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Sistema hormonalSistema hormonal

Atua como um sistema de controle e regulação
(juntamente com o sistema nervoso)

“Os dois sistemas de controle agem de maneira integrada, garantindo a 

homeostasia do organismo e tornando-o operacional para se relacionar 

com o meio ambiente.” 



Sistema hormonalSistema hormonal



Organização do sistema hormonalOrganização do sistema hormonal

SISTEMA HORMONAL 
���� BAIXA velocidade de atuação 

���� efeito MAIS duradouro 

���� natureza QUÍMICA 

���� GLÂNDULA:
conjunto de células capazes de produzir,conjunto de células capazes de produzir,

armazenar e secretar substâncias

���� HORMÔNIO:
substância química que é produzida por

uma parte do corpo e que atua no sentido

de controlar ou ajudar no controle de

alguma função em outra parte do corpo

���� ORGÃO RECEPTOR



Tipos de comunicação celular endócrinaTipos de comunicação celular endócrina



Tipos de comunicação celular endócrinaTipos de comunicação celular endócrina



As principais glândulas endócrinas e seus hormôniosAs principais glândulas endócrinas e seus hormônios



Tipos de hormôniosTipos de hormônios

���� ESTERÓIDES:
- derivados do colesterol

- lipossolúveis (passam facilmente pela membrana citoplasmática)

- mecanismo de ação: ativação do gene



Tipos de hormôniosTipos de hormônios

���� NÃO ESTERÓIDES OU POLIPEPTÍDIOS
- derivados de proteínas, polipeptídeos ou derivados de aminoácidos

- solúveis no plasma (encontram receptores na membranacitoplasmática)

- mecanismo de ação: segundo mensageiro



Mecanismos de ação hormonalMecanismos de ação hormonal



Mecanismos de ação hormonal:ativação do geneMecanismos de ação hormonal:ativação do gene



Mecanismos de ação hormonal: segundo mensageiroMecanismos de ação hormonal: segundo mensageiro



Estímulos da secreção hormonalEstímulos da secreção hormonal

���� Estímulo neural: a partir de fibras nervosas

���� Estímulo hormonal: a partir de hormônios

���� Estímulo humoral: alteração sanguínea de íons e nutrientes



Estímulo neuralEstímulo neural

���� ESTÍMULO NEURAL: 

Proveniente de fibras nervosas



Estímulo hormonalEstímulo hormonal

���� ESTÍMULO HORMONAL: 

Proveniente de hormônios



Estímulo hormonalEstímulo hormonal



���� ESTÍMULO HUMORAL: 

Estímulo humoralEstímulo humoral

Proveniente de alteração

sanguínea de íons e nutrientes



Estímulos da secreção hormonalEstímulos da secreção hormonal



Regulação por feedbackRegulação por feedback

���� MECANISMOS DE FEEDBACK: POSITIVO OU NEGATIVO

- secreção de um hormônio produz estimulação ou inibição da via
de secreção desse mesmo hormônio

- a maioria das secreções hormonais são reguladas por este
sistema

- é o principal mecanismo por meio do qual o sistema endócrino
mantém a homeostasia



Regulação por feedbackRegulação por feedback



Regulação por feedback negativoRegulação por feedback negativo



Regulação por feedback positivoRegulação por feedback positivo



O hipotálamo é o principal elo integrador entre os sistemas
nervoso e endócrino

Hipófise é a “glândula mestra”

O hipotálamo e a glândula hipófise comandam a maioria dos sistemas endócrinos

Eixo hipotálamo-hipófiseEixo hipotálamo-hipófise



Hormônios hipotalâmicos e hipofisáriosHormônios hipotalâmicos e hipofisários



Eixo hipotálamo-hipófiseEixo hipotálamo-hipófise

���� Comunicação do hipotálamo com 

a hipófise posterior: neurala hipófise posterior: neural

���� Comunicação do hipotálamo com 

a hipófise anterior: endócrina



Hipófise anterior

Eixo hipotálamo-hipófiseEixo hipotálamo-hipófise

Hipófise posterior



Eixo hipotálamo-neurohipófiseEixo hipotálamo-neurohipófise

Neurohormônios secretados pelo hipotálamo e armazenados na hipófise posterior



Eixo hipotálamo-adenohipófiseEixo hipotálamo-adenohipófise

Hormônios secretados no hipotálamo estimulam ou inibem a secreção hormonal na hipófise anterior



Eixo hipotálamo-adenohipófiseEixo hipotálamo-adenohipófise



Hormônios hipofisários posterioresHormônios hipofisários posteriores

Ocitocina

ADH



Hormônio hipofisário posteriorHormônio hipofisário posterior

OCITOCINA

���� Funções fisiológicas:

- Durante o parto provoca contrações no útero no final da gestação

- Promove a ejeção do leite durante a amamentação- Promove a ejeção do leite durante a amamentação



HipotálamoHipotálamoHipotálamoHipotálamo

NeurohipófiseNeurohipófiseNeurohipófiseNeurohipófise
Aferência Aferência Aferência Aferência 

sensorialsensorialsensorialsensorial
AferênciaAferênciaAferênciaAferência

sensorialsensorialsensorialsensorial

+ +

OcitocinaOcitocina

Sucção mamilarSucção mamilarSucção mamilarSucção mamilar

Ejeção lácteaEjeção lácteaEjeção lácteaEjeção láctea

sensorialsensorialsensorialsensorialsensorialsensorialsensorialsensorial

Contração Contração Contração Contração 

do do do do 

miométrio miométrio miométrio miométrio 

PartoPartoPartoParto

ÚteroÚteroÚteroÚtero

OcitocinaOcitocinaOcitocinaOcitocina

+ +

Distensão do úteroDistensão do úteroDistensão do úteroDistensão do útero



Hormônio hipofisário posteriorHormônio hipofisário posterior

HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO OU VASOPRESSINA (ADH)

���� Funções fisiológicas:

- Rins: ↑ retenção de água no organismo

- Vasos sanguíneos: vasoconstrição- Vasos sanguíneos: vasoconstrição



ADHADH

↑↑↑↑ osmolaridade
↓↓↓↓↓↓↓↓ pressão 

arterial ↓↓↓↓ osmolaridade

Sede

ADH

VASOCONSTRIVASOCONSTRIÇÃOÇÃO

Hipófise 

posterior

aumento diminuiçãoExcreção de água

Reabsorção 

de H2O

Reabsorção 

de H2O



Hormônios hipofisários anterioresHormônios hipofisários anteriores



Hormônio hipofisário anteriorHormônio hipofisário anterior

HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (GH)

���� Funções fisiológicas:

- Promove o crescimento linear de quase todos os tecidos do organismo

- Estimula a síntese de proteínas, a proliferação celular, o aumento do volume celular

e o crescimento dos ossos

- Efeitos mediados pelas somatomedinas



Hormônios hipotalâmicos:

Hormônio liberador de GH (GHRH)
Hormônio inibidor de GH (Somatostatina ou GHIH)

Regulação da secreção de GHRegulação da secreção de GH

Hormônio da adenohipófise:

Hormônio do crescimento (GH)

Hormônio inibidor de GH (Somatostatina ou GHIH)



Somatomedinas ou IGFsSomatomedinas ou IGFs



Regulação da secreção de GHRegulação da secreção de GH



Hormônio hipofisário anteriorHormônio hipofisário anterior

PROLACTINA

���� Funções fisiológicas:

- Promove o desenvolvimento das mamas

- Promove a produção de leite- Promove a produção de leite



AdenohipófiseAdenohipófiseAdenohipófiseAdenohipófise

Aferência Aferência Aferência Aferência 

HipotálamoHipotálamoHipotálamoHipotálamo
+

ProlactinaProlactina

ProlactinaProlactinaProlactinaProlactina

Glândulas mamárias Glândulas mamárias Glândulas mamárias Glândulas mamárias GravidezGravidezGravidezGravidez

Sucção mamilarSucção mamilarSucção mamilarSucção mamilar

DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento das mamasdas mamasdas mamasdas mamas

Produção Produção Produção Produção do do do do leiteleiteleiteleite

Aferência Aferência Aferência Aferência 

sensorialsensorialsensorialsensorial



Regulação da secreção de prolactinaRegulação da secreção de prolactina

Hipotálamo:     

Hipófise anterior: Prolactina

TRHTRHDopamina

Prolactina



Questões de revisãoQuestões de revisão

1. Caracterize glândula, hormônio e orgão receptor.
2. Quais os tipos de hormônios?
3. Cite os mecanismos de ação dos hormônios.
4. Quais são os principais estímulos da secreção hormonal? Explique.
5. O que é regular por feedback? Dê exemplos.
6. Descreva a anatomia funcional do eixo hipotálamo-hipófise.
7. Quais os hormônios da hipófise posterior?
8. Quais os hormônios da hipófise anterior?8. Quais os hormônios da hipófise anterior?
9. Descreva sobre os hormônios da hipófise posterior. 
10.Como é regulada a secreção de ocitocina e quais suas ações?
11.Como é regulada a secreção do hormônio antidiurético (ADH) e quais 

suas ações?
12.Onde é sintetizado o hormônio do crescimento (GH)? Descreva o 

controle hormonal da secreção do GH.
13.O que são as somatomedinas?
14.Classifique as ações biológicas do GH.
15.Onde é sintetizado o hormônio prolactina?
16.Como é regulada a secreção da prolactina e quais suas ações?


