
FISIOLOGIA RENAL 
 

 



 Excretora: 

Eliminação de resíduos 

metabólicos 

  

 Reguladora: 

Regulação do balanço 

hidroeletrolítico 

 

Regulação do equilíbrio 

ácido-básico 

 

Conservação de nutrientes 

Gliconeogênese (em jejum 

prolongado) 
 

 

 Endócrina: 

Síntese de calcitriol, renina, 

eritropoetina 

FUNÇÕES DOS RINS 



CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS DOS RINS 



Unidade funcional  

do rim: NÉFRON   

CARACTERÍSTICAS ANATÔMICAS DOS RINS 



ESTRUTURA DO NÉFRON 



ESTRUTURA DO NÉFRON 



ESTRUTURA DO NÉFRON 



CIRCULAÇÃO RENAL 



CIRCULAÇÃO RENAL 



CIRCULAÇÃO RENAL 



MECANISMOS RENAIS DE MANIPULAÇÃO DO PLASMA 

 

1. Filtração glomerular: fluxo de plasma livre de proteínas dos capilares glomerulares para a 

cápsula de Bowman 

2. Reabsorção tubular: transporte seletivo de moléculas do lúmen dos túbulos renais para os 

capilares peritubulares 

3. Secreção tubular: transporte seletivo de moléculas dos capilares peritubulares para o 

lúmen dos túbulos renais 

4. Excreção: eliminação de substâncias sob a forma de urina 



MECANISMOS RENAIS DE MANIPULAÇÃO DO PLASMA 

 

1. Filtração glomerular 

 

2. Reabsorção tubular 

 

3. Secreção tubular 

  

4. Excreção 

A intensidade com que as substâncias são excretadas na urina representa a 

interação entre os processos de manipulação do plasma 

 

Excreção = Filtração – Reabsorção  + Secreção 

 



MECANISMOS RENAIS DE MANIPULAÇÃO DO PLASMA 

 



MECANISMOS RENAIS DE MANIPULAÇÃO DO PLASMA 

 

Cada processo regulado de acordo com as necessidades corporais 



Fluxo sanguíneo 

renal = 20-25% do 

débito cardíaco 

~ 1.200 mL/min 

 

Plasma 

 

FLUXO SANGUÍNEO RENAL 

 



RITMO OU TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

Volume de plasma filtrado por unidade de tempo 

 

 
Taxa de fluxo plasmático renal = 625 mL/min 

 

Taxa de filtração glomerular = 125 mL/min 

 

Fração de filtração = 125 mL/min  = 0,2 = 20%  

                                    625 mL/min  

  

~180 L de plasma 

são filtrados por 

dia 



MECANISMOS RENAIS DE MANIPULAÇÃO DO PLASMA 

 

Vantagens da alta filtração glomerular: 

 

1) Permitir filtração intensa e repetida dos líquidos corporais 

 

1) Remover rapidamente produtos indesejáveis pouco reabsorvidos e que 

dependem da filtração para sua eliminação 

 

 



Primeira etapa para formação da urina 

ULTRAFILTRADO DO PLASMA 

 
Processo eminentemente circulatório 

FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

 



1) PERMEABILIDADE SELETIVA 

(Características da barreira de filtração glomerular) 

 

 

 

 

2) PRESSÕES EFETIVAS DE FILTRAÇÃO (PEF) 

(Diferença entre pressões de Starling no glomérulo e no espaço da 

cápsula de Bowman) 

 

FATORES QUE DETERMINAM A FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

 



Determinam as características do filtrado 

 

CARACTERÍSTICAS DA BARREIRA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 



Endotélio fenestrado 

 

Não permitem passagem de células sanguíneas 

CARACTERÍSTICAS DA BARREIRA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 



Membrana basal: colágeno e proteoglicanos 

Não permite passagem de proteínas plasmáticas 

CARACTERÍSTICAS DA BARREIRA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 



Podócitos e seus 

prolongamentos, pedicelos e fendas de filtração 

CARACTERÍSTICAS DA BARREIRA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 



CARACTERÍSTICAS DA BARREIRA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR 



