
QUESTÕES PARA ESTUDO: “PROCESSOS BÁSICOS DE TROCA RENAL” 

 

1. O processo de excreção tubular pode ser calculado como: 

a) Filtração - Secreção – Reabsorção. 

b) Filtração + Secreção – Reabsorção. 

c) Filtração - Secreção + Reabsorção.  

d) Filtração + Secreção + Reabsorção.  

 

2. Como ocorre a reabsorção no túbulo contorcido proximal dos principais íons e de água? 

 

Sobre os processos básicos que ocorrem no ducto coletor, marque verdadeiro (V) ou falso (F) 

para as alternativas a seguir e justifique as falsas: 

3. ( ) A reabsorção de Na+ está atrelada à de K+ 

4. ( ) A aldosterona junto ao ADH estimulam a reabsorção de Na+ 

5. ( ) O ANP atua inibindo diretamente a secreção de K+, o que inibe consequentemente a 

reabsorção de Na+ 

6. ( ) O diurético que age nessa região do néfron é o Diurético Poupador de Potássio 

7. ( ) Nessa região, ocorre também a reabsorção de HCO3- atrelada à secreção de H+, processo 

que está diretamente ligado ao controle do equilíbrio ácido-básico do nosso organismo. 

 

8. Comente sobre a seguinte afirmativa: “A taxa de filtração glomerular (TFG) pode ser medida 

a partir da depuração de creatinina, e quanto maior a creatinina sérica, maior a TFG em 

indivíduos normais”. 

 

9. Um soluto é livremente filtrado e apenas reabsorvido, sua taxa de depuração é: 

a) Menor que a taxa de filtração. 

b) Maior que a taxa de filtração. 

c) Igual à taxa de filtração. 

d) Não tem como relacionar a taxa de depuração com a de filtração. 

 

10. Para ocorrer a micção, é necessário que ocorra todos esses processos, com exceção de: 

a) O estimulo de estiramento na bexiga; 

b) Estimulação parassimpática para a contração do músculo detrusor da bexiga; 

c) Inibição simpática para abertura do esfíncter interno da uretra; 

d) Estimulação somática (voluntária) para abertura do esfíncter externo da uretra. 

 

JMJ, 40 anos, comparece à UAPS para consulta de rotina com queixa de visão turva, fadiga e 

cefaléia ocasional. Foi colhida do paciente, história de poliúria e polidipsia. Foi solicitado 

glicemia de jejum e EAS. 

Resultados: Glicemia de jejum: 165 mg/dl; EAS: Glicosúria 

Após maiores pesquisas o paciente recebe o diagnóstico de DM-2 

Sobre o caso apresentado e reabsorção renal marque Verdadeiro (V) ou Falso (F), justificando 

as falsas. 

11.( ) A reabsorção tubular inclui mecanismos de transporte ativos e passivos. Dentro do 

transporte ativo encontramos o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. 

12.( ) Tanto no transporte ativo primário quanto no secundário a energia para movimentação de 

solutos é obtida pela hidrólise de ATP. 

13.( ) Fisiologicamente, o sódio é reabsorvido tanto por transporte passivo e ativo primário, 

quanto por transporte ativo secundário, promovendo a reabsorção de aminoácidos de glicose. 

14.( ) A reabsorção de glicose ocorre através de transporte ativo secundário, sendo totalmente 

independente do transporte ativo primário. 

15.( ) A presença de glicose na urina indica que a glicose plasmática, refletida na carga filtrada, 

ultrapassou o limite de transporte máximo que as enzimas SGLT-2 e SGLT-1 são capazes de 

reabsorver. 



16.Comente sobre a ação das células principais dos túbulos renais, relacionando sua função com 

os diuréticos poupadores de potássio. 

 

Sobre as células intercaladas responda: 

17. Qual a diferença fundamental entre a as células intercaladas do tipo A e do tipo B em 

relação aos transportadores? 

18. Como e quando atuam as células do tipo A? 

19. Como e quando atuam as células do tipo B? 

20. Como são gerados os íons manipulados pelas células intercaladas? 

 

21. Comente sobre os processos de reabsorção que ocorrem no túbulo contorcido proximal e 

cite os princípios que o determinam. 

 

22. Os diuréticos são medicamentos que aumentam a diurese. Para isso, eles interferem em qual 

processamento de troca renal? 

 

23. Qual a característica do processamento renal que justifica a presença de glicose na urina de 

diabéticos?  

 

Sobre o processo de depuração plasmática, avalie as seguintes afirmativas como verdadeira ou 

falsa: 

24. (  ) Quanto maior o clearance de uma substância em relação à outra, mais ela é secretada e 

menos é reabsorvida. 

25. (  ) A depuração plasmática avalia a eficiência renal em excretar uma substância.  

26. (  ) A creatinina é um ótimo padrão para avaliar a TFG, pois ela é livremente filtrada, 

totalmente secretada e quase nada reabsorvida. 

