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DADOS GERAIS 
 
1. EMENTA/SÚMULA 
Conhecimento sobre o sistema endócrino desde sua formação, organização, tipos de 
células, localização e reconhecimentos das estruturas, o controle na homeostasia do 
organismo envolvendo todos os processos fisiológicos e bioquímicos; sinalizações 
moleculares a partir da interação dos hormônios com tecidos alvos e seu efeito no 
organismo. Agonistas e antagonistas hormonais para embasamento de futuros de 
módulos que envolvam tratamento para as disfunções do sistema endócrino.   
 
2. OBJETIVO GERAL  
Proporcionar aos alunos do curso de Medicina o entendimento sobre os principais 
conceitos histológicos, embriológicos, bioquímicos, fisiológicos e farmacológicos que 
envolvam o sistema endócrino e conscientizar o discente sobre a importância dos 
conceitos empregados no módulo para sua vida futura como profissional da área de 
saúde. 

 
 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 
Ao termino do módulo o discente deverá ter habilidade para identificar as estruturas 
anatômicas e histológicas e relacioná-las com a embriologia, interpretar todas as 
correlações entre os órgãos que compõe o sistema endócrino. Conectar as informações 
com os processos fisiológicos no controle da homeostasia do organismo, classificar e 
identificar os hormônios e suas funções. Identificar as substâncias capazes de mimetizar 
os hormônios, podendo ser utilizadas em possíveis disfunções. O aluno deverá saber 
mobilizar suas habilidades seus conhecimentos, suas atitudes para solucionar 
determinadas situações que serão colocadas pelos docentes no decorrer do módulo, 
processo que avaliará a competência do discente durante o módulo. 

 
 
4. INTERSEÇÃO COM OUTRAS ATIVIDADES CURRICULARES: 
As principais interações estão com a clínica geral, clínica pediátrica, geriatria, e 
especificamente com a clínica endócrina. 
 
5. AFINIDADE COM PROJETOS DE PESQUISA/EXTENSÃO REAL IZADOS NO 
CURSO 
 A afinidade é total, pois uma das áreas que mais se pesquisa hoje é a endócrina, pela 
importância e ocorrência de distúrbios freqüentes em seres humanos no decorrer da 



 

vida. Estudos sobre Doenças metabólicas. Estudos de farmacologia aplicada, fisiologia 
médica. 
 
6. CORPO DOCENTE 
Prof. Dra. Elizabeth Yamada  
Prof. Dra.Natália Nogueira da Costa    
Prof. Dra. Diva Aneli Guimarães  
Prof. Dr. Otávio Mitio Ohashi   
Prof. Dra.  Marcia Kronka Sosthenes 
Prof. Msc. Nelson  Abrahão da Penha   
Prof. Dr. Moisés  Hamoy  (Coordenador) 
 
7. HORÁRIO DAS ATIVIDADES 
Dia da semana  Turma A/C  Turma  B/D 
Quarta-feira 8h -12h 14h -18h 
Sexta-feira 14h – 18h  8h - 12h 

 

 
8. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Anatomia  (Prof. Dra.  Marcia Kronka Sosthenes e Prof. Msc. Nelson  Abrahão da 
Penha) 

 
-Anatomia do Sistema Endócrino, relação com o sistema nervoso. Vascularização das 
Glândulas. Endócrinas.  
-Caracterizações: Hipotálamo, Hipófise, Glândula Pineal, Tireóide, Paratireóides, Timo, 
Pâncreas, Supra-renais,      
-Gônadas (ovários e testículos), Fígado, Duodeno, Estômago e Rins, Localizações e 
Relações, Partes  
-Constituintes e Hormônios Produzidos. Vascularizações (Sistema porta-hipofisário). 
Inervações. 
 
