
QUESTÕES PARA ESTUDO: “FLUXO SANGUÍNEO RENAL E FILTRAÇÃO 
GLOMERULAR” 
 
1. Qual estrutura da barreira de filtração glomerular é responsável por impedir a passagem de 
proteínas plasmáticas? Quais são as outras estruturas dessa barreira? 
 
2. Qual a justificativa para que a pressão osmótica na cápsula de Bowman seja irrelevante? 
 
Considerando as pressões de starling na filtração glomerular, marque V para verdadeiro e F para 
falso: 
3. (  ) A única pressão que se modifica ao longo dos capilares glomerulares é a pressão osmótica 
glomerular. 
4. (  ) A pressão hidrostática do capilar vai diminuindo  à medida que o sangue é filtrado. 
5. (  ) A pressão hidrostática do espaço de Bowman vai aumentando  à medida que o sangue é 
filtrado. 
6. (  ) O sangue capilar peritubular apresenta alta osmolaridade, fator que contribui para a 
reabsorção tubular. 
 
7. Uma substância X promove vasoconstrição de arteríola eferente. O que ocorre com a taxa de 
filtração glomerular (TFG) e fluxo sanguíneo renal (FSR), respectivamente? 
a) Aumenta e aumenta. 
b) Aumenta e diminui. 
c) Diminui e aumenta. 
d) Diminui e diminui. 
 
8. Em relação à autorregulação da TFG e do FSR, todas as afirmativas estão corretas, exceto: 
a) É importante para a manutenção do FSR, independe de flutuação na pressão arterial, através 
da variação da resistência da arteríola aferente. 
b) Mantém a taxa de a TFG relativamente constante, o que permite controle preciso da excreção 
renal. 
c) Existem duas hipóteses que explicam esse fenômeno, porém ambas apresentam a contração 
da arteríola eferente como efeito final frente a um aumento de pressão arterial. 
d) A hipótese do FeedbackTuberoglomerular baseia-se na ideia de que as alterações do fluxo e 
da composição do líquido tubular, em função de mudanças da TFG, desencadeiam secreção de 
parácrinos, os quais realizam a autorregulação renal. 
 
9. Quais são as ações do sistema nervoso simpático na regulação do FSR e da TFG? 
 
10. Em condição de hipotensão devido à hipovolemia e desidratação, qual a única opção abaixo 
que não se eleva? 
a) ADH. 
b) ANP. 
c) Renina. 
d) Atividade simpática. 

 
Nefropatia diabética- O estágio final da insuficiência renal, no qual a função dos rins se 
deteriora além da capacidade de recuperação, é uma complicação que ameaça a vida de 30 a 
40% das pessoas com diabetes tipo 1, e de 10 a 20% dos pacientes com diabetes tipo 2. Como 
em muitas outras complicações do diabetes, a causa exata da insuficiência renal não é clara. A 
nefropatia diabética geralmente inicia com aumento na filtração glomerular. Este é seguido pelo 
aparecimento de proteínas na urina (proteinúria), uma indicação de que a barreira de filtração 
normal sofreu alterações. Nos estágios posteriores, a taxa de filtração diminui. Esse estágio é 
associado ao espessamento da lâmina basal glomerular e a mudanças nos podócitos e nas células 
mesangiais. 



11. Sobre as células Mesangiais, cite onde se localizam e qual componente estrutural garante a 
elas a capacidade de alterar o fluxo sanguíneo pelos capilares. 
12. Com base na barreira de filtração do corpúsculo renal, por que a glicose é livremente 
filtrada? 
13. Relacione a hiperglicemia dos diabéticos com a retroalimentação tubuloglomerular. 
 
14. Qual das alterações abaixo resulta em aumento da TFG? 
a) Aumento da resistência global nas arteríolas renais. 
b) Aumento da resistência na Arteríola Aferente 
c) Aumento da resistência na Arteríola Eferente. 
d) Aumento na Pressão coloidosmótica. 
 
