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1. Introdução
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O  Aparelho  Digestivo é  um  aparelho  tubiforme  particular 
destinado à recepção, elaboração e absorção dos alimentos e 
ao afastamento dos excrementos.

No homem adulto, tem um comprimentos variável de 10 a 12 
metros e pode ser subdivido em três segmentos:

● porção ingestiva, que compreende a boca, a faringe 
e o esófago;

● porção digestiva, que compreende o estômago, o 
duodeno e o intestino delgado;

● porção  excretora,  que  compreende  o  intestino 
grosso, o recto e o ânus.

Continue a ler este volume, exclusivo d´O Portal Saúde, e 
fique a saber mais sobre o Aparelho Digestivo.
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2. A boca
A  boca  representa  a  primeira  parte  do  Aparelho  Digestivo. 
Quando as arcadas alvéolo-dentárias estão afastadas, assume 
a forma de um espaço ovoidal, limitado anteriormente pelos 
lábios,  lateralmente  pelas  bochechas,  superiormente  pela 
abóboda  palatina  ou  palato  duro,  posteriormente  pelo  véu 
palatino,  com  o  seu  apêndice  (úvula),  inferiormente  pela 
língua, pela mandíbula e pelo osso hióide.

O palato mole prolonga-se de ambos os lados com uma dupla 
prega e forma os pilares, que acolhem as amígdalas palatinas 
e, juntamente com a base da língua, constituem o istmo das 
fauces, que separa a boca da faringe.

Os lábios e as bochechas podem considerar-se como pregas 
músculo-membranosas, cujo revestimento exterior é formado 
pela pele e o interior pela mucosa da cavidade oral, revestida 
por epitélio pavimentoso estratificado.

A abóbada palatina apresenta-se composta por duas camadas, 
uma  óssea  e  outra  mucosa,  também revestida  por  epitélio 
pavimentoso  estratificado.   O  palato  mole,  por  sua  vez,  é 
formado  pela  aponevrose  do  véu  do  paladar,  uma  camada 
muscular  e  uma  camada  mucosa  em  parte  com  epitélio 
estratificado, em parte cilíndrico.

A  língua  é  formada  por  uma  massa  de  músculos  e  parece 
aveludada  pela  presença  de  inúmeras  pequenas  saliências 
chamadas  papilas  (filiformes,  fungiformes,  circunvaladas).  O 
epitélio é de tipo pavimentoso estratificado.

A boca apresenta anexos: os dentes, as glândulas salivares e 
as  amígdalas.  Os  dentes  estão  implantados  nas  cavidades 
alveolares  dos  maxilares  e  revestidos  num  terço  pelas 
gengivas.
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As  glândulas  salivares  são,  essencialmente,  de  dois  tipos: 
algumas, pequenas, disseminadas na espessura da mucosa, e 
três outros pares, maiores: as parótidas, as submaxilares e as 
sublinguais.

As primeiras emitem a sua secreção para o vestíbulo da boca, 
nas  proximidades  do  segundo  molar  superior;  as  segundas 
desembocam na carúncula sublingual;  as  terceiras  abrem-se 
em parte na carúncula sublingual, em parte ao longo da prega 
sublingual.

A Faringe

Como já referimos, o istmo das fauces assinala o limite entre a 
boca  e  a  faringe.  Esta  é  um  canal  músculo-membranoso, 
interposto entre a boca e o esófago e entre o nariz e a laringe, 
pelo  que neste  ponto se  vêm encontrar  a  via  digestiva  e  a 
aérea, donde habitualmente a faringe é subdividida em três 
porções:

● rinofaringe;

● orofaringe;

● hipofaringe.
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3. O esófago e o 
estômago A  extremidade  inferior  da  faringe  apresenta-se  de  forma 

elíptica  e  continua-se  com  o  esófago,  canal 
predominantemente  muscular  que  tem  a  missão  de  fazer 
progredir os alimentos da faringe para o estômago.

O  seu  comprimento  é  de  cerca  de  25  cm  e  tem  forma 
cilíndrica,  com  quatro  estreitamentos:  o  primeiro  no  início, 
junto da cartilagem cricóidea; o segundo junto da crossa da 
aorta;  o  terceiro  junto  do  brônquio  esquerdo;  o  quarto  no 
ponto da sua passagem através do diafragma.

É  constituído  por  uma  túnica  exterior,  ou  adventícia,  uma 
média,  uma muscular  e por uma interior  mucosa,  recoberta 
por epitélio pavimentoso estratificado com glândulas mucosas 
no terço superior e médio, enquanto no terço inferior existem 
glândulas semelhantes às do cárdia.

Entre o esófago e o intestino delgado situa-se o estômago, que 
tem  a  forma  de  um  saco  encurvado  à  direita,  a  pequena 
curvatura, um convexo à esquerda, a grande curvatura, com 
dois orifícios:  o cárdia  e o piloro. O primeiro corresponde à 
embocadura do esófago, o segundo à origem do duodeno.

Por razões anatómicas e fisiológicas, o estômago é divido em 
três porções. O fundo, que constitui a parte alta, o corpo, a 
parte intermédia, e o antro, ou porção inferior, em cuja parte 
terminal apresenta o piloro, com o seu esfíncter.

