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1. Introdução O aparelho urinário  é um importante  aparelho orgânico que 
compreende o rim com o seu conjunto de unidades secretoras 
(nefrónios),  unidades  colectoras  (tubos  colectores  e  cálices 
renais)  e  o  ureter,  a  bexiga  e  a  uretra,  que  constituem  a 
porção excretora.

É  importante  recordar  que  o  aparelho  urinário  está 
estreitamente ligado, sobretudo durante as primeiras fases do 
crescimento embrionário, com o aparelho genital e, por esta 
razão,  explicam-se  os  reflexos  recíprocos  que  surgem  na 
evolução  de  patologias  que  atinjam  um  ou  outro  destes 
aparelhos.

Com efeito, têm uma origem embrionária comum, formando-se 
principalmente  a  partir  da  região  que  reveste  a  cavidade 
calómica, situada posteriormente em relação ao abdómen, e 
algumas  formações  que  fazem  parte  do  aparelho  urinário 
fazem também parte do aparelho genital, contribuindo para a 
formação  de  canais  que  comunicam  com  o  exterior  e  que 
servem para o transporte de esperma e dos óvulos.

Continue a acompanhar-nos em mais um volume deste Guia 
exclusivo  d´O  Portal  Saúde para  saber  mais  sobre  o 
aparelho urinário.
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2. Órgãos do 
aparelho urinário

Este esquema representa os órgãos que compõem o aparelho 
urinário.  As  setas  indicam a  direcção  do  sangue  nos  vasos 
arteriais e venosos, e o trajecto que a urina, formada no rim,  
segue para deste chegar à bexiga e, depois, ao exterior. 
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3. O rim O rim é um órgão par, extraperitoneal, situado contra a parede 
posterior  do  abdómen  e  de  cada  lado  da  coluna  vertebral, 
sendo fixado pela fáscia renal do peritoneu parietal posterior e 
pelos grandes vasos renais. 

O pólo superior do rim é coberto pela glândula supra-renal. O 
rim recebe da aorta abdominal a artéria renal que, depois de 
um percurso  oblíquo  para  baixo,  penetra  no  hilo  e  no  seio 
renal, ramificando-re repetidamente no interior da parênquima. 

Uma vez atingido o seio renal, as várias ramificações da artéria 
renal  atingem os  vários  segmentos do  rim ou pirâmides de 
Malpighi,  que  se  distinguem  facilmente  ao  exame  directo 
devido  ao  aspecto  característico,  ao  nível  dos  quais  se 
ramificam  repetidamente,  distribuindo-se  ao  longo  dos 
contornos e da base destas formações.

Da convexidade deste últimos ramos de calibre menor, as quais 
atingem  a  porção  periférica  do  parênquima  renal,  onde  se 
ramificam posteriormente para dar  origem a capilares muito 
finos, as arteríolas aferentes do glomérulo, que constituem a 
unidade secretora do rim (corpúsculo renal), juntamente com a 
cápsula de Bowman.

O pólo urinário da cápsula do corpúsculo continua, depois de 
uma  breve  redução  do  calibre,  com  o  túbulo  contornado 
proximal, que é um canalículo flexuoso idêntico ao do túbulo 
contornado distal. Este apresenta, porém, um lume maior que 
o do proximal e as células têm, em altura, um diâmetro inferior 
ao das células do túbulo contornado proximal.

Há  poucas  microvilosidades  na  superfície  livre  e  não  há 
formações canaliculares nas superfícies citoplasmáticas. A ansa 
de Henle une os dois segmentos descritos.
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Este  esquema  representa  uma  secção  do  rim  na  qual  são  
visíveis todas as particularidades anatómicas que garantem a 
sua função.

Por  meio  de  um  segmento  intermediário,  a  ansa  de  Henle 
comunica, depois do túbulo contornado distal,  com os tubos 
colectores, os quais, depois de um curto espaço compreendido 
entre a substância cortical e a medular, se dirigem para o ápice 
da papila renal (canais papilares) e lançam o seu conteúdo nos 
cálices renais.

Os  cálices  são  um  sistema  de  túbulos  de  calibre  maior 
relativamente  aos  tubos  colectores  e  dividem-se  em cálices 
menores e cálices maiores. 

Os primeiros estão em contactos directo, por um lado, com a 
papila renal, onde convergem os tubos colectores, e, por outro, 
na  região,  virada  para  o  hilo,  anastomosam-se  entre  si  em 
número  de  três  a  quatro  para  formarem  os  três  cálices 
maiores.
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Pela  confluência  destes forma-se,  por  fim, o  bacinete  renal. 
Esta formação anatómica tem a forma de um funil achatado no 
sentido  antero-posterior  com  a  base  voltada  para  o 
parênquima renal renal e com o vértice virado para o ureter, 
com o qual está em continuidade.

