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Profa. Dra. Iris Callado Sanches

www.orientacaoadistancia.com.br

ATENÇÃO: Este material serve de apoio para a 

explicação durante as aulas. Façam suas anotações!

Mudança

externa
Disfunção

interna

Desencadeamento de respostas compensatórias

Falha na

compensação

Sucesso na

compensação

Doença Saúde
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Medida do ambiente

interno

Observação clínica

Mecanismo defeituoso

Centro de integração

Efetores

(músculos ou

glândulas)
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 A célula-alvo precisa estar perto 
o suficiente para que o 
parácrino seja secretado no 
líquido extracelular, chegando 
nela por difusão simples
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1. Fatores de crescimento
 Proteínas estimuladoras de proliferação e diferenciação celular

2. Fatores de coagulação
 Proteínas que estimulam a formação de coágulos sanguíneos 

3. Citocinas
 Peptídeos (geralmente liberados pelo sistema imune) com a 

função de coordenar a defesa do corpo contra infecções

 *algumas citocinas agem como hormônios em células-alvo 
distantes

 São liberados para o líquido 
intersticial pelos neurônios 
(terminais axônicos), bem 
próximos às células-alvo, 
estabelecendo a sinapse
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 São liberados pelas glândulas 
endócrinas, em sua maioria, 
para o líquido intersticial, de 
onde se difundem para o 
sangue
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Temperatura corporal ↑37oC

Sensores detectam 

o desvio (centro de 

integração)

Glândulas

sudoríparas

(efetores)
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 Pico de LH (hormônio
luteinizante) que ocorre antes 
da ovulação

 Resulta do feedback positivo do 
estrogênio (estradiol) sobre a 
adeno-hipófise

 Em seguida, o LH atua sobre os
ovários e provoca mais secreção
de estrogênio

Amplifica!
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Lento = Sistema endócrino Rápido = Sistema nervoso

Ilhota pancreática

(ilhota de 

Langerhans)
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Hipotálamo

• Dono da fábrica

• Comandante de todas as funções

• Dá ordens para aumentar ou diminuir a 
produção de hormônios

Hipófise

• Gerente

• Recebe as ordens e obedece

• Passa suas ordens aos subordinados

Glândulas endócrinas

• Funcionários da fábrica

• Estão espalhadas pelo corpo

• Recebem ordens da hipófise

• Produz ou interrompe a produção de 
hormônios
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Juntos regulam quase todo o 

sitema corporal

Parte do encéfalo

Secreta vários hormônios
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FUNÇÕES DO HIPOTÁLAMO:

 controle do sistema nervoso 

autônomo (simpático e 

parassimpático)

 regulação da temperatura 

corporal, fome, sede

 comportamento sexual, emoções, 

raiva e medo.

Também chamada pituitária

Dividida em hipófise anterior 

(adeno-hipófise) e posterior 

(neuro-hipófise)
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• Sistema porta-hipotalâmico-

hipofisário (sistema porta: envia

sangue entre duas regiões sem

passar pelo coração)

• Sangue vindo do hipotálamo

com alta concentração de 

hormônio vai para a adeno-

hipófise

• Hormônios hipotalâmicos

estimulam/inibem a liberação

de hormônios da adeno-hipófise

• Sistema porta-hipotalâmico-

hipofisário (sistema porta: envia

sangue entre duas regiões sem

passar pelo coração)

• Sangue vindo do hipotálamo

com alta concentração de 

hormônio vai para a adeno-

hipófise

• Hormônios hipotalâmicos

estimulam/inibem a liberação

de hormônios da adeno-hipófise
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• Lobo posterior da hipófise

deriva de tecido neural

• Corpos de neurônios 

localizados no hipotálamo 

enviam os seus axônios até 

essa região, na qual ocorrerá 

a liberação de dois tipos 

hormonais

• Hormônios são produzidos no 

hipotálamo

• Lobo posterior da hipófise

deriva de tecido neural

• Corpos de neurônios 

localizados no hipotálamo 

enviam os seus axônios até 

essa região, na qual ocorrerá 

a liberação de dois tipos 

hormonais

• Hormônios são produzidos no 

hipotálamo
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Adeno-hipófise Neuro-hipófise

