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6. O que são e para que servem os hormônios?  
 
Introdução  
 Em 1902, Bayliss e Starling verificaram que, em resposta à introdução 

de substâncias ácidas, a mucosa do duodeno e do jejuno liberava um 

mensageiro químico. Este mensageiro químico – que chamaram secretina– 

estimulava a secreção do pâncreas, ao qual chegava por via sangüínea, já que 

a preparação que usaram estava desnervada.  

 Em 1904, Bayliss e Starling usaram, pela primeira vez, a palavra 

hormônio e assim a definiram: 

“Hormônio é qualquer substância normalmente produzida em 

células de alguma parte do corpo e que é carreada pela corrente 

sangüínea para partes distantes, as quais afeta para beneficiar o 

organismo como um todo.” 

 

Os hormônios não são os únicos sinalizadores intercelulares.  

 A definição de Bayliss e Starling ainda é válida, mas tem sido 

periodicamente atualizada e qualificada. Assim, hoje é aceita a seguinte 

definição de hormônio:  

Hormônio é uma substância: 

• secretada diretamente para o sangue, por células especializadas 

( que podem ou não estar organizadas em órgãos), em resposta a 

estímulos específicos (neurais ou humorais) e em quantidades 

que geralmente variam de acordo com a intensidade do estímulo; 

• que é carreada pelo sangue até interagir com suas células-alvo 

(ou ser metabolizada ou excretada); 

• que age (nas células-alvo) regulando processos préexistentes 

(sem participar delas diretamente), coordenando o funcionamento 

harmônico do organismo e mediando sua adaptação a condições 

adversas do meio interno ou do meio ambiente. 
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Este funcionamento harmônico do organismo depende a constância de 

ser mantida do meio interno ou homeostase. 

 Os hormônios podem ser proteínas (glicosiladas ou não), peptídeos, 

derivados de aminoácidos (catecolaminas e iodotironinas) ou esteróides 

(derivados do colesterol). 

 

Figura 6.1: Tipos de sinalizadores intercelulares. 

  

A mesma substância liberada para o sangue e que vai produzir efeitos a 

distância (Figuras 6.1.c e 6.1.e: efeito endócrino) poderá ter efeito local, 

interagindo com células próximas às que o secretam (Figura 6.1.b: efeito 

parácrino) ou, mesmo, com as próprias células produtoras (Figura 6.1.a: efeito 

autócrino). Hormônios também podem ser produzidos por neurônios 

especializados (peptidérgicos) e serem liberados para o sangue (Figura 6.1.d). 

Além disso, diversos hormônios (principalmente os que são produzidos no trato 

gastrointestinal) são também produzidos no sistema nervoso central, onde 

podem agir como neurotransmissores ou neuromoduladores.  

 E as citocinas?  A única diferença real entre hormônios e citocinas 

refere-se à sua origem. Os sinalizadores intercelulares originados de linfócitos, 
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mastócitos e outras células do sistema imune são denominadas citocinas (de 

cito = célula). Os hormônios clássicos têm origem em órgãos ou tecidos 

histologicamente bem definidos, como hipófise, tireóide e outros. Esses tecidos 

ou órgãos foram classificados como tecidos ou órgãos endócrinos bem antes 

de se começar a identificar os sinalizadores do sistema imune. 

 

Homeostase 
 As células que formam nosso organismo só funcionam em faixas 

estreitas de concentrações de íons e nutrientes, de temperatura, osmolaridade, 

pH etc. A manutenção dessas condições ótimas, desse equilíbrio do meio 

interno (homeostase), é chamada homeostasia.  