As duas faces do bacinete, ou pelve renal, tornam-se bastante 
convexas, sobretudo após a injecção de substâncias úteis para 
um exame urográfico e estão, em parte, em relação com as 
faces  correspondentes  do  seio  renal  através  dos  ramos  da 
artéria renal e, em parte, mais precisamente na parte extra-
renal, estão em relação com o peritoneu, com o folheto ventral 
da fáscia renal, anteriormente, enquanto posteriormente estão 
em contacto com o músculo psoas, através da interposição do 
folheto dorsal da cápsula adiposa e da fáscia renal.

O  ureter  desemboca  nos  lados  da  bexiga,  onde  a  urina 
permanece  durante  um  período  mais  ou  menos  longo,  e  é 
emitida  para  o  exterior  por  um acto  voluntário,  através  da 
uretra. 

Se se fizer um corte mediano paralelo às duas faces do órgão e 
indo  do  bordo  convexo  para  o  bordo  côncavo  (seio  renal), 
observa-se que o parênquima renal, revestido por uma túnica 
fibrosa  e  uma  túnica  muscular,  apresenta  duas  substâncias 
bem  distintas:  a  região  cortical,  na  parte  superficial,  e  a 
medular, no interior.

A túnica fibrosa, ou cápsula renal, está compreendida entre o 
tecido adiposo,  chamado primário  (cápsula adiposa),  próprio 
do rim e a superfície externa do órgão.

É uma membrana fina, de cor esbranquiçada, constituída por 
tecido conjuntivo fibroso com poucas fibras elásticas, que se 
pode descolar facilmente da superfície renal. Essa membrana 
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reveste todo o  rim até ao seio renal,  onde se  reflecte para 
aderir à parede dos vasos e dos cálices.

Na  superfície  profunda  da  túnica  fibrosa  muitas  fibrocélulas 
musculares lisas  vão constituir  uma camada que permanece 
em contacto com o parênquima renal após o descolamento da 
cápsula.

A  substância  medular  localiza-se  logo  após  o  seio  renal  e 
distingue-se por apresentar uma cor vermelha, mais ou menos 
escura,  sendo  formada  por  segmentos  cónicos  com  a  base 
virada para a superfície renal, que são conhecidos pelo nome 
de  pirâmides  de  Malpighi,  que  se  encontram  salientes  na 
cavidade do seio.

A  substância  cortical,  que  se  encontra  superficialmente  em 
relação  à  medular,  que  se  encontra  superficialmente  em 
relação  à  medular,  ocupa  o  espaço  compreendido  entre  as 
bases das pirâmides de Malpighi e a cápsula renal, mas envia 
uns sepos fibrosos para a região medular que se interpõe nos 
espaços compreendidos entre as pirâmides.

Do  ponto  de  vista  anatómico,  os  lobos  renais  podem  ser 
subdivididos em lóbulos, sendo cada um deles formado pelas 
radiações  medulares  das  pirâmides  de  Ferrein  e  pela  parte 
correspondente  da  substância  cortical  e  flanqueados  pelos 
vasos interlobulares.

A irrigação renal está a cargo das artérias renais,  ramos da 
aorta  abdominal,  que,  depois  de  se  subdividirem 
repetidamente  no  seio  renal,  vão  com as  suas  ramificações 
formar os ramos aferentes dos glomérulos.

Depois do sangue circular ao nível dos tubos renais regressa À 
grande circulação através das veias interlobulares, das veias 
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arqueadas, e daqui atinge as veias renais, que vão confluir na 
veia cava inferior.

Os nervos provêm quase todos do plexo celíaco e fornecem 
uma rica inervação simpática.

O rim faz  parte  dos órgãos mais  importantes e necessários 
para a manutenção  do equilíbrio  interno do organismo.  Isto 
porque serve para, por exemplos, para:

● a eliminação de algumas substâncias metabólicas;

● o equilíbrio osmótico;

● o equilíbrio ácido-básico;

● a  regulação  do  volume  plasmático  e  do  equilíbrio 
hídrico do organismo;

● a  regulação  da  eritropoieses,  pela  produção  de 
eritropoietina.
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O  PORTAL  SAÚDE  é  um  portal  agregador  de  conteúdos 
relacionados com as áreas ligadas à Saúde.

O  PORTAL SAÚDE disponibiliza, entre os seus conteúdos, um 
Directório de Empresas do ramo, com o intuito de proporcionar 
aos  seus  utilizadores  um  fácil  e  rápido  acesso  a  contactos 
relevantes do sector.

O  PORTAL  SAÚDE propõe-se  a  ser  uma  indispensável 
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.

Contactos:
Rua Braancamp, 52 - 4º

1250-051 Lisboa
Tel: 212476500

e-Mail: geral@oportalsaude.com
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