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Biologia 
 

Controle glicêmico e metabolismo 
 

 

Resumo 

 

Glicemia é a taxa de glicose no sangue 
Pessoas diabéticas superam o valor desse açúcar no sangue, enquanto que a hipoglicemia decorre de 

distúrbios na sua regulação, fazendo com que esse valor se reduza a níveis perigosos ao sistema nervoso 

central, o qual utiliza glicose como fonte principal de energia. 

 

 
 

Regulação hormonal 

A regulação da taxa de glicose no sangue é dada por 4 hormônios principais. 
Hormônios que aumentam a glicemia: Glugagon, Cortisol, Adrenalina 
Hormônio que reduz a glicemia: Insulina 
 

Insulina e glucagon 

Insulina e Glucagon são produzidos no pâncreas endócrino, nas ilhotas pancreáticas, também chamadas de 
ilhotas de Langerhans. São os principais hormônios que regulam a glicose.  

 

 
 

O pâncreas exócrino faz a secreção do suco pancreático, com enzimas digestivas que atuam no duodeno. 
Glucagon: Produzido pelas células alfa 
Insulina: Produzido pelas células beta 
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A insulina atua nas células, ligando ao seu receptor e induzindo a incorporação de um transportador de glicose, 

conhecido como GLUT4. Assim, na presença de insulina, a glicose que estava no sangue entra na célula, para 

ser utilizada como substrato energético na glicólise, por exemplo. Além disso, a insulina induz os processos 

de armazenamento de energia na forma de glicogênio nos músculos e no fígado; e de triglicerídeos no tecido 

adiposo. 

 
A insulina reduz a glicemia por permitir a entrada de glicose nas células 

 

O glucagon antagoniza as ações da insulina, ligando em um receptor distinto. É liberado em situações de 

jejum para aumentar a glicemia. O glucagon aumenta a glicemia por estimular os processos de 

gliconeogênese (produção de glicose a partir de outros substratos) e glicogenólise (quebra do glicogênio 

hepático). O glicogênio armazenado no fígado é quebrado e glicose é liberada para o sangue na presença do 

glucagon. Entretanto, o glicogênio muscular não sofre ação do glucagon pois carece do seu receptor 

específico. 

 

Cortisol e adrenalina 

 
O cortisol e a adrenalina são sintetizados e liberados pela adrenal (ou suprarrenal). O cortisol, no córtex, 

enquanto que a adrenalina é produzida na medula. 
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A adrenalina provoca reação do tipo “luta ou fuga”, preparando o organismo para uma situação de estresse. 

Nesse sentido, a glicose sanguínea deve estar aumentada para que o corpo tenha energia para se defender 

ou atacar algo ameaçador.  
O cortisol é um glicocorticoide endógeno que eleva os níveis de glicose no sangue. Possui um ritmo 

circadiano, liberado em maiores concentrações pela manhã. É considerado o “hormônio do estresse”.  
 

Diabetes 

O Diabetes Mellitus é classificado em tipo 1 e tipo 2.  
 

 
 
Diabetes Mellitus tipo 1 
É uma doença de etiologia auto-imune, que provoca a destruição das células beta das ilhotas pancreáticas, 

fazendo com que a produção de insulina seja comprometida. São dependentes de insulina exógena e são 

mais frequentes em indivíduos jovens.  

 

Diabetes Mellitus tipo 2 

Tipo mais comum de diabetes, frequente em indivíduos mais velhos, associado à obesidade e maus hábitos 

alimentares. A produção de insulina, inicialmente, não está comprometida, podendo inclusive estar elevada. 

Entretanto, as células que deveriam responder a essa insulina, possuem um bloqueio na sinalização celular. 

Assim, mesmo com insulina suficiente, a célula não reconhece esse hormônio, se caracterizando como uma 

resistência à insulina. O tratamento é feito com medicamentos que reduzem a glicemia. Entretanto, com o 

decorrer da doença, as ilhotas entram em esgotamento, fazendo com que se tornem dependentes de insulina 

exógena. 

 

O diabetes insipidus é um distúrbio da produção ou da resposta ao ADH, hormônio antidiurético, e não tem 

relação com a glicose ou com a insulina. O nome “diabetes” é comum às doenças pelo sintoma poliúria, que 

significa formação de grande volume de urina. 
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Exercícios 

 

1. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos 

orgânicos obtém-se grande parte da energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse 

processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com 

a ingestão de carboidratos que, chegando ao intestino, sofrem a ação de enzimas, "quebrando-se" em 

moléculas menores (glicose, por exemplo) que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no 

pâncreas, é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca 

insulina, ou se sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida.  

Com base nessas informações, pode-se concluir que: 

a) a o papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. 

b) a insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as moléculas de açúcar. 

c) o acúmulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina, levando o 

indivíduo a um quadro clínico de hiperglicemia. 

d) a diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. 

e) o principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto, evitando, assim, um 

quadro clínico de diabetes. 

 

2. Sobre a integração hormonal necessária para equilibrar os níveis de glicose no sangue, observe a figura 

abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

a) Alimentos ricos em carboidratos (1) inibem as células alfa (2) a produzirem insulina e estimulam 

(3) células beta a produzirem glucagon. 

b) A produção de insulina por células beta (4) estimula a glicogenólise no fígado (5). 

c) Alimentos pobres em carboidratos (6) inibem células beta (7) e estimulam células alfa (8) a 

produzirem glucagon. 

d) A secreção de insulina por células beta (4) estimula a glicogênese, enquanto que a secreção de 

glucagon por células alfa (9) estimula a glicogenólise. 

e) Por estimulo da insulina (9), alimentos pobres em carboidratos induzem a liberação de glicose na 

corrente sanguínea pelo fígado (10). 
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3. Pessoas diabéticas geralmente têm como um dos sintomas da doença a produção de urina com açúcar. 

Sobre o mecanismo de regulação hormonal do açúcar sanguíneo, observe a figura abaixo e aponte a 

alternativa correta. 

 

a) A liberação de glucagon pelas células alfa pancreáticas, mostrada em 1, estimula a formação de 

glicogênio no fígado. 

b) A liberação de insulina por células beta pancreáticas, mostrada em 2, estimula a liberação de 

açúcar pelas células adiposas. 

c) A quebra de glicogênio do fígado é estimulada pela tripsina intestinal liberando açúcar no sangue, 

como mostrado em 3. 

d) As células adiposas estimuladas por insulina absorvem glicose sanguínea diminuindo os níveis do 

açúcar circulante, como mostrado em 4. 

e) Os níveis normais de açúcar no sangue em diabéticos somente podem ser obtidos com a 

administração mútua de insulina e glucagon. 
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4. Um “Muitos medicamentos são lançados no mercado sem que passem por testes clínicos adequados 

e podem apresentar efeitos colaterais sérios e indesejáveis. Um dos melhores exemplos dos perigos 

envolvidos é o que ocorreu com o Rezolin, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2. … Lançado 

em meio a uma campanha publicitária agressiva, o Rezolin foi consumido por cerca de 700000 

americanos. Depois de três anos, noventa casos de cirrose, dez transplantes de fígado e sessenta e 

três mortes, essa bomba finalmente foi proibida.” 

Medicamentos condenados – Revista VEJA, Edição 2085, no. 44, de 05 de novembro de 2008. 

O texto acima se refere a um medicamento usado para o controle da diabete mellitus. Sobre essa 

doença, e correto afirmar que: 

a) É causada pela deficiência na produção do hormônio insulina pelas ilhotas pancreáticas. Esse 

hormônio estimula a glicogênese no fígado e o aumento da absorção de glicose pelos tecidos, 

fazendo reduzir a glicemia. 

b) É causada pela deficiência na produção de insulina pelos ácinos pancreáticos e, 

consequentemente, pelo aumento da glicemia. 

c) Caracteriza-se pela elevada taxa de glicose no sangue (hiperglicemia), provocada pela 

insuficiência renal, que não consegue eliminar a glicose acumulada no sangue. 

d) Por apresentar uma elevada taxa de glicose no sangue, o portador da diabete mellitus deve ingerir 

diariamente uma dosagem do hormônio pancreático insulina que, agindo sobre o fígado, estimula 

a glicogenólise, fazendo diminuir a glicemia. 

e) A diabetes mellitus não possui nenhuma relação com a produção de hormônios pancreáticos. 

Assim sendo, a única forma de reduzir a glicemia e o controle na ingestão de açúcares. 

 

 

5. A fisiopatologia do diabetes está relacionada a importantes alterações metabólicas induzidas por 

hormônios. Analise as assertivas a seguir e marque a alternativa correta: 

a) A captação de glicose pelas células é facilitada pelo glucagon na ausência de insulina. 

b) Na ausência de insulina, ou de receptores de insulina, a glicose fica acumulada no fígado até ser 

eliminada pela urina. 

c) A insulina produzida e secretada pelas células beta do pâncreas se liga ao seu receptor na 

membrana plasmática permitindo a entrada da glicose na célula-alvo. 

d) O diabetes é causado pela falta do hormônio insulina e por uma fraca responsividade do glucagon 

nos tecidos-alvo deste hormônio. 

e) Altos níveis de glicose no sangue causam o movimento de água do sangue para as células por 

osmose, e os rins diminuem a eliminação de urina. 
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6. O gráfico abaixo mostra os níveis de glicose no sangue de duas pessoas (A e B), nas cinco horas 

seguintes, após elas terem ingerido tipos e quantidades semelhantes de alimento. A pessoa A é 

portadora de um distúrbio hormonal que se manifesta, em geral, após os 40 anos de idade. A pessoa B 

é saudável. Qual das alternativas indica o hormônio alterado e a glândula produtora desse hormônio? 

 

a) Insulina; pâncreas. 

b) Insulina; fígado. 

c) Insulina; hipófise. 

d) Glucagon; fígado. 

e) Glucagon; suprarrenal. 

 

7. A concentração de glicose no sangue depende da atuação de dois hormônios, como mostra o esquema 

abaixo: 

 

Estes hormônios, representados pelas letras A e B são, respectivamente: 

a) Insulina e glucagon. 

b) Insulina e adrenalina. 

c) Adrenalina e glucagon. 

d) Adrenalina e insulina. 

e) Glucagon e insulina. 
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8. Uma dieta baseada em carboidratos, é desaconselhada para indivíduos portadores de diabetes mellitus. 

Isso porque o organismo desses indivíduos tem: 

a) Dificuldade para filtrar o sangue, deixando grande quantidade de impurezas que contamina a 

glicose. 

b) Facilidade em absorver a glicose do sangue, levando ao ganho excessivo de peso e provável 

obesidade. 

c) Facilidade em produzir insulina, o que pode levar a uma intoxicação por falta de açúcar. 

d) Dificuldade para remover a glicose do sangue e enviá-la para dentro das células. 

e) Dificuldade para transportar o gás oxigênio pelo sangue, levando à asfixia dos tecidos e à morte 

das hemácias. 

 

9. Estudos revelam que uma das causas da obesidade é um processo inflamatório na região do 

hipotálamo, que destrói os neurônios receptores dos hormônios insulina (produzida pelo pâncreas) e 

leptina (produzida pelo tecido adiposo branco), provocado principalmente pela ingestão de gorduras 

saturadas. 

Quais são as ações da insulina e da leptina no organismo? 

a) A insulina regula a quantidade de glicose presente no pâncreas e a leptina modula produção de 

glicogênio no fígado. 

b) A insulina regula a transmissão do impulso nervoso para o hipotálamo e a leptina acelera a queima 

de glicose no sangue. 

c) A insulina regula as taxas de glucagon na corrente sanguínea e a leptina acelera o armazenamento 

de gordura nas células. 

d) A insulina regula a absorção de lipídios no hipotálamo e a leptina regula as taxas de gordura no 

tecido adiposo e na corrente sanguínea. 

e) A insulina regula as taxas de glicose na corrente sanguínea e a leptina modula a atividade de 

circuitos neuronais que controlam a massa de tecido adiposo. 

 

10. O controle da glicemia sanguínea (concentração de glicose no sangue) é feito com a participação de 

dois hormônios: insulina e glucagon. Assinale a alternativa correta sobre esses hormônios. 

a) O glucagon age no fígado, favorecendo a conversão de glicose em glicogênio. 

b) A ação da insulina tem como resultado a diminuição da glicemia sanguínea. 

c) O diabetes melito tipo 1 é causado pela deficiência de insulina, enquanto que o tipo 2 é provocado 

pela deficiência de glucagon. 

d) A insulina é produzida no pâncreas e o glucagon é produzido nas suprarrenais. 

e) O glucagon é produzido em grande quantidade após uma refeição. 
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Gabarito 

 

1. D 

Com a diminuição da insulina no sangue, a glicose não consegue entrar tão facilmente na célula, o que 

pode causar a diabetes Melitus 

 

2. D 

A insulina estimula o armazenamento de glicose nas células (glicogenogênese) enquanto o glucagon 

estimula a quebra da glicose de volta para o sangue (glicogenólise) 

 

3. D 

A alta taxa de glicose no sangue faz com que o pâncreas produza insulina, fazendo com que a glicose 

entre nas células, baixando assim a glicemia. 

 

4. A 

A deficiência na produção de insulina pelas ilhotas de Langherans causa a diabete melitus. 

 

5. C 

A insulina tem o papel de se ligar aos receptores de membrana para introduzir a glicose nas células 

 

6. A 

A deficiência na produção de insulina pelo pâncreas faz aumentar o nível de glicose no sangue. 

 

7. A 

Os principais hormônios produzidos pelo pâncreas são a insulina, que permite a entrada de glicose nas 

céluasl e o glucagon, que retira a glicose das células para o sangue. 

 

8. D 

Os portadores de diabetes melitus, por não produzirem insulina acabarm tendo dificuldade de remover a 

glicose do sangue 

 

9. E 

A insulina permite a entrada de glicose nas células, reduzindo a glicemia e a leptina modula a atividade 

de circuitos neuronais que controlam a massa de tecido adiposo. 

 

10. B 

A insulina permite a entrada de glicose nas células, reduzindo a glicemia. 

 


