Disciplina Corpo Humano e Saúde: Uma Visão Integrada - Módulo 1

1. Muito além da digestão

Introdução
As funções de todas as células do organismo dependem de um aporte
de nutrientes e de água, que atuam como substrato de todos os processos
metabólicos. As reações químicas que se processam no interior das células
envolvem o consumo de substâncias que, por isto, necessitam ser repostas
pela ingestão alimentar, como ocorre com a glicose e as proteínas, por
exemplo. O estado nutricional de um indivíduo depende, assim, do equilíbrio
entre as fontes de ganho e de perda dessas substâncias.
O conhecimento básico da organização morfofuncional do sistema
digestivo é indispensável para que possamos acompanhar esse processo
nutricional. O crescimento, o desenvolvimento e o desempenho de uma série
de atividades humanas dependem, em grande parte, da atividade digestiva.
Assim, disfunções no sistema digestivo podem ter como conseqüência a
desnutrição, mesmo que as fontes alimentares estejam disponíveis.

Figura 1.1: Esquema mostrando os segmentos do tubo digestivo e algumas estruturas anexas,
como as glândulas salivares, o fígado, a vesículo biliar e o pâncreas.
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O sistema digestivo dispõe de um longo tubo – tubo digestivo – e de
uma série de estruturas associadas, como as glândulas salivares, o fígado (e
as vias biliares) e o pâncreas. Estas glândulas exócrinas (e outras mais) são
importantes na produção de secreções que, sendo lançadas na luz do tubo
digestivo, agem catalisando reações de “quebra” de proteínas, de carboidratos
e de lipídios. Esta etapa é fundamental na absorção que se processa na
mucosa gastrintestinal. Na Figura 1.1, temos uma visão geral das estruturas do
sistema digestivo, com o tubo e as glândulas exócrinas principais e na Figura
1.2, podemos observar um resumo das funções do sistema digestivo.

Figura 1.2: Aqui podemos acompanhar as
funções do sistema digestivo, desde o
momento em que o alimento é colocado na
boca até a expulsão dos resíduos pela
defecação. Fonte: www.rwynn.com/images

Do tubo ao fígado: uma via direta
Na mucosa e, especialmente, na submucosa, encontramos uma rica
rede vascular e nervosa. Os vasos sangüíneos e linfáticos suprem o tubo
digestivo,principalmente nos segmentos envolvidos com a absorção.
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Examinando a maior parte dos segmentos do sistema digestivo,
presente na cavidade abdominal (esôfago, estômago, intestinos e pâncreas),
podemos ver a existência de um sistema venoso especial denominado sistema
porta do fígado, que poderá ser observado na Figura 1.3. Trata-se de um
sistema composto por uma série de veias interpostas entre duas redes
capilares. A primeira rede está situada na parede do tubo digestivo e a
segunda, no interior do fígado. As substâncias (alimentos, drogas, toxinas)
absorvidas no tubo digestivo, na primeira rede capilar, são conduzidas pelas
veias do sistema porta até o interior do fígado (segunda rede capilar), onde
entrarão em contato com as células hepáticas.

Figura 1.3: Esquema representando a formação de veia porta do fígado. As veias
mesentéricas superior (VMS) e inferior (VMI) trazem o sangue venoso, com os nutrientes
absorvidos no tubo gastrintestinal, e a veia esplênica (VE) drena substâncias do pâncreas e do
baço. Essas três veias se unem, formando a veia porta, que leva os nutrientes até o fígado,
onde serão metabolizadas pelas células hepáticas. As setas brancas mostram o sentido do
sangue.
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Lembre!
O sistema digestivo está diretamente relacionado ao estado nutricional do
nosso

corpo,

sendo

responsável

pelo

processamento

dos

alimentos

incorporados a partir da alimentação e, neste viés, é essencial uma interação
dos seus elementos constituintes com o sistema circulatório e o nervoso, a
partir dos quais o material nutritivo absorvido é conduzido ao fígado para as
inúmeras atividades metabólicas.

Os alimentos em uma câmara fumegante. O estômago na digestão.

O alimento colocado em nossa boca será mastigado e deglutido.
Próxima parada: o estômago. Imagine que você está sendo conduzido por um
túnel estreito e, repentinamente, entra em uma grande sala fumegante. Sorria,
você está no estômago! Nessa região do tubo digestivo começa a ocorrer a
digestão das proteínas, que será completada nas etapas seguintes, quando o
conteúdo gástrico for impulsionado para o intestino delgado. Estudaremos,
nesta aula, de que forma a musculatura do estômago atua na chegada e na
saída dos alimentos, como as secreções são produzidas, que substâncias são
absorvidas e, finalmente, de que maneira todos esses processos são
regulados.
Para entender como o alimento é processado no interior do estômago,
vamos, inicialmente, conhecer a sua anatomia, examinando a Figura 1.4.

Figura 1.4: Forma do estômago e suas
principais regiões, com os pontos de
referência assinalados.

4

Disciplina Corpo Humano e Saúde: Uma Visão Integrada - Módulo 1

A geografia do estômago
O estômago é frouxamente fixado pelo peritônio ao fígado, baço e
intestino grosso; apresenta, por isso, mobilidade relativamente grande. A sua
forma e a sua posição dependerão da quantidade de alimento em seu interior e
da postura do corpo. A região de transição entre o esôfago e o estômago é
conhecida como cárdia. Na junção com o duodeno, encontramos o piloro, um
esfíncter de controle de saída do alimento.
Vemos, ainda, que o estômago é dividido anatomicamente em três
regiões: fundo, corpo e região pilórica. Essa divisão não é apenas didática,
mas, como veremos adiante, tanto o padrão da atividade motora quanto a
distribuição das células secretoras seguirão os limites dessas regiões.

Onde o alimento veio se alojar?
O alimento chega ao estômago e a digestão será efetivamente iniciada,
pois, até agora, apenas a saliva exerceu alguma ação enzimática. Para
entender a atuação do estômago na digestão dos nutrientes, vamos, em
primeiro lugar, examinar as principais características da mucosa gástrica.
A mucosa absortiva, como a do estômago, apresenta uma série de
desdobramentos que aumentam a área de contato com o alimento. Aí também
podemos identificar as pregas, as vilosidades (vilos) