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Coordenação endócrina I 
 

Resumo 

 

Glândulas 
Podem ser classificadas em endócrinas, exócrinas e mistas.  
As glândulas endócrinas liberam hormônios que são lançados no sangue. Por exemplo: Hipófise, suprarrenal, 
tireóide. 
As glândulas exócrinas liberam sua secreção para o exterior por meio de ductos. Como exemplos, temos as 
glândulas sudoríparas, sebáceas, salivares, mamária. 
Por fim, as glândulas mistas são aquelas que possuem regiões endócrinas e regiões exócrinas. O maior 
exemplo de glândula mista é o pâncreas.  
 

O sistema endócrino é formado por diversas glândulas endócrinas, responsáveis pela síntese e secreção de 
hormônios na corrente sanguínea, que regulam diversas funções no organismo, incluindo a atividade de outras 
glândulas, como é o caso da hipófise.  

 
Disponível em: <http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/07/hormonio3.jpg>. Acesso 

em 10/05/2017 
 

Hipófise (pituitária) 
A hipófise é extremamente importante, pois regula diversas outras glândulas. 
É dividida em adeno-hipófise (anterior) e neuro-hipófise (posterior) 
 

 

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/07/hormonio3.jpg


 
 

 

 

2 

Biologia 
 

Neuro-hipófise 
Secreta ocitocina e vasopressina (ADH), que foram produzidos no hipotálamo. 
A ocitocina é responsável pela contração uterina durante o parto e pela ejeção do leite durante a amamentação.  
A vasopressina atua nos túbulos coletores renais, na reabsorção de água.  
 

Adeno-hipófise 
Secreta diversos hormônios regulatórios de outras glândulas, como ACTH (adrenal), TSH (tireóide), FSH e LH 
(gônadas), prolactina (produção do leite), além do GH, responsável pelo crescimento. 

 
 

Pineal 
A Glândula pineal se localiza no interior do terceiro ventrículo (por onde circula o líquido cerebrospinal). É 
responsável pela secreção de Melatonina, com maior liberação desse hormônio na ausência de luz. Assim, a 
melatonina pode regular o ciclo circadiano e o sono 

 
Tireoide 
Localizada na região anterior do pescoço, possui formato de borboleta. É estimulada pelo TSH (hipofisário) a 
secretar os hormônios T3 e T4, que possuem iodo na sua composição. Assim, na deficiência de iodo, há o 
aumento da glândula na tentativa de aumentar sua eficácia. A isso se denomina bócio, cuja incidência reduziu 
drasticamente após a adição de iodo ao sal de cozinha. 
A função dos hormônios tireoidianos é regular o crescimento, desenvolvimento e metabolismo corporal, por 
meio da regulação da expressão gênica. 
Quando há baixa dos hormônios tireoidianos (pouco T3 e T4), há o hipotireoidismo, caracterizado pelo baixo 
metabolismo, fadiga e intolerância ao frio. Já o hipertireoidismo se manifesta por alto metabolismo, perda de 
peso e taquicardia (aumento da frequência cardíaca). 
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A tireoide secreta, ainda, o hormônio calcitonina, que antagoniza as ações do paratormônio. A calcitonina induz 
a mineralização do osso, a partir da utilização de cálcio e fósforo presentes no sangue.  
 

Paratiroide 
Responsável pela produção do paratormônio, cuja liberação é estimulada por uma redução do cálcio no sangue 
(hipocalcemia). Esse hormônio provoca a desmineralização óssea, com o objetivo de aumentar a calcemia. A 
calcitonina (tireoidiana) induz a mineralização óssea, com o consequente consumo do cálcio sanguíneo 

 
Pâncreas 

 
Disponível em: <http://images.onhealth.com/images/slideshow/pancreatic_cancer_s2_illustration.jpg>. 

 
O pâncreas é uma glândula mista, formada por uma porção exócrina e endócrina.  
A porção exócrina é responsável pela síntese do suco pancreático, que possui enzimas digestivas e bicarbonato. 
Já a porção endócrina é responsável pela regulação da glicemia (glicose sanguínea), por meio da secreção dos 
hormônios insulina e glucagon. 
A insulina é produzida pelas células Beta, enquanto que o glucagon, pelas células Alfa (GA-BI). O conjunto 
dessas células forma a ilhota de langerhans. 
A insulina é responsável pela diminuição da glicose do sangue após a alimentação, fazendo com que ela entre 
nas células para gerar ATP ou para ser armazenada no fígado na forma de glicogênio. 

http://images.onhealth.com/images/slideshow/pancreatic_cancer_s2_illustration.jpg
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O glucagon atua no período de jejum, induzindo o aumento da glicose sanguínea pela quebra do glicogênio 
hepático e pela gliconeogênese. 

