
QUESTÕES PARA ESTUDO: “BALANÇO DE SÓDIO” 

 

Em relação à osmolaridade (O) e ao volume 

(V) do LEC, relacione as colunas à seguir: 

1. Aumento da O e redução do V. 

2. Nenhuma mudança da O e redução do V. 

3. Nenhuma mudança de V e aumento da O. 

4. Aumento de V e redução do O. 

 

a) Hemorragia. 

b) Desidratação. 

c) Beber grande quantidade de água. 

d) Ingesta de sal sem beber água 

 

5. Considere indivíduos nas seguintes condições: 

i. Em um ambiente frio e úmido. 

ii. Após realização de exercícios físicos. 

iii. Após ingesta de grande quantidade de água do mar. 

Haverá aumento do volume de produção de urina nos indivíduos que estão: 

a) Apenas na condição I. 

b) Apenas nas condições I e II. 

c) Apenas nas condições I e III. 

d) Apenas nas condições II e III. 

e) Nas condições I, II e III. 

 

6. Sobre o processamento do sódio na alça de henle, marque a alternativa incorreta: 

a) O Na
+ 

é reabsorvido na porção ascendente espessa da Alça de Henle. 

b) A bomba de Na
+
 dessa região carrega junto 2Cl

-
 e K

+ 
para o interior das células tubulares. 

c) Os diuréticos de alça atuam estimulando o sítio de Cl
-
 dessa bomba.  

d) Uma das vantagens desse diurético é que, ao contrário do diurético poupador de potássio, não 

proporciona hipercalemia. 

 

7. O gráfico representa o mecanismo de ação de um determinado hormônio no néfron. 

 
Verifica-se, pela análise do gráfico, que este hormônio é: 

a) A vasopressina. 

b) O calcitriol. 

c) A tiroxina. 

d) O paratormônio. 

e) A aldosterona. 

 

Analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Corrija a(s) 

falsa(s). 

8. (  ) O aumento da osmolaridade é o principal estímulo para liberação de ADH. 

9. (  ) A diminuição do volume do LEC é o principal estímulo para ativação do SRAA, e é 

dependente da liberação de renina pelo sistema justaglomerular. 

10. (  ) O único estímulo para liberação de renina é o aumento do tônus simpático. 

Sobre o processamento do sódio ao longo do néfron marque Verdadeiro (V) ou Falso(F) 

corrigindo as falsas 



11. ( ) No túbulo contorcido proximal há grande reabsorção de sódio, esta ocorre por transporte 

passivo, simporte com hidrogênio e cotransporte com nutrientes orgânicos como aminoácidos e 

glicose. 

12. ( ) O túbulo proximal é local importante para a secreção de ácidos e bases orgânicos, como 

sais biliares, oxalato, urato e catecolaminas, produtos finais do metabolismo que devem ser 

rapidamente removidos do corpo. 

13.  ( ) A maior parte da reabsorção de sódio na alça de Henle ocorre na sua porção ascendente 

espessa, através do cotransportador 1-sódio,2-cloreto,1-potássio. 

14. ( ) Os diuréticos “de alça” atuam no componente descendente da alça de Henle, impedindo a 

reabsorção de água nesse segmento. 

15. ( ) A porção inicial do túbulo distal é muito similar ao segmento espesso da alça de Henle, 

sendo chamada de segmento diluidor pois reabsorve solutos como sódio, cloreto e potássio 

sendo praticamente impermeável à água. 

16. ( ) O transporte de sódio no túbulo contorcido distal ocorre pelo cotransportador sódio 

cloreto, inibido pelos fármacos conhecidos como diuréticos poupadores de potássio. 

 

Em situações de baixa pressão arterial, sabe-se que ocorre ativação do SRAA. Sobre esse 

sistema regulatório e o balanço de sódio, responda: 

17. Como a Angiotensina-II contribui para a reabsorção de sódio? 

 

18. Como a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio? 

 

19. A Insuficiência Cardíaca Congestiva é uma patologia comum em indivíduos hipertensos 

que, em seu estágio avançado, promove aumento de volume das câmaras cardíacas. Sobre esse 

contexto marque a alternativa correta: 

a) Quando as células específicas dos átrios cardíacos são distendidas em função do quadro 

descrito, ocorre a secreção de peptídeo natriurético atrial (PNA) que estimula a secreção de 

renina promovendo maior excreção de sódio. 

b) Quando as células específicas dos átrios cardíacos são distendidas em função do quadro 

descrito, ocorre a secreção de peptídeo natriurético atrial (PNA) que inibe a secreção de Ang-II 

e de renina, promovendo maior excreção renal de sódio. 

c) Quando as células específicas dos átrios cardíacos são distendidas em função do quadro 

descrito, ocorre a secreção de peptídeo natriurético atrial (PNA) que estimula a absorção de 

sódio. 

d) Quando as células específicas dos átrios cardíacos são distendidas em função do quadro 

descrito, ocorre a secreção de peptídeo natriurético atrial (PNA) que inibe a secreção de renina 

mas aumenta a secreção de ANG-II, promovendo efeito cardioprotetor. 

 

20. Qual o efeito do Sistema Nervoso Simpático sobre a reabsorção de sódio? 

 

21. De forma geral, como é o processamento de sódio ao longo do néfron?  

 

22. Quais são os dois transportes pelo qual o sódio é reabsorvido no túbulo contorcido 

proximal? 

 

23. Os diuréticos de alça atuam na Alça de Henle, inibindo a reabsorção de sódio. Qual parte da 

alça eles atuam? E como ocorre a reabsorção nessa região do néfron?  

 

24. A mudança da osmolaridade sem alteração do volume do liquido extracelular pode afetar 

diretamente a reabsorção de sódio? Comente sobre o parâmetro que é responsável pela 

regulação do balanço de sódio.   

 

25. Quais são os 3 principais reguladores do balanço de sódio em caso de aumento ou 

diminuição da volemia? 

  



GABARITO: 

 

1. B 

2. A 

3. D 

4. C 

5. C 

6. C 

7. E 

8. V 

9. V 

10. F; a queda da pressão de perfusão renal e a queda da carga de NaCl na mácula densa 

também são estímulos para a liberação de renina. 

11. F; na verdade, trata-se de um cotransporte por antiporte com hidrogênio. 

12. V 

13. V 

14. F; Os diuréticos “de alça” inibem a ação do cotransportador 1-sódio, 2-cloreto,1-

potássio, inibindo a reabsorção de solutos que, funcionam como diuréticos osmóticos 

mantendo a água no lúmen tubular, e contribuem para a redução da osmolaridade do 

interstício medular, através da redução da absorção de solutos para esse meio, 

aumentando a diurese. 

15. V 

16. F; os fármacos que inibem esse cotransportador são os diuréticos tiazídicos. 

17. A ang-II estimula a bomba de sódio-potássio-ATPasena membrana basolateral da célula 

epitelial tubular, estimula a troca sódio-hidrogênio no túbulo proximal, estimula o 

cotransporte de sódio e bicarbonato nas membranas basolaterais e estimula a secreção 

de aldosterona. 

18. O primeiro sítio de ação da aldosterona é o conjunto de células principais do túbulo 

coletor cortical. A aldosterona age aumentando a bomba sódio-potássio-ATPase, na 

face basolateral da membrana dessas células, assim como atua aumentando a 

permeabilidade ao sódio da face luminal da membrana. 

19. B 

20. A ativação simpática aumenta a reabsorção de sódio no túbulo proximal no ramo 

ascendente espesso da alça de Henle pela ativação de receptores alfa-adrenérgicos nas 

células epiteliais do túbulo renal. Além disso, aumenta a liberação de renina e a 

formação de Ang-II o que geram efeito global de aumentar a reabsorção tubular e 

excreção de sódio. 

21. O sódio é livremente filtrado, é reabsorvido, mas não é secretado. Portanto, a sua 

regulação ocorre pelo processo de reabsorção. 

22. Cotransporte com glicose e contratransporte com ions H+. 

23. Eles atuam na parte ascendente espessa da alça de Henle, inibindo o sítio de Cl-. A 

reabsorção de sódio ocorre por meio do cotransporte com 2Cl- e K+. 

24. Não diretamente. Entretanto, a mudança da osmolaridade pode afetar indiretamente a 

reabsorção de sódio, já que, o aumento da osmolaridade, por exemplo, aumenta a sede e 

a liberação de ADH, os quais aumentam a volemia. Essa, por fim, é o parâmetro 

responsável pela regulação do balanço de sódio.  

25. Aumento: peptídeo natriurético atrial; diminuição: SRAA e SNA simpático.  

 

 

 

 


