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APRENDER PODE SER MAIS FÁCIL

E aí, preparada(o) para dominar o conhecimento acerca do Sistema en-
dócrino e reprodutor? Sim, é possível! Nós sabemos o quanto pode ser di-
fícil compreender alguns temas nesse universo. Seja devido à linguagem 
demasiadamente rebuscada de algumas literaturas clássicas ou o excesso 
de detalhes que facilmente se perdem em sua memória. Por isso, desde já, 
queremos estabelecer um compromisso: nosso objetivo ao longo deste 
livro é fazer você absorver os principais pontos que são premissas para a 
formação de seu raciocínio clínico e, consequentemente, para a sua prá-
tica profissional futura. Assim, acreditamos estar direcionando seu tempo 
e energia, o que permitirá o aumento da sua eficiência no processo de 
aprendizado. Como bônus, estaremos abordando os pontos que, prova-
velmente, serão cobrados em suas avaliações. Justamente por terem mais 
relevância para a prática clínica. 

Entretanto, isso é um bônus. Nosso objetivo é fazer você se tornar um 
melhor profissional. E para isto, é imprescindível um conhecimento inte-
grado. Conhecimento decorado para a prova é facilmente esquecido, já o 
que é verdadeiramente compreendido, fica para a vida. Com isso, entra-
mos em uma outra preocupação que tivemos: a integração dos três pilares 
básicos de cada sistema orgânico (a anatomia, a histologia e a fisiologia).  

Apesar de termos momentos destinados a cada pilar neste livro, estare-
mos frequentemente correlacionando-os e permitindo que você obtenha 
uma visão mais global do processo. Algo que já é amplamente defendido 
por metodologias de ensinos mais modernas e que, mais uma vez, possui 
um bônus: a economia. Adquirir um livro para cada pilar costuma pesar no 
orçamento financeiro. Sendo assim, se você possuir um atlas de anatomia 
para associar a este livro texto, será o suficiente para um ótimo aprendiza-
do. E vale ressaltar que boas imagens de anatomia não faltam na internet.

Deixando mais uma vez o bônus de lado, vamos ao maior diferencial 
deste livro que é a sua metodologia. Você provavelmente deve saber que 
há duas metodologias principais nos cursos de saúde: a tradicional e o PBL 
(Problem Based Learning - "Aprendizado baseado em problemas"). Sendo 



que ainda há alguns cursos que adotam um modelo misto em que se mes-
clam as duas opções.

A metodologia tradicional é o modelo que nos acostumamos durante 
o período escolar. Professor é detentor do conhecimento, realiza aulas ex-
positivas abordando cada assunto e em alguns momentos são aplicadas 
avaliações para tentar mensurar o quanto foi aprendido pelo aluno.

A metodologia PBL, em uma explicação simplificada, apresenta inicial-
mente um problema (geralmente um caso clínico), permite a discussão 
em um grupo utilizando os conhecimentos prévios e motiva o estudante 
a buscar as respostas para que em um segundo momento, os alunos pos-
sam compartilhar os seus aprendizados e construam conjuntamente o co-
nhecimento. Desta forma, o professor pode avaliar diversos pontos além 
do conhecimento adquirido: a capacidade de ser parte de um grupo, a or-
ganização do raciocínio, a exposição do mesmo, dentre outras questões.

Contudo, desta forma que apresentamos, deixa-se a entender que a 
metodologia PBL apenas possui vantagens, porém esta está longe de 
ser a absoluta verdade. Primeiro que é muito frequente se deparar com 
professores que não foram treinados para a metodologia, o que permite 
que os alunos fiquem sem um guia ou indevidamente orientados. Outra 
queixa comum entre os estudantes é que algumas instituições optam por 
um curto período entre a apresentação do problema e a discussão sobre 
o mesmo, não permitindo um tempo adequado de estudo para os estu-
dantes absorverem o conteúdo necessário. E dentre diversos outros pon-
tos frequentes, o principal é a insegurança. Os estudantes por não terem 
recebido o conhecimento do professor, fonte confiável, não conseguem 
sozinhos estabelecer quais informações são importantes em um ocea-
no de referências possíveis. As consequências disso são inúmeras para o 
aprendizado e saúde mental dos estudantes. Por isso, talvez a resposta 
mais adequada seja o modelo misto, associado a professores devidamen-
te capacitados. Neste, além das discussões, ocorrem aulas expositivas dos 
professores, quando são contemplados os principais pontos e/ou comple-
mentado o conhecimento exposto nas discussões. 

Mas afinal, e o livro?
A coletânea Medicina Resumida foi concebida a partir da análise das 

principais vantagens e falhas de cada metodologia. Sendo assim, em cada 
capítulo você será inicialmente apresentado a um caso clínico, quando 
gostaríamos que você tentasse reconhecer os principais pontos e palavras 



chaves a serem estudadas. Este exercício mínimo irá aumentar o seu vín-
culo com o tema e, consequentemente, irá consolidar melhor em sua me-
mória quando obter as respostas. E não se preocupe que ao virar a página, 
você irá encontrar o que consideramos importante e o(s) objetivo(s) do 
capítulo. O próximo passo então é a entrega do conteúdo. Essa é feita em 
cada capítulo com as características que defendemos ser importantes até 
aqui: uma abordagem integrada dos três pilares, utilizando uma lingua-
gem adequada e focando nos pontos principais para a sua formação. Por 
fim, você ainda terá a sua disposição um mapa mental simplificado com os 
pontos principais que você precisa recordar em uma revisão rápida.

Portanto, seja você de uma instituição com a metodologia tradicional 
ou PBL, esperamos te oferecer um recorte da experiência do que há de 
melhor nos dois mundos. Faça um ótimo proveito!  





O MEDICINA RESUMIDA

O Medicina Resumida é um canal do Youtube fundado em março de 
2014 por Diego Barros, quando estava nas férias para o 3º semestre do 
curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

A proposta desde o início foi compartilhar o conhecimento e as experi-
ências adquiridas com os demais estudantes dos cursos de saúde em uma 
época em que aulas em vídeos para o nicho ainda eram muito escassas. 

Após dois anos de crescimento, a demanda dos seguidores só aumen-
tava e havia o desejo de contemplar todos os pedidos. Entretanto, a rotina 
densa de estudos era impeditiva. A solução foi definida em 2016, quando 
o canal contou com a sua primeira grande mudança. Foram convidados 
ao projeto mais cinco estudantes e amigos (Alana Rodrigues, Evelyn Assis, 
Gabriel Araponga, Kevin Gomes e Vinicius Jesus) que além de competen-
tes, se alinhavam com a filosofia do projeto.

Desde então, todos os esforços foram voltados à contemplar os conhe-
cimentos do tripé básico dos sistemas orgânicos: a anatomia, a histologia 
e a fisiologia. Porém, não se limitando apenas a estes temas.

O primeiro contato com a Editora Sanar ocorreu ainda em 2015 com a 
concepção da obra "100 Casos Clínicos Comentados em Medicina", lança-
da em 2016 e amplamente requisitada ainda nos dias de hoje.

O vínculo se fortaleceu em 2017 com a concepção da Coletânea Medi-
cina Resumida e a união de esforços para o desenvolvimento de uma pla-
taforma de educação médica que complementasse integralmente toda a 
faculdade de medicina: o SanarFlix. Projeto este que foi lançado no segun-
do semestre de 2017 e possui uma completa sintonia com esta coletânea 
lançada em 2018. Ambos frutos de um grupo alinhado em inovar a educa-
ção médica, utilizando como premissas a qualidade e a acessibilidade de 
seus projetos. 

E o Medicina Resumida? Apenas ganhou com essa união de esforços. 
Evoluiu em quantidade e qualidade para os seus seguidores. Pois a es-
trutura disponibilizada para o SanarFlix, também se estende ao Medicina 
Resumida e isso permitiu garantir uma maior qualidade técnica dos con-



teúdos (áudio e vídeo), assim como uma maior entrega na quantidade dos 
vídeos, inclusive com a participação de outros professores.    

Ainda não conhece? Confira como nos encontrar:
• Canal Medicina Resumida: www.youtube.com/medicinaresumida
• Instagram Medicina Resumida: @medresumida
• SanarFlix: www.sanarflix.com.br
• Instagram SanarFlix: @sanarflix.med 
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Introdução ao Sistema 
Endócrino 1

CASO CLÍNICO

Ana, 7 anos, há 2 semanas, apresentou sangramento vaginal e foi leva-
da pela mãe, Alidéia, ao médico. Dona Alidéia disse que notou aumento 
das mamas da criança há 1 ano, mas o pediatra lhe informou que isso era 
o que se chama de telarca precoce isolada e que iria regredir com o tempo. 
A mãe resolveu esperar, mas percebia que a alteração só aumentava e há 
2 semanas Ana apresentou um sangramento vaginal que deixou sua mãe 
muito preocupada, o que a fez leva-la à consulta. 