 Quase todos os sistemas do nosso organismo estão envolvidos – de 

uma forma ou de outra – na homeostasia. Só para citar alguns exemplos: os 

rins e os pulmões são indispensáveis para a manutenção do equilíbrio ácido-

base, além de eliminarem produtos do catabolismo celular; tanto o hipotálamo 

quanto o sistema nervoso autônomo, a musculatura esquelética e os vasos 

sangüíneos periféricos estão envolvidos na manutenção da temperatura; o 

coração e vasos sangüíneos mantêm o sangue circulando por todos os tecidos, 

possibilitando trocas celulares de nutrientes e oxigênio por elementos a serem 

eliminados, e assim por diante.  

 A manutenção da constância do meio interno não é função apenas dos 

hormônios, mas também de outros tipos de sinalizadores intercelulares.  

 A manutenção da homeostase depende dos sinalizadores intercelulares 

originados pelos três sistemas integrativos do organismo: hormônios (sistema 

endócrino), neurotransmissores (sistema nervoso) e citocinas (sistema imune). 

Embora, didaticamente, consideremos cada um desses sistema em separado, 

as diferenças entre seus sinalizadores não é tão definida. Assim, sabemos que 

determinados hormônios (colecistocinina, somatostatina, outros) também são 

produzidos no sistema nervoso central, onde podem funcionar como 

neurotransmissores ou neuromoduladores. Por outro lado, o neurotransmissor 
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noradrenalina é também produzido e liberado para o sangue pela medula 

suprarrenal.  

  

 Determinadas citocinas podem agir no eixo hipotálamo-hipófise-

suprarrenal estimulando a secreção de cortisol, enquanto o cortisol modula 

negativamente a liberação dessas citocinas. Hormônios como a prolactina ou a 

corticotrofina podem ser produzidos e liberados por elementos do sistema 

imune e podem modular a função imune. Entretanto, nesta aula, vamos nos 

ater ao estudo dos sinalizadores do sistema endócrino, tal como é 

classicamente aceito. 

 

O sistema endócrino é composto de glândulas e tecidos especializados. 

 Considera-se como sistema endócrino o conjunto dos órgãos, tecidos e 

células que produzem e secretam hormônios. Na Figura 6.2 você pode ver, 

esquematicamente, os componentes do sistema endócrino. 

 
Processos dependentes de hormônios ou influenciados por eles 
 Já vimos que os hormônios são fatores importantes na homeostasia, 

modulando processos que não só mantêm a constância do meio interno, mas 

também possibilitam a adaptação do organismo a condições adversas, sejam 

estas originadas do meio ambiente ou do próprio meio interno. Assim, apenas 

com fins didáticos, listamos, a seguir, os principais hormônios que influenciam: 

•  O metabolismo energético e o metabolismo dos nutrientes: 

insulina, glucagon, adrenalina, cortisol, hormônio de crescimento, 

hormônios tireóideos e outros;  

• O metabolismo hidrossalino (água e sal): hormônio antidiurético; 

aldosterona, hormônio natriurético atrial, angiotensina II, cortisol e 

outros; 

• O metabolismo de cálcio e fosfato: paratormônio, calcitriol (1,25 

dihidróxi-vitamina D), calcitonina e outros. 
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Figura 6.2: Sistema endócrino clássico. 

 Mas estes não são os únicos processos influenciados por hormônios. A 

diferenciação e a maturação intra- e extra-uterinas são, também, fortemente 

influenciadas por hormônios:  

• a testosterona e o hormônio antimülleriano são essenciais à 

diferenciação da genitália masculina, interna e externa;  

• os hormônios tireóideos são fatores importantes para o 

desenvolvimento e maturação do sistema nervoso central, que se 
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iniciam durante a vida intra-uterina e vão se completar durante a 

primeira infância;  

• a maturação dos pulmões, do fígado e do sistema gastrointestinal, 

essenciais para a adaptação do feto à vida extra-uterina, é 

influenciada, durante a fase final da gestação, pelo cortisol, 

coadjuvado pelos hormônios tireóideos; 

• a maturação do esqueleto e o crescimento somático são 

influenciados por hormônios tireóideos, hormônio do crescimento, 

hormônios sexuais e insulina, entre outros; 

• a capacitação reprodutora, que pode ser considerada a fase final 

da maturação do ser humano, depende de hormônios 

hipotalâmicos (liberador de gonadotrofinas), gonadotrofinas, 

hormônios gonadais e hormônios da placenta, entre outros. 

 

Como os hormônios produzem seus efeitos? 
 A esta altura, você deve estar se perguntando como a “mensagem” que o 

hormônio leva é reconhecida pelas células-alvo e qual (is) a(s) conseqüência(s) 

deste reconhecimento. 

 Em primeiro lugar, o reconhecimento: a célula-alvo precisa ter um sítio 

que reconheça especificamente o hormônio e que, uma vez ligado ao 

hormônio, produza algum efeito: o receptor. Isto significa que o receptor tem 

mais afinidade com o seu hormônio do que com as inúmeras outras 

substâncias existentes no meio extracelular. Os receptores hormonais são 

proteínas encontradas na membrana plasmática (hormônios protéicos e 

peptídicos, catecolaminas) ou no meio intracelular (hormônios esteróides e 

tireóideos). 

 Uma vez ligados ao hormônio, os receptores de membrana transduzem a 

mensagem para o meio intracelular, geralmente originando outro sinal: o 

segundo mensageiro (Ca 2+, AMPc). Este mensageiro intracelular, ou segundo 

mensageiro, pode ativar proteína-cinases que podem modificar a atividade de 

outras enzimas, fosforilando-as. A cascata de ativação/inativação, assim 
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desencadeada, terá como conseqüência a modificação de determinadas 

funções celulares.  

 Os receptores intracelulares podem encontrar-se no citoplasma ou no 

núcleo, ligados a locais específicos do DNA. Os receptores citoplasmáticos, 

uma vez ligados ao seu agonista, migram para o núcleo e ligam-se a sítios 

definidos do DNA. A ligação do complexo hormônio-receptor ao DNA 

modificará a transcrição do DNA e, conseqüentemente , o padrão de mRNA 

transcritos e de proteínas sintetizadas.  

 Os efeitos hormonais podem manifestar-se após tempos que variam entre 

poucos minutos, horas ou dias. Na Figura 6.3, você encontra um esquema de 

vários mecanismos pelos quais os efeitos dos hormônios na célula-alvo podem 

ser modulados. 
 
 

 
 
Figura 6.3: Regulação de funções celulares por hormônios (e outros sinalizadores 

intercelulares).  
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 Os efeitos mais rápidos (efeitos instantâneos) são produzidos pela 

interação entre hormônios e receptores na membrana plasmática. Receptores 

acoplados a canais iônicos são responsáveis por respostas extremamente 

rápidas aos seus agonistas que são, mais freqüentemente, neurotransmissores 

e, apenas excepcionalmente, hormônios. 

 Receptores com subunidades catalíticas, geralmente tirosina-cinases (que 

catalisam a fosforilação de determinadas proteínas em radicais tirosina), são 

ativadas quando se ligam ao hormônio e podem produzir efeitos rápidos, como 

o aumento da captação de glicose por miócitos e adipócitos, ou efeitos bem 

mais lentos, como o aumento da proliferação celular pelo IGF-I (fator insulina-

símile I).  

  Um grande número de hormônios (peptídios, proteínas e catecolaminas) 

tem receptores acoplados a proteínas G. A ligação entre o receptor e seu 

hormônio ativa estas proteínas G que, por sua vez, estimulam enzimas 

responsáveis pela formação de segundos mensageiros, como AMPc 

(adenosina monofosfato cíclico) ou IP3 (inositol 1,4,5-trifosfato). Estes 

segundos mensageiros modulam a atividade de proteína-cinases específicas 

que fosforilam proteínas em radicais serina ou treonina.  

 As cascatas de atividade enzimática assim desencadeadas podem 

modificar a permeabilidade da membrana plasmática, modular a atividade de 

proteínas de membrana ou citoplasmáticas (efeitos rápidos) ou, mesmo, 

modificar a atividade de transcrição e/ou tradução (efeitos tardios).  

  Existem, também, proteínas de membrana com afinidade específica para 

determinados hormônios, mas que não produzem efeitos intracelulares. Estas 

proteínas funcionam como “carreadores” destes hormônios para o meio 

intracelular, onde serão metabolizados ou degradados em lisossomas; são 

(inadequadamente) chamadas de receptores de endocitose. 

 Os hormônios esteróides e tireóideos são, em função do seu mecanismo 

de ação, aqueles cujo efeito é mais lento e, também, o que se mantém por 

mais tempo. Isto porque estes hormônios, ao se ligarem a seus receptores, 

ativam a interação dos mesmos com sítios definidos do DNA e modulam a 
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transcrição gênica e, conseqüentemente, a síntese das várias proteínas 

codificadas por estes genes. 

 Os efeitos desencadeados pela interação entre hormônio e receptor vão 

depender da diferenciação das células-alvo, assim como do tipo de receptor 

que as mesmas expressam. Assim sendo, um mesmo hormônio pode produzir 

efeitos diversos em tecidos distintos e hormônios diferentes podem produzir 

efeitos similares em um tecido determinado. Além disso, diferentes hormônios 

podem ter efeitos aditivos, sinérgicos, potencializadores ou antagonistas 

em uma célula ou um tecido. 

 Analise o esquema da Figura 6.4 e complete as informações sobre fatores 

que podem modular os efeitos de hormônios. 

 

 
 
Figura 6.4: Modulação dos efeitos de hormônios. 

  

 Presumiremos que houve um desequilíbrio da homeostase (ou uma 

situação que poderia desencadeá-lo). A informação sobre este desequilíbrio 
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(real ou potencial) pode chegar a uma célula endócrina por via humoral (H) ou 

via nervosa (N) e ter um efeito estimulador (+) ou inibidor (–). É claro que a 

célula deverá ter um sistema que lhe permita reconhecer essa informação.  

 O sinal gerado pelo reconhecimento terá um efeito final de estímulo ou 

inibição da liberação hormonal para a circulação, mas os mecanismos que 

levam a esse efeito podem ter algumas diferenças entre si, dependendo do tipo 

de célula endócrina. O mecanismo mais rápido é aquele que mobiliza reservas 

citoplasmáticas, armazenadas em grânulos. Estes grânulos migram para a 

membrana plasmática, com a qual se fundem, e liberam seu conteúdo para o 

meio extracelular (exocitose). Este mecanismo de liberação do hormônio 

depende de ter havido síntese do hormônio previamente. Assim são secretados 

os hormônios protéicos, peptídicos e catecolaminas. A síntese desta categoria 

de hormônios também é regulada, mas depende de estímulos mais 

prolongados e, por vezes, da quantidade de hormônio já armazenada.  

 Os hormônios tireóideos têm um processo de secreção bastante peculiar; 

o armazenamento do pro-hormônio é feito na luz do folículo, que é formado 

pelas células tireóideas. Este pro-hormônio precisa ser endocitado pelas 

mesmas células e degradado por lisossomas; só então o hormônio tireóideo 

poderá passar ao meio extracelular por difusão direta ou facilitada. Os 

hormônios esteróides não são armazenados no citoplasma, e são liberados, 

por difusão, à medida que são sintetizados. 

 No meio extracelular, os hormônios podem, ou não, estar ligados a 

proteínas plasmáticas. A interação entre hormônios e proteínas plasmáticas, 

capazes de ligá-los, obedece à lei de ação das massas : H + P  HP, ou seja, 

a concentração de hormônio sob forma livre depende da concentração da 

proteína ligadora e da sua afinidade pelo hormônio.  

