
Compreender a importância da 
função excretora na regulação 

do organismo humano



Metabolismo celular

Síntese de moléculas orgânicas complexas a partir de moléculas simples 

– ANABOLISMO

Degradação de moléculas orgânicas complexas, obtendo-se  moléculas simples 

– CATABOLISMO

Por exemplo?

A síntese de proteínas a

partir de aminoácidos.

Por exemplo?

A degradação da glicose

nas células.

O que resulta das várias reações que constituem o metabolismo celular?

EXCREÇÕES



Excreções resultantes do metabolismo celular
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Sistema urinário

Rins

Vias urinárias

• Ureteres
• Bexiga
• Uretra

Tem como função eliminar resíduos

metabólicos e manter em equilíbrio a

quantidade de água e a concentração de

determinadas substâncias, tais como os

sais minerais existentes no meio interno.

Órgãos onde é produzida a urina.

Órgãos que recolhem a urina,

armazenam-na temporariamente e

conduzem-na até ao exterior do organismo



• Órgãos duplos, de cor vermelha a 

acastanhada, envolvidos por uma 

membrana, a cápsula renal.

• Encontram-se presos à parede posterior 

da cavidade abdominal. 

Rins

• Canais que transportam a urina 

produzida pelos rins até à bexiga.

Ureteres

• Órgão de paredes elásticas, onde a 

urina é armazenada temporariamente 

até ser expelida para o exterior por um 

outro canal, a uretra. 

Bexiga

Ureter

Hilo



Bebidas

Alimentos

Sudorese

Respiração

Urina

Fezes



camada mais externa que se segue 

à cápsula renal. Apresenta um 

aspeto granuloso.

Camada interna de aspeto estriado 

onde se observa grande parte das 

pirâmides de Malpighi.

Cavidade situado no interior do rim, 

para onde é enviada a urina.
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Nefrónio

Corpúsculo 
de Malpighi

Parte tubular 
renal

Onde ocorre a 
filtração do 

sangue 

Onde ocorre a 
reabsorção de 

certas 
substâncias 
filtradas no 

corpúsculo de 
Malpighi e a 
secreção de 

outras que vão 
ser eliminadas na 

urina. 
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Filtração glomerular

• Água, sais minerais e outras

substâncias azotadas

abandonam o sangue e passam

para a cápsula de Bowman,

formando o filtrado glomerular.

• Devido às suas grandes

dimensões, os elementos

figurados do sangue e as

macromoléculas (proteínas e

lípidos complexos) não

abandonam o sangue que se

desloca do glomérulo de Malpighi

pela arteríola eferente.

• O filtrado glomerular prossegue

para o tubo contornado proximal.



Reabsorção

• O filtrado glomerular atravessa a

ansa de Henle e os tubos

contornados proximal e distal,

alterando a sua composição,

uma vez que vai ocorrendo a

reabsorção de substâncias para

o sangue.

• São reabsorvidos componentes

como a água, alguns nutrientes

por exemplo, glicose,

aminoácidos e sais minerais

essenciais.



Será que a formação da urina termina com a reabsorção?

Substâncias
Concentração no 

plasma (g/l)

Concentração no 

filtrado glomerular (g/l)

Concentração na urina 

(g/l)

Água 910 910 950

Proteínas 69 0 0

Lípidos 5 0 0

Aminoácidos 0,5 0,5 0

Glicose 1 1 0

Ureia 0,3 0,3 20

Ácido úrico 0,03 0,03 0,6

Cloreto de Sódio 7 7 10

Potássio 0,15 0,15 1,5

Creatinina 0 0 1

Como se pode comparar a concentração das diversas substâncias no plasma e no filtrado 

glomerular? A que se devem essas diferenças?E quanto às diferenças entre o filtrado glomerular e a urina?

Formação da urina



Secreção

• Ao longo do nefrónio há a

secreção de substâncias dos

capilares sanguíneos para o

nefrónio que vão fazer parte da

urina, como é o caso do ácido

úrico, da creatinina, de iões H+

(iões hidrogénio) e K+ (iões

potássio), da amónia, de

resíduos de medicamentos, entre

outros.

• A urina passa, posteriormente,

para o tubo coletor, depois para

o bacinete e para o uréter.