Hormônio Abreviatura Glândula de origem Principais ações*

Hormônio liberador de 

tireotropina

TRH Hipotálamo Estimula a secreção de TSH (H. 

tireoestimulante) e prolactina

Hormônio liberador de 

corticotropina

CHR Hipotálamo Estimula a secreção de ACTH (H. 

adrenocorticotrófico)

Hormônio liberador das 

gonadotrofinas

GnRH Hipotálamo Estimula a secreção de LH (H. luteinizante)

e FSH (H. folículoestimulante)

Hormônio liberador do

hormônio de crescimento

GHRH Hipotálamo Estimula a secreção do hormônio de 

crescimento

Hormônio inibidor do 

hormônio de crescimento

(somatostatina)

GHIH Hipotálamo Inibe a secreção do hormônio de 

crescimento

Fator inibidor da prolactina 

(dopamina)

PIH Hipotálamo Inibe a secreção de prolactina
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Hormônio Abreviatura Glândula de origem Principais ações*

Hormônio liberador de 

tireotropina

TRH Hipotálamo Estimula a secreção de TSH (H. 

tireoestimulante) e prolactina

Hormônio liberador de 

corticotropina

CHR Hipotálamo Estimula a secreção de ACTH (H. 

adrenocorticotrófico)

Hormônio liberador das 

gonadotrofinas

GnRH Hipotálamo Estimula a secreção de LH (H. luteinizante)

e FSH (H. folículoestimulante)

Hormônio liberador do

hormônio de crescimento

GHRH Hipotálamo Estimula a secreção do hormônio de 

crescimento

Hormônio inibidor do 

hormônio de crescimento

(somatostatina)

GHIH Hipotálamo Inibe a secreção do hormônio de 

crescimento

Fator inibidor da prolactina 

(dopamina)

PIH Hipotálamo Inibe a secreção de prolactina

Hormônio Abreviatura Glândula de origem Principais ações*

Hormônio liberador de 

tireotropina

TRH Hipotálamo Estimula a secreção de TSH (H. 

tireoestimulante) e prolactina

Hormônio liberador de 

corticotropina

CHR Hipotálamo Estimula a secreção de ACTH (H. 

adrenocorticotrófico)

Hormônio liberador das 

gonadotrofinas

GnRH Hipotálamo Estimula a secreção de LH (H. luteinizante)

e FSH (H. folículoestimulante)

Hormônio liberador do

hormônio de crescimento

GHRH Hipotálamo Estimula a secreção do hormônio de 

crescimento

Hormônio inibidor do 

hormônio de crescimento

(somatostatina)

GHIH Hipotálamo Inibe a secreção do hormônio de 

crescimento

Fator inibidor da prolactina 

(dopamina)

PIH Hipotálamo Inibe a secreção de prolactina
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Hormônio Abreviatura Glândula de origem Principais ações*

Hormônio liberador de 

tireotropina

TRH Hipotálamo Estimula a secreção de TSH (H. 

tireoestimulante) e prolactina

Hormônio liberador de 

corticotropina

CHR Hipotálamo Estimula a secreção de ACTH (H. 

adrenocorticotrófico)

Hormônio liberador das 

gonadotrofinas

GnRH Hipotálamo Estimula a secreção de LH (H. luteinizante)

e FSH (H. folículoestimulante)

Hormônio liberador do

hormônio de crescimento

GHRH Hipotálamo Estimula a secreção do hormônio de 

crescimento

Hormônio inibidor do 

hormônio de crescimento

(somatostatina)

GHIH Hipotálamo Inibe a secreção do hormônio de 

crescimento

Fator inibidor da prolactina 

(dopamina)

PIH Hipotálamo Inibe a secreção de prolactina

Hormônio Abreviatura Glândula de origem Principais ações*

Hormônio liberador de 

tireotropina

TRH Hipotálamo Estimula a secreção de TSH (H. 

