


O sistema hormonal, ou endócrino, é formado pelo conjunto das glândulas

endócrinas, nomeadamente a hipófise, a tiroide, as suprarrenais, o

pâncreas endócrino, os ovários e os testículos.

O corpo humano apresenta dois sistemas de comunicação interna: o sistema

nervoso e o sistema hormonal ou endócrino.

O sistema nervoso transmite as suas mensagens emitindo impulsos nervosos e

o sistema hormonal segregando substâncias químicas denominadas hormonas.

Hormona 

Capilar sanguíneo 

Fibra nervosa



Glândula endócrina — Estrutura ou órgão produtor de hormonas,

substâncias que são lançadas diretamente no sangue.

Glândula endócrina

Hormona — Substância química produzida e lançada na corrente sanguínea por

uma glândula endócrina que atua sobre células-alvo do organismo.



Hormonas — atuam como mensageiros químicos, ativando e estimulando vários

órgãos-alvo, tecidos-alvo e células-alvo, controlando várias funções do organismo.

Células endócrinas?

Hormonas

Células-alvo?

Capilar sanguíneo?
?

Hormona
?

Recetor
específico?

Célula-alvo?

Célula-alvo — Célula dotada de recetores específicos de uma dada

hormona, com a qual estabelece ligação.



A interação entre o sistema

nervoso e o sistema endócrino é

importante para a coordenação

de todas as funções do

organismo e ocorre, sobretudo,

ao nível do eixo hipotálamo-

hipófise.

O hipotálamo e a glândula

hipófise formam uma unidade

que controla grande parte das

glândulas endócrinas.

Glândulas Endócrinas 
e as Hormonas  que 

produzem
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Estabelece a interação

entre o sistema

nervoso e o sistema

hormonal, sintetizando

hormonas que

controlam a ação de

outros órgãos e/ou

estruturas.

Hipotálamo

Glândulas Endócrinas e as Hormonas  que 
produzem
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Produz a melatonina

que desempenha um

papel importante na

regulação dos ciclos

do sono ou ciclos

vitais e no controlo da

atividade sexual.

Glândula pineal

Glândulas Endócrinas e as Hormonas  que 
produzem
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Produz várias

hormonas, entre as

quais a hormona do

crescimento. A

produção exagerada

desta hormona leva ao

gigantismo e a sua

produção reduzida

conduz a um tipo de

nanismo.

Hipófise

Glândulas Endócrinas e as Hormonas  que 
produzem
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Produz a hormona

calcitonina,

responsável pelo

aumento da fixação de

cálcio nos ossos e

pela regulação de

cálcio no sangue.

Tiroide

Glândulas Endócrinas e as Hormonas  que 
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Produzem a insulina,

hormona que regula a

entrada de glicose

para as células do

fígado. A deficiência

ou a ausência de

produção de insulina

leva à diabetes.

Pâncreas (ilhéus 
de Langerhans
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Produzem adrenalina,

hormona que prepara

o corpo para situações

de stress e ansiedade.

A adrenalina estimula

o coração e eleva a

tensão arterial.
Suprarrenais

Glândulas Endócrinas e as Hormonas  que 
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Produzem a hormona sexual

masculina, a testosterona,

que controla o

desenvolvimento caracteres

sexuais secundários e

intervém na formação de

espermatozoides.

Testículos

Glândulas Endócrinas e as Hormonas  que 
produzem
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Anexo embrionário, também,

considerada uma glândula

endócrina importante

durante a gravidez, uma vez

que está envolvida na

produção de gonadotropina

coriónica e somatotropina

coriónica.

Placenta

Glândulas Endócrinas e as Hormonas  que 
produzem
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Produzem as 

hormonas 

sexuais 

femininas, 

estrogénios e 

progesterona, 

importantes 

para o sistema 

reprodutor. 

Ovários

Glândulas Endócrinas e as Hormonas  que 
produzem



Hipófise
Glândula produtora de várias hormonas, como a 

hormona de crescimento, sob controlo do 

hipotálamo.

Tiroide
Glândula produtora de hormonas tiroideas, entre 

as quais a calcitonina e a tiroxina.

Suprarrenais
Glândulas produtoras de várias hormonas, como a 

adrenalina.

Glândulas do sistema hormonal



Pâncreas
Glândula contendo células de Langerhans, 

produtoras de insulina e de glucagon.

Ovários
Glândulas produtoras de estrogénios e de 

progesterona.

Testículos
Glândulas produtoras de testosterona.

Glândulas do sistema hormonal



O sistema neuro-hormonal na regulação do organismo

• O hipotálamo, órgão do sistema nervoso, produz um conjunto de hormonas que regulam a 

atividade endócrina da hipófise, conduzindo à libertação ou à inibição de determinadas 

hormonas hipofisárias.