• A urina é constituída por:

o água, 

o sais minerais

o compostos de nitrogénio, 

tais como a ureia e o ácido 

úrico. 

• A urina é armazenada na

bexiga e, posteriormente,

libertada para o exterior através

da uretra.



• A formação da urina
é influenciada por diversos
fatores.

• Por exemplo, quando
o organismo perde uma
elevada quantidade de água
por transpiração, a
quantidade de urina
produzida diminui, para
que não ocorra desidratação.



• Quando é ingerido um grande volume
de água, é necessário eliminar o
excesso: nesta situação, o rim produz
um grande volume de urina diluída.

• A formação da urina é influenciada por
diversos fatores: transpiração, ingestão
excessiva de líquidos, ansiedade,
hemorragia e medicamentos.

• A urina pode ser diluída ou muito
concentrada e ser produzida em
grandes ou pequenas quantidades,
dependendo das condições a que
o organismo está exposto.



Fatores extrínsecos

• Temperatura - temperaturas

elevadas levam a que haja

uma maior transpiração, o

que conduz a uma menor

produção de urina.

• Alimentação - alguns tipos

de alimentos leva a que a

urina seja mais abundante,

tais como alcachofra,

espargos, aipo, maçã, pera,

uvas e melancia.

Fatores intrínsecos

• Idade – o aumento da idade

provoca a flacidez dos

músculos da bexiga o que

obriga a eliminar a urina com

mais frequência.

• Doenças do sistema

urinário – patologias, como

infeções urinárias, podem

influenciar a formação da

urina.
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Consideram-se os pelos, as 

unhas, as glândulas sebáceas 

e as glândulas sudoríparas

estruturas anexas da pele.



Camada que está em contacto com o meio.

Na parte exterior é constituída por células

resistentes, mortas. Na base da epiderme

existe a camada epidérmica basal onde

existe uma rápida divisão celular que permite

renovar esta camada. Possui melanócitos que

dão cor à pele e protegem dos raios

ultravioleta. Não possui vasos sanguíneos.

Camada abaixo da epiderme. Contém vasos

sanguíneos, glândulas sebáceas e

sudoríparas. Nesta camada formam-se os

folículos pilosos. Aqui existem terminações

nervosas responsáveis por sensações como o

tacto, a dor e o calor.

Camada situada abaixo da derme e constituída

por tecido adiposo que atua como reserva

energética e como isolante térmico e

mecânico.
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Derme

Hipoderme
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Gordura

Osso

Lâmina ungueal

Raiz da unha

Unha

Cutícula

Matriz

• As unhas são placas compostas por uma proteína dura, a queratina.

• O crescimento da unha dá-se sob a cutícula que está na base da unha. 

• Na zona da matriz da unha são acrescentadas células queratinizadas à 

raiz da unha, fazendo com que esta cresça.

Leito da unha



• Os pelos são células mortas achatadas constituídas por queratina, com 

função protetora. 

• A raiz do pelo, ou bolbo, está inserida no folículo. 

• O pelo cresce desde a base. 

• Os diferentes tipos de pelo crescem a ritmos variados. 

10 μm

https://www.youtube.com/watch?v=APL0WU_br_0



• Glândulas sebáceas

• Produzem sebo, uma substância
oleosa, branca, rica em lípidos.

• A maior parte destas glândulas
está unida, através de um canal, à
parte superior dos folículos
pilosos.

Glândula 
sebácea

Glândula 
sudorípara

Glândulas sudoríparas — Localizam-se na

derme e abrem para o exterior através de poros

sudoríparos. Segregam o suor, uma solução de

cloreto de sódio e ureia.



Protege o corpo do ambiente externo 
(microrganismos, radiação UV, poeiras).



• protetora, pois a pele impede a passagem de microrganismos, de 

substâncias químicas e de agentes físicos nocivos para o interior do 

organismo; 

• reguladora das perdas excessivas de líquidos, ajudando à 

manutenção do meio interno; 

• reguladora da temperatura interna do organismo;

• protetora contra a radiação ultravioleta, conseguida através dos 

melanócitos que existem na derme;

• excretora de substâncias potencialmente nocivas ao organismo sob 

a forma de suor.