tireoestimulante) e prolactina

Hormônio liberador de 

corticotropina

CHR Hipotálamo Estimula a secreção de ACTH (H. 

adrenocorticotrófico)

Hormônio liberador das 

gonadotrofinas

GnRH Hipotálamo Estimula a secreção de LH (H. luteinizante)

e FSH (H. folículoestimulante)

Hormônio liberador do

hormônio de crescimento

GHRH Hipotálamo Estimula a secreção do hormônio de 

crescimento

Hormônio inibidor do 

hormônio de crescimento

(somatostatina)

GHIH Hipotálamo Inibe a secreção do hormônio de 

crescimento

Fator inibidor da prolactina 

(dopamina)

PIH Hipotálamo Inibe a secreção de prolactina
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Hormônio Abreviatura Glândula de origem Principais ações*

Hormônio liberador de 

tireotropina

TRH Hipotálamo Estimula a secreção de TSH (H. 

tireoestimulante) e prolactina

Hormônio liberador de 

corticotropina

CHR Hipotálamo Estimula a secreção de ACTH (H. 

adrenocorticotrófico)

Hormônio liberador das 

gonadotrofinas

GnRH Hipotálamo Estimula a secreção de LH (H. luteinizante)

e FSH (H. folículoestimulante)

Hormônio liberador do

hormônio de crescimento

GHRH Hipotálamo Estimula a secreção do hormônio de 

crescimento

Hormônio inibidor do 

hormônio de crescimento

(somatostatina)

GHIH Hipotálamo Inibe a secreção do hormônio de 

crescimento

Fator inibidor da prolactina 

(dopamina)

PIH Hipotálamo Inibe a secreção de prolactina

Armazena e secreta hormônios produzidos pelo
hipotálamo
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Posterior (Neuro-hipófise)

 Hormônio anti-diurético (ADH) -
também denominado
vasopressina

 Ocitocina

Hormônios liberados pelos neurônios
são chamados neuro-hormônios

Anterior (Adeno-hipófise)

* ADH = HAD

Hormônios secretados pela neuro-hipófise
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* ADH = HAD

Ações do ADH:

 Rins [diminuição da 

produção de urina, 

retenção hídrica, 

aumento da volemia]

 Glândulas

sudoríparas [redução

da produção de suor]

 Arteríolas sistêmicas

[vasoconstrição, 

reduz fluxo local, 

aumenta pressão

arterial]

Inibe ADH

A BALADA DO VELHO MARINHEIRO

"Água, água,

Quanta água em toda a parte,

Sem gota que beber.”

(Samuel Taylor)
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a) o excesso de sal ingerido causa diminuição da transpiração 
e aumento da temperatura

b) o sal ingerido é excretado pela pele e há obstrução das 
glândulas sudoríparas

c) o aumento da quantidade de sais no organismo provoca a 
diminuição do fluxo sanguíneo

d) os sais ingeridos provocam alterações no processo de 
digestão dos alimentos

e) o sal ingerido é excretado dissolvido em água.

[solutos] = 1.000 a 1.200 mOsm

4x maior que a do plasma

Gastrointestinal = alta [solutos] 

diminui a absorção de água = 

DIARRÉIA
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Nadia Ayad, recém-formada em engenharia de materiais pelo Instituto Militar de 

Engenharia (IME), do Rio de Janeiro

19 de janeiro de 2017

Fatores que aumentam a secreção de ADH

 Osmolaridade sérica

 Redução de volume

 Dor

 Náuseas (estimulante poderoso)

 Hipoglicemia

 Nicotina, opiáceos, medicamentos
antineoplásicos

Fatores que inibem a secreção de ADH

 ↓ da osmolaridade sérica

 Etanol

 Alfa-agonistas

 ANP (peptídeo natriurético atrial)
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Hormônios secretados pela neuro-hipófise

Sucção dos mamilos pelo bebê

→ estimula a ejeção de leite

[contração dos músculos

mamários]

As fibras aferentes 

conduzem os impulsos 

do mamilo até a medula

espinal → 

retransmissões no 

hipotálamo

desencadeiam a 

liberação de ocitocina

pela neuro-hipófise

*O fato de ver/ouvir o 

lactente pode estimular

a secreção de ocitocina
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Durante o parto, as 

concentrações 

sanguíneas de ocitocina 

aumentam 

consideravelmente, 

promovendo fortes 

contrações da 

musculatura lisa das 

paredes uterinas 

[feedback positivo], o 

que resulta na expulsão 

do feto do ventre da 

mãe.

