâmico (CRH)

2. Adeno-hipófise (ACTH)

3. Controle por feedack negativo
(cortisol)
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 Insuficiência adrenocortical
 Primária – Doença de Addison [destruição autoimune do córtex suprarrenal]
 Secundária [deficiência primária de ACTH]

 Excesso adrenocortical – Síndrome de Cushing [hiperplasia das 
glândulas suprarrenais ou doses farmacológicas de glicocorticóides]

 Hiperaldosteronismo – Síndrome de Conn [tumor secretor de 
aldosterona]

 Deficiência de 21beta-hidroxilase [anormalidade bioquímica mais
comum dessa via]
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Glândula 
exócrina

Células 
acinares e 

ductais

Secretam
enzimas e 

líquidos no trato
gastrointestinal

Glândula 
endócrina

Ilhotas de 
Langerhans

Células beta 
(dobro das 

alfas)

Insulina 

Células alfa

Glucagon 

Células delta

Somastotatina
(hormônio

trófico
hipotalâmico
que inibe a 
secreção de 

GH da hipófise
anterior)

Células F 

Polipeptídeo
pancreático

(inibe
contrações da 
vesícula biliar)
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Estímulo para a 

secreção

Principais ações Efeitos globais sobre 

os níveis sanguíneos

Insulina ↑ glicemia

↑ aminoácidos

↑ ácidos graxos

Glucagon

GH

Cortisol

↑ captação de glicose

↑ formação de glicogênio

↓ glicogenólise

↑ síntese de proteínas

↑ deposição de gordura

↓ lipólise

↑ captação de K+ pelas

células

↓ glicose

↓ aminoácidos

↓ ácidos graxos

↓ cetoácidos

Hipopotassemia

Glucagon ↓ glicemia

↑ aminoácidos

CCK (colecistoquinina)

Norepinefrina

Epinefrina

ACh

↑ glicogenólise

↑ lipólise

↑ produção de 

cetoácidos

↑ glicose

↑ ácidos graxos

↑ cetoácidos
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 GLUT 1
 hemácia, rim, cérebro, MEE, tec. adiposo

 GLUT 2
 hepatócito e células beta (baixa afinidade)

 GLUT 3
 cérebro placenta, rim

 GLUT 5
 intestino delgado

 GLUT 1,3,5
 transportadores envolvidos na captação basal da glicose

 GLUT 4
 regulado pela insulina, MEE, M.E. cardíaco e tecido adiposo

 Tipo 1
 Mais rara em torno de 8% dos casos de diabetes
 Deficiência na secreção de insulina
 Sem mensageiro, não adianta ter receptor  glicose se acumula fora da célula

(hiperglicemia)

 Tipo 2
 Relacionada a hábitos de vida ruins (sedentarismo + má alimentação) mais

de 90% dos casos de diabetes
 Deficiência na comunicação entre insulina e receptor
 Receptor não “enxerga” o mensageiro (resistência à insulina)  glicose se 

acumula fora da célula (hiperglicemia)
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MELATONINA = ritmo circadiano

Luz inibe / Escuro estimula
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Usada terapeuticamente para 

induzir o sono em indivíduos com 

transtornos do sono e Jet Lag

 Doping natural: atletas que dormem mais horas têm 
desempenho superior

 Fonte: http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-
espetacular/noticia/2014/11/doping-natural-atletas-que-
dormem-mais-horas-tem-desempenho-superior.html

 Data: 30/11/2014 14h58

http://globoesporte.globo.com/programas/esporte-espetacular/noticia/2014/11/doping-natural-atletas-que-dormem-mais-horas-tem-desempenho-superior.html
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ÓRGÃOS ENDÓCRINOS PRIMÁRIOS
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Secreção de hormnônios não é a principal função deles!

 Coração

 Fígado

 Estômago

 Intestino delgado

 Rins

 Pele
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 Peptídeo natriurético atrial (ANP)

 Regula absorção de sódio pelos rins

 1981 – Dr. A. J. de Bold

 Normalizar a volemia sanguínea e a 

pressão arterial quando a 

musculatura cardíaca for 

excessivamente distendida

 1981 – Dr. A. J. de Bold

 Normalizar a volemia sanguínea 

e a pressão arterial quando a 

musculatura cardíaca for 

excessivamente distendida

 Eritropoietina

 Estimula a produção de eritrócitos pela medula óssea
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Estômago

Gastrina

Estimula a secreção 
de ácido pelo 
estômago e a 

motilidade intestinal

Intestino delgado

Secretina

Regula a motilidade 
e secreção 

gastrointestinal

Peptídeo 
insulinotrópico 
dependente de 
glicose (DIP)

Regula a secreção 
exócrina pelo fígado 

e pelo pâncreas

 Fatores de crescimento semelhantes à insulina (IGFs)

 Crescimento tecidual

 Tratamento de atraso no 

crescimento

 Pode retardar processos 

neurodegenerativos (Alzheimer)
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 1,25-dihidroxivitamina D3

 Regula níveis sanguíneos de cálcio

 Osteoblasto 

(deposição)

 Osteoclasto

(reabsorção)

ÓRGÃOS ENDÓCRINOS SECUNDÁRIOS
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 Secreta o hormônio TIMOSINA

 Importante para a função imune, pois os

linfócitos T amadurecem no timo

 A Timosina regula a função dos linfócitos T
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 Fox, S.I. Fisiologia humana. 7.ed. São Paulo: Manole, 2007.

