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Excretas: resíduos das atividades 
metabólicas

Os resíduos das reações químicas que ocorrem no
interior das células podem ser eliminados:

 pelo sistema respiratório (ar expirado);

pela pele (suor); pela pele (suor);

 PELO SISTEMA URINÁRIO (URINA). – que
iremos estudar agora!
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Função básica do
sistema urinário humano

Filtrar e eliminar substâncias indesejáveis do
nosso organismo.
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Órgãos componentes:

2 Rins, 2 Ureteres, 1 Bexiga urinária e 1 Uretra.
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Rins
 Possuímos dois rins.

 São de cor vermelho-escuro.

 Formato de feijão.

 Medem aproximadamente 10 centímetros de
comprimento.

 Medem aproximadamente 10 centímetros de
comprimento.

 Localizados na cavidade abdominal, ao lado da coluna
vertebral, e possuem duas margens: uma côncava ou
interna e outra convexa ou externa.

 O rim direito quase sempre é menor e está situado
um pouco abaixo do rim esquerdo.



 Borda interna ou côncava:
possui o HILO RENAL (5):

a) por onde entra a artéria
renal, que leva ao rim
sangue oxigenado;

b) por onde sai a veia renal,
que retira o sangue não
oxigenado do rim, levando-o
para a veia cava inferior;

c) Por onde também sai o
ureter.

 Borda externa ou convexa.

 Parte superior: SUPRA
RENAL (glândula com

diversas funções).



Rins: os “purificadores” do sangue

 Os rins filtram o sangue e removem as toxinas
ou substâncias que estão em excesso no
organismo.

EXEMPLO: Os aminoácidos (moléculas queEXEMPLO: Os aminoácidos (moléculas que
formam as proteínas), podem ser usados como
forma de obtenção de energia ou transformados
em outras substâncias. Nesse caso, é produzida
no fígado uma substância tóxica, a ureia, que é
excretada pela urina.



O sangue que chega aos rins pela artéria renal e, 
depois de ser filtrado sai pela veia renal.

A urina formada em cada rim é lançada em cavidades, 
os cálices renais, que se fundem em uma cavidade 
maior, a pelve renal.

Da pelve a urina segue para os ureteres.



Vias urinárias

Compreendem as vias 

urinárias: os ureteres, a 

bexiga urinária e a uretra. 



Ureteres

 São dois tubos musculares compridos e finos com
função de:

a)coletar a urina formada nos rins

b) transportá-la até a bexiga urinária.b) transportá-la até a bexiga urinária.



Bexiga urinária
 É uma bolsa muscular onde desembocam os
ureteres. Localiza-se na cavidade pélvica.

Função: Armazenar a urina (a bexiga urinária
reserva, em média, de 200 a 300 mililitros dereserva, em média, de 200 a 300 mililitros de
urina – mas pode conter, se necessário, até 800
mililitros).



Trígono da Bexiga 
 Quando a bexiga está cheia, sua superfície interna fica lisa.
Uma área triangular na superfície posterior da bexiga não exibe
rugas. Esta área é chamada trígono da bexiga e é sempre lisa.
Este trígono é limitado por três vértices: os pontos de entrada
dos dois ureteres e o ponto de saída da uretra. O trígono é
importante clinicamente, pois as infecções tendem a persistir
nessa área.nessa área.



Bexiga urinária



Relação: Bexiga X Útero



Relação: Bexiga X Próstata



Vocês sabiam que uma pessoa adulta chega a 
eliminar cerca de 1,5 litro de urina por dia?





Uretra
 É o tubo muscular que conduz a urina da bexiga
urinária ao meio externo.

 A uretra feminina só conduz urina.

 A uretra masculina conduz urina e esperma. A uretra masculina conduz urina e esperma.



Estrutura dos rins



Estrutura do nefro



Formação da urina passo a passo
 A urina se forma nos nefros
basicamente em duas etapas: a
filtração e a reabsorção.

 Internamente, cada rim
contém 1 milhão de nefros.