Hormônio Abreviatura Glândula de origem Principais ações*

Hormônio antidiurético

(vasopressina)

ADH Neuro-hipófise

(*produzido no 

hipotálamo)

Estimula a reabsorção de água pelos rins

(ductos coletores renais)

Ocitocina - Neuro-hipófise

(*produzido no 

hipotálamo)

Ejeção de leite; contração uterina
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Regulada pelos hormônios do hipotálamo, mas produz
e secreta seus próprios hormônios.
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Horm. Liberador de horm. Do 

crescimento (GHRH) ou inibidor 

(GHIH)

Horm. Liberador de tireotropina (TRH)

Horm. Liberador de gonadotropina

(GnRH)

Horm. Liberador de prolactina (PRH) 

ou inibidor de prolactina (PIH)

Hotmônio liberador de corticotropina

(CRH)

Hormônio do crescimento (GH) – ou

somatotropina

Hormônio tireotropina (TSH)

Hormônio foliculoestimulante (FSH)

Hormônio luteinizante (LH)

Hormônio prolactina (PRL)

Hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 

– ou corticotropina

Hormônio estimulante de melanócitos
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 Anterior (Adeno-hipófise)

1. Tireotropina (TSH)
2. Adrenocorticotrópico

(ACTH) – ou
corticotropina

3. Prolactina (PRL)
4. Hormônio do crescimento

(GH) – ou somatotropina
5. Folículo estimulante (FSH)
6. Luteinizante (LH)

Hormônio Abreviatura Glândula de 

origem

Principais ações*

Hormônio tireoestimulante TSH Adeno-hipófise Estimula a síntese e secreção de hormônios

tireoideanos

Hormônio

folículoestimulante

FSH Adeno-hipófise Estimula o crescimento dos folículos ovarianos e a 

secreção de estrogênio / Promove a maturação

dos espermatozóides (testículos)

Hormônio luteinizante LH Adeno-hipófise Estimula a ovulação, a formação do corpo lúteo e 

a síntese de estrogênio e de progesterona (ovário) 

/ Estimula a síntese e a secreção de testosterona

(testículos)

Hormônio de crescimento GH Adeno-hipófise Estimula a síntese de proteínas e o crescimento

geral

Prolactina - Adeno-hipófise Estimula a produção de leite e o desenvolvimento

mamário

Hormônio

adrenocorticotrófico

ACTH Adeno-hipófise Estimula a síntese e a secreção dos hormônios do 

córtex renal
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Hormônio Abreviatura Glândula de 

origem

Principais ações*

Hormônio tireoestimulante TSH Adeno-hipófise Estimula a síntese e secreção de hormônios

tireoideanos

Hormônio

folículoestimulante

FSH Adeno-hipófise Estimula o crescimento dos folículos ovarianos e a 

secreção de estrogênio / Promove a maturação

dos espermatozóides (testículos)

Hormônio luteinizante LH Adeno-hipófise Estimula a ovulação, a formação do corpo lúteo e 

a síntese de estrogênio e de progesterona (ovário) 

/ Estimula a síntese e a secreção de testosterona

(testículos)

