
Sistema hormonal ou sistema Sistema hormonal ou sistema 

endócrinoendócrino

-- é constituído pelas glândulas é constituído pelas glândulas 

endócrinasendócrinas

Que produzem e lançam no sangue Que produzem e lançam no sangue 

mensageiros químicos mensageiros químicos 

as hormonas..



Comunicação por via hormonal



Após as sua actuação, as hormonas são Após as sua actuação, as hormonas são 

destruídas nas células alvo ou no fígadodestruídas nas células alvo ou no fígado

Não se acumulam no organismoNão se acumulam no organismo



Testículo

Pâncreas

Supra-

-renais

Hipófise
Hipotálamo

Tiróide



Sistema hormonalSistema hormonal



Estrogénio; progesteronaEstrogénio; progesteronaOváriosOvários

TestosteronaTestosteronaTestículosTestículos

Insulina; Glucagon (glucagina)Insulina; Glucagon (glucagina)PâncreasPâncreas

Corticóides; AdrenalinaCorticóides; AdrenalinaSupraSupra--renaisrenais

Tiroxina; CalcitoninaTiroxina; CalcitoninaTiróideTiróide

Hormonas de crescimento, Hormonas de crescimento, 

lactação e estimulinaslactação e estimulinas
HipófiseHipófise

(glândula mestra)(glândula mestra)

Várias hormonas de regulação Várias hormonas de regulação 

da hipófiseda hipófise
HipotálamoHipotálamo

HormonaHormonaGlândulaGlândula



O crescimento excessivo ou reduzido pode ser 

sinal de uma disfunção na hipófise durante a 

infância. (A – Hipotálamo; B – Hipófise)



Algumas funções desempenhadas  por hormonas segregadas pela hipófise 



Qual a relação entre sistema nervoso Qual a relação entre sistema nervoso 

e sistema hormonal?e sistema hormonal?

Hipotálamo (encéfalo)Hipotálamo (encéfalo)

Converte sinais nervosos em sinais hormonaisConverte sinais nervosos em sinais hormonais

Coordena o funcionamento do sistema nervoso e Coordena o funcionamento do sistema nervoso e 
do sistema endócrinodo sistema endócrino



HipotálamoHipotálamo

�� Importante centro de controlo do nosso corpoImportante centro de controlo do nosso corpo

�� Recebe informações, analisaRecebe informações, analisa--as, “toma decisões” as, “toma decisões” 

e “dá ordens” oportunas para que se aumente ou e “dá ordens” oportunas para que se aumente ou 

diminua a produção de determinadas hormonasdiminua a produção de determinadas hormonas

�� Mediante estímulos nervosos e através de Mediante estímulos nervosos e através de 

substâncias que liberta substâncias que liberta –– neuroneuro--hormonashormonas –– faz faz 

chegar a informação à hipófisechegar a informação à hipófise



Reacção do nosso corpo a uma situação de Reacção do nosso corpo a uma situação de 

emergênciaemergência

1.1. As pupilas dilatamAs pupilas dilatam--se: aumentar o campo visualse: aumentar o campo visual

2.2. Aumenta o ritmo cardíaco: fornecer mais Aumenta o ritmo cardíaco: fornecer mais 

rapidamente sangue aos músculosrapidamente sangue aos músculos

3.3. Movimentos respiratórios intensificamMovimentos respiratórios intensificam--se: se: 

aumentar a renovação do ar nos pulmõesaumentar a renovação do ar nos pulmões



4.4. O fígado liberta glícidos: aumentar o rendimento O fígado liberta glícidos: aumentar o rendimento 

muscularmuscular

5.5. Capilares junto da pele contraemCapilares junto da pele contraem--se: aumenta o se: aumenta o 

fornecimento de sangue aos músculosfornecimento de sangue aos músculos

6.6. Capilares do sistema digestivo contraemCapilares do sistema digestivo contraem--se: se: 

digestão mais lentadigestão mais lenta

7.7. Os músculos contraemOs músculos contraem--se: prontos para qualquer se: prontos para qualquer 

movimento súbito (produzem a energia necessária movimento súbito (produzem a energia necessária 

à sua actividade à custa do oxigénio e nutrientes)à sua actividade à custa do oxigénio e nutrientes)



Reacção do organismo perante uma Reacção do organismo perante uma 

situação de perigosituação de perigo

1.1. Resposta nervosaResposta nervosa

2.2. Resposta hormonalResposta hormonal

3.3. Libertação de adrenalinaLibertação de adrenalina

4.4. Actuação em vários órgãosActuação em vários órgãos

Condições do organismo para dar uma resposta Condições do organismo para dar uma resposta 

adequada (“fuga” ou “luta”)adequada (“fuga” ou “luta”)





A – Hipófise

B – Tiróide

C – Pâncreas

D – Supra-renais

E –Ovário

F - Testículo


