
FISIOLOGIA RENAL 
 

BALANÇO HÍDRICO 
 



BALANÇO HÍDRICO 

 Determina o volume plasmático 
 

  Determina a osmolaridade do líquido extracelular 



BALANÇO HÍDRICO 



Desvios do volume de água 

Respostas adaptativas 

Variações da osmolaridade da 
urina 

Hiposmótica 
Hiperosmótica 

BALANÇO HÍDRICO 

Alteração da REABSORÇÃO 
de água pelos rins 



 Água filtrada é reabsorvida no túbulo contorcido proximal 
 

 Água filtrada é reabsorvida na alça de Henle 
 

 Água filtrada é reabsorvida nos túbulos distais e ducto coletor (ADH) 

PROCESSAMENTO DE ÁGUA AO LONGO DO NÉFRON 

Presença de ADH Ausência de ADH 



PROCESSAMENTO DE ÁGUA NO TÚBULO CONTORCIDO PROXIMAL 

 Reabsorção isosmótica 
 

 Líquido tubular  proximal é isosmótico em relação ao interstício do córtex renal 



 
Ramo descendente – PERMEÁVEL A ÁGUA 

 
Ramo Ascendente – IMPERMEÁVEL A ÁGUA  

                                              TRANSPORTE ATIVO DE Na+ 

 
 
 

0 

PROCESSAMENTO DE ÁGUA NA ALÇA DE HENLE 



O ajuste de reabsorção de água e o volume urinário são regulados por variações nos níveis plasmáticos de ADH 
 

 Aumenta a permeabilidade a água nos túbulos distais  e ducto coletor do néfron 
 

 
 

HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO OU VASOPRESSINA  



Gradiente de osmolaridade do interstício medular do rim 
 
 

GRADIENTE OSMÓTICO MEDULAR 

 A propriedade que o rim apresenta de variar o volume e a osmolaridade da urina depende da 
formação de meio progressivamente hipertônico na medula renal 

 
 Esse gradiente existe em virtude do mecanismo de multiplicação por contracorrente 

 
 Característico do néfron justamedular  

 
 



PROCESSAMENTO DE ÁGUA AO LONGO DO NÉFRON 



GRADIENTE OSMÓTICO MEDULAR 

Líquido entra no túbulo Transporte ativo de íons 
 para o interstício no ramo ascendente 

Movimento de água no 
 ramo descendente 

Movimento de novo 
 líquido no túbulo 

Transporte ativo de íons 
no ramo ascendente aumenta a 
 osmolaridade do interstício  

Novo movimento de água 
 no ramo descendente 

Estabelecimento do gradiente  
osmótico medular 

Movimento de 
 mais líquido no túbulo  
e repetição do processo 



GRADIENTE OSMÓTICO MEDULAR 



GRADIENTE OSMÓTICO MEDULAR 

 Quanto mais longa a Alça de Henle, mais intenso o fenômeno de multiplicação por 
contracorrente 

 



Reciclagem da uréia: parte da uréia filtrada permanece nos túbulos 
 

 Uréia é soluto adicional para manutenção do gradiente  osmótico medular 
 
 

CONTRIBUIÇÃO DA URÉIA NA FORMAÇÃO  
DO GRADIENTE OSMÓTICO MEDULAR 



A difusão de água e solutos  nas alças descendente e ascendente dos vasos retos impede a dissipação 
do gradiente osmótico capilar 

 

CONTRIBUIÇAO DOS VASOS RETOS NA FORMAÇÃO  
DO GRADIENTE OSMÓTICO MEDULAR 



MECANISMOS DE FORMAÇÃO  
DO GRADIENTE OSMÓTICO MEDULAR 

 



O ajuste de reabsorção de água e o volume urinário são regulados por variações nos níveis plasmáticos de ADH 
 

 Aumenta a permeabilidade a água nos túbulos distais  e ducto coletor do néfron 
 

 Aumenta a atividade do co-transportados Na+–K+- 2Cl- no ramo ascendente da Alça de Henle 
 

 Aumenta a permeabilidade à uréia no ducto coletor 
 
 

HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO OU VASOPRESSINA  



PRODUÇÃO DE URINA HIPOSMÓTICA OU HIPEROSMÓTICA 



REGULAÇÃO DO BALANÇO DE ÁGUA 



REGULAÇÃO DO BALANÇO DE ÁGUA 