Melanoma

Cancro de pele.

Proliferação do melanoma 

(cancro que se origina nos 

melanócitos) a outras partes do 

corpo. A maior parte dos cancros 

de pele está relacionada com a 

exposição prolongada ao sol.

Lesão hiperpigmentada da pele.

Cirurgicamente pode ser 

retirada a totalidade do 

melanoma.

Causa

Tratam
en

to



Litíase

Cálculos renais

Os cálculos renais correspondem 

a depósitos de minerais que se 

formam nos rins ou vias urinárias.

A ingestão de poucos líquidos 

aumenta o risco de litíase renal.

A maior parte dos cálculos renais não 

causa sintomas até ao momento em 

que o cálculo renal se desloca para 

as vias urinárias. Nesse ponto, a dor 

é muito intensa e incapacitante.

Litotrícia

Causa

Tratam
en

to



Insuficiência renal

Perda das funções dos rins

Incapacidade dos rins para 

eliminar as substâncias tóxicas 

do sangue, levando a uma 

acumulação de produtos 

metabólicos residuais no 

sangue.

Os sinais desta doença aparecem 

gradualmente e inicialmente podem 

não existir sintomas. Com o avançar 

da doença podem surgir sintomas 

como dor que varia de leve a muito 

aguda, em geral nas costas e 

dificuldades em urinar.
Dependendo da gravidade 

da doença poderá ser 

necessária a diálise.

Causa

Tratam
en

to



A acne e os cancros de pele são exemplos de problemas que

afetam a pele.

Acne Carcinoma das 

células basais

Melanoma

maligno



Na acne, as glândulas sebáceas produzem uma quantidade

excessiva de sebo. A acumulação de sebo, de células mortas e a

infeção bacteriana tornam a zona inflamada.

Acne



A maior parte dos cancros de pele está relacionada com uma

exposição prolongada às radiações nocivas (ultravioleta) da luz

solar.



O carcinoma de células basais é um cancro de pele que se desenvolve

lentamente. Já o melanoma maligno é muito mais agressivo.

Carcinoma das 

células basais

Melanoma

maligno



• O equilíbrio do organismo
depende do bom
funcionamento da função
excretora que está
relacionado com:

• adoção de estilos de vida 
saudáveis;

• prevenção do aparecimento 
de doenças dos sistemas 
excretores – sistema urinário 
e pele. 



Beber água em abundância 
e evitar os refrigerantes.

Praticar uma alimentação 
mediterrânica pobre em 
sal.



Evitar a exposição 
solar direta.

Tomar banho 
diariamente.



O uso de protetor solar, uma dieta equilibrada, a prática de exercício físico, uma higiene

diária adequada, a rejeição de tatuagens e o evitamento de ambientes poluentes são

algumas medidas que contribuem para a manutenção de uma pele saudável.



Praticar uma alimentação 
cuidada

Ingerir água

Possuir hábitos de higiene
Ter cuidados com a 
exposição ao sol



• A Litotrícia é uma técnica que utiliza

ondas de choque para eliminar

cálculos renais (depósitos minerais

no sistema urinário).

• Esta técnica faz com que os cálculos

renais se fragmentem para

posteriormente poderem ser

expelidos pela urina.

• A hemodiálise é uma opção de

tratamento para quando existe

insuficiência renal.

• Esta é uma técnica de filtragem

através de um dispositivo designado

dialisador, normalmente conhecido

por “rim artificial”.

Desenvolvimentos científico-tecnológicos que contribui para o bom 
funcionamento do sistema excretor



Desenvolvimentos científico-tecnológicos que contribui para o bom 
funcionamento do sistema excretor

• O transplante renal é usado para
salvar a vida a doentes cujos rins
deixaram de funcionar. Nesta situação
tem de ser previamente avaliada a
compatibilidade sanguínea entre
o dador e o recetor.

• O rim artificial (máquina de
hemodiálise) é usado no tratamento de
pessoas com insuficiência renal crónica.

•

• A litotripsia de ultrassons é uma
técnica médica utilizada para o
tratamento de cálculos renais, partindo-
-os em porções mais pequenas e
permitindo que sejam expelidos.


