
Sistema	Renal	

Patricia	Coltri	
coltri@usp.br	



Nesta	aula:	

•  Funções	do	sistema	renal	
•  Rins	–	ureteres	–	bexiga	-	uretra	
•  Histologia		
•  Metabolismo		

	
	





•  Eliminação	de	metabólitos	da	corrente	sanguínea	
•  Controle	da	concentração	de	fluidos	e	eletrólitos	
•  Recuperação	de	pequenas	moléculas:	manutenção	
da	homeostase		

Funções	

Filtração	-	Excreção	-	Reabsorção	



Funções	

•  Secreção	endócrina:	
–  Renina		-	regulação	da	pressão	sanguínea	
–  EritropoieJna	–	produção	de	hemácias	na	medula	óssea	
– Metabolismo	do	cálcio	–	aJva	1,25-hidroxicolecalciferol	
(derivado	de	vit.	D)	



• Todo	sangue	é	filtrado	a	cada	
4-5	min	

• Ultrafiltrado	é	produzido	a	
125	mL/min	

• 124	mL/min	são	reabsorvidos	

• Produção	de	180L/dia	de	
ultrafiltrado	e	de	1,5	L/dia	
urina	
	

Rins	



• Cápsula:		
	-tecido	conjunJvo	denso	

• Zona	corJcal	

• Zona	medular	

• Hilo	
(vasos	sanguíneos,	nervo,	ureteres)	

	-tecido	adiposo	
	-cálices:	pélvis	renal	

	
	
	
	

Rim	



• 	Lobo	renal:	1	pirâmide	e	o	
tecido	corJcal	ao	redor	

• Lóbulo	renal:	1	raio	medular	
e	o	tecido	corJcal	ao	redor,	
delimitado	por	artérias	
interlobulares	
	

Rim	



• 	Zona	medular	
	
-	10-18	pirâmides	medulares	
(Malpighi)	
	
-	Base	de	cada	pirâmide:	raios	
medulares	que	penetram	a	
região	corJcal	
	
	

Rim	



Rim	



Rim	

LV 194/195 



Circulação	sanguínea	



Circulação	sanguínea	



Sistema	Porta	Arterial	



Circulação	sanguínea	



Túbulo	urinífero	

Pirâmide	–	raios	medulares	–	
túbulo	urinífero	
	
-1,3	milhões	em	cada	rim	
	
- 2	porções:	néfron	e	túbulo	
coletor	

- ConjunJvo	frouxo	
- Vasos	sanguíneos/linfáJcos	
- nervos	



Túbulo	urinífero	

Néfron:	
	
- Corpúsculo	renal	(Malpighi)	
- Túbulo	contorcido	proximal	
- Alça	de	Henle:	delgada	e	espessa	
- Túbulo	contorcido	distal	

Túbulo	coletor	
	
-ductos	coletores	



Corpúsculo	renal		(Malpighi)	

Arteríola 
aferente 

Cápsula de 
Bowman 

Polo vascular 

Polo urinário 

Arteríola 
eferente 

Túbulo 
contorcido 
proximal 



Corpúsculo	renal		(Malpighi)	

• 	200	um	de	diâmetro	
• 	Tufo	de	capilares	envolvidos	pela	cápsula	de	Bowman	
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Células mesangiais 

Podócitos 

Polo vascular 

Polo urinário 





Corpúsculo	renal	

Cápsula	de	Bowman:	2	folhetos	

- Folheto	externo/	parietal:	
- 	Epitélio	simples	pavimentoso	
- 	Lâmina	basal	com	fibras	reJculares	

- Folheto	interno/	visceral:		
modificação	durante	o	desenvolvimento	

- 	Capilares	glomerulares	
- 	Podócitos	
- 	Células	mesangiais	



Espaço	de	Bowman	ou	espaço	capsular:	ultrafiltrado	do	plasma	(urina	inicial)	

Corpúsculo	renal	



Capilar	glomerular	e	folheto	
visceral	(podócitos)	
	
