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Qual a definição de endocrinologia? 

 Especialidade médica relacionada as secreções internas e ou 

hormonais e suas relações Fisiológicas e Patológicas.   

Endócrino:              

 Que secreta internamente na maioria das vezes para a 

circulação sistêmica 

 Designa uma glândula que fornece uma secreção interna ou 

hormonal.   

 Produção celular (glândulas) de uma substância fisiologicamente 

ativa, e sua saída da célula onde foi formada. 

  Produto da atividade celular que é armazenado e utilizado pelo 

organismo no qual foi produzido.   

Secreção:              
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Função: 

 Ajuda a integrar e controlar as funções corporais, 

proporcionado estabilidade do meio interno (homeostase) 

Produção Hormonal 

Regula o crescimento 

Desenvolvimento 

Reprodução 

Regula o extresse 

Físico 

Mental 

Manutenção da  

homeostase corporal 

Eqilibrio acido base e eletrólitos 

Controle das  

atividades biológicas 



TIPOS DE GLÂNDULAS 

Glândulas exócrinas – 

  lançam o produto de secreção no meio externo; 
 

Glândulas endócrinas –  

 lançam o produto de secreção em vasos 
sanguíneos; 

 

Glândulas afícrinas ou mistas –  

 associa os dois tipos de secreção anterior; 



1) Glândulas exócrinas: possuem um canal secretor 
que transporta suas secreções para fora do 
corpo ou para o interior de um órgão oco. 

Ex: glândulas salivares, sudoríparas, sebáceas, 
mamarias, lacrimais, etc. 

 



2) Glândulas endócrinas: não apresentam um canal  
secretor; portanto as substâncias produzidas 
(Hormônios), são lançados diretamente na 
circulação sanguínea. 

Ex: Hipófise, Adrenal, tireóide etc 

         - O hormônio atua 
somente em suas células-
alvo que possuem 
receptores em sua 
superfície externa que se 
combinam de maneira 
específica com ele. 



3) Glândulas mistas (anfícrinas): funcionam como 
exócrinas e endócrinas.  

Ex: Pâncreas e testiculos 



Principais órgãos endócrinos 
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Diferenças da transmissão da mensagem entre o 

sistema nervoso e o sistema endócrino 

Neurotransmissores 
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Sistema Endócrino 

Hormônios 

Sangue 

Células alvo 
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HIPÓFISE 

(GLÂNDULA PITUITÁRIA) 

- Pequena 

- Localizada abaixo do encefálo 

- Conectado com o hipotálamo 

-Dividido em :  

► parte anterior – adenoipófise 

    ► parte posterior – neuro-hipófise 
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HORMÔNIOS DA ADENOIPOFISE (hipófise anterior): 

   Hormônio do crescimento GH (Somatotropina): 

• estimula o crescimento,  

• mobiliza ácidos graxos para obtenção de energia          

• Inibe o metabolismo dos carboidratos 

 

Prolactina PRL:  

• produção de leite. 

• Inibe a testosterona 

• mobiliza ácidos graxos para obtenção de energia 

 

Tireotropina TSH: 

• Estimula a produção e a liberação de tiroxina pela tireoide 

 

Corticotropina ACTH: 

• Estimula a produção e a liberação de cortisol, aldosterona pela supra-renal 

 

 Com o  
Exercício  

 Com o  
Exercício  

 Com o  
Exercício  
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HORMÔNIOS DA NEURO-HIPOFISE (hipófise posterior): 

    Vasopressina ADH (hormônio anti-diurético):  

• Controla a excreção de água pelos rins. 

    Ocitocina:  

• estimula a contração dos músculos do útero e das glândulas 

mamárias. 

• Importante no parto e na lactação 

 

 Gonadotrópicos (FSH horm. folículo estimulante e LH horm. luteinizante: 

• Estimula a produção de estrógeno, progesterona pelos ovários  

• Estimula a produção de testosterona pelos testículo  

 

 Endorfinas: 

• Bloqueiam a dor  

• Promovem euforia 

• Afetam a alimentação e o ciclo menstrual da mulher  

Não altera 
Com o  

Exercício  

 Com o  
Exercício 

Prolongado  

 Com o  
Exercício  

Desconhecidodo  
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TIREÓIDE 

Hormônios Tiroidianos: 

 Tiroxina (T4): e triodotironina (T3): 

• estimula e mantém a taxa metabólica  

• regula o crescimento 

• Regula a atividade das células 

Localizado abaixo da laringe 

Formato de borboleta 

Hipotireoidismo 

 Reduz a TMB e temperatura corporal 

 Reduz apetite 

 Aumenta o peso 

 Diminui o metabolismo da glicose 

 Diminui síntese proteica 

 Aumenta colesterol 

 Retardo do crescimento 

Hipertireoidismo 

  a TMB e temperatura corporal 

  apetite 

 Diminui o peso 

 Maior catabolismo da glicose 

 Maior catabolismo proteica 

 Redução do colesterol 

 Proteólise aumentada 

 Com o  
Exercício  
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SUPRA-RENAIS 

 Também conhecida como adrenais, 

localizam-se sobre o rim. São formadas 

por duas partes, a medula e o córtex. 

Hormônios do Córtex Supra-renal: 

 Cortisol e Corticosterona: 

• Estimula a utilização dos ácidos graxos 

• Aumenta o catabolismo proteico 

• Antagonista da insulina (conserva as concentrações de glicose 
plasmática 

• Efeito anti-inflamatório  

 Com o  
Exercício 
intenso  

Aldosterona: 

•Promove a retenção de sódio, potássio e água pelos rins  Com o  
Exercício  
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Hormônios do Medula Supra-renal: 

 Adrenalina e noradrenalina: 

• Estimula a atividade simpática 

 Aumenta o débito cardíaco 

  Regula os vasos sanguíneos 

  Aumenta o catabolismo de glicogênio 

 Aumenta a liberação de Ácidos Graxos  

Adrenalina  

Com o Exercício intenso 

Noradrenalina 

  Com o Exercício intenso 
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