
QUESTÕES PARA ESTUDO: “BALANÇO HÍDRICO” 

 

1. Quais são as regiões do néfron permeáveis à agua? 

 

Sobre o processamento da água ao longo do néfron, classifique as alternativas como verdadeiras 

(V) ou falsas (F). 

2. ( ) A reabsorção de água no TCP é isosmótica e, portanto, o líquido que chega na alça de 

Henle é isosmótico em relação ao interstício do córtex renal.  

3. ( ) A alça de Henle é inteiramente permeável à água, sendo absorvida junto ao Na+ na parte 

ascendente. 

4. ( ) A permeabilidade à água no TCD do néfron é independente da ação hormonal. 

5. ( ) O aumento de níveis plasmáticos de ADH aumenta a permeabilidade à água no ducto 

coletor do néfron.  

6. ( ) O liquido que deixa a alça de Henle é hiposmótico em relação ao interstício do córtex 

renal.   

 

7. O hormônio antidiurético (ADH) regula o teor de água no corpo humano, 

determinando o controle da reabsorção de água nos túbulos renais. Assim, quando o suprimento 

de água do corpo for excessivo, espera-se encontrar no sangue: 

a) pouco ADH, o que reduz a reabsorção de água. 

b) pouco ADH, o que aumenta a reabsorção de água. 

c) nenhum ADH, o que eleva, ao máximo, a reabsorção o de água.  

d) muito ADH, o que reduz a reabsorção de água. 

e) muito ADH, o que aumenta a reabsorção de água. 

 

8. A ingestão de água do mar (aproximadamente três vezes mais rica em sais que o nosso 

sangue), por um náufrago acarreta, entre outras coisas: 

a) apenas desidratação dos tecidos. 

b) apenas diminuição do volume sanguíneo. 

c) apenas aumento do volume sanguíneo. 

d) desidratação dos tecidos e diminuição do volume sanguíneo. 

e) desidratação dos tecidos e aumento do volume sanguíneo. 

 

9. Em decorrência da baixa ingestão de água pelo organismo, pode-se prever 

que: 

a) diminua a pressão osmótica do sangue. 

b) os túbulos renais fiquem mais permeáveis à água. 

c) diminua a taxa de hormônio antidiurético liberado na circulação. 

d) aumente a secreção de aldosterona e diminua a de hormônio antidiurético. 

e) a urina se torne muito diluída. 

 

10. Quando se bebe cerveja, observa-se que há aumento do volume de urina. A  

provável causa desse fato é: 

a) a diminuição da produção de adrenalina. 

b) o aumento da pressão osmótica do plasma sanguíneo. 

c) o aumento de concentração da urina na bexiga. 

d) a inibição da produção de hormônio antidiurético. 

e) a estimulação da produção do hormônio responsável pelo controle da diurese. 

 

 

 

 

 

 

  



11. Sobre o processamento de água no néfron marque a alternativa incorreta: 

a) A reabsorção de água no túbulo proximal ocorre por osmose ocorrendo por transporte 

transcelular e paracelular, este, ocorre através das junções oclusivas seguindo o gradiente gerado 

pelo transporte ativo de solutos. 

b) O ramo ascendente da alça de Henle, sobretudo a porção espessa, independentemente da ação 

do ADH, é sempre impermeável à água. 

c) A permeabilidade das porções finais do néfron à água é regulada pela vasopressina, sob 

intensa ação desse hormônio a urina se torna altamente diluída.  

d) O líquido que sai pelo ramo ascendente espesso, independente da ação do ADH, é 

hiposmótico.  

 

Sobre o mecanismo multiplicador de contracorrente marque Verdadeiro (V) ou Falso (F), 

corrigindo as falsas: 

12. ( ) O multiplicador de contracorrente necessita de um arranjo anatômico específico, alça de 

Henle em proximidade com a vasa recta. O fluxo no interior dessas estruturas deve ocorrer em 

direções opostas. 

13. ( ) A hiperosmolaridade do interstício medular renal é promovida principalmente pelo 

transporte ativo de solutos no ramo ascendente espesso da alça de Henle.  

14. ( ) A hiperosmolaridade do interstício medular é decorrente apenas do NaCl reabsorvido 

pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle. 

15. ( ) A água reabsorvida pelo ramo descendente da alça de Henle promove diluição do 

interstício medular, essa diluição é controlada, principalmente, pela própria reabsorção de soluto 

do ramo ascendente espesso. 

 

JCL, feminina, procura à UAPS-São Pedro por demanda espontânea, referindo quadro de 

poliúria de alta intensidade, estando muito preocupada pois esse sintoma está atrapalhando seu 

rendimento no trabalho. 

Diante do quadro, dentre outros exames o médico solicita que na urina seja analisada a 

osmolalidade urinária efetiva (OSMuef). 

Os resultados dos exames chegam e é constatada que a diurese da paciente em questão é aquosa. 

Suspeita-se de Diabetes Insípidus. Sobre o contexto em questão faça o que se pede: 

16. Marque a alternativa correta: 

a) Diabetes Insípidus é uma condição de falta de ação de Aldosterona que pode ser por causa 

central ou periférica. 

b) Diabetes Insípidus é uma condição de falta de ação de Vasopressina que pode ser por causa 

central ou periférica. 

c) Diabetes Insípidus é uma condição genética que gera ausência de vasos retos na medula renal, 

impossibilitando a reabsorção de água nos multiplicadores de contracorrente. 

d) Diabetes Insípidus é uma condição de hipersecreção de PNA, produzindo natriurese. 

 

17. Qual a diferença entre a diabetes insípidos de origem central e periférica? 

18. Qual o mecanismo de ação do hormônio ADH? 

19. Além dos efeitos sobre a reabsorção de água, sabe-se que o ADH promove efeitos 

secundários. Quais são eles? 

20. Qual a consequência do Diabetes Insípidus na osmolidade do LEC e na concentração 

plasmática de sódio? 

21. Por que não é usado, ambulatorialmente, diurético que atua na porção proximal do néfron? 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Onde a agua é reabsorvida na presença e na ausência de ADH? 

Relacione as colunas a seguir, identificando qual o estado de osmolaridade da água ao passar 

pela região do néfron correspondente: 

23. Túbulo contorcido proximal 

 

() Isosmótica 

24. Parte descendente da alça de Henle 

 

() Hiposmótica 

25. Parte ascendente da alça de Henle 

 

() Hiperosmótica 

26. Se a ureia é um metabólico toxico para o organismo, por que há sua reabsorção ao longo do 

néfron? 

 

 

GABARITO: 

1. O túbulo contorcido proximal, a parte descendente da Alça de Henle e, de forma 

dependente da ação hormonal, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. 

2. V 

3. F 

4. F 

5. V 

6. V 

7. A 

8. E 

9. B 

10. D 

11. C 

12. V 

13. V 

14. F; outro componente importantíssimo para manutenção dessa osmolaridade é a ureia 

reabsorvida nos ductos coletores e secretada na própria alça de henle. 

15. F; a água reabsorvida no ramo descendente da alça de Henle é movida por osmose para 

os vasos retos cujo sangue se torna hiperosmótico na medida em que estes se 

aprofundam pela medula renal. 

16. B 

17. No diabetes insípidos central, há deficiência na glândula hipofisária em liberar ADH. 

Essa deficiência pode ser primária (genética ou esporádica, sem lesão na hipófise) ou 

secundária (por danos à hipófise ou hipotálamo). Já no diabetes insípidos periférico 

(Nefrogênico) os rins são insensíveis ao ADH em função de um defeito nos túbulos 

renais (ausência de receptores V2). Uma forma de diferenciação clínica entre as duas 

apresentações é a administração de desmopressina, análogo da vasopressina. Caso a 

administração não altere o volume e a osmolaridade da urina dentro de 2h, 

provavelmente trata-se de causa nefrogênica. 

18. O ADH se liga aos receptores V2 das porções finais do Néfron. Essa ligação ativa a 

proteína G e o sistema de segundo mensageiro do AMPc. Após fosforilações, os canais 

de água- aquaporinas AQP2, que estavam estocados dentro de vesículas no interior da 

célula, são inseridos na membrana, tornando as células permeáveis à água. 

19. O ADH aumenta a atividade do co-transportador 1-Na,2-Cl,1-K no ramo ascendente da 

alça de henle e aumenta a permeabilidade à uréia no ducto coletor. 

20. O Diabetes Insípidus promove hipernatremia pois o LEC fica hiperosmótico com a 

perda de água. 

21. Eles não são usados diariamente porque o túbulo contorcido proximal é a parte mais 

permeável à água e, portanto, causaria grandes efeitos adversos para o paciente. Existe, 

no entanto, o diurético osmótico que atua nessa porção e, por isso, é usado em casos de 

emergência, como na hipertensão intracraniana. 



22. A água é reabsorvida no túbulo contorcido proximal e na parte descendente da alça de 

Henle, independente de ADH. A parte ascendente da alça de Henle é impermeável à 

água. Já nos túbulos distais e ducto coletor, a reabsorção da água é dependente de ADH. 

23. 3 

24. 5 

25. 4 

26. Porque a uréia é soluto adicional para manutenção do gradiente osmótico medular, que 

é a propriedade que o rim apresenta de variar o volume e a osmolaridade da urina, o 

qual depende da formação de meio progressivamente hipertônico na medula renal. 

 

 

 

 


