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Tireóide e Paratireóide 





secreta calcitonina: inibe a atividade do osteoclasto 
Níveis de Ca no sangue estão elevados 
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• Os glicocorticóides atuam no metabolismo, na produção de glicose a partir de proteínas e 
gorduras. Esse processo aumenta a quantidade de glicose disponível para ser usada como 
combustível em casos de resposta a uma situação estressante. O principal glicocorticóide é 
o cortisol, também conhecido como hidrocortisona. Além de seus efeitos no metabolismo 
da glicose, a hidrocortisona diminue a permeabilidade dos capilares sanguíneos, e  
diminue a resposta imunológica (reduz a inflamação).  

• Os mineralocorticóides regulam o balanço de água e de sais no organismo. Por exemplo, 
a aldosterona estimula a reabsorção de Na+ nos rins. Isso leva à retenção de água, com 
conseqüente aumento da pressão sanguínea.  

 
 
  

Os hormônios produzidos pelo córtex adrenal são esteróides (derivados do colesterol)  

Neurônios pós-ganglionares da medula adrenal produzem a adrenalina (ou epinefrina) e a 
noradrenalina (ou norepinefrina) em resposta  a estímulos do sistema nervoso.  

Quando uma pessoa vive uma situação de estresse (susto, situações de grande emoção 
etc.), o sistema nervoso estimula a medula adrenal a liberar adrenalina no sangue.  Sob a 
ação desse hormônio, o sangue passa a se concentrar nos músculos e nos órgãos internos, 
preparando o organismo para uma resposta vigorosa. 
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Aparelho Justaglomerular: 

 

mácula densa + células justaglomerulares + células mesangiais  
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vasopresina secretado pela neurohipófise 
atua nos túbulos coletores aumentando a 
reabsorção de H2O, pela abertura  de  
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Corte histológico Testículo 
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 FSH age sobre as 
células de Sertoli 
que estimula a 
espermatogênese 

LH age sobre as 
células de Leydig 
que produzem 
testosterona 

 Inibina produzida 
pelas células de 
Sertoli agem sobre 
a hipófise anterior 
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produção de FSH 

Testosterona 
Atua sobre o 
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Estimula espermatogênese e o desenvolvimento 
 dos caracteres sexuais primários e secundários 

LH: hormônio luteinizante 
FSH: hormônio folículo estimulante 

Função endócrina do testículo 



Sistema Reprodutor Feminino 
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Estrutura dos Folículos Ovarianos em Desenvolvimento 



Fase folicular Fase luteínica 1 14 28 dias 

Regulação hormonal - ciclo ovariano 



imagens histológicas do ovário 



Folículo de Graaf 

 

Células da Granulosa secretam estrógeno 



Corpo Lúteo 

Células luteínicas granulosa secretam 
progesterona e estrogênio e inibina 



corte histológico 

Corpo do útero 



Fase menstrual Fase proliferativa ovulação               I FM Fase secretora 

Regulação hormonal - ciclo menstrual 



Mucosa Uterina no Ciclo Menstrual 



1. Descreva as características histológicas da hipófise, cite os hormônios secretados  pelas diferentes partes e onde esse 
hormônios atuam. 

2. O que você entende por sistema hipotálamo-hipófise. 

3. Qual a característica histológica da tireóide, indicando a função de dois tipos celulares que a compõem. 

4. Como ocorre o controle da produção de hormônios tireoidianos (T3/T4)? 

5. O que é calcitonina? Qual célula a produz (e onde se localiza)? Como a produção de calcitonina é regulada? 

6. Descreva as caracteristicas histológicas da paratireóide. Qual célula produz o paratormônio? Qual a função desse hormônio? 

7. Descreva as caracteristicas histológicas da adrenal indicando quais hormônios são produzidos em cada camada, e que função 
desempenham. 

8. Como a adeno-hipófise regula a adrenal? 

9. O que é néfron e o que é túbulo urinífero? 

10. Faça um esquema identificando as estruturas/partes do néfron e indique  que é e onde está localizado sistema porta 
arterial renal. 

11. O que é e onde se localiza a mácula densa? Qual sua função? 

12. Do que é constituído o é aparelho justaglomerular? Explique sua importância na regulação do equilíbrio hidro-eletrolítico. 

13. Como a neurohipófise contribui para o controle da pressão arterial? 

14. Quais são as principais características histológicas do testículo. 

15. Onde se localiza e qual a função da célula de Sertoli? Onde se localiza e qual a função da célula de Leidgy?  

16. Como os hormônios FSH e LH agem no testículo? 

17. Descreva as características histológicas dos foliculos ovarianos em desenvolvimento.  

18. O que você entende por ciclo ovariano? Como são nomeadas as fases desse ciclo? 

19. Como a adenohipófise controla o ciclo ovariano?   

20 O que é corpo lúteo? Qual sua função? 

21. O que é atresia folicular ovariana? 

22. Quais são as camadas da parede do útero? Qual dessas camadas está relacionada com o ciclo menstrual, e que 
características histológicas apresentam nas diferentes fases do ciclo?  

23. Explique a relação do ciclo ovariano com o ciclo menstrual. 

Pesquise e Responda 