 BOER, Nilton Pezati. Fisiologia - Curso Prático. Guanabara

Koogan, 01/2017 >> livro novo!!!

 Stanfield, C.L. Fisiologia humana. 5.ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2014.

 Lima, A.G. Fisiologia humana. São Paulo: Pearson Educatin, 

2015.

 Levy, M.N.; Koeppen, B.M.; Stanton, B.A. Berne e Levy: 

Fundamentos de fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

Antonela, uma mulher de 35 anos de idade, secretária, procurou o pronto-atendimento de sua
cidade. Ela relatou que nos últimos anos aumentou 20 kg de peso corpóreo, os quais estavam
concentrados principalmente na região abdominal e na face, e que estranhamente suas pernas e
braços estavam magros em relação a essas partes do corpo. Ela também apresentava extensas
estrias em seu abdome e relatou que seu apetite havia aumentado consideravelmente ao longo dos
últimos anos. Durante o exame físico, verificou-se que a pressão arterial de Antonela estava
significativamente elevada (165/105 mmHg) e ela apresentava obesidade ao redor da linha da cintura
e fácies de lua cheia. Após uma tomografia computadorizada, foi encontrada massa de 5 cm
(adenoma) acima da glândula suprarrenal (adrenal) direita. Essa glândula precisou ser removida
cirurgicamente 1 semana mais tarde, devido ao tumor. A tabela a seguir mostra os resultados obtidos
das análises laboratoriais:

Na
+

plasmático 140 mEq/l (normal, 140 mEq/l)

K+ plasmático 3,0 mEq/l (normal, 4,5 mEq/l)

Glicemia 155 mg/dl (normal, 70 a 110 mg/dl)

Cortisol plasmático Muito elevado

ACTH plasmático Indetectável (muito baixo)
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De acordo com este caso, explique detalhadamente:
a) Por que a concentração plasmática de ACTH está tão baixa?
b) Por que a concentração de glicose plasmática se encontra 

elevada?
c) Por que as concentrações dos eletrólitos estão normais?
d) Quais são as funções fisiológicas do cortisol?

Na
+

plasmático 140 mEq/l (normal, 140 mEq/l)

K+ plasmático 3,0 mEq/l (normal, 4,5 mEq/l)

Glicemia 155 mg/dl (normal, 70 a 110 mg/dl)

Cortisol plasmático Muito elevado

ACTH plasmático Indetectável (muito baixo)

Giorgio foi diagnosticado com quadro de diabetes melito do tipo 1 aos 13 anos de idade. Ele 
estava cursando a sétima série do colégio e, até então, era um excelente aluno e um menino 
muito ativo, sempre envolvido nos eventos e participativo nas festas dos amigos. Por algum 
tempo, seus amigos e familiares começaram a perceber que Giorgio estava desanimado e 
parecia aborrecido. Apresentava sede constantemente e urinava a cada 30 a 40 min. 
Começou a apresentar perda de peso mesmo com aumento concomitante de ingesta 
alimentar. Percebendo um quadro fisiológico descontrolado, seus familiares resolveram 
levar Giorgio ao pediatra que, após exames laboratoriais e físicos, apresentou os seguintes 
resultados:

Peso 3 kg abaixo do seu peso ideal

Altura Inferior à sua idade

Glicemia 320 mg/dl (normal: 70 a 110 mg/dl)

Glicosúria 4+ (positiva)

Corpos cetônicos no sangue 1+ (positivo)

Corpos cetônicos na urina 2+ (positivo)
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De acordo com este caso, explique detalhadamente:
a) Por que a deficiência da insulina promove aumento da 

concentração de glicose no sangue e na urina?
b) Por que a deficiência da insulina promove o aumento da 

concentração de corpos cetônicos no sangue e na urina?
c) Por que a insulina é administrada por via subcutânea e não oral?

Peso 3 kg abaixo do seu peso ideal

Altura Inferior à sua idade

Glicemia 320 mg/dl (normal: 70 a 110 mg/dl)

Glicosúria 4+ (positiva)

Corpos cetônicos no sangue 1+ (positivo)

Corpos cetônicos na urina 2+ (positivo)

Sistema Endócrino
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14. Descreva a relação entre hipotálamo e lobos hipofisários anterior e posterior.

15. Cite os hormônios liberados na glândula hipófise posterior. 

16. Cite cada hormônio trófico hipotalâmico e explique como afetam a liberação de um 

hormônio na hipófise anterior.

17. Cite 3 hormônios liberados pela glândula tireóide. Qual hormônio regula os níveis

sanguíneos de cálcio?

18. Quais hormônios são liberados pelo cortex suprarrenal? E pela medula suprarrenal?

19. Qual glândula encócrina secreta insulina? E estrógenos? E melatonina?

20. Descreva como insulina e glucagon regulam a concentração sanguínea de glucose.

21. Descreva o papel do GH no organismo e cite as disfunções relacionadas à secreção desse

hormônio.

Selecione 1 palavra dentro 

do parênteses:


