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SISTEMA URINÁRIO

FISIOLOGIA HUMANA

SISTEMA URINÁRIO

▪ Eliminar os resíduos gerados pelo metabolismo

▪ Regular o volume sanguíneo

▪ Regular a concentração de diversas substâncias no sangue

EXCRETAS NITROGENADAS

Metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos.

Excretas

Aminoácidos Nucleotídeos
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EXCRETAS NITROGENADAS

▪ Invertebrados aquáticos
▪ Peixes ósseos 
▪ Girinos

▪ Peixes cartilaginosos
▪ Anfíbios adultos
▪ Mamíferos

▪ Insetos
▪ Répteis
▪ Aves

+ solubilidade

+ gasto
energético

CICLO DA UREIA/ORNITINA

Hepatócitos
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COMPONENTES DO SISTEMA URINÁRIO

Filtração do sangue

Formação da urina

Armazenamento de urina

Transporte da urina até a bexiga Condução da urina

para fora do corpo

Rim (adulto):

~ 135 - 150g

~ 12 cm x 6 cm
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NÉFRON Unidade funcional do rim dos vertebrados.

Corpúsculo renal

FORMAÇÃO
DA URINA

Filtração glomerular Secreção tubular

Reabsorção tubular

glicose
aminoácidos

H2O
vitaminas

sais

H2O e sais

H+, K+

amônia
ác. úrico
fármacos
(resíduos)

H2O e sais

H2O

Ureteres
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FORMAÇÃO DA URINA

FILTRADO SECRETADOREABSORVIDOURINA = - +

substâncias
eliminadas

substâncias
reabsorvidas

Quando as células dos túbulos renais secretam o fármaco penicilina,
essa substância está sendo incorporada ou eliminada pela corrente sanguínea?

CONTROLE HORMONAL DA FUNÇÃO RENAL
Hormônios que influenciam na formação da urina:

Peptídeo Natriurético Atrial (PNA)

Liberado pelas paredes musculares

dos átrios quando a pressão

sanguínea está alta.

Produzido no hipotálamo.
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CONTROLE HORMONAL DA FUNÇÃO RENAL

Produção de urina concentrada:

Baixa ingestão

de água

Sangue

concentrado

Hipófise 

libera ADH

Aumento da reabsorção de água

nos túbulos renais (distal e coletor)

Urina

concentrada

Sangue concentrado = aumento da pressão osmótica do sangue.
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CONTROLE HORMONAL DA FUNÇÃO RENAL

Produção de urina diluída:

Alta ingestão

de água

Sangue

diluído

Hipófise não

libera ADH

Redução da reabsorção de água

nos túbulos renais (distal e coletor)

Urina

diluída

A presença de álcool no sangue inibe a secreção de ADH.

DIABETES INSÍPIDO
Anormalidade:

▪ nos receptores de ADH 

▪ na secreção de ADH

Sintomas comuns:

▪ produção de grandes volumes de urina

▪ desidratação

▪ sede excessiva

poliúria

polidipsia

Desequilíbrio homeostático associado,
em geral, à disfunção da neuripófise.

Diabetes insípido neurogênico

Diabetes insípido nefrogênico

Hipossecreção de ADH: tumor/trauma/cirurgia hipotalâmicos
(danos à neuripófise e/ou ao hipotálamo)

Os rins não respondem ao ADH
(comprometimento renal)
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CONTROLE HORMONAL DA FUNÇÃO RENAL

Aldosterona: estimula a reabsorção de Na+ do filtrado glomerular.

Redução da 
pressão arterial

Rim libera
renina

Angiotensinogênio

Angiotensina
Estimula a secreção de 

aldosterona pelas suprarrenais

Forma menos
urina

Aumento da 
volemia do sangue

Aumento da 
pressão arterial

CONTROLE HORMONAL DA FUNÇÃO RENAL

Aldosterona: estimula a reabsorção de Na+ do filtrado glomerular.

Aumento da 
pressão arterial

Átrios liberam
PNA

Inibe a secreção de 
aldosterona e ADH

Forma mais
urina

Redução da 
volemia do sangue

Redução da 
pressão arterial
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PROBLEMAS NO SISTEMA URINÁRIO
Incontinência Urinária: perda do controle voluntário sobre a micção.

Micção:

1. Volume de urina > 200 a 400 ml

2. Aumento da pressão interna na bexiga

3. Reflexo de micção (impulsos parassimpáticos)

4. Contração da parede da bexiga urinária

5. Relaxamento do esfíncter interno da uretra (involuntário)

6. Relaxamento do esfíncter externo da uretra (voluntário)

7. Esvaziamento da bexiga urinária
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PROBLEMAS NO SISTEMA URINÁRIO

Cálculo Renal

▪ Consumo excesso de sódio e proteína animal

▪ Baixa ingestão de água

▪ Predisposição genética

Cristalização

PROBLEMAS NO SISTEMA URINÁRIO

Doença renal crônica: funcionamento incapaz dos rins.

Fatores de risco:

▪ Diabetes

▪ Hipertensão arterial

▪ Doença cardíaca

▪ Tabagismo

▪ Obesidade (IMC > 30 Kg/m²).

▪ Predisposição familiar

▪ Idade

Resultados:

▪ Insuficiência renal

▪ Hemodiálise

▪ Transplante renal

▪ Morte
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