As  paredes  do  estômago  são  composta  por  quatro  túnicas: 
mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa apresenta 
um colorido cinzento-rosado com delgados sulcos irregulares, 
limitando áreas convexas crivadas por pequenos orifícios que 
correspondem  às  fossetas  gástricas,  no  fundo  das  quais 
desembocam as glândulas gástricas, e é revestida por epitélio 
cilíndrico.
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As  glândulas  tubulares,  simples  ou  ramificadas,  são 
intramusculares e subdividem-se em: glândula do fundo e do 
corpo, cardiais e pilóricas. 

A  submucosa  é  uma  camada  conjuntiva  inserida  entre  a 
mucosa e a camada muscular, e que se mostra formada por 
fibras dispostas em três planos: superior, médio e profundo. O 
primeiro  é  formado  por  fibras  longitudinais,  o  segundo  por 
fibras circulares e o terceiro por fibras oblíquas.

O  estômago  é  inervado  por  ramos  do  nervo  vago  e  do 
simpático, que formam um plexo submucoso e intramuscular. 
O sangue é fornecido por artérias gástricas, gastrepiplóicas e 
esféricas gástricas curtas.
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4. Intestino 
delgado

Ao  estômago  segue-se  o  intestino  delgado,  composto  pelo 
duodeno e pelo intestino mesentérico. O duodeno tem cerca de 
30  cm  de  comprimento,  forma  de  ferradura  e  a  sua 
concavidade circunda a cabeça do pâncreas.

A primeira  porção  apresenta  uma dilatação  inicial,  chamada 
bulbo, e encontra-se ao nível da I vértebra lombar, a segunda 
porção descendente situa-se em baixo e chega ao pólo inferior 
do  rim direito.  Apresenta  mais  duas  porções  e  é  fixado  ao 
diafragma por meio da fáscia de Treitz.

O intestino mesentérico, assim chamado porque está ligado à 
parede  posterior  do  abdómen pelo  mesentério,  subdivide-se 
em duas  porções:  o  jejuno  e  o  íleo,  que  se  estende  até  à 
válvula ileocecal.

A  parede  do  intestino  delgado  é  formada  por  uma  túnica 
mucosa,  uma  submucosa,  uma  muscular  e  uma  serosa.  A 
mucosa  do  duodeno  é  lisa  na  primeira  porção,  mas 
seguidamente apresenta-se elevada pela presença de pregas 
circulares,  as  válvulas  coniventes,  que  se  estendem até  ao 
terço inferior do íleo.

No segmento descendente do duodeno encontra-se uma prega 
longitudinal que ergue a mucosa, devida ao trajecto do canal 
colédoco e do canal  pancreático.  A prega termina com uma 
papila onde desembocam os dois canais.

As  glândulas  intestinais  são  de  dois  tipos:  as  glândulas  de 
Brunner, limitadas unicamente ao duodeno, e as de Galeazz-
Lieberkuhn, extensivas a todo o intestino delgado. 

A túnica submucosa, relativamente delgada, é constituída por 
um tecido conjuntivo fibrilar com abundantes fibras elásticas. A 
túnica muscular é formada por duas camadas de fibras, uma 
interna circular e outra externa longitudinal.
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5. Intestino 
grosso

A última porção do Aparelho Digestivo é formada pelo Intestino 
Grosso, dividido em cego, cólon e recto.

O cego tem início junto da válvula ileocecal e estende-se até 
ao esfincter ceco-cólico. Tem a forma de um fundo de saco e 
na sua parede interna encontra-se o apêndice. 

A  parede  exterior  do  cego  apresenta-se  encrespada  pela 
alternância, no interior, de pregas semilunares, de bolsas e de 
saliências  determinadas  por  longas  formações  musculares 
dispostas  em  sentido  longitudinal,  que  se  originam  nas 
vizinhanças do apêndice e continuam em todo o cólon.

São  três  e  dispõem-se  um  anteriormente,  uma  póstero-
internamente e outra póstero-externamente.

O esfincter ceco-cólico separa o cego do cólon. Este divide-se 
em ascendente, transverso e descendente. 

Recto e ânus

Este  último  segmento  do  Aparelho  Digestivo  tem  um 
comprimento médio de 14 cm e trajecto rectilíneo. Atravessa o 
plano perineal e termina no orifício anal. 

Não tem um calibre uniforme, na medida em que se origina 
com um estreitamento, depois segue-se uma difusão fusiforme 
(ampola rectal) e, antes de terminar no ânus, apresenta outro 
estreitamento.
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Na sua  parede  perineal  encontram-se  as  colunas  rectais  de 
Morgagni, que em baixo se reúnem para formar as válvulas 
semilunares, intervaladas pelos seios rectais.

Segue-se o orifício anal, com o aspecto de uma pequena fenda, 
contornada por numerosas pregas que formam as paredes do 
ânus.

Aqui se encontram o esfincter interno e, imediatamente abaixo, 
o esfincter externo. A pele circundante é pigmentada, delgada 
e provida de pêlos.
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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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