
Sistema excretor



O que é a excreção?

As células produzem substâncias tóxicas que têm de ser removidas do organismo.

Excreção

efectuada por

Órgãos de excreção

Pele (glândulas sudoríparas)

Rins

Pulmões

Suor Dióxido de carbono

Urina



Vias urinárias

Como funciona o sistema urinário?
O sistema urinário é constituído por:

produzem

Rins

Urina

Água

95%

Solutos 

5%



Músculo da bexiga

Esfíncter forte

Urina

Ureteres

Bexiga

Uretra

Órgãos de forma tubular que fazem 

o transporte da urina entre os rins 

e a bexiga.

Tubo que liga a bexiga ao exterior. Possui 

um esfíncter que impede a passagem 

contínua de urina. É maior nos homens, 

sendo nestes a via de expulsão de sémen.

Bolsa muscular e elástica que acumula 

urina até que seja expelida. Tem três 

orifícios, dois para os ureteres e um 

para a uretra.

O sistema urinário é constituído por:

Como funciona o sistema urinário?



Como funcionam os rins?

Região mais exterior.

Zona cortical

Região intermédia do 

rim onde se situam as 

pirâmides de Malpighi.

Zona medular

Zona em forma de 

funil que comunica 

com o uréter.

Bacinete

Estrutura triangular 

vermelho-escura.

Pirâmide de Malpighi

Rim



Estrutura funcional do rim, filtra 

o sangue e forma a urina.

Nefrónio

Cápsula glomerular 

ou de Bowman

Formado por uma rede de 

capilares sanguíneos em 

forma de novelo provenientes 

da artéria renal.

Artéria renal

Veia renal

Tubo contornado 

proximal

Tubo 

contornado 

distal

Tubo colector

Ansa de Henle

Glomérulo

Como funcionam os rins?

Zona 

cortical

Zona 

medular

Nefrónio



Como se forma a urina?
No rim, a urina forma-se a partir de vários processos:

ReabsorçãoFiltração Secreção

P. Tóxicos

Sangue

Nutrientes

Água



Filtração do sangue e 

passagem das substâncias 

de pequenas dimensões para 

a cápsula de Bowman.

Reabsorção de algumas 

substâncias importantes 

para os capilares.

Secreção directa 

de substâncias 

tóxicas para o tubo 

contornado distal.

Filtração do sangue

Filtrado glomerular

Passagem do filtrado 

ao longo do nefrónio

Como se forma a urina?
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Urina =
Filtrado 

glomerular -
Substâncias 

reabsorvidas
+

Secreções 

tóxicas

Como se forma a urina?

Urina

Filtrado glomerular

Reabsorção

Secreção



Porque varia a cor da urina?
Quando a quantidade de água no sangue é inferior ao normal…

a mensagem é enviada para

segrega a

hormona 

vasopressina

Hormona que 

regula a 

permeabilidade 

do nefrónio.

Aumenta a absorção de água no tubo 

contornado distal e no tubo colector.

Hipotálamo

 Produção de urina em menor 

quantidade.

 Produção de urina mais 

concentrada.



Que doenças afectam o sistema urinário?

Ocorre devido à formação de cálculos nos 

bacinetes, de sais minerais ou de ácido úrico. 

Pode provocar dores — cólicas renais.

Infecção renal provocada por 

Escherichia coli que pode conduzir 

a insuficiência renal permanente.

Infecção relativamente frequente 

na bexiga urinária provocada por 

Escherichia coli e Proteus mirabilis.

Litíase renal

Pielonefrite Cistite



Como prevenir as doenças do sistema 

excretor?

Beber 1,5 L a 2 L 

de água por dia.

Não reter a urina.
Manter a higiene dos 

órgãos genitais e da pele.

Preferir roupa 

interior de algodão.

Manter uma 

alimentação saudável.



Será que aprendi?
Sistema excretor

elimina

Pulmões Pele

resultantes do

Metabolismo celular

através

possui

que produzem

excretam possuem

Nefrónios

que formam

Toxinas

Rins

Glândulas

Suor

Dióxido de carbono
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