Presença de glicoproteínas com 

carga negativa na membrana 

basal 

 

 

Efeito sobre pequenos solutos 

não é importante 

 

 

 

Macromoléculas negativas são 

repelidas (proteínas plasmáticas) 

BARREIRA ELÉTRICA 



PRESSÕES DE STARLING NA FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

1. Pressão hidrostática no capilar glomerular: favorece a filtração e é igual a pressão sanguínea 

nos capilares glomerulares 

 

2. Pressão osmótica na cápsula de Bowman: favorece a filtração 

 

3. Pressão hidrostática na cápsula de Bowman: se opõe a filtração 

 

4. Pressão osmótica glomerular: se opõe a filtração 



TFG = kf x [PCG – (PCB + CG)] 

DETERMINANTES 
DA TFG: 

Pressão 
hidrostática do 

capilar (PGC) 

 
Pressão 

hidrostática do 
espaço de 

Bowman (PCB)  
+ 

Pressão 
osmótica 

glomerular 
(CG) 

 UF1  UF2  UF3 
 UF4  UF5  UF6 

Espaço de Bowman 

Pressão efetiva de filtração 

Luz do capilar 

PRESSÕES DE STARLING NA FILTRAÇÃO GLOMERULAR 

Pressão de 

ultrafiltração de 

equilíbrio 



REABSORÇÃO TUBULAR 

 

Movimento de água e solutos filtrados do lúmen dos túbulos de volta para o plasma 

 

 

Algumas substâncias são 100% reabsorvidas (ex. glicose, proteínas) 

 

 

Outras são reabsorvidas de modo a variar sua taxa de excreção para regular sua concentração  no 

plasma  

(ex. Na+, K+) 

 

 

 



REABSORÇÃO TUBULAR 

 



REABSORÇÃO TUBULAR 

INCLUI MECANISMO ATIVOS E 

PASSIVOS DE TRANSPORTE 

 

 

Mecanismos ativos de 

movimentação: 

 

 Transporte ativo primário 

 

  Transporte ativo secundário 

 

 

Forças de movimentação passiva: 

 

 Diferença de concentração 

(difusão simples e facilitada) 

 

  Diferença de potencial elétrico 

 

 Osmose 



ACOPLAMENTO ENTRE A REABSORÇÃO DE ÁGUA E Na+ 



TRANSPORTE MÁXIMO 

Transporte máximo para substâncias que são reabsorvidas ou secretadas por proteínas carreadoras 

ou bombas  

 

Limite devido a saturação de sistemas de transporte  quando a quantidade de soluto excede a 

capacidade das proteínas carreadoras 

 

Carga filtrada > Capacidade de reabsorção 

Glicose: 100% reabsorvida no TCP 

 

Transporte máximo = 375 mg/min 

 

Carga filtrada = TFG x [glicose]plasma 

 

125 mL/min x 100 mg/dL = 125 mg/min  



SECREÇÃO TUBULAR 

Movimento de água e solutos do plasma dos capilares peritubulares ou células dos túbulos renais 

para dentro do lúmen dos néfrons 

 

 

 



EXCREÇÃO 

A intensidade com que as substâncias são excretadas na urina representa a interação entre os 

processos de manipulação do plasma 

 

Excreção = Filtração – Reabsorção  + Secreção 

 

A excreção envolve a eliminação de soluto e água do corpo sob a forma de urina 

 

Taxa de excreção tem efeito direto sobre o volume e a composição do plasma 

 



REFLEXO DE MICÇÃO 

Controle parassimpático 

Controle simpático 

Controle somático 



REFLEXO DE MICÇÃO 

 
↑ Volume da 

bexiga 

  
Expansão da 

parede da bexiga 

 

Ativação de 

receptores de 

estiramento 

 

↓ Atividade 

simpática 

 

 

↑ Atividade 

parassimpática 

 

↓ Atividade 

somática 

Relaxamento 

do esfíncter 

uretral interno 

Contração do 

detrusor 

Relaxamento do 

esfíncter uretral 

externo 

Abertura do 

esfíncter uretral 

interno 

Abertura do 

esfíncter uretral 

externo 

Micção 



 Determina o volume do líquido extracelular, do volume sanguíneo e da pressão 

arterial 

 