 
Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-

xGY1nzaAeKk/VbvtG2MDZXI/AAAAAAAACXM/_yVqi1vs00g/s1600/Regula%25C3%25A7%25C3%25A3o.jpg> 

A deficiência de insulina é conhecida como diabetes mellitus, que possui dois tipos: 
Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que leva à destruição das células Beta pancreáticas, fazendo com que 
se perca a capacidade de produzir insulina. 
Diabetes tipo 2 é a forma mais comum, em que ocorre uma resistência à insulina. Isso significa que os tecidos 
diminuem a resposta a esse hormônio, fazendo com que haja a necessidade de maior produção pelo pâncreas, 
até o momento no qual as células Beta entrem em fadiga e reduzem, por fim, a síntese de insulina.  
 

Adrenais 

Também chamadas de supra-renais, são responsáveis pela produção de adrenalina, mineralocorticóides 
(aldosterona) e glicocorticóides (cortisol). 
A adrenalina estimula o sistema simpático, preparando o organismo para “luta ou fuga”. 
A aldosterona age nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e água.  
O cortisol é conhecido como “hormônio do estresse”, agindo de forma contrária à insulina, de modo a aumentar 
a glicemia. 

 
Disponível em: 

<https://static.wixstatic.com/media/4fe522_ab14299629c1450a9c36fa5368c91aea.jpg_srz_277_420_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz>. 
Gônadas 

São os testículos no sexo masculino e os ovários no sexo feminino.  
São responsáveis pela produção dos gametas óvulo e espermatozóide.  
Ainda, atuam no sistema endócrino pela produção dos hormônios sexuais, a partir do estímulo hipofisário pelo 
LH e FSH. Isso estimula a síntese da testosterona no homem e o estrogênio e a progesterona na mulher 
 

http://4.bp.blogspot.com/-xGY1nzaAeKk/VbvtG2MDZXI/AAAAAAAACXM/_yVqi1vs00g/s1600/Regula%25C3%25A7%25C3%25A3o.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-xGY1nzaAeKk/VbvtG2MDZXI/AAAAAAAACXM/_yVqi1vs00g/s1600/Regula%25C3%25A7%25C3%25A3o.jpg
https://static.wixstatic.com/media/4fe522_ab14299629c1450a9c36fa5368c91aea.jpg_srz_277_420_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
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Ciclo menstrual 

 
Disponível em: <https://image.slidesharecdn.com/ciclomenstrual2013-140726130825-phpapp01/95/ciclo-menstrual-2013-22-

638.jpg?cb=1406380220>. 
Os hormônios envolvidos são: 

Produzidos na hipófise 
FSH - atua na maturação dos folículos 
LH - promove a ovulação 
 

Produzidos nos ovários 
Estrogênio - responsável pelos caracteres secundários femininos e pela proliferação endometrial (que descama 
na menstruação) 
Progesterona - prepara o corpo da mulher para uma possível gestação e, caso ocorra, atua para mantê-la. 
 

Fases 
Durante a menstruação referente ao ciclo anterior, há elevação do FSH produzido pela hipófise. Esse hormônio 
estimula alguns poucos folículos ovarianos a se amadurecerem. Nesse processo, ocorre a liberação de 
estrogênio.  
Esse estrogênio faz um feedback na hipófise. Inicialmente, faz um feedback negativo, reduzindo os hormônios 
hipofisários. Entretanto, quando aumenta muito sua concentração, faz um feedback positivo na hipófise, 
levando ao pico de LH. Esse pico promove a ovulação aproximadamente no 14º dia do ciclo. 
Das células que restaram do folículo após a ovulação, forma-se o corpo lúteo, responsável pela produção de 
estrogênio e de progesterona.  
No entanto, se não houve fecundação, o corpo lúteo possui um certo tempo de atuação, involuindo para o corpo 
albicans. Isso provoca a queda repentina dos hormônios ovarianos, levando à descamação do endométrio, 
conhecida como menstruação.  
A partir disso, o ciclo se refaz.  
Caso haja a fusão dos gametas, o embrião passa a produzir HCG, fundamental para que não ocorra a 
menstruação, que levaria a sua eliminação. Esse hormônio aumenta o tempo de vida do corpo lúteo produtor 
de progesterona para aproximadamente 3 meses. Após esse período, a placenta se torna responsável pela 
produção dos hormônios que mantém a gravidez. 