• O hipotálamo forma com a hipófise o designado eixo hipotálamo-hipófise, constituindo o ponto 

de ligação entre o sistema nervoso e o sistema hormonal.

• A ação do sistema nervoso é, geralmente, mais rápida do que a do sistema hormonal. 



O sistema neuro-hormonal na regulação 
do organismo

Muitos aspetos da homeostasia corporal estão dependentes da coordenação

de ambos os sistemas, nervoso e endócrino.

Exemplo: 

A resposta ao stresse

É um mecanismo complexo que

envolve o eixo hipotálamo-

hipófise e as glândulas

suprarrenais.

É um mecanismo de 

retroação negativa.



Exemplo:

Regulação da glicémia:

um exemplo de regulação

essencialmente hormonal

A glicose é o substrato

energético fundamental das

células. Por isso, é muito

importante que exista um valor

adequado de glicémia.

É um mecanismo de

retroação negativa.

O sistema neuro-hormonal na regulação 
do organismo



O sistema neuro-hormonal na regulação 
do organismo

Coordenação neuro-hormonal

Sistema nervoso
Sistema 

hormonal

SNP

SNP 
autónomo

SNP 
somático

Simpático

Glândulas 
endócrinas

Hormonas

SNC

Parassimpático

Medula 
Espinal

Encéfalo



Doenças do sistema endócrino

Diabetes

Alteração dos níveis de 
glicose no sangue 

Na diabetes tipo 1, o pâncreas produz

pouca ou nenhuma insulina.

A diabetes tipo 2 é a forma mais

comum da diabetes e ocorre quando o

pâncreas segrega insulina, contudo o

organismo desenvolve uma

resistência aos seus efeitos. A causa é

desconhecida, mas está muitas vezes

associada à obesidade.

Os principais sintomas são a

sede, a fadiga e as micções

frequentes.
Dependendo do tipo de diabetes a

doença pode ser controlada com

alimentação saudável, prática

regular do exercício físico e

controlo dos níveis de glicose, ou

podem ser necessárias

injeções frequentes de insulina

Causa

Tratam
en

to

Hiperligação
www.ajdp.org

http://www.ajdp.org
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Doenças do sistema endócrino



Hipotiroidismo

Mau funcionamento da 
glândula tiroide

A glândula tiroide produz pouca

quantidade de hormona tiroidea.

Umas das causas de é a carência

crónica de iodo na dieta. Pode

também ser provocado por mau

funcionamento do hipotálamo ou da

hipófise.

Decadência geral das funções do

organismo. Muitos doentes com

hipotiroidismo aumentam de peso,

têm prisão de ventre e são

incapazes de tolerar o frio.

O hipotiroidismo trata-se com

a substituição da hormona

tiroidea deficiente.

Causa

Tratam
en

to

Hiperligação
www.spedm.org

Doenças do sistema endócrino

http://www.spedm.org/website/


Doenças do sistema endócrino

Hipertiroidismo 

Mau funcionamento da 
glândula tiroide

A glândula tiroide produz demasiada

hormona tiroidea. O hipertiroidismo

tem várias causas, entre elas as

reações imunológicas

Esta doença apresenta como

sintomas: insónias, fraqueza e

perda de peso, devido ao aumento

do ritmo metabólico, ao ritmo

cardíaco mais acelerado e irregular

e ao aumento das dejeções.

O hipertiroidismo pode ser tratado

através de medicamentos, mas

outras opções incluem a extração

cirúrgica da glândula tiroide ou o

seu tratamento com iodo

radioativo.

Causa

Tratam
en

to

Hiperligação
www.spedm.org

http://www.spedm.org/website/
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Doenças do sistema endócrino



Este equipamento combina a infusão de insulina com 

a monitorização contínua dos níveis de glicose.

Bomba de insulina e 

medidor de glicose

Hiperligação
www.apdp.pt

Contributos da Ciência e da Tecnologia para minimizar 
as doenças do sistema hormonal

http://www.apdp.pt/index.php/a-minha-apdp/clinica/consultas/bombas-de-insulina


Este equipamento combina a infusão de insulina com 

a monitorização contínua dos níveis de glicose.

Ecografia

Contributos da Ciência e da Tecnologia para minimizar 
as doenças do sistema hormonal



Medidas que contribuem para o bom 
funcionamento do sistema endócrino



Medidas que contribuem para o bom 
funcionamento do sistema endócrino

Manter uma alimentação 
saudável

Praticar exercício físico

Evitar a exposição a 
substâncias desreguladoras
endócrinas

Efetuar consultas de rotina