Hormônio de crescimento GH Adeno-hipófise Estimula a síntese de proteínas e o crescimento

geral

Prolactina - Adeno-hipófise Estimula a produção de leite e o desenvolvimento

mamário

Hormônio

adrenocorticotrófico

ACTH Adeno-hipófise Estimula a síntese e a secreção dos hormônios do 

córtex renal

Hormônio Abreviatura Glândula de 

origem

Principais ações*

Hormônio tireoestimulante TSH Adeno-hipófise Estimula a síntese e secreção de hormônios

tireoideanos

Hormônio

folículoestimulante

FSH Adeno-hipófise Estimula o crescimento dos folículos ovarianos e a 

secreção de estrogênio / Promove a maturação

dos espermatozóides (testículos)

Hormônio luteinizante LH Adeno-hipófise Estimula a ovulação, a formação do corpo lúteo e 

a síntese de estrogênio e de progesterona (ovário) 

/ Estimula a síntese e a secreção de testosterona

(testículos)

Hormônio de crescimento GH Adeno-hipófise Estimula a síntese de proteínas e o crescimento

geral

Prolactina - Adeno-hipófise Estimula a produção de leite e o desenvolvimento

mamário

Hormônio

adrenocorticotrófico

ACTH Adeno-hipófise Estimula a síntese e a secreção dos hormônios do 

córtex renal
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Hormônio Abreviatura Glândula de 

origem

Principais ações*

Hormônio tireoestimulante TSH Adeno-hipófise Estimula a síntese e secreção de hormônios

tireoideanos

Hormônio

folículoestimulante

FSH Adeno-hipófise Estimula o crescimento dos folículos ovarianos e a 

secreção de estrogênio / Promove a maturação

dos espermatozóides (testículos)

Hormônio luteinizante LH Adeno-hipófise Estimula a ovulação, a formação do corpo lúteo e 

a síntese de estrogênio e de progesterona (ovário) 

/ Estimula a síntese e a secreção de testosterona

(testículos)

Hormônio de crescimento GH Adeno-hipófise Estimula a síntese de proteínas e o crescimento

geral

Prolactina - Adeno-hipófise Estimula a produção de leite e o desenvolvimento

mamário

Hormônio

adrenocorticotrófico

ACTH Adeno-hipófise Estimula a síntese e a secreção dos hormônios do 

córtex renal

Hormônio Abreviatura Glândula de 

origem

Principais ações*

Hormônio tireoestimulante TSH Adeno-hipófise Estimula a síntese e secreção de hormônios

tireoideanos

Hormônio

folículoestimulante

FSH Adeno-hipófise Estimula o crescimento dos folículos ovarianos e a 

secreção de estrogênio / Promove a maturação

dos espermatozóides (testículos)

Hormônio luteinizante LH Adeno-hipófise Estimula a ovulação, a formação do corpo lúteo e 

a síntese de estrogênio e de progesterona (ovário) 

/ Estimula a síntese e a secreção de testosterona

(testículos)

Hormônio de crescimento GH Adeno-hipófise Estimula a síntese de proteínas e o crescimento

geral

Prolactina - Adeno-hipófise Estimula a produção de leite e o desenvolvimento

mamário

Hormônio

adrenocorticotrófico

ACTH Adeno-hipófise Estimula a síntese e a secreção dos hormônios do 

córtex renal
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Hormônio Abreviatura Glândula de 

origem

Principais ações*

Hormônio tireoestimulante TSH Adeno-hipófise Estimula a síntese e secreção de hormônios

tireoideanos

Hormônio

folículoestimulante

FSH Adeno-hipófise Estimula o crescimento dos folículos ovarianos e a 

secreção de estrogênio / Promove a maturação

dos espermatozóides (testículos)

Hormônio luteinizante LH Adeno-hipófise Estimula a ovulação, a formação do corpo lúteo e 

a síntese de estrogênio e de progesterona (ovário) 

/ Estimula a síntese e a secreção de testosterona

(testículos)

Hormônio de crescimento GH Adeno-hipófise Estimula a síntese de proteínas e o crescimento

geral

Prolactina - Adeno-hipófise Estimula a produção de leite e o desenvolvimento

mamário

Hormônio

adrenocorticotrófico

ACTH Adeno-hipófise Estimula a síntese e a secreção dos hormônios do 

córtex renal
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