  

https://image.slidesharecdn.com/ciclomenstrual2013-140726130825-phpapp01/95/ciclo-menstrual-2013-22-638.jpg?cb=1406380220
https://image.slidesharecdn.com/ciclomenstrual2013-140726130825-phpapp01/95/ciclo-menstrual-2013-22-638.jpg?cb=1406380220
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Exercícios 

 

1. A adrenalina é extremamente importante para a sobrevivência de muitos organismos em variadas 
situações de estresse. Sobre este hormônio, podemos afirmar:  
a) É produzido pelas glândulas supra-renais e intervém na função glicogênica do fígado. 
b) É produzido pela hipófise e produz taquicardia e eriçamento de pelos.  
c) É produzido pela mesma glândula exócrina que produz a sudorese.  
d) É produzido pela hipófise e intervém na velocidade dos movimentos musculares.  
e) É produzido pelo timo e provoca uma redução na velocidade dos atos reflexos. 

 

2. Leia a tirinha: 

 
Enquanto o futuro não chega, diabéticos controlam a glicemia através de injeções diárias de insulina ou 

mesmo através de controle alimentar associado a práticas esportivas. 

Sobre os hormônios pancreáticos que atuam na glicemia, foram feitas as seguintes afirmações: 

I. O pâncreas produz a insulina e também outro glicocorticóide, o glucagon, que possui ação 

antagônica. 
II. A insulina liga-se a receptores presentes na membrana das células, permitindo que a glicose 

atravesse a membrana. 
III. O glucagon tem efeito inverso ao da insulina, aumentando a glicemia, pois atua estimulando a 

transformação do glicogênio em glicose. 
IV. A insulina tem uma função enzimática, já que pertence ao grupo das proteínas, e o glucagon 

promove a entrada de glicogênio nos hepatócitos. 
 

De acordo com as informações contidas na tirinha e nas afirmações, pode-se esperar que está correto 

apenas o que se afirma em 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I e III. 
e) II, III e IV. 
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3. Força artificial. Dois ídolos são pegos usando testosterona e mostram que doping é regra, não exceção. 
Dois casos de doping envolvendo ídolos americanos chamaram a atenção não apenas pela fama dos 
acusados, mas também pela substância detectada nos exames de ambos: a testosterona.  

A presença de testosterona no organismo dos atletas pode ser considerada doping. Veja, 09.08.2006 

 
a) quando em atletas homens na idade adulta, pois ela é produzida e só pode ser detectada no 

organismo no início da puberdade.  
b) apenas quando em atletas mulheres, uma vez que o organismo feminino não a produz.  
c) apenas quando em atletas homens, uma vez que o organismo masculino não a produz.  
d) quando em atletas homens ou mulheres, caso sua concentração esteja muito acima da normal.  
e) se for detectada em qualquer concentração no organismo, pois assim que é produzida pela tireoide, 

é imediatamente metabolizada.  
  

4. A figura mostra os níveis de progesterona no sangue de uma mulher, ao longo de 90 dias. Pode-se afirmar 
que as setas A e B indicam, respectivamente, 

 
a) início de uma gravidez e interrupção dessa gravidez. 
b) interrupção de uma gravidez e início de uma nova gravidez.  
c) início do ciclo menstrual e término desse ciclo menstrual.  
d) término do ciclo menstrual e início de um novo ciclo menstrual.  
e) ovulação e menstruação. 

 

5. No diabetes melito, há dificuldade em facilitar a entrada de glicose nas células, o que resulta em 
hiperglicemia sanguínea. Há dois tipos de diabetes melito. No tipo I, ocorre destruição das células 
responsáveis pela produção de insulina, enquanto no tipo II as células do corpo deixam de responder à 
ação desse hormônio, ainda que a sua produção seja normal. Assinale a alternativa correta.  
a) No diabetes tipo I, as células destruídas se situam no córtex da supra-renal.  
b) Os indivíduos com diabetes tipo II necessitam de injeções diárias de insulina.  
c) A glicemia sanguínea é controlada principalmente pelo sistema nervoso autônomo, responsável 

pela liberação de adrenalina.  
d) A manutenção de altos níveis de glicose no sangue provoca sintomas como hipertensão arterial, 

sede constante e aumento na produção de urina. 
e) Se os níveis de glicose no sangue permanecem altos, o metabolismo celular aumenta.  
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6. As pílulas estão entre os métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres, apesar de seus 
possíveis riscos à saúde. Normalmente, elas contêm uma combinação de substâncias sintéticas 
análogas ao estrógeno e à progesterona e, se tomadas regularmente, as taxas desses hormônios se 
mantêm elevadas no sangue, impedindo a gravidez. Isso ocorre porque os hormônios contidos na pílula  
a) impedem a elevação das taxas de FSH e LH, que são hormônios hipofisários que desencadeiam a 

ovulação.  
b) impedem a nidação, uma vez que estimulam a descamação do endométrio.  
c) reduzem as taxas do hormônio gonadotrofina coriônica, responsável pela manutenção da gravidez. 
d) regulam o ciclo da mulher, permitindo que ela saiba exatamente quando vai ovular e, dessa forma, 

evitando relações nesse período.  
e) impedem o desenvolvimento do feto, funcionando como método contraceptivo de emergência.  

 

7. Os esportes radicais são atividades muito difundidas entre os jovens e têm recebido crescente atenção 
da mídia, inclusive com veiculação pela televisão. Uma característica deles, utilizada na sua propaganda, 
é a capacidade de induzir um aumento na produção de adrenalina nos participantes. Indique a alternativa 
que descreve corretamente o local de produção e a ação da adrenalina. 
a) Pâncreas – vasoconstrição, sudorese e elevação do nível de açúcar no sangue. 
b) Hipófise – vasodilatação, aumento na freqüência dos batimentos cardíacos e dilatação de pupilas e 

brônquios. 
c) Supra-renais – vasodilatação, sudorese e dilatação das pupilas. 
d) Hipófise – redução no volume sanguíneo, redução na pressão sanguínea sistêmica e elevação do 

nível de açúcar no sangue. 
e) Supra-renais – vasoconstrição, aumento na freqüência dos batimentos cardíacos e elevação do 

nível de açúcar no sangue.e) Diminui porque os parasitas não influem sobre o número de indivíduos 
X. 

 

8. O hormônio insulina, que é produzido pelo pâncreas, tem sua função relacionada com a entrada de açúcar 
nas células. Nas pessoas diabéticas, o pâncreas, ou não produz, ou produz muito pouca insulina e, então, 
essas pessoas têm que administrar insulina via intravenosa. A administração oral de insulina pelos 
diabéticos não resolve o problema porque: 
a) sendo um lipídio, perde a sua ação durante a digestão. 
b) sendo uma proteína, seria quebrada no processo digestivo e não poderia mais ser construída pelo 

organismo. 
c) sendo um carboidrato, vai ser digerido e convertido em energia. 
d) sendo uma enzima, perde sua função catalítica devido ao pH ácido do estômago. 
e) sendo uma substância não digerível, vai ser eliminada pelo organismo. 
 

9. Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente 
distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o 
risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de 
desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os 
produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio.  
Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?  
a) Hipófise. 
b) Tireoide. 
c) Pâncreas. 
d) Suprarrenal. 
e) Paratireoide. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

9 

Biologia 
 

10. Portadores  de diabetes insipidus reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos 
dois tipos de diabetes: mellitus e insipidus. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação 
da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insipidus é caracterizado 
por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla em inglês, ADH), 
secretado pela neuro-hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. 
Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por 
diabetes insipidus?  
a) Alta taxa de glicose no sangue. 
b) Aumento da pressão arterial. 
c) Ganho de massa corporal. 
d) Anemia crônica. 
e) Desidratação. 
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Gabarito 

 

1. A 

a adrenalina é secretada pelas adrenais ou supra-renais e está relacionada a ação de luta ou fuga, podendo 

ser determinante para a sobrevivência de um indivíduo. 

 

2. B 

a afirmativa I está errada pois o glucagon e a insulina são hormônios de origem proteica. A afirmativa IV 

está errada porque a insulina não é uma enzima e sim um hormônio. 

 

3. D 

o nível de testosterona acima do normal em homens e mulheres pode conferir vantagens em relação aos 

demais concorrentes no esporte. 

 

4. A 

O nível alto de progesterona mostra o início da gravidez na mulher, pois a progesterona ajuda a nidação do 

embrião. A queda abrupta deste hormônio ao longo de 90 dias mostra que houve uma interrupção da 

gravidez. 

 

5. D 

em ambas as diabetes apresentadas, ocorre o aumento do nível de glicose no sangue que acarreta na 

hipertensão arterial, sede constante e aumento na produção de urina. 

 

6. A 

com o aumento da progesterona e estrogênio, há a inibição do FSH e LH e consequentemente não há 

ovulação. 

 

7. E 

as supra-renais ou adrenais produzem adrenalina que atua em situações de estresse como a luta ou fuga. 

 

8. B 

a insulina é um hormônio de origem proteica e sua ingestão via oral acarretaria na digestão desta molécula 

em aminoácidos. 

 

9. B 

O iodo é fundamental para a função da glândula tireoide, que produz os hormônios T3 e T4, envolvidos no 

metabolismo corporal. (hormônio, endócrino, tireóide, iodo, T3 e T4). 

 

10. E 

A falta de ADH ou sua não-atuação caracteriza a diabetes insipidus, cuja característica é a micção 

contínua e volumosa, pois o ADH é o hormônio responsável pela reabsorção de água nos néfrons, através 

da abertura das aquaporinas. Como a reabsorção é baixa, o volume urinário aumenta, caracterizando uma 

desidratação. 

 
 

 


