
SISTEMA ENDÓCRINO 2013 

O sistema endócrino é formado por um grupo de órgãos (denominados glândulas de secreção interna) cuja 

tarefa principal é produzir e segregar hormonas para a circulação sanguínea. 

Endócrino: Diz-se das glândulas de secreção interna, cujo produto (hormona) é lançado diretamente no 

sangue ou na linfa e exerce importante papel no metabolismo. 

A função das hormonas consiste em atuar como mensageiros, de forma a que se coordenem as atividades 

de diferentes partes do organismo. 

 

• O Sistema Nervoso, conjuntamente com o Sistema Endócrino, é o responsável pela maioria das funções 

de controlo do organismo. 

• Geralmente o Sistema Nervoso controla as atividades rápidas, tais como as contrações musculares. 

• O Sistema Endócrino, contrariamente, regula principalmente as diferentes funções metabólicas do 

organismo, dirigindo as velocidades das reações químicas intracelulares, o transporte de substâncias 

através das membranas celulares, ou outros aspectos do metabolismo celular como o crescimento e a 

secreção. 

 

• Alguns efeitos hormonais ocorrem em segundos, enquanto outros necessitam de vários dias para 

começar e então continuam por semanas, meses ou mesmo anos. 

 

A Endocrinologia é o estudo das hormonas. 

• As hormonas são compostos químicos, produzidos pelas glândulas endócrinas e atuam sobre um certo 

número de tecidos, chamando-se a estes, tecidos alvo. 

Existem 2 tipos de hormonas: 

Locais: 

• Atuam no tecido onde são formadas (ex: Acetilcolina). 

Gerais (mais frequentes): 

• São produzidas num tecido e vão atuar noutro (s) tecido (s) (ex: ADH, crescimento, etc.). 

 

• Algumas hormonas afetam todas ou quase todas as células do organismo, como exemplo, podemos citar 

a hormona do crescimento do lobo anterior da hipófise, que induz o crescimento de todas ou quase todas 

as partes do organismo. 

• Outras hormonas só afetam tecidos específicos, denominados tecidosalvo por serem os únicos a possuir 

os receptores específicos que irão fixar as respectivas hormonas, a fim de iniciar suas ações. 



 

Tipos de Hormonas: 

A) Proteicas (Não esteroides): 

 Derivadas de proteínas e aminoácidos (ex: adrenalina). Não lipossolúveis, com difusão dificultada. A 

maioria das hormonas é proteica. 

 Hormonas Não Esteroides (proteicas) 

 • São conduzidas pela corrente sanguínea até ao tecido onde vão atuar. 

 • Habitualmente não entram na célula, ligam-se a um receptor de membrana celular, formando-se 

assim um complexo hormona-receptor específico (mensageiro secundário). 

 • Quando se forma este complexo é ativada a enzima adenil-ciclase, que vai degradar o ATP, 

formando-se AMP-cíclico (interior da célula). 

O AMPc, vai desencadear várias respostas/fenómenos fisiológicos, através da ativação das proteínas 

quinases (enzimas) que induzem alterações funcionais celulares e efeitos hormonais tais como: 

• Ativação enzimática 

• Alterações na permeabilidade na membrana celular 

• Síntese proteica 

• Alterações metabólicas 

• Estimulação de secreções tubulares 

Este processo é de ação rápida. 

 

 

 



B) Esteroides (derivadas do colesterol) 

 Derivadas do colesterol (ex: cortisol). São lipossolúveis, de difusão fácil pela membrana celular. 

Produzidas pelo córtex supra-renal, testículos e ovários. 

 Estas hormonas têm mecanismos de activação diferentes. 

• Estas hormonas que derivam do colesterol são lipídicas e entram para dentro da célula. 

• Neste caso não existem receptores de membrana, porque elas não atuam na membrana. 

• Elas atravessam a porção lipídica da membrana e entram na célula. 

• Dentro da célula ligam-se a um receptor específico no citoplasma ou no núcleo, formando-se depois o 

complexo hormona- receptor específico . 

• Este complexo hormona-receptor específico ativa diretamente o DNA (genes da célula) com formação de 

RNA mensageiro (ativação genética direta). 

• O RNA m abandona o núcleo e promove a síntese proteica no citoplasma. 

 

 

 

As proteínas formadas podem ser: 

• Proteínas estruturais 

• Enzimas (que vão ativar outras funções celulares) 

• Proteínas reguladoras que podem alterar a função enzimática  

 



 

Este processo é de ação lenta 

• Habitualmente o controle da secreção hormonal é feito por feedback negativo. 