Histologia e Embriologia (Prof. Dra. Diva Aneli Guimarães ) 
 
 -Organização histológica das glândulas endócrinas (hipófise, pineal, tireóide, 
paratireóide, adrenal e pâncreas. 
 -Desenvolvimento embriológico das glândulas endócrinas (hipófise, pineal, tireóide, 
paratireóide, adrenal e pâncreas) -Organização histológica das gônadas (ovário e 
testículo).  
 
Bioquímica e Fisiologia (Prof. Dra. Elizabeth Yamada, Prof. Dra. Esther Von  Lederbur 
e Prof. Dr. Otávio Mitio Ohashi) 
-Introdução ao Sistema Endócrino 
-Mecanismo de ação de hormônios que agem através de receptores de membrana. 
-Mecanismos de ação de hormônios que agem através de receptores nucleares. 
-Regulação hormonal do metabolismo energético – 1. 
-Regulação hormonal do metabolismo energético – 2. 
-Discussões de casos de diabetes mellitus do tipo I e II 
-Hormônios neuro-hipofisários. 
-Discussões de casos de diabetes insipidus. 
-Hormônios hipotalâmicos e adeno-hipofisários. 
-Discussões de casos de acromegalia, prolactinoma. 



 

-Hormônios adrenais – 1. 
-Hormônios adrenais – 2. 
-Discussões de casos envolvendo glicocorticóides.  
-Discussões de casos envolvendo mineralocorticóides 
-Hormônios tireoidianos. 
-Casos de disfunções da tireóide. 
-Controle hormonal do metabolismo do cálcio e do fosfato. 
-Discussões de casos de metabolismo do cálcio. 
-Gônadas Masculinas. 
-Gônadas Femininas. 
-Discussões de casos envolvendo disfunções gonadais. 
 

 Farmacologia ( Prof. Msc. Moisés Hamoy) 
- -Hormônios hipoglicemiantes  
--Tipos de insulina 
- -Hipoglicemiantes orais 
--Inibidores de alfa-glicosilase. 
--Hormônios gastrointestinais. 
- -Fármacos utilizados nas disfunções da glândula Tiróide  
- -Farmacologia dos Hormônios hipotalâmicos e hipófise anterior 
--Farmacologia dos Hormônios da hipófise Posterior. 
--Corticosteróide sua ação antiflamatória e imunossupressora e no metabolismo. 
--Farmacologia dos inibidores da biossíntese ou função adrenocortical. 
--Fármacos utilizados  nos distúrbios   do metabolismo ósseo  (paratormônio, calcitonina 

e vitamina D). 
-Fármacos utilizados para o controle da Obesidade 
 
9. RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
Sala de aula (LM-7), Laboratório de Anatomia, Laboratório de Farmacologia, laboratório 
de histologia e embriologia. 
 
10. METODOLOGIA DE ENSINO 
Serão utilizados métodos que envolvam a prática que crie uma expectativa provocando 
a motivação do aluno. Para isso nas aulas práticas os alunos terão a oportunidade de 
se envolver com os temas que serão trabalhados em aulas teóricas, através de 
discussões de artigos científicos e elaboração de relatórios sobre as práticas. 
 
     
 
 
11. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Serão feitas três avaliações previamente marcadas, as avaliações terão pesos 

crescentes da seguinte forma: 

Primeira avaliação 

teórico/prático 

Segunda 

avaliação 

teórico/prático 

Terceira avaliação 

teórico/ prático 

Nota final 



 

Peso =0,5 Peso =1 Peso = 1,5  - 

Nota x 0,5 Nota x 1,0 Nota x 1,5  - 

10,0 x05 = 5 

pontos 

10,0 x 1 = 10 

pontos 

10,0x 1,5 = 15 

pontos 

Total  30 pontos. 

  
As aulas práticas serão avaliadas através de relatórios elaborados conforme a 

orientação dos professores, que deverão ser entregues no prazo estabelecido pelo 
professor. 

Será aprovado o aluno que obter o mínimo de 75% de frequência e atingir o conceito 
mínimo regular (5,0 a 6,9).  
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