Sabe-se que a Pressão Arterial Média (PAM) na população é aproximadamente 90mmHg. Com 
base nesse fato e na figura abaixo, marque V ou F justificando as falsas: 
 

 
15. ( ) Os indivíduos apresentam maior tolerância fisiológica à menores valores de PAM. 
16. ( ) Valores elevados de pressão arterial podem danificar a barreira de filtração. 
17. ( ) No caso de indivíduos hipertensos, é esperado uma resposta miogênica pois  o 
estiramento do músculo liso da parede arteriolar, pelo aumento da pressão, gera uma 
vasoconstrição que aumenta a resistência nessas arteríolas, protegendo a barreira de filtração do 
corpúsculo renal. 
18. ( ) Em caso de hipotensão, a resposta miogênica reduz o tônus vascular que, junto com essa 
baixa pressão arterial, reduzem a TFG, um fato extremamente desvantajoso. 
19. ( ) O controle neuronal é um dos mecanismos ativados em casos de baixa PAM, atuando 
através de descarga parassimpática 
20. ( ) Hemorragia é um exemplo de fator que causa hipotensão e ativa as vias simpáticas. 
 
21. Sobre as pressões de Starling na filtração glomerular, correlacione as colunas: 
(1) Favorece a filtração 
(2) Se opõe à filtração 

 
 
 

( ) Pressão Hidrostática da Cápsula de 
Bowman. 
( ) Pressão Osmótica na Cápsula de 
Bowman. 
( ) Pressão Hidrostática no capilar 
glomerular. 
( ) Pressão Osmótica Glomerular. 

 
22. Qual dos hormônios a seguir reduzem a TFG? 
(A) Angiotensina II. 
(B) Peptídeo Natriurético Atrial. 
(C) Prostaglandinas. 

(D) Oxido Nítrico. 
(E) Norepinefrina. 

Sobre as afirmações a seguir marque “V” quando Verdadeiro e “F” quando falso. 



23. ( ) Na barreira de filtração glomerular, existe uma barreira elétrica capaz de repelir 
moléculas, independentemente do tamanho, que possuam carga negativa. 
24. ( ) Quando há lesões na barreira de filtração, é esperada a presença de albumina nos exames 
de urina. 
25. ( ) O fluxo sanguíneo para a medula renal corresponde a apenas 1 a 2% do fluxo sanguíneo 
renal total. 

 
GABARITO: 
 

1. A membrana basal com glicoproteínas de carga negativa que repelem macromoléculas 
negativas (proteínas plasmáticas). Além da membrana basal, têm também o endotélio 
fenestrado (não permite passagem de células sanguíneas) e os podócitos e seus 
prolongamentos. 
2. Porque a proteína plasmática, substância essencial que exerce a pressão osmótica, não é 
filtrada e, portanto, não alcança a capsula de Bowman. 
3. V 
4. F 
5. F 
6. F 
7. B 
8. C 
9. B 
10. Por ser estimulado, principalmente, em situações de hipovolemia, o sistema nervoso 
simpático provoca queda do FSRe da TFG. Para isso, promove constrição de ambas as 
arteríolas, porém preferencialmente da arteríola aferente, e também estimula a liberação de 
renina. 
11. As células mesangiais se localizam na no epitélio da Cápsula de Bowman e possuem 
filamentos semelhantes à actina que dão a essas células a capacidade de contrair e alterar o 
fluxo sanguíneo pelos capilares. 
12. A barreira de filtração do corpúsculo renal não oferece qualquer obstáculo ao 
movimento de moléculas com peso molecular inferior a 7.000 Da (i.e., os solutos desse 
tamanho são livremente filtrados). Isso inclui todos os pequenos íons, a glicose, a ureia, os 
aminoácidos e muitos hormônios. 
13. A glicose é reabsorvida junto com o sódio no túbulo proximal, portanto, o aumento de 
glicose nos túbulos pela hiperglicemia promove um excesso na reabsorção de sódio. Ao 
chegar no aparelho justaglomerular, há pouco NaCl para estimular a mácula densa, levando 
a uma resposta de secreção de renina que promove o aumento inicial da filtração glomerular 
mostrado no enunciado. 
14. C 
15. F. Pelo gráfico é possível observar melhor manutenção da TFG para valores pressóricos 
elevados. 
16. V 
17. V 
18. F. Esse fato é vantajoso na medida em que se a TFG estivesse elevada, aumentaria o 
risco de perda de líquido, agravando a queda da PA. 
19. F. Na verdade, o controle neuronal da TFG atua através de neurônios simpáticos. 
20. V 
21. 2; 1; 1; 2. 
22. E 
23. F 
24. V 
25. V 
 
 


