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FUNÇÃO RENAL

P R O F .  I G O R  D I A S

S I S T E M A  U R I N Á R I O

ASPECTOS ANATÔMICOS
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ASPECTOS

•O Sistema renal é formado por dois órgãos 

denominados de rins.

•Realizam a maior parte das funções de excreção.

• Filtrando o sangue e recolhendo deste os 

resíduos metabólicos. 

DI DIO, 1999; GARDNER, 1998; MOORE, 2007

RIM
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FUNÇÃO RENAL

FUNÇÕES DOS RINS

• Manutenção do equilíbrio

hídrico: função pela quais os

rins mantem constante a

quantidade de água do

organismo.
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FUNÇÕES DOS RINS

• Manutenção do

equilíbrio eletrolítico:

papel mantido dentro de

uma faixa estreita de

normalidade a

concentração de diversos

eletrólitos.

MANUTENÇÃO

• Junto com os pulmões, os rins são responsáveis pela manutenção

do pH do liquido extracelular dentro de valores muito estreitos

(7,35 a 7,45).
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FUNÇÕES DOS RINS

• Excreção de catabo ́litos: é a função mais elementar dos rins sendo responsável pela

eliminação de uma serie de substancias resultantes do catabolismo orgânicos de

proteínas,

lipídios e carboidratos.

– Ureia

– Ácido úrico

– Cloreto de sódio

– Amônia (Peixes)

• Função reguladora hormonal: os rins secretam diversas substancias que agem como

hormônios reguladores do funcionamento do organismo.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS

• O rim desenvolve um papel exócrino, que é em si a formação

de urina, ora mais, ora menos diluída.

• Também desenvolve suas funções endócrinas, através de

células secretoras especificas.

• Função homeostática do meio interno, sendo a função

principal do rim, é a efetuada pela formação de urina.

AIRES, 1999; DOUGLAS, 2002 A, B, C; GUYTON, 2002; DELAMARCHE, 2006



23/11/2017

6

• Unidade morfofuncional básica do rim é o nefron.

• Inicia pela capsula de Bowman, na qual existem duas laminas ou

membranas, uma parietal mais externa e outra interna da qual esta ́

separada por um espaço capsular, onde se acumula o filtrado

glomerular.

• Isto não significa que todos são funcionantes

– Variando justamente de acordo com a ritmicidade da função renal

– Existindo nefron ativos e de repouso

– Serão utilizados em uma situação de sobrecarga renal.

• Cada rim possui cerca de 1 milhão de néfrons.

(NETTER, 1973; AIRES, 1999; DOUGLAS, 2002 A, B, C; GUYTON, 2002; DELAMARCHE, 2006). 

ASPECTOS FISIOLÓGICOS

FUNÇÃO GLOMERULAR

• 180L de sangue por dia.

• 1,2 a 1,8 L de urina.

• 99% reabsorvido

• As principais excretas da urina 

humana são: a uréia, o cloreto 

de sódio e o ácido úrico.
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FUNÇÃO GLOMERULAR

FUNÇÃO GLOMERULAR
Néfrons Corticais e Néfrons Justamedulares



23/11/2017

8

FUNÇÃO GLOMERULAR

FUNÇÃO GLOMERULAR
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FUNÇÃO GLOMERULAR

• Reabsorção

FUNÇÃO GLOMERULAR
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RESUMINDO

PROBLEMAS RENAIS

• Quando ha ́ insuficiência renal, a perda destas funções desencadeia 
sérios problemas para o paciente. 

– Fadiga e problemas para dormir;

– Perda de apetite;

– Inchaço na face, pulsos, tornozelos ou abdômen;

– Dor na região lombar e próximo aos rins;

– Alteração no volume e frequência urinária;

• Na maioria das vezes, ha ́ tempo de ocorrerem adaptações 
sistemáticas pelo tecido renal ainda não lesado.

AIRES, 1999; DOUGLAS, 2001/2002 A, B, C; GUYTON, 2002 
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INSUFICIÊNCIA RENAL

• Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9ZEuL7PkntQ

CONSTITUINTES DA URINA
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HEMODIÁLISE

• Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ez1nt4U1RDc

PEDRA NO RIM
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DIURÉTICO

BEBA ÁGUA!