• Com efeito, cada glândula tende a uma secreção excessiva da sua própria hormona, e quando o efeito 

fisiológico normal dessa hormona é alcançado, a informação é transferida, direta ou indiretamente, para a 

glândula produtora, inibindo a secreção posterior. 

• Inversamente, quando a glândula tem um nível de secreção baixo, os efeitos fisiológicos são menores, 

reduzindo também o feedback e permitindo que a glândula recomece a secretar quantidades hormonais 

adequadas. 

• Deste modo, o organismo controla a velocidade de secreção de cada hormona consoante as necessidades 

fisiológicas. 



 

 

 



Glândula Hormona libertada Tecido Alvo Função 

Hipófise Anterior 

Adeno-hipófise  

 

As hormonas desta hipófise são 

libertadas mediante estímulos do 

hipotálamo, que envia compostos 

químicos que são factores de 

libertação ou inibição (factores 

hipotalámicos de libertação e de 

inibição). 

Produz 6 hormonas (crescimento, 

prolactina, estimulante da tiroíde, 

estimulante do folículo, luteinizante) 

Somatotropina (Hormona do 

crescimento) 

 

- Todas as células 

 

- Aumenta as proteínas do corpo (síntese proteica); 

- É um agente anabólico, promovendo a hipertrofia, por 

facilitação de transporte de AAs para as células. 

- Conserva/ protege os glúcidos e utiliza as reservas de 

gordura. 

- Aumenta com a intensidade do exercício. 

Em suma, aumenta as proteínas corporais, conserva os 

hidratos de carbono e utiliza as reservas de gordura. 

 

Estimulante da Tiróide (TSH) 
- Tiróide 

 
- Estimula a libertação de hormonas da tiróide. 

Prolactina (PRL) 

 

- Glândulas mamárias 

(PRL) 

 

Desenvolvimento da mama e produção de leite (PRL) 

Estimulante do folículo (FSH) e 

Luteinizante (LH) 

 

- Ovários e testículos 

 

- Regulam o crescimento das gónadas e suas atividades 

reprodutoras. 

- Na mulher, estimula o desenvolvimento e a maturação 

dos folículos dos ovários e no homem estimula a 

espermatogénese (FSH) 

- Na mulher estimula a ovulação e o desenvolvimento do 

corpo lúteo e no homem estimula a produção de 

testosterona nos testículos (LH). 

 

Adrenocorticotrofina (ACTH) 
 

- Córtex adrenal (rins) 

 

- Estimula a produção e secreção de hormonas no córtex 

adrenal. 



Glândula Hormona libertada Tecido Alvo Função 

Hipófise Posterior 

Neuro-hipófise 

Liberta as hormonas em função de 

estímulos nervosos. 

Produz 2 hormonas (oxitocina e 

hormona anti-diurética) 

 

ADH (Anti-Diurética) 

 

- Rim e vasos periféricos. 

 

- Atua no rim, evitando a perda de água na urina, 

promovendo a absorção de água no rim, aumentando a 

retenção de água. 

- É contra a diurese (perda de água). 

- Atua no controlo da pressão arterial, através da 

vasoconstrição, designando-se por isso de vasopressina, 

aumentando a pressão arterial. 

Oxitocina 

 

- Útero e glândulas 

mamárias 

 

- A sua principal função é a de promover o parto (expulsão 

do feto), promovendo a contração muscular lisa do útero. 

- Promove ainda a contração das células mioepiteliais das 

glândulas mamárias- ejecção do leite. 

 

Tiróide 

Localiza-se abaixo da laringe e liberta 

3 hormonas importantes: 

1) Triiodotironina (T3) 

2) Tiroxina (T4) 

3) Calcitonina 

 

 

 

 

 

 

T3 e T4 (provocam 

emagrecimento) 

 

- Todas as células 

 

- Aumentam a taxa metabólica basal; 

- Aumentam a síntese proteica; 

- Aumentam a mobilização lipídica, disponibilizando AGL 

para a oxidação. 

Calcitonina 

 

- Osso e rim. 

 

- Atua fundamentalmente no osso e no rim. 

- Aumenta a excreção urinária de cálcio, por decréscimo da 

reabsorção nos tubos renais. 

- Promove a deposição de cálcio no osso, reduzindo a 

quantidade de cálcio no sangue 



Glândula Hormona libertada Tecido Alvo Função 

Paratiróide 

- localiza-se na região posterior da 

tiróide. 

 

 

 

 

Paratormona 
- Osso e intestino 

 

- Regula a concentração de cálcio nos fluidos extracelulares, 

aumentando a quantidade de cálcio no sangue. 

 

Pâncreas 

As suas principais hormonas são a 

insulina e a glucagina que têm 

funções antagónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insulina - Tecido ádipos o, 

músculo, fígado 

- É libertada em função da glicemia (hiperglicemia), 

promovendo a entrada da glicose para as células e o seu 

armazenamento sob a forma de glicogénio (diminui a 

glicemia) ou de gorduras. 

