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Sistema Endócrino

Biologia Celular

(parte II)

Fisiologia Humana

Moléculas mediadoras, liberadas pelas glândulas endócrinas, capazes de conduzir

determinada informação entre uma ou mais células.

▪ Natureza química variada (proteína e lipídios)

▪ Lançados na corrente sanguínea

▪ Combinam-se especificamente com as células-alvo

▪ Atuam, normalmente, em pequenas quantidades

HORMÔNIOS
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Glândulas Endócrinas: secreção (hormônio) lançada na corrente sanguínea.

Exemplos: hipófise, tireoide e adrenais.

Glândulas Exócrinas: secreção lançada, por meio de ductos, para fora do corpo ou para o

lúmen de um órgão.

Exemplos: glândulas salivares, mamárias e sudoríparas.

Glândulas Mistas: produz secreções endócrinas e também secreções exócrinas.

Exemplo: pâncreas.

TIPOS DE GLÂNDULAS

“Glândula mestra” localizada 

na base do encéfalo.

HIPÓFISE (PITUITÁRIA)

regula as secreções

hipofisárias.
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adenoipófise

Prolactina – Produção do leite

Ocitocina – Ejeção do leite

Contrações uterinas

Lactação = prolactina + ocitocina

neuripófise

Amamentação:

HIPÓFISE 

+ Consumo de gordura

+ Síntese de proteínas

Alongamento dos ossos

Picos

1º ano de vida

Puberdade

Deficiência:

▪ Infância: nanismo.

Excesso:

▪ Infância: gigantismo.

▪ Adulto: acromegalia.

HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH)
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Glicoproteínas secretadas pela adenoipófise (hipófise anterior).

FSH (hormônio estimulante do folículo)

Homem – estimula a produção de espermatozoides (espermatogênese).

Mulher – estimula o desenvolvimento do folículo ovariano.

LH (hormônio luteinizante)

Homem – estimula as células de Leydig a secretar testosterona.

Mulher – induz a ovulação e estimula o corpo lúteo a produzir progesterona.

“SPTZ”

HORMÔNIOS GONADOTRÓFICOS

TIREOIDE E PARATIREOIDES
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T3 (Triiodotironina) e T4 (Tetraiodotironina ou Tiroxina)

Aumento da quantidade de cálcio no sangue.

+ consumo de oxigênio
+ produção de energia térmica
+ uso de proteínas, lipídios e carboidratos
crescimento ósseo

TIREOIDE

PARATIREOIDES

Estimulam a atividade metabólica

Paratormônio

Calcitonina

Diminuição da quantidade de cálcio no sangue.

▪ Gestos e raciocínio lentos
▪ Sonolência
▪ Obesidade
▪ Pressão sanguínea baixa

▪ Agitação / Irritabilidade;
▪ Insônia;
▪ Magreza;
▪ Pressão sanguínea alta.

Bócio carencial por falta 
de iodo na dieta

Exoftalmia por
hipertireoidismo

DEFICIÊNCIA DE T3 E T4
Hipotireoidismo (↓ taxa metabólica)

Hipertireoidismo (↑ taxa metabólica)

EXCESSO DE T3 E T4
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▪ Células alfa (glucagon) – hiperglicemia

▪ Células beta (insulina) – hipoglicemia
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Ilhotas Pancreáticas (parte endócrina)

Ácinos Pancreáticos (parte exócrina)

▪ Produzem suco pancreático - digestão
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Glicogênese / Glicogenogênese
Processo metabólico que transforma a glicose em glicogênio.

Glicogenólise
Processo metabólico de degradação do glicogênio em glicose.

Gliconeogênese
Processo metabólico de produção de glicose a partir de fontes não glicídicas.

Glicólise
Processo metabólico de quebra da glicose em moléculas menores com
liberação de energia.

Tome nota ...

▪ Atua sobre o fígado, tecido adiposo e músculo.

▪ Diminui a glicemia,

(1) aumentando a captação de glicose pelas células-alvo.

(2) promovendo a formação de glicogênio

(3) diminuindo a gliconeogênese.P
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O Glucagon 

▪ Atua sobre o fígado e o tecido adiposo.

▪ Aumenta a glicemia,

(1) aumentando a glicogenólise.

(2) aumentando a gliconeogênese.

Insulina 
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Diabetes melito tipo I

Deficiência na produção de

insulina.

Diabetes melito tipo II 

Redução do número de receptores de

insulina na membrana das células-alvo.

Características:

▪ Poliúria

▪ Polidipsia

▪ Polifagia

▪ Glicosúria

▪ Cetoacidose

Complicações:

▪ Miopia transitória

▪ Retinopatia diabética

▪ Nefropatia diabética

▪ Neuropatia diabética

FISIOPATOLOGIA DA INSULINA
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ADRENAIS (SUPRARRENAIS)

Preparação do organismo para situações de perigo.

▪ Vasoconstrição periférica

▪ Taquicardia

▪ Dilatação das pupilas

▪ Dilatação das vias respiratórias

“Hormônio do medo, da luta, da fuga”

MEDULA ADRENAL
Noradrenalina (Norepinefrina)

▪ Controle da pressão sanguínea.

Adrenalina (Epinefrina) 
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▪ Características masculinizantes.

CÓRTEX ADRENAL
Glicocorticoides (Cortisol)

Essenciais para resposta ao estresse.

▪ Efeito anti-inflamatório

▪ Supressão da resposta imune

▪ Estimulação da gliconeogênese

Mineralocorticoides (Aldosterona)

▪ Balanço de água e sais no organismo.

Androgênios fracos (DHEA)

Mecanismo de regulação da produção hormonal visando à manutenção do equilíbrio de secreção.

Feedback negativo: a ação do hormônio, direta ou indiretamente,

inibe a secreção adicional dele.

▪ Prevalente

Feedback positivo: a ação do hormônio, direta ou indiretamente,

estimula mais secreção dele.

▪ Pouco frequente

Eixo hipotálamo-hipófise-glândula periférica

SISTEMAS DE RETROALIMENTAÇÃO
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