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CONTINUAÇÃO -SISTEMA EXCRETOR

Recordando o processo que ocorre no Néfron

1 e 2 -Glomérulo de malpighi/ Cápsula de Bowman  

=  filtração do sangue

3- Túbulo Contorcido proximal

= Reabsorção ativa de toda a glicose, aminoácidos e cerca de 85% dos íons 
Na+ e Cl- e reabsorção passiva de água.

4- Alça de Henle

Ramo descendente = reabsorção de água

Ramos ascendente= reabsorção de sódio e cloro

5- Túbulo Contorcido distal

=Reabsorção ativa de sódio e na presença do hormônio ADH reabsorção de 
Água 

6- Túbulo Coletor 

= Na presença do hormônio ADH reabsorção de Água 



FISIOLOGIA DO NÉFRON



Controle hormonal : ADH

1-ADH ou vasopressina Produzido no hipotálamo e 
secretado pela neurohipofise.

Aumento da concentração  do plasma sanguíneo

Secreção do ADH pela neurohipofise

O ADH age nos rins (TCD e tubos coletores)

Aumento da permeabilidade desses túbulos o que gera 
maior reabsorção de agua.

Urina hipertônica



Controle hormonal : aldosterona

2-Aldosterona: produzida pelas glândulas adrenais 

Diminuição da pressão arterial

Rins produzem Renina

Conversão da angiotensinogênio em angiotensina

Angiotensina estimula a liberação da aldosterona pelas adrenais

Aldosterona age nos rins e estimula maior reabsorção de sódio (Na+)

Maior reabsorção de água e aumento do volume circulatório

Aumento da pressão sanguínea



REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA AÇÃO

DA ALDOSTERONA



Controle hormonal : PNA

(peptídeo natriurético atrial)

3-PNA  hormônio produzido pelo coração

Maior pressão sanguínea nos átrios

Células cardíacas secretam peptídeo natriurético

PNA age nos rins e promove maior dilatação das arteríolas 
aferentes

Maior filtração nos néfrons

Inibe também a reabsorção de água e sódio, inibe a secreção 
de renina pelos rins e promove aumento da natriurese ( 
eliminação de sódio e água)



REGULAÇÃO HORMONAL DA DIURESE



Insuficiência renal e 

hemodiálise

Rim artificial 

É uma máquina que realiza a hemodiálise, ou seja , 

filtra artificialmente o sangue

O sistema cardiovascular da pessoa é conectado  à 

maquina de hemodiálise e o sangue passa a circular 

por tubos de paredes semipermeáveis, mergulhadas 

em uma solução constituídas por substâncias 

normalmente presentes no plasma sanguíneo.

Assim as excreções difundem-se através dos finíssimos 

poros da membranas semipermeáveis, abandonando o 

sangue.


