
SISTEMA EXCRETOR HUMANO

FISIOLOGIA ANIMAL



1. Manutenção de um meio interno constante =
homeostase.

2. O sistema urinário elimina substâncias em excesso.
3. As principais excretas são ácido úrico, ureia e

amônia.
1. A amônia é altamente tóxica e muito solúvel em água.
2. A ureia é menos tóxica e menos solúvel em água que a

amônia.
3. O ácido úrico é atóxico e insolúvel em água, sendo

produzido por animais que precisam economizar água

4. ATENÇÃO! A eliminação de restos de comida pelas
fezes não é considerada excreção.

5. Na espécie humana, a principal excreta nitrogenada
é a ureia.
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Fisiologia do sistema urinário



Regulação da função renal - Controle hormonal

1. O principal é o hormônio ADH (antidiurético) ou vasopressina.
2. Produzido no HIPOTÁLAMO e armazenado na HIPÓFISE.

EXEMPLOS:

a) Em dias quentes, quando se perde muita água = ↑(ADH).

b) Quando a pressão osmótica do sangue aumenta (diminuição de 
água) - A urina ↓ e se torna mais concentrada, portanto, mais 
escura.

c) Quando se bebe muita água e a pressão osmótica do sangue cai. 
A produção de ADH fica inibida.

O álcool, inibe o ADH, aumentando a produção de urina.



Principais distúrbios do sistema urinário

• Causas dos distúrbios renais:
 Infecções

 Envenenamento por substâncias químicas 

(como o mercúrio)

 Lesões

 Tumores

 Formação de “pedras” (cálculos renais)

 Paralisia

 Problemas cardiovasculares

 Glomerulonefrite: doença autoimune



• Rim artificial
Hemodiálise: filtragem artificial do sangue

 Sistema cardiovascular é conectado à máquina
de hemodiálise.

 O sangue passa a circular por tubos de paredes
semipermeáveis, mergulhados em uma solução que
tem substâncias presentes no plasma sanguíneo.

 Excreções difundem-se através dos finíssimos poros das
membranas semipermeáveis, abandonando o sangue.

Transplante renal

 Substituição de um dos rins do paciente por um rim sadio

 Para evitar a rejeição é necessário compatibilidade entre
os sistemas imunitários do doador e do receptor.



A ALDOSTERONA, produzido pelas glândulas suprarrenais, aumenta a

reabsorção de sódio quando ele diminui no sangue, o que faz aumentar a
reabsorção de água por osmose.
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