Na avaliação Dr. Barbosa percebeu que além do aumento das mamas 
Ana tinha também aumento do volume do pescoço e uma mancha café 
com leite no dorso. Dr. Barbosa não tinha atendido a nenhum caso pa-
recido até então, e resolveu investigar mais a respeito. Em suas pesqui-
sas encontrou que alterações nos mecanismos de sinalização intracelular, 
chamados segundos mensageiros, e nos receptores hormonais poderiam 
causar doenças raras que se expressam com esse quadro. Dr. Barbosa con-
versou com Alidéia sobre as possibilidades diagnósticas e explicou que 
para ter certeza precisaria pedir alguns exames. Solicitou a dosagem de 
diversos hormônios, radiografia de membros e ultrassonografia de útero 
e anexos.

Alidéia muito surpresa e preocupada, indagou: “Mas como uma sim-
ples proteína faz com que minha filha apresente todos esses problemas?”, 
“E o que são esses segundos mensageiros? Eles servem para quê? E esses 
tais receptores hormonais o que são? E como funcionam para provocar 
essas coisas?”. Dr Barbosa explicou esses conceitos para Alidéia e pediu 
para que fizesse os exames o mais breve possível.

Hoje, a mãe trouxe os resultados dos exames laboratoriais, que evi-
denciaram alterações de alguns hormônios. Os hormônios tireoidianos e 
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o estradiol estavam elevados, além da prolactina, mas os controladores 
hipofisários dos eixos hormonais estavam reduzidos. A ultrassonografia 
evidenciou amadurecimento precoce do útero e a radiografia foi laudada 
como sugestiva de displasia fibrosa poliostótica.  Diante dos achados, Dr. 
Barbosa solicitou o encaminhamento de Ana para um centro de referência 
em endocrinologia, já que aquela doença não se encaixava em nada do 
que ele conhecia da relação hormônio-receptor. 

 Alidéia ainda muito confusa e cheia de dúvidas faz várias perguntas: 
“Por que tantos hormônios diferentes estão alterados?”, “De que é forma-
do esse eixo hormonal?” “E o que são esses controladores hipofisários?”
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1. 1 POSSÍVEIS PALAVRAS OU TERMOS DESCONHECIDOS

"Telarca precoce": Crescimento das mamas sem qualquer outro sinal 
de maturação sexual que ocorre em meninas com menos de oito anos de 
idade. Entre seis e oito anos, o aparecimento de mamas pode ser parte de 
uma puberdade precoce e merece uma avaliação cuidadosa..

"Displasia fibrosa poliostótica": Displasia fibrosa é uma doença ós-
sea benigna, de progressão lenta, caracterizada pela substituição do teci-
do ósseo normal e da medula óssea por tecido fibroso, disposto de forma 
desorganizada. Quando essas lesões acometem mais de um osso não con-
tíguo, recebe o nome de poliostótica.

1. 2 PALAVRAS CHAVE

“Aumento das mamas”, “sangramento vaginal”, “mutação”, “proteína”, “se-
gundo mensageiro”, “receptores hormonais”, “hormônios”, “controladores 

hipofisários”, “relação hormônio-receptor, “eixos hormonais”.

1. 3 OBJETIVOS

• Compreender o funcionamento básico do sistema endócrino.
• Definir hormônios.

• Identificar e caracterizar os tipos de hormônios.
• Compreender a natureza química dos diferentes tipos de hormô-

nios e como isso influencia no mecanismo de ação.
• Definir receptores.

• Identificar os tipos de receptores e descrever seus mecanismos de ação.
• Compreender a relação hormônio-receptor no sistema endócrino.

• Definir eixos hormonais e identificar seus componentes.
• Descrever anatômica e histologicamente os componentes pa-

drão do eixo.
• Evidenciar o funcionamento de um eixo hormonal.

• Elucidar o motivo do aumento das mamas, do sangramento vagi-
nal e aumento do volume cervical.
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INTRODUÇÃO AO SISTEMA ENDÓCRINO

DEFINIÇÃO, COMPONENTES E FUNÇÕES

O sistema endócrino, diferente dos outros sistemas do nosso corpo, 
não pode ser definido pelas estruturas anatômicas. Como assim?  O sis-
tema cardiovascular, por exemplo,  é formado pelo coração e vasos, da 
mesma forma,  o sistema renal  é formado pelos rins e vias urinárias, ou 
seja, nesses sistemas as estruturas anatômicas são contínuas e conecta-
das para uma função comum. O sistema endócrino não funciona assim,  
ele é formado por um conjunto de glândulas endócrinas, espalhadas pelo 
corpo que exercem funções diferentes em diferentes órgãos e sistemas, 
tendo sua regulação essencialmente por retroalimentação. As principais 
glândulas que formam esse sistema são: a hipófise (em associação com 
núcleos hipotalâmicos), a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pân-
creas endócrino e as gônadas (testículos e ovários).

A fisiologia endócrina está ligada, portanto, à manutenção do equi-
líbrio corporal, ou seja, da homeostasia, sendo então responsável pela 
orientação e coordenação das funções dos múltiplos órgãos para regu-
lar crescimento e desenvolvimento, reprodução, metabolismo, balanço 
hidroeletrolítico, flutuações no ambiente interno e externo, incluindo es-
tresses variados. Essas ações são exercidas através de mediadores quími-
cos chamados de hormônios. 

OS HORMÔNIOS

Os hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas ou 
células endócrinas e que percorrem a corrente sanguínea para transmitir 
uma mensagem, por isso são também chamados de mensageiros quími-
cos. Essa mensagem será passada apenas para as células que tem recepto-
res que respondem a esses hormônios, as chamadas células alvo.

TIPOS

 De acordo com a sinalização eles podem ser de três tipos: endócrinos, 
parácrinos e autócrinos.
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• Os endócrinos: são produzidos por uma célula e transportados 
pela corrente sanguínea para agir em outras células distantes.

• Os parácrinos: agem nas células ao redor das células que os produziu, 
não precisando percorrer o sangue, ou seja, eles atuam localmente.

• Os autócrinos: são produzidos por uma determinada célula  para 
atuar nos seus próprios receptores.

Como citado anteriormente os hormônios são mensageiros químicos, 
mas eles não são os únicos, existem outros mensageiros: os neurotrans-
missores que são liberados por axônios de neurônios na fenda sináptica; 
os neuro-hormônios que são secretados por neurônios no sangue agindo 
em outro local  ; e as citocinas que fazem parte das células do sistema 
imune e agem em diversos tipos de células. Como aqui nós vamos falar 
do sistema endócrino, vamos então aprofundar o estudo dos hormônios. 

Os hormônios se diferem quanto a sua natureza química e por isso são 
classificados em esteroides, derivados de aminas e peptídeos.

• Hormônios Esteroides: São produzidos pelo córtex adrenal, ová-
rios, testículos e placenta e são sintetizados a partir do colesterol. 
Grande parte desse colesterol é captado do plasma e a outra é pro-
duzida pelas células esteroidogênicas. Esses hormônios são lipos-
solúveis, por isso quando são sintetizados, eles se difundem pela 
membrana plasmática e chegam ao sangue. Dessa forma não são 
hormônios que ficam armazenados, assim que são produzidos eles 
são liberados.

• Hormônios proteicos e polipeptídicos: São os mais abundantes. 
São sintetizados no retículo endoplasmático rugoso (RER) na for-
ma de pré-pró-hormônios, que são proteínas grandes. No próprio 
RER são clivados em pró-hormônios e transportados para o com-
plexo de Golgi, local onde são novamente clivados para formar os 
hormônios ativos que serão armazenados em vesículas e secreta-
dos quando houver estímulo. São hidrossolúveis. 

• Hormônios derivados do aminoácido tirosina: São produzidos 
pela tireoide e pela medula adrenal e são armazenados em grânu-
los secretores. 
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SECREÇÃO, TRANSPORTE E METABOLISMO

Obviamente, para esses hormônios chegarem na corrente sanguínea 
precisam ser secretados e alguns deles, senão a maioria, apresentam um 
padrão de secreção pulsátil. Isso quer dizer que as taxas de secreção atin-
gem picos e declínios que são influenciados por fatores periódicos como 
o ciclo circadiano, alterações sazonais, etapas do desenvolvimento e en-
velhecimento e pelo sono. Esse padrão de secreção pulsátil dos hormô-
nios tem importância também terapêutica, na medida em que for preciso 
ocorrer alguma reposição hormonal.

Ao chegar na circulação sanguínea necessitam ser transportados até 
as células alvo para exercer sua ação, o que ocorre a depender da nature-
za química deles.  Os hormônios proteicos, por serem hidrossolúveis, são 
transportados para os tecidos alvo dissolvidos no plasma, saem dos capi-
lares e entram no líquido intersticial para atingirem as células alvo. Já os 
hormônios da tireoide e os esteroides, por serem hidrofóbicos, seguem 
em grande parte ligados à proteínas de transporte plasmáticas. Essa pro-
teína pode ser a albumina ou, como ocorre na maioria das vezes, é uma 
glicoproteína de produção hepática e específica para cada hormônio. Por 
exemplo, a globulina ligadora de esteroides (especificamente a globulina 
ligadora de hormônios sexuais, globulina ligadora de cortisol, etc).

Essa ligação hormônio-proteína plasmática tem como funções aumen-
tar a solubilidade desses hormônios no sangue, permitindo o transporte; 
aumentar a meia vida, por meio de redução na taxa de perda na urina, 
uma vez que os impede de serem filtrados e por fim funciona como reser-
vatório do hormônio inativo, visto que a parte ativa e funcional é a livre, 
liberando-o sempre que necessário (os hormônios só são ativos e funcio-
nais quando estão livres no plasma).

Contudo, esse hormônio não pode permanecer constantemente no 
sangue, ele deve ser eliminado depois de agir e isso é feito por meio da 
depuração metabólica. Esse processo consiste na remoção do hormônio 
da corrente sanguínea e pode ser calculado pela razão entre a velocidade 
de desaparecimento do hormônio no plasma e a concentração desse hor-
mônio. A depuração ocorre de diversas formas, como: ligação dos hormô-
nios com o tecido, destruição metabólica pelos próprios tecidos e excre-
ção na bile pelo fígado ou na urina pelos rins. Os hormônios que se ligam 
as proteínas plasmáticas são removidos com a velocidade menor, ou seja, 
por terem uma meia vida maior, permanecem por mais tempo no sangue.
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Seguindo o caminho hormonal, após a secreção, ocorre o transporte até 
o alvo e lá esse hormônio tem que transmitir a mensagem. Até aqui tudo 
bem! Mas como ele vai fazer isso e  quais são os meios pelos quais ocorre 
essa transmissão? Primeiro ele precisa interagir com a célula alvo e isso vai 
depender, mais uma vez, da natureza química do hormônio! 

Os hormônios hidrofílicos ou hidrossolúveis (peptídicos e catecolaminas) 
não tem a capacidade de atravessar a membrana plasmática, portanto sua 
ação deve ser extracelular, ou seja, os receptores são de superfície celular 
ou de membrana. Ao contrário, os hormônios hidrofóbicos ou lipossolúveis 
(esteroides e hormônios da tireoide) conseguem atravessar a membrana 
plasmática, logo sua ação é intracelular e seus receptores podem ser intra-
celulares nucleares ou citosólicos. Isso quer dizer que o mecanismo de ação 
dos hormônios vai depender do tipo de receptor em que ele vai atuar, por 
isso é imprescindível o bom conhecimento sobre os receptores.

OS RECEPTORES HORMONAIS

Os receptores hormonais nada mais são que proteínas ou glicoproteí-
nas presentes nas células (na membrana celular ou no seu interior) e que 
se ligam à moléculas sinalizadoras, os hormônios. 

Uma célula estimulada tem cerca de 2.000 a 100.000 receptores e, em geral, 
cada receptor é muito específico para um só hormônio e é isso que indica o 
tipo de tecido que responderá à determinado estímulo hormonal. Por exem-
plo, o cortisol só vai se ligar ao receptor específico para ele, então somente as 
células que expressam o receptor do cortisol vão sofrer sua ação, entendido? 

Outro ponto importante aqui é que o número e a sensibilidade dos 
receptores hormonais são regulados, ou seja, não permanece constante 
o tempo inteiro. Por exemplo, o aumento da concentração de um hormô-
nio e o aumento da ligação aos receptores de sua célula alvo, algumas 
vezes, faz com que o número de receptores ativos diminua. Isso é o que 
se chama de regulação para baixo (down-regulation) dos receptores e ela 
ocorre através de alguns processos como: (1) inativação de algumas das 
moléculas que compõem os receptores, (2) inativação de parte das molé-
culas de sinalização das proteínas intracelulares, (3) sequestro temporário 
do receptor para o interior da célula, (4) destruição dos receptores pelos 
lisossomos depois de serem interiorizados ou (5) diminuição da produção 
dos receptores. Esses eventos fazem com que a célula alvo se torne menos 
sensível ao hormônio.
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No entanto, pode ocorrer o que se chama de regulação para cima (up re-
gulation) dos receptores e das proteínas de sinalização intracelular. Isso ocor-
re quando os níveis normais dos hormônios se encontram baixos por um 
período de tempo induzindo formação de novos receptores e de moléculas 
de sinalização, além de maior disponibilidade do receptor para interagir com 
o hormônio. Pode ocorrer também pela ação de um hormônio com relação 
ao outro, por exemplo, quando se aumenta a concentração de hormônios 
tireoidianos os receptores adrenérgicos dos miócitos cardíacos sofrem uma 
regulação para cima, tornando o tecido muito mais sensível às ações da adre-
nalina, já que os hormônios tireoideanos estimulam a ação desse hormônio.

