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Retroalimentação ou Feed- Back

1- POSITIVA

AUMENTO DO HORMÔNIO 1       AUMENTO DO HORMÔNIO 2

2- NEGATIVA

AUMENTO DO HORMÔNIO 3       DIMINUIÇÃO DO HORMÔNIO 4
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1- HIPÓFISE:Adeno-hipófise (Porção 

anterior)

Hormônios Local de ação

Hormônio Somatotrófico (STH ou GH) Cartilagem epifisária dos 

ossos longos

Hormônio tireotrófico (TSH) Tireoide

Hormônio Gonadotróficos(FSH e LH) Ovários  e Testículos

Hormônio lactogênico( prolactina) Glândulas Mamárias

Hormônio adrenocorticotrófico(ACTH) Região cortical das adrenais
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1- HIPÓFISE

Neuro-hipófise (Porção posterior)

Hormônios Local de ação

Hormônio Antidiurético (ADH) 

ou vasopressina

Rins( túbulo contorcido 

distal e tubo coletor)

Ocitocina (oxitocina) Útero e Glândulas mamárias
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1- HIPÓFISE

Disfunções da hipófise

1.1.Hormônio Somatotrófico (STH ou GH)

NA INFÂNCIA

Baixa produção: Nanismo

Alta produção: Gigantismo

NO ADULTO

Alta produção : Acromegalia

1.2.Hormônio Antidiurético (ADH) ou vasopressina

Deficiência  desse hormônio : Diabetes insipidus =intensa diurese o que 

gera desidratação
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2- TIREOIDE ( Região anterior do pescoço)

Hormônios Ação

Tri-iodotironina (T3)

Tetra-iodotironina(T4)

Estimulam a produção de enzimas 

relacionadas com os processos de 

respiração celular(metabolismo).

Tireocalcitonina Inibe a retirada de Cálcio do ossos e 

promove a diminuição da concentração 

no sangue.
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2- TIREOIDE ( Região anterior do pescoço)

Disfunções da tireoide

T3 e T4

NA INFÂNCIA

Deficiência genética que não permite a produção dos hormônios. 

Cretinismo biológico (Atraso no desenvolvimento físico, sexual e 

intelectual)

NO ADULTO

Baixa produção do T3 e T4 = hipotireoidismo= Redução no 

metabolismo. Sintomas: Bradicardia, respiração lenta, sonolência, 

obesidade, movimentos musculares lentos e pele fria.

Alta produção do T3 e T4 = Hipertireodismo =Aumento do 

metabolismo. Sintomas : Taquicardia, respiração acelerada, perda de 

peso, nervosismo e exoftalmia

Obs. Nos dois casos acima, pode ocorrer o aumento da Glândula 

(Papo). Quadro conhecido como Bócio.
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3- PARATIREOIDE ( localizadas na face 

posterior da tireoide)

Hormônio Ação

Paratormônio Estimula a absorção do Cálcio no intestino, a 

reabsorção nos rins e a retirada desses íons dos 

ossos.
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3- PARATIREOIDE

Disfunções da Paratireoide

Hiperparatireoidismo: Excesso de produção do paratormônio o que causa 

retirada excessiva de Cálcio dos ossos.

Sintomas: Fraturas e deformações ósseas.

Hipoparatireoidismo: Escassa produção do paratormônio que causa 

intensa deposição de cálcio nos ossos.

Sintomas: Contrações espasmódicas da musculatura esquelética ( tetania).
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4- ADRENAIS ou SUPRARRENAIS( localizadas 

sobre os rins)

Hormônios Ação.

Mineralocorticoides Controla o equilíbrio hidrossalino do corpo.

Glicocorticoides Age no metabolismo dos carboidratos, lipídeos e 

proteínas.

Sexocorticoides Hormônio masculino de efeito anabolizante

Adrenalina Hormônio da emergência.

Noradrenalina Age principalmente regulando a pressão 

sanguínea.
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4- ADRENAIS ou SUPRARRENAIS

Disfunções das adrenais

Doença de Cushing :Excesso dos Corticoides ( aldosterona e 

glicocorticoides).

Sintomas: hiperglicemia, fraqueza muscular, hipertensão e inchaços 

(edemas)

Doença de Addison: Baixa produção dos corticoides ( aldosterona e 

glicocorticoides).

Sintomas: Baixa tensão arterial, desidratação e hiperpigmentação da 

pele.

Obs. Caso haja aumento da produção do hormônio Sexocorticoide, 

pode ocorrer desenvolvimento das características sexuais masculinas 

de maneira precoce nos meninos e nas meninas ocorre 

masculinização.
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5-PÂNCREAS (Localizada na cavidade abdominal)

Hormônios Ação

Insulina (células 

betas)

Favorece a absorção de glicose pelas células.

Colabora com a conversão da glicose em 

glicogênio e/ou lipídeos. 

Glucagon 

(células alfas)

Estimula a conversão do glicogênio em glicose  no 

fígado( glicogenólise). 

Somatostatina

(células deltas)

Redução do apetite e da ingestão de alimentos
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5-PÂNCREAS 

Disfunções do pâncreas

1- Diabetes mellitus tipo 1 ( insulino dependente) 

Baixa produção ou ausência de produção de insulina= hiperglicemia

Sintomas: Glicosúria, poliúria, fraqueza muscular, muita 

fome(polifagia), sede excessiva( polidipsia), emagrecimento e 

cetonúria.

2- Diabetes mellitus tipo 2 (  não insulino dependente)

Produção normal de insulina mas as células apresentam resistência 

insulínica= hiperglicemia

Sintomas: Glicosúria, poliúria, fraqueza muscular, muita 

fome(polifagia) e sede excessiva( polidipsia).



Diabetes mellitus: complicações tardias