 Assim, se a concentração da proteína e sua afinidade forem constantes, a 

diminuição da fração livre (H) facilita a dissociação do hormônio ligado (HP), 

disponibilizando mais hormônio livre: H. Se aumentar a concentração deste, a 

reação se desloca no sentido inverso. Esta é uma das maneiras pela qual o 

organismo mantém mais constante a quantidade de hormônio ativo, já que 

somente a forma livre tem capacidade de se ligar aos receptores. A forma livre 
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é, também, a que pode sofrer metabolização (geralmente inativadora) ou que 

pode ser excretada.  

 A interação entre o hormônio (lembre-se de que estamos falando do 

hormônio livre) e sua célula-alvo é modulada em função da quantidade e/ou 

afinidade dos seus receptores. Um aumento uniforme da quantidade de 

hormônio que interage com a célula, via receptores de membrana, pode 

desencadear a dessensibilização da célula, por diminuir a afinidade e/ou 

quantidade dos receptores desse hormônio. Vários hormônios protéicos 

podem, ainda, ser endocitados quando ligados a seus receptores e degradados 

no citoplasma das suas células-alvo. 

 Você já viu, na Figura 6.3, quais os tipos de efeitos iniciais que podem ser 

produzidos na célula-alvo pela interação entre receptores e seus hormônios. 

Qualquer que seja o mecanismo desencadeado, o resultado será alguma 

modificação na atividade da célula-alvo; esta modificação produzirá efeitos 

locais (na célula/tecido/órgão – alvos) e poderá resultar em efeitos 

extracelulares. 

 Veja que, no esquema da Figura 6.4, o processo foi desencadeado por 

um desequilíbrio (real ou potencial) do meio interno. Os efeitos sistêmicos que 

foram desencadeados pela cascata de sinalizações esquematizada nesta 

figura vão, então, corrigir essa alteração real ou dar condições ao organismo de 

se ajustar a uma alteração que esteja sendo prevista.  

 Concluindo, hormônios são sinalizadores intercelulares, carreados pelo 

sangue até suas células-alvo. A interação entre os hormônios e seus 

receptores vai produzir uma resposta que depende, basicamente, da 

diferenciação da célula-alvo, Assim, um hormônio pode produzir efeitos 

diferentes em células/tecidos diferentes e vários hormônios podem produzir os 

mesmos efeitos em determinado tecido. Muitos hormônios podem ter mais de 

um tipo de receptor, cada um dos quais pode – ou não – ter seu próprio 

mecanismo de sinalização intracelular.  Os hormônios, como outros 

sinalizadores intercelulares, produzem efeitos essenciais para a manutenção 

da homeostase do organismo, assim como para sua maturação e crescimento.  
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Resumo 
 Hormônios são sinalizadores intercelulares, secretados por tecidos 

especializados, que podem estar organizados em glândulas; são levados às 

suas células-alvo pelo sangue circulante.  

 Os sinalizadores intercelulares dos sistemas endócrino, nervoso e imune 

agem em conjunto e são responsáveis pela manutenção da constância do meio 

interno (homeostase), da qual depende o bom funcionamento do nosso 

organismo. 

 Os efeitos dos hormônios não se restringem aos metabolismos 

energético, hidrossalino e de nutrientes, mas são importantes, também, em 

praticamente todas as fases da vida, desde a maturação e o crescimento intra-

uterino, passando pelo crescimento e maturação extra-uterinos, até a 

puberdade e a reprodução.  

 Os receptores hormonais são encontrados na membrana plasmática e no 

meio intracelular. Os receptores de membrana podem usar segundos 

mensageiros para traduzir sua mensagem para o meio intracelular, onde 

desencadeiam processos de fosforilação / defosforilação em proteínas-chave 

da atividade celular. Os receptores intracelulares funcionam como moduladores 

da transcrição de DNA, modificando a expressão de proteínas específicas. Seja 

qual for o tipo de receptor, os hormônios produzem modificações na atividade 

de suas células-alvo, originando os efeitos hormonais que podemos perceber. 
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