- Aumenta a utilização de glícidos e a síntese de lípidos 

(opos ição à Hormona do Crescimento). 

Glucagina 

 

- Tecido adiposo, 

músculo, fígado 

- Faz o contrário da insulina, aumentando a glicemia.  

- É libertada quando existe hipoglicemia, aumentando a 

libertação de glicose pelo fígado e a degradação de lípidos. 

 



Glândula Hormona libertada Tecido Alvo Função 

Hormonas Adrenais 

(supra-renais) 

São produzidas nas glândulas supra-

renais, que se localizam nos polos 

superiores dos rins 

Medula supra-renal (adrenalina, 

noradrenalina) Relacionadas com 

o sistema nervoso simpático. 

Córtex supra-renal (cortisol, 

aldosterona) Segrega hormonas 

corticosteróides, sintetizadas a partir 

do esteroide colesterol. 

As hormonas adenocorticais (córtex ) 

são de 3 tipos: 

A) Mineralocorticóides (afectam os 

electrólitos) 

B) Glicocorticóides (aumentam a 

concentração de glicose sanguínea) 

C) Androgénios (mesmos efeitos da 

testosterona) 

 

Medula supra-renal (catecolaminas) 

- São hormonas de stress, porque 

preparam para a ação. 

- Aumentam o metabolismo 

(DRENALINA E NORADRENALINA) 

 

A1) Mineralocorticóides 

(córtex) 

Aldosterona 

. 

- Rim 

 

- Aumenta a retenção de sódio e água e a excreção 

de potássio. 

- Importante no combate à desidratação 

B1) Glicocorticóides (córtex) 

Cortisol 

 

 

- Tecido adiposo, 

muscular e fígado 

- Agente anti-inflamatório, através da 

vasoconstrição. 

- Aumenta a conversão de proteínas e de gorduras 

em glicose (aumentar a glicemia), ao mesmo tempo que 

reduz a captação de glicose pelas células (poupando para 

cérebro). 

 

.  

Medula supra-renal 

 

Adrenalina 

 

 

- Maioria das células 

 

- Mobilização de glicogénio, aumento do fluxo 

sanguíneo, aumento da FC. 

 

Medula supra-renal 

 

Noradrenalina 

 

- Maioria das células 

 

- Elevação da pressão arterial 

 



Glândula Hormona libertada Tecido Alvo Função 

Rins 

 
 

Eritropoetina (EPO) 
- Medula óssea 

 

- Produção de eritrócitos (glóbulos vermelhos) 

 

Gónadas 

As gónadas (testículos e ovários) 

produzem várias Hormonas, que 

estão associadas ao 

desenvolvimento das características 

sexuais.  

Testosterona (testículos) 

 

- Órgãos sexuais e 

músculo. 

 

Estimula o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos 

e da massa muscular. 

Estrogénios e Progesterona 

(Ovários) 

- Órgãos sexuais e tecido 

adiposo 

 

- Estimula o desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos 

e das características sexuais secundárias. 

- Regulação do ciclo menstrual 

Renina 

 

- Córtex adrenal (estimula 

produção aldosterona) 

 

- Controla a pressão arterial 
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Regulação da Glicemia 

A glicemia varia em função da relação entre a captação (consumo muscular) de glicose nos tecidos e a 

libertação (produção) de glicose no fígado. 

Em exercícios de longa duração (baixa intensidade) a glicemia é estável porque a captação e a libertação 

são semelhantes. 

Em exercícios até à exaustão, a captação é superior à libertação, baixando a glicemia. Daí a necessidade de 

ingerir bebidas açucaradas. 

Em exercícios curtos de grande intensidade, a libertação aumenta muito e a captação é menor do que a 

libertação, aumentando a glicemia. No final do exercício, a insulina é libertada, aumentando a captação, 

voltando a glicemia a níveis estáveis. 

A insulina aumenta a captação e as hormonas glicagina, catecolaminas e cortisol aumentam a libertação. 

  

 

 

 

Durante o exercício prolongado, os níveis de insulina 

tendem a declinar ao longo do tempo, isto apesar das 

concentrações plasmáticas de glucose se manterem 

relativamente constantes. No entanto, isto pode ser 

explicado pelo facto do número e a disponibilidade do 

recetores para a insulina aumentar com o o exercício, 

aumentando a sensibilidade do organismo á insulina. Com 

efeito, isto reduz a necessidade de manteis níveis 

plasmáticos elevados de insulina para transportar glucose 

para as células musculares durante este tipo de exercício. 

 

 