No nosso corpo existem milhões de receptores espalhados pelas nos-
sas células e eles não funcionam da mesma maneira, ou seja, cada tipo de 
receptor tem um mecanismo de ação diferente. Os receptores de superfí-
cie podem ser dos tipos: (1) ligados a canais iônicos, (2) ligados à proteína 
G, e (3) ligados às enzimas. Do mesmo, modo os receptores intracelulares 
podem ser: (1) citosólicos ou (2) nucleares (genômico ou não genômico).

1. Receptores ligados a canais iônicos: Quando ativados abrem ca-
nais para passagem de um ou mais íons, como íons sódio, potássio, 
cálcio, entre outros. São poucos os receptores que funcionam mo-
vimentando diretamente canais iônicos, como é o caso dos neuro-
transmissores acetilcolina e norepinefrina. A maioria dos hormônios 
que abre e fecha canais iônicos é de forma indireta, através de recep-
tores acoplados à proteína G ou ligados à enzimas.

2. Receptores acoplados à proteína G: Proteína G é uma proteína he-
terotrimérica de ligação a GTP (figura 1.1). Esse receptor possui 7 seg-
mentos que atravessam a membrana plasmática formando alças no 
interior e no exterior da célula. As partes do receptor voltadas para o 
interior da célula, ou seja, para o citoplasma, são acopladas à proteí-
na G, que por ser trimérica, é formada por 3 subunidades- alfa, beta e 
gama. Essa proteína no seu estado inativado, forma um complexo que 
se liga ao difosfato de guanosina (GDP), especificamente na subuni-
dade alfa. Quando o hormônio se liga à parte extracelular do receptor, 
ocorre uma mudança conformacional que faz com que a proteína G, 
ligada ao GDP, se associe à parte citoplasmática do receptor e troque 
GDP por trifosfato de guanosina (GTP). Essa fosforilação do GDP faz 
com que a subunidade alfa se dissocie do trímero e se associe a proteí-
nas de sinalização intracelular ou também chamadas de sistema efetor 
que vão produzir segundos mensageiros (ver quadro 1.1) para alterar 
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a atividade dos canais iônicos e enzimas intracelulares. Esses sistemas 
efetores são a Adenilil Ciclase ou a Fosfolipase C. 
Quando o hormônio é removido, a sinalização é finalizada e a subuni-
dade alfa se inativa devido a conversão do GTP novamente em GDP, 
e retorna para se juntar às outras subunidades e formar novamente o 
trímero inativo ligado à membrana (figura 1.1). 
O aumento ou diminuição das atividades intracelulares vai depender 
do tipo de proteína G estimulada. Se for ativada a proteína G estimu-
ladora (Ge) há aumento da atividade, se for a proteína G inibitória 
(Gi), por sua vez ocorre diminuição.

Figura 1.1: Nesse imagem observamos o funcionamento do receptor acoplado à proteina G. 
A primeira imagem à esquerda, mostra o receptor em repouso. A segunda imagem, à direi-
ta, mostra a ativação desse receptor quando o hormônio se liga à porção extracelular. Após 
a ativação, a subunidade alfa de dissocia e se liga ao sistema efetor, como mostra a imagem 

inferior direita. Por fim, quando o hormônio é removido, o receptor volta à sua conforma-
ção inicial. Imagem retirada de https://doctorlib.info/pharmacology/illustrated/2.html.

3. Receptores ligados a enzimas: São proteínas que atravessam a 
membrana plasmática, tem o local de ligação ao hormônio na parte 
extracelular e se liga à enzima no interior da célula. Quando o hormô-
nio se liga ao receptor uma enzima é ativada dentro da célula e ela 
ativa uma cascata de sinalização para produzir a resposta. Em muitos 
casos o próprio receptor funciona como enzima devido à sua ativi-
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