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CARACTERÍSTICAS GERAIS

1. É formado por glândulas, que produzem

hormônios (endócrinas ou mistas).

2. Hormônios – mensageiros químicos

liberados na corrente sanguínea e que

irão atuar em células-alvo.

3. Atuam em conjunto com o sistema

nervoso, coordenando e integrando

diferentes funções do corpo humano.



EXEMPLOS DE GLÂNDULAS:

ENDÓCRINAS:

- Hipófise

- Tireóide

- Paratireóides

- Suprarrenais ou adrenais



MISTAS:

- Pâncreas

- Testículos (sexo masculino)

- Ovários (sexo feminino)





HIPÓFISE:

Tem o tamanho de uma ervilha e

fica localizada na base do encéfalo.

É considerada glândula mestra, pois

produz hormônios que regulam a

atividade de outras glândulas.

É dividida em duas partes:

- Adenoipófise (parte anterior)

- Neuro-hipófise (parte posterior)





HORMÔNIOS DA ADENOIPÓFISE:

Hormônio do crescimento.

Hormônio folículo estimulante e 

luteinizante (gonadotróficos).

Prolactina.

Hormônio tireotrófico.

Hormônio adrenocorticotrófico.



HORMÔNIOS DA NEURO-HIPÓFISE:

Hormônio antidiurético (ADH) –

promove a reabsorção de água nos

rins.

Ocitocina – promove a contração do

útero durante o parto e atua sobre

as glândulas mamárias promovendo

a eliminação do leite.





TIREÓIDE:

Localizada na região do pescoço (na
traqueia).

Produz 3 tipos de hormônios: o T3
(tri-iodotironina), o T4 (tiroxina) e a
calcitonina.

Os dois primeiros regulam e
controlam o metabolismo energético.

A calcitonina reduz os níveis de cálcio
no sangue e aumenta nos ossos.





PARATIREÓIDES:

Localizada na região do pescoço,

são 4 pequenas glândulas aderidas à

tireóide.

Produz o paratormônio que

aumenta os níveis de cálcio no

sangue e diminui nos ossos.





SUPRARRENAIS OU ADRENAIS:

Estão situadas sobre os rins.

É dividida em duas partes: o córtex
(mais externo) e a medula (mais
interna).

A medula produz dois hormônios:
adrenalina e noradrenalina (ambos
relacionados às respostas fisiológicas
de defesa).

O córtex produz o cortisol (anti-
inflamatório).





PÂNCREAS:
Glândula mista.

Parte exócrina: libera enzimas no
tubo digestório que atuam nos
processos digestivos.

Parte endócrina - libera dois
hormônios:

- Insulina (reduz o nível de glicose no
sangue).

- Glucagon (aumenta o nível de glicose
no sangue).







TESTÍCULOS E OVÁRIOS:

São glândulas mistas (gônadas).

Pertencem ao sistema reprodutor.

Parte exócrina:

produz gametas (Ovários-óvulos e

Testículos-espermatozóides).

Parte endócrina:

produz os hormônios sexuais

(na mulher-estrógeno/progesterona e no

homem-testosterona).







FIM