 

 

GABARITO: 
1. B 

2. Primeiramente, o sódio é transportado ativamente para o interstício e passivamente a 

partir do lúmen tubular. Depois, os ânions seguem o movimento do sódio, a partir do 

gradiente eletroquímico. Por osmose, a água segue o movimento dos solutos. Por fim, a 

concentração de outros solutos, particularmente cátions, aumenta à medida que o 

volume de líquido no lúmen diminui e, então, solutos permeáveis são reabsorvidos por 

difusão a partir também do gradiente eletroquímico.  A água e os solutos movem-se por 

fluxo em massa para os capilares peritubulares. 

3. F; A reabsorção de Na+ está atrelada à secreção de K+. 

4. V 

5. F; o ANP atua inibindo diretamente a reabsorção de Na+. 

6. V 

7. V 

8. A primeira parte da afirmativa está correta, pois a creatinina é uma sustância endógena 

que é livremente filtrada, não é secretada e é minimamente reabsorvida, podendo, 

assim, estimar a TFG. 

A segunda parte da afirmativa está errada. A depuração indica o volume de plasma que 

fica totalmente livre do soluto por unidade de tempo, ou seja, a eficiência dos rins. 

Assim, quanto maior a depuração de creatinina e, portanto, a TFG, maior será sua 

eliminação renal e, consequentemente, menor será sua concentração sérica (sanguínea). 

9. A 

10. D 

11. V 

12. F; no transporte ativo primário a energia realmente vem da hidrólise do ATP, contudo, 

no transporte ativo secundário duas ou mais substâncias interagem com uma proteína 

específica de membrana. Uma dessas substâncias deve estar se difundindo através de 



seu gradiente eletroquímico, liberando a energia que é utilizada para mover a outra 

substância contra seu gradiente de concentração. 

13. V 

14. F; Embora o transporte de glicose contra seu gradiente químico não use diretamente o 

ATP, a reabsorção de glicose depende da energia consumida pela bomba sódio-potássio 

ATPase do transporte ativo primário. Isso porque, através desse transporte é mantido o 

gradiente eletroquímico para a difusão facilitada de sódio, que garante a energia para o 

transporte de glicose. 

15. V 

16. As células principais reabsorvem sódio e secretam potássio. Essa função depende da 

atividade da bomba de sódio-potássio ATPase na membrana basolateral de cada célula. 

Essa bomba mantém a baixa concentração de sódio dentro da célula e, portanto, 

favorece a difusão de sódio para a célula através de canais especiais. Além disso, por 

promover altas concentrações de potássio intracelular, esse íon se difunde a favor de seu 

gradiente de concentração para o líquido tubular. Os diuréticos poupadores de potássio 

atuam primariamente nessas células. A espirinolactona e a eplerenona são antagonistas 

dos receptores de mineralocorticóides que competem com a aldosterona pelo sítio de 

ligação, diminuindo a reabsorção de sódio. Esse íon atua como diurético osmótico, 

retendo água na luz tubular promovendo maior excreção de água. A amilorida e o 

triantereno são bloqueadores do canal de sódio que inibem diretamente a entrada de 

sódio pelos canais de sódio nas membranas luminais, e, portanto, reduzem a quantidade 

de sódio que pode ser transportada através das membranas pela bomba de sódio-

potássio-ATPase. Isso diminui o transporte de potássio para as células e, em última 

análise, reduz a secreção de potássio para o líquido tubular. 

17. As células do tipo A e do tipo B apresentam transportadores de hidrogênio e 

bicarbonato em lados opostos da membrana. 

18. As células do tipo A atuam principalmente em ocasiões de acidose, secretando íons de 

higrogênio para a luz tubular, mediante um transportador de hidrogênio-potássio-

ATPase, e reabsorvendo íons bicarbonato através da membrana basolateral. 

19. As células do tipo B atuam principalmente em situações de alcalose, reabsorvendo íons 

hidrogênio, através de um transportador hidrogênio-potássio-ATPase, e secretando íons 

bicarbonato para a luz tubular. 

20. Esses íons são gerados através da enzima anidrase carbônica presente no interior dessas 

células que, a partir do CO2 vindo do líquido intersticial e da água presente no interior 

dessas células, gera íons hidrogênio e bicarbonato, importantíssimos para o equilíbrio 

ácido-base do organismo. 

21. (1) reabsorção de Na+ por transporte ativo (cotransporte com glicose e contratransporte 

com H+); (2) reabsorção de ânions por difusão e gradiente eletroquímico; (3) 

reabsorção de água por osmose; (4) reabsorção de solutos permeáveis por difusão e 

diferença de concentração. 

22. Eles inibem o processo de reabsorção de sódio e água. 

23. Transporte máximo. 

24. V 

25. V 

26. F 

 

 

 

 