- capilares:	fenestrados	
	
-podócitos:	prolongamentos	
primários	e	secundários,	que	
envolvem	o	capilar	
	

Corpúsculo	renal	



Podócitos:	
	
- 	AcJna;	tem	mobilidade	
- 	Presos	à	membrana	basal	
por	integrinas	
- Entre	os	prolongamentos:	
fendas	de	filtração	

	
	

Corpúsculo	renal	



Podócitos	



Podócitos	



Barreira	de	filtração	
• Membrana	basal	dos	podócitos	e	
das	células	endoteliais:	barreira	de	
filtração	glomerular	

• 215-430	nm	de	espessura	
	
• 3	camadas:	
-lâmina	rara	interna	(fibronecJna)	
-lâmina	densa	(colágeno	Jpo	IV	e	
laminina)	
-lâmina	rara	externa	(fibronecJna)	
	
• filtrado	glomerular:		
cloreto,	glicose,	uréia	e	fosfato	
(~plasma);	proteínas	até	70	kDa	
(albumina)	
	





Barreira	de	filtração	

GlomerulopaJas	imunomediadas	(por	ex.	associadas	a	diabetes	e	doenças	
autoimunes)	–	membrana	basal	espessada	e	com	depósitos	densos	



Células	mesangiais	

• 	Pericitos	especializados:	caracterísJcas	de	células	musculares	lisas	e	
macrófagos	
• 	Espaço	entre	capilares,	comparJlhando	a	mesma	membrana	basal	
• 	Parede	dos	capilares	glomerulares,	entre	células	endoteliais	e	membrana	
basal	



• Contráteis	
• Receptores	para	angiotensina	II	
(reduz	fluxo	sanguíneo	glomerular)	
• Receptores	para	fator	natriuréJco	
(vasodilatador)	
• Suporte	estrutural	
• Síntese	de	MEC	
• Fagocitose	e	digestão	e	
substâncias	normais	e	patológicas	
• Produção	de	endotelinas	e	
prostaglandinas		

Células	mesangiais	



Células mesangiais 
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Glomerulonefrites	
Patologias	do	corpúsculo	renal	

Glomerulonefrite	difusa	
proliferaJva	aguda	

Glomerulonefrite	rapidamente	
progressiva	(em	crescente)	

Proliferação 
células 
endoteliais, 
invasão por 
neutrófilos 

Massa celular 
formada por 
células do 
folheto parietal 



Polo	urinário	

- Folheto	parietal	da	cápsula	
se	conJnua	com	o	epitélio:	
cúbico	ou	colunar	baixo	

- Túbulo	contorcido	proximal	



Polo	urinário	
Túbulo	contorcido	proximal:	
	
-permeável	a	água	
	
-células	cubóides	volumosas	
	
-microvilos	na	superocie	apical	
–	orla	em	escova	
	
-canalículos	que	partem	dos	
microvilos:	aumentam	
absorção	de	macromoléculas	
	
-mitocôndrias	na	parte	basal	
(acidofilia)	
	
-prolongamentos	laterais	
	
	

Célula	
transportadora	de	

íons	



Túbulo	contorcido	proximal	



LV 194/195 



Alça	de	Henle	
- Estrutura	em	forma	de	U	
	
-néfrons	justamedulares:	retenção	de	
água	na	medula	renal	
	
-urina	hipertônica,	preservando	água	
para	o	organismo	
	
-delgado	descendente:	permeável	a	
água	
-ascendente:	impermeável	a	água	
-segmento	ascendente	espesso:	saída	
do	NaCl	–	concentração	da	urina	



Alça	de	Henle	

Parte	medular	externa	
Porções	delgadas	da	alça	de	Henle	



Alça	de	Henle	

Transição	corJcomedular	
Porções	espessas	da	alça	de	Henle	



Túbulo	contorcido	distal	

• Epitélio	cúbico	simples	
	
• Impermeável	à	água:	reabsorção	de	
NaCl	(mecanismo	simporte)	
	
• Microvilos	curtos	e	mitocôndrias	
basais	



Túbulo	contorcido	distal	

	
• Assim	como	o	TCP,	situam-se	na	
região	corJcal	

• Células	do	TCP	vs.	TCD:		
-	céls	TCD	são	menores,	não	tem	
orla	em	escova	e	menos	
acidófilas	

