
Fisiologia do Sistema Endócrino



Hormônios hipotalâmicos:
Hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH)
Hormônio liberador de tireotrofina (TRH)
Hormônio liberador de corticotrofina (CRH)

Hormônios hipofisários anteriores

Hormônios da adenohipófise:
Hormônio folículo-estimulante (FSH)
Hormônio luteinizante (LH)
Hormônio tireo-estimulante (TSH)
Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH)
Prolactina (PRL)
Hormônio do crescimento (GH)

Hormônio liberador de corticotrofina (CRH)
Hormônio liberador de prolactina (TRH)
Hormônio inibidor de prolactina (Dopamina)
Hormônio liberador de GH (GHRH)
Hormônio inibidor de GH (Somatostatina)

Hormônios da neurohipófise:
Hormônio antidiurético (ADH)
Oxitocina



Hormônios hipofisários anteriores



Glândula tireóide



Tiroxina (t4)

Glândula tireóide

Triiodotironina (t3)

A forma mais ativa é o T3, nos tecidos o
T4 é convertido em T3

Compartilham funções similares



Síntese, armazenamento e secreção dos hormônios tireoidianos



Regulação da secreção
dos hormônios

tireoidianos

Frio, estresse, níveis 

de hormônios 

tiroideanos



Como a deficiência de iodo na 
dieta resulta em bócio?

(hipotireoidismo + hipertrofia 
da tireóide)

Tireóide 
normal

Iodo 
inadequado

Baixo
inadequado

Baixo

Feedback negativo 
diminuído

Excesso TSH

Hipertrofia



���� Funções fisiológicas:

• Metabolismo
Induzem a síntese de Na+-K+ATPase
↑ o metabolismo basal em até 60% a 100%
↑ consumo de O2, ↑ produção de calor
↑ catabolismo protéico
Promove captação rápida de glicose
↑ glicólise e a gliconeogênese

Ações dos hormônios tireoidianos

↑ glicólise e a gliconeogênese
↑ mobilização lipídica

• Acões permissivas sobre catecolaminas
↑ frequência cardíaca e a contratilidade cardíaca (↑ receptores ββββ1)
↑ ventilação (↑ consumo de O2)
Ansiedade

• Crescimento e desenvolvimento
Atuam junto com o GH e as somatomedinas
Desenvolvimento das ramificações neuronais
Mielinização



Função acima do normalFunção acima do normal
HIPERTIREOIDISMOHIPERTIREOIDISMO

Disfunções orgânicas: 
↑ metabolismo basal
↑

Fisiopatologia dos hormônios tireoidianos

↑ frequência cardíaca
↑ frequência respiratória

↓ do peso corporal
Fraqueza muscular 

Intolerância ao calor
Sudorese 

Hiperexcitabilidade neuronal



Função abaixo do normalFunção abaixo do normal
HIPOTIREOIDISMOHIPOTIREOIDISMO

Disfunções orgânicas: 
↓ metabolismo basal
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↓ metabolismo basal
↓ frequência cardíaca

↓ frequência respiratória
↑ do peso corporal 
Intolerância ao frio

Lentidão dos movimentos 
Letargia

Sonolência



Hormônios hipofisários anteriores



Córtex da suprarenal



Biossíntese dos hormônios adrenocorticais



Secreção do cortisol

Estresse físico ou 
emocional
Hipoglicemia
Exposição ao frio
Dor



Secreção do cortisol



Secreção e função do cortisol



Função do cortisol

���� Considerado o hormônio do estresse, ativa respostas do corpo ante
situações de emergência, aumentando a pressão arterial

���� Estimula a quebra de proteínas e gorduras (função catabólica para a
obtenção de energia)

���� Estimula a metabolização da glicose no fígado, propiciando energia
muscular

Adaliene Versiani

muscular

���� Diminui a sensibilidade à insulina

���� Ao mesmo tempo todas as funções anabólicas de recuperação,
renovação e criação de tecidos são paralisadas, o organismo se concentra
na sua função catabólica para a obtenção de energia
- Resposta inflamatória inibida
- Imunossupressão



Fisiopatologia dos hormônios adrenocorticais

Função acima do normalFunção acima do normal –– Síndrome de Síndrome de CushingCushing



Função Função abaixo do normalabaixo do normal –– Doença de Doença de AddisonAddison

Disfunções orgânicas: 
���� Fadiga 
���� Fraqueza

Fisiopatologia dos hormônios adrenocorticais

���� Fraqueza
���� Perda de peso
���� Hiperpigmentação
���� Hipoglicemia
���� Hipotensão



Regulação do metabolismo energético

Pâncreas endócrino

Adaliene

Insulina Glucagon                   Somatostatina



20 a 25%

10%

60 a 70%

1 milhão de 
ilhotas 

pancreáticas

Pâncreas endócrino

Adaliene



���� Insulina:

• ↓ Concentração de glicose no sangue
• ↑ Velocidade de transporte da glicose para dentro das células
• Hormônio da saciedade

���� Glucagon:
• ↑ Concentração de glicose no sangue

Ações dos hormônios pancreáticos

• ↑ Concentração de glicose no sangue
• Ação direta no fracionamento do glicogênio hepático em glicose
• Hormônio da inanição

���� Somatostaina:
• Inibe a secreção de insulina e de glucagon



Controle da concentração sanguínea de glicose

Adaliene



Diabetes Mellitus 

Adaliene



Resistência a insulina

Resistência a Resistência a Resistência a Resistência a 

insulinainsulinainsulinainsulina
Glicose elevada no 

sangue continuamente

Outros problemas de 

saúde

Adaliene

Receptores de 

insulina se tornam 

resistentes

saúde

Células em inanição

Glicose elevada

Insulina elevada

Insulina elevada 

constantemente por 

demanda



Diabetes Mellitus

Adaliene



Diabetes Mellitus 

Adaliene



Complicações do Diabetes Mellitus 

Acidente vascular cerebral

Retinopatia

Infarto agudo do miocárdio

Nefropatia
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Impotência sexual

Disfunção vesical

Parestesia/ anestesia

Insuficiência vascular periférica

Determinantes:

Duração do diabetes Tabagismo

Grau de controle metabólico Etilismo

Susceptibilidade genética Hipertensão arterial



Questões de revisão

1. Quais os principais hormônios da tireoide?
2. Qual a fonte de iodo usado pela glândula tireoide para sintetizar os seus 

hormônios?
3. Como é regulada a secreção dos hormônios T3 e T4?
4. Liste os efeitos sistêmicos dos hormônios da tireoide.
5. Por que a deficiência de iodo pode acarretar em bócio?
6. Descreva a anatomia funcional da glândula adrenal e o que cada região 

sintetiza.

Adaliene

sintetiza.
7. De qual substância derivam os hormônios adrenocorticais?
8. Descreva a via de controle do cortisol?
9. Liste os efeitos fisiológicos do cortisol.
10. Diferencie a fisiopatologia dos hormônios  
11. Descreva a anatomia do pâncreas endócrino, suas células e hormônios 

secretados.
12. Descreva os efeitos da insulina.
13. Como a liberação de insulina é controlada?
14. Descreva os efeitos do glucagon.
15. Quais fatores regulam a secreção de glucagon?
16. Diferencie os tipos de Diabetes Mellitus.


