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Carga Horária: 45 h/a - 2 créditos (15h/a teóricas-1C e 30 h/a práticas-1C) 
 
Ementa: Conceituação da secreção celular. Processos gerais da secreção. Secreção de 
insulina e catecolaminas como modelos. Regulação da secreção. Papel dos 
neurotransmissores.  Oscilação de genes e proteínas envolvidos na secreção. Isolamento 
de ilhotas pancreáticas e de células cromafínicas adrenomedulares e sua utilização em 
estudos de secreção celular. 
 
Programa: Mecanismos gênicos do processo estímulo-secreção celular. A secreção de 
catecolaminas por células cromafínicas de medula de suprarenais e a secreção de 
insulina em células beta pancreáticas como modelos de estudo. A regulação de secreção, 
mecanismos de longa e curta duração de estimulação. O íon cálcio como principal fator 
intracelular na estimulação da secreção. Mecanismos de regulação de concentração 
citosólica de Ca2+. O trocador Na+/Ca2+. A dosagem de catecolaminas. A dosagem de 
insulina. Avaliação de expressão das enzimas de rota biosintética das catecolaminas. 
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