	
• 	Região	próxima	do	corpúsculo	renal:	
macula	densa		



Túbulo	contorcido	proximal	e	distal	



- Segmento	escuro:	proximidade	
dos	núcleos	

- Células	sensíveis	ao	conteúdo	
iônico	e	volume	de	água	no	
fluido	tubular	

- Moléculas	sinalizadoras	para	
liberação	de	renina	

Mácula	densa	



Aparelho	justaglomerular	

Composição		
	
• células	das	arteríolas	aferentes	
modificadas:	células	justaglomerulares	
–	secreção	de	renina	

• Macula	densa	

• Células	mesangiais	extraglomerulares	



Funções	
	
• Feedback	túbulo-glomerular	

• Sensível	à	pressão	sanguínea	e	[NaCl]	

• Regulação	do	fluxo	sanguíneo	renal	e	
da	filtração	

Aparelho	justaglomerular	



Aparelho	justaglomerular	



Aparelho	justaglomerular	



Aumento 
P.A. 

Diminuição 
da  P. A. 

Retenção de 
sal 



Túbulos	e	ductos	coletores	
Urina:		
túbulo	contorcido	distal	à	túbulo	
coletor	à	ductos	coletores	

-túbulos	coletores	mais	delgados:	
epitélio	cúbico	(cerca	de	40	um	de	
diâmetro)	
	
-à	medida	que	se	fundem:	céls	mais	
altas	–	cilíndricas	(cerca	de	200	um	de	
diâmetro)	
	
	



Túbulos	e	ductos	coletores	

-	células	com	citoplasma	
fracamente	corado	
-	pobres	em	organelas	



•  Pequena	quanJdade	de	tecido	conjunJvo	fibroelásJco	
•  85%	da	produção	de	eritropoieJna	–	lesão	nos	rins	pode	levar	à	

anemia!	

Instersucio	renal	





Ureter	

-epitélio	de	transição	
-tecido	conjunJvo	vascularizado	
-músculo	liso	
-camada	externa	de	tecido	conjunJvo	



Ureter	

Parede	gradualmente	mais	espessa	no	senJdo	da	bexiga	



Bexiga	

LV 159/525 





Bexiga	

• Epitélio	de	transição	pode	se	distender	e	parecer	
epitélio	pavimentoso	estraJficado,	quando	a	bexiga	está	
cheia	

• Placas	apicais:	domínio	apical	capaz	de	ajustar-se	a	
mudanças	na	área	superficial	

placas	

Tecido	conjunJvo	
fibroelásJco	



Bexiga	

Epitélio	de	transição:	permite	distensão	da	bexiga		



•  Rim	tem	funções	de	eliminação	de	metabólitos,	controle	de	
concentração	dos	fluidos	e	recuperação	de	pequenas	
moléculas	

•  Renina,	eritropoieJna,	vitD	
•  Rim:	região	corJcal	e	medular	
•  Túbulo	urinífero:	néfron	e	ducto	coletor	
•  Corpúsculo	renal	(Malpighi):	tufo	de	capilares	envolvidos	pela	

cápsula	de	Bowman	
•  Alça	de	Henle:	retenção	de	água	–	urina	hipertônica	
•  Aparelho	justaglomerular:	células	modificadas,	secreção	de	

renina	
•  Bexiga	e	vias	urinárias:	parede	gradualmente	mais	espessa	

Resumo	



Para	saber	mais	

•  Junqueira	&	Carneiro	–	Histologia	Básica	
•  Ross	&	Pawlina	–	Histologia	texto	e	atlas	
•  Kierszenbaum	–	Histologia	e	Biologia	Celular	
•  hyp://www.icb.usp.br/mol	
•  hyp://histology.med.umich.edu/schedule/medical	
	

	



•  LV	194	–	rim	
•  LV	195	–	rim	
•  LV	159	–	bexiga	
•  LV	525	–	bexiga-ureter	

Aula	práJca	