 Fundamental para a função das células excitáveis 

formação 

de urina

sede

INGESTÃO 

DE ÁGUA
PERDA DE 

ÁGUA (*)

BALANÇO DA ÁGUA

(*) respiração, suor, urina e fezes

Ingestão 

de sódio 
Excreção 

de sódio 

BALANÇO DE SÓDIO 

BALANÇO DE SÓDIO 



BALANÇO DE SÓDIO 



PROCESSAMENTO DO SÓDIO AO LONGO DO NÉFRON 

Livremente filtrado 

Sofre reabsorção mas não é secretado 

REGULAÇÃO POR REABSORÇÃO 



 Início e meio do túbulo contorcido 

proximal 
 Final do túbulo contorcido proximal 

PROCESSAMENTO DO SÓDIO AO LONGO DO NÉFRON 



 Porção ascendente espessa da Alça de Henle 

Diuréticos de alça: inibem sítio do Cl- 

PROCESSAMENTO DO SÓDIO AO LONGO DO NÉFRON 



Diuréticos tiazídicos: inibem sítio do Cl- 

PROCESSAMENTO DO SÓDIO AO LONGO DO NÉFRON 

 Túbulo contorcido distal 



Diuréticos poupadores de potássio: inibem canal do Na+ 

ou antagonizam aldosterona 

PROCESSAMENTO DO SÓDIO AO LONGO DO NÉFRON 

 Ducto coletor 



 

Fator determinante do volume do líquido extracelular é a massa corporal de 

Na+ 

 

 

 

PARÂMETRO QUE REGULA BALANÇO DE SÓDIO É A VOLEMIA 

 

 

 Barorreflexo (sistema autonômico simpático) 

 

  Sistemas Antinatriurético (Ang II) e Natriurético (ANP) 

 

 

 

SÓDIO EXCRETADO = SÓDIO FILTRADO – SÓDIO REABSORVIDO 

REGULAÇÃO DO BALANÇO DE SÓDIO 



A expansão ou retração do volume do líquido extracelular 

sinaliza ao rim que aumente ou diminua a taxa de excreção de 

sódio 

REGULAÇÃO DO BALANÇO DE SÓDIO 



 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 

Alteração da REABSORÇÃO 

de água pelos rins 

BALANÇO HÍDRICO 



 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) 

Presença de ADH Ausência de ADH 

PROCESSAMENTO DE ÁGUA AO LONGO DO NÉFRON 



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 



REGULAÇÃO DO BALANÇO DE ÁGUA 



1. Qual a principal função dos rins? 

2. Os néfrons são a unidade funcional dos rins. Descreva sua estrutura. 

3. Relacione a circulação renal com os néfrons. 

4. O fluxo sanguíneo renal é relativamente alto. Diferencie fluxo sanguíneo renal de fluxo 

plasmático renal.  

5. Explique os mecanismos de manipulação do filtrado tubular. Qual deles predomina nos 

rins? 

6. Descreva as características de cada componente da barreira de filtração glomerular. 

7.Determine a principal pressão de Starling envolvida no processo de filtração no 

glomérulo. 

8. Explique cada um dos mecanismos renais de manipulação do plasma. 

9. Quais princípios determinam a reabsorção tubular? 

10. Porque a reabsorção de água está acoplada a reabsorção de sódio? 

11. Explique o que representa o transporte máximo tubular usando como exemplo a 

glicose. 

12. Esclareça a equação que estabelece a excreção. 

13. Qual a importância fisiológica da manutenção do balanço de sódio? 

14. Como o sódio é processado ao longo do néfron? 

15. Como a aldosterona interfere na reabsorção de sódio? 

16. Como agem os diuréticos de alça, tiazídicos e poupadores de potássio? 

17. Qual a importância do balanço de água pelos rins? 

18. Qual a ação do ADH nos néfrons? Como sua secreção é estimulada? 

19.Explique como a presença ou não do ADH interfere na produção de urina hipósmótica 

ou hiperosmótica. 

 

QUESTÕES DE REVISÃO 