 Cada nefro apresenta duas

a) Cápsula Glomerular

 Cada nefro apresenta duas
partes principais:

a) Cápsula glomerular

b)Túbulos renais: Túbulo
contorcido proximal, Alça néfrica,
Túbulo contorcido distal.

b) Túbulos renais



 No interior da cápsula glomerular penetra
uma arteríola (ramificação da artéria renal) que
se ramifica, formando um emaranhado de
capilares chamado glomérulo renal.

 Ao passar pelos capilares do glomérulo o
sangue encontra-se sob alta pressão, isso força asangue encontra-se sob alta pressão, isso força a
saída de líquido e pequenas moléculas para
cápsula glomerular ( = cápsula renal), esse
líquido chama-se FILTRADO ou urina inicial e é
composto por: água, ureia, glicose, aminoácidos
e sais minerais.



Formação do filtrado

As proteínas e os glóbulos do
sangue, por serem grandes
demais, NÃO saem do
glomérulo.

Água, ureia, glicose,
aminoácidos e sais minerais
saem do glomérulo e passam
para a cápsula glomerular.





 O filtrado glomerular coletado pela cápsula
glomerular ( = cápsula renal) percorre o túbulo néfrico,
onde grande parte da água e substâncias úteis ao
organismo são REABSORVIDAS e lançadas de volta ao
sangue que circula na rede de capilares (vasos muito
finos) que envolvem cada néfron.



Em condições normais, praticamente toda a glicose,
todos os aminoácidos, todas as vitaminas e grande parte
da água e dos sais minerais presentes no filtrado
glomerular são reabsorvidos e retornam ao sangue.

 No caso de alguma dessas substâncias estar em No caso de alguma dessas substâncias estar em
concentração muito elevada, ela não é totalmente
absorvida e parte do excesso é excretada na urina.

 É o que acontece, por exemplo, em pessoas portadoras
da DIABETES MIELITO, em que parte da glicose em alta
concentração é eliminada na urina.



 A ureia NÃO é reabsorvida!

 As substâncias tóxicas ou residuais, como a ureia,
o ácido úrico, o excesso de sais minerais e um
pouco de água permanecem nos túbulos renais,
formando a urina.

 A principal excreta humana é a ureia (forma-se
principalmente no fígado, sendo filtrada pelos rins
e eliminada na urina ou pelo suor).





Quando bebemos muito líquido...

 Quando bebemos muito líquido, os rins
reabsorvem uma porção menor de água em relação
aos sais minerais, e passamos a urinar mais. Se
bebermos pouco líquido, vai acontecer o contrário.



Hormônios
 A reabsorção de água e de sais minerais pelos rins é
controlada por hormônios.

Um desses hormônios é o HORMÔNIO
ANTIDIURÉTICO, lançado no sangue pela glândula
hipófise.hipófise.



Hormônios continuação

 Quando suamos muito e não repomos logo a
quantidade de água perdida, esse hormônio
entra em ação, facilitando a reabsorção de
água. Com isso, perdemos MENOS ÁGUA na
urina, o que compensa a perda pelo suor.urina, o que compensa a perda pelo suor.



 Algumas bebidas têm ação diurética, isso é,
aumentam o volume de água eliminado na
urina. É o caso da cafeína, encontrada em cafés,
chás e refrigerantes.

 O álcool também é diurético e inibe o
hormônio antidiurético. Com isso a reabsorção
de água diminui e o volume de urina aumenta.de água diminui e o volume de urina aumenta.



 Medicamentos que possuem efeito diurético
são indicados pelos médicos para pessoas com
retenção de água causada por problemas
cardiovasculares e renais, entre outros.

Obs: O edema é um acúmulo anormal de líquidos no interstício (espaço
localizado entre os vasos e as células dos tecidos). Os principais mecanismos
causadores do edema são o aumento da pressão dentro dos vasos (pressão
hidrostática) e a diminuição da concentração de proteínas no sangue (pressão
oncótica). Ambos facilitam a passagem de líquidos dos vasos para o espaço
intersticial.



Problemas do Sistema Urinário

 Cistite: infecção urinária da bexiga, geralmente causada por
bactérias.

Sintomas possíveis: dor na parte inferior do abdômen,
ardência ao urinar, urinar com frequência, cheiro forte na urina,
pode também aparecer sangue na urina.pode também aparecer sangue na urina.

Prevenção: Beber muita água e sucos, especialmente os sucos
que ajudem a manter a acidez adequada da urina; limpar a
vagina começando de cima para baixo, nunca em direção a
uretra; não usar desodorante ou sabão antibactericida na vagina,
pois matam a flora normal e favorecem a colonização
por bactérias patogênicas resistentes.

Tratamento: Antibióticos.



Problemas do Sistema Urinário
A pielonefrite é uma infecção do trato urinário ascendente que atingiu a
"pielo" (pelve) do rim. Afeta quase todas as estruturas do rim. Só
o glomérulo é exceção, pelo menos até uma fase avançada. É quase sempre
causada por bactérias e só raramente por vírus (tipo Polioma)
ou fungos como Candida albicans.

Sintomas possíveis: O início é abrupto, com dor na micção e maiorSintomas possíveis: O início é abrupto, com dor na micção e maior
frequência e urgência, inclusivamente acordando o doente à noite. Como em
qualquer infecção, há febre, suores, mal-estar.

 Tratamento: A resolução inicia-se após alguns dias de terapia
com antibióticos. Infrequentemente, e principalmente em indivíduos
debilitados ou diabéticos podem ocorrer complicações. Estas incluem
a Bacteremia, multiplicação bacteriana no sangue grave, frequentemente
pode ser mortal, ou a necrose da pelve renal, com insuficiência renalcrônica,
podendo levar a morte.



Problemas do Sistema Urinário
 Cálculo renal, popularmente denominado pedra no rim, é uma massa ou agregado cristalino sólido
que se forma nos rins a partir de sais minerais presentes na urina.

Os cálculos do sistema urinário são geralmente classificados em função da sua localização nos
rins, ureter, uretra ou bexiga, ou em função da sua composição química (constituídos por cálcio, ácido
úrico ou outros minerais). Cerca de 80% dos cálculos renais ocorrem em homens.

 Os cálculos renais são geralmente expelidos do corpo através da corrente urinária. A maior parte dos
cálculos forma-se e deixa o corpo sem manifestar quaisquer sintomas. No entanto, quando um cálculo
atinge uma dimensão considerável, geralmente superior a 3 mm, pode provocar obstrução da uretra, que
pode ser parcial ou total. Esta obstrução causa distensão e dilatação da pelve e dos cálicespode ser parcial ou total. Esta obstrução causa distensão e dilatação da pelve e dos cálices
renais e espasmo da uretra).

 Estes fatores provocam dores, sentidas de forma mais intensa na região lombar entre as costelas e
a anca, na parte inferior do abdômen ou na virilha – uma condição denominada cólica renal. As cólicas
renais podem estar associadas a náuseas, vômitos, febre (raro), sangue ou pus na urina ou ainda dor ao
urinar. As cólicas renais geralmente manifestam-se em episódios com duração de 20 a 60 minutos,
começando na parte lateral da região lombar ou na parte inferior das costas, e muitas vezes alargando-
se para a virilha ou para os órgãos genitais.

 O diagnóstico de um cálculo renal é realizado mediante a informação obtida a partir do historico
clínico, de exames físicos, de análises à urina, exames de imagem (radiografia,ecografia, tomografia),
podendo ainda ser complementado por análises de sangue.



Hemodiálise

 A hemodiálise é um tratamento que consiste na remoção do
líquido e substâncias tóxicas do sangue, como se fosse um rim
artificial. É o processo de filtragem de substâncias indesejáveis
do sangue como ureia.

A hemodiálise é uma terapia de substituição renal realizada
em pacientes portadores de insuficiência renal crônica ou aguda,
já que nesses casos o organismo não consegue eliminar tais
substâncias devido à falência dos mecanismos excretores renais.





Vídeo legendado

• http://www.youtube.com/watch?v=EL3_Oqqg
gDs&feature=related
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