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Conteúdo Bibliografia sugerida para leitura: 
Endócrino 
 

Fisiologia Básica – Rui Curi e Joaquim Procópio, 1a edição. 
Fisiologia Humana – EricWidemaier e cols. – 12a edição  

 
 

1. Descreva a divisão anatômica simplificada do SN. 
 

2. Explique os experimentos de parabiose. 
 

3. Cite os principais baluartes responsáveis pelos estudos de fisiologia endócrina no brasil. 
 

4. Cite os principais núcleos hipotalâmicos 
 

5. Explique o sistema porta hipotálamo e hipofisário. 
 

6. Cite os hormônios sintetizados nos PVN e SOP. 
 

7. Explique como é feita a secreção dos hormônios sintetizados no PVN e SOP. 
 

8. Descreva a localização anatômica da hipófise. 
 

9. Classifique anátomo-fisiologicamente a hipófise. 
 

10. Cite os hormônios hipofisários, discriminando as regiões de secreção. 
 

11. Explique o mecanismo de  ação do ADH. 
 

12. Cite os principais estímulos para a secreção do ADH. 
 

13. Relacione ADH com o sistema o SNA e SRAA. 
 

14. Explique o mecanismo de estímulo à secreção de T4. 
 

15. Qual o mecanismo de secreção de T3 e T4? 
 

16. Onde se localiza do receptor do T3/T4? 
 

17. Elenque as principais ações fisiológicas do T4. 
 

18. Explique as alças de feed back de controle da secreção do T4. 
 

19. Quais as principais características do hipo e hipertireoidismo? 
 

20. Explique o mecanismo de secreção do cortisol. 
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21. Qual o mecanismo de ação do cortisol? 
 

22. Onde se localiza o receptor de cortisol? 
 

23. Quais as ações fisiológicas do aldosterona? 
 

24. Qual a relação entre aldosterona e SRAA? 
 

25. Cite as principais ações fisiológicas do cortisol. 
 

26. Explique o ciclo circadiano de liberação do cortisol. 
 

27. O que são corticoides? 
 

28. Cite 3 possíveis efeitos adversos dos corticoides. 
 

29. O uso de corticoide é indicado após algum transplante? Explique. 
 

30. Qual a relação entre cortisol, glucagon e glicemia. 
 

31. Em quais situações é possível encontrar hipersecreção de cortisol? Quais as repercussões? 
 

32. Explique a síndrome de Addison e Cushing. 
 

33. Explique as alças de feedback negativo para a secreção de cortisol. 
 

34. Descrevas as principais estruturas morfofuncionais do pâncreas 
 

35. Explique o mecanismo de síntese do glucagon. 
 

36. Em quais situações o glucagon é secretado? 
 

37. Explique o mecanismo de ação do glucagon. 
 

38. Cite as principais ações fisiológicas do glucagon. 
 

39. Relacione glucagon com o cortisol. 
 

40. Explique o mecanismo de síntese da insulina. 
 

41. Descreva o mecanismo de secreção da insulina. 
 

42. Descreva o mecanismo de ação da insulina. 
 

43. Explique as principais ações fisiológicas da insulina. 
 

44. Qual a relação entre a insulina e o cortisol? 
 

45. Classifique os tipos de diabetes. 
 

46. Explique os principais sintomas de um paciente portador de diabetes mellitus. 
 

47. Qual a diferença entre diabetes mellitus e insupidus? 
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48. Toda paciente portador de diabetes mellitus terá glicosuria? Explique. 
 

49. Diferencie a secreção de insulina entre um paciente com e sem excesso de gordura visceral. 
 

50. Qual a relação entre secreção de insulina e resistência à insulina? 
 

51. O somatostatina tem ação parácrina? Explique. 
 

52. Relacione as seguintes variáveis: gliconeogênese, glicólise e glicogenólise com insulina, glucagon e 
cortisol. 

 
53. Qual o mecanismo de secreção da leptina? 

 
54. Qual o mecanismo de ação da leptina? 

 
55. Quais os efeitos fisiológicos da leptina? 

 
56. O que é resistência à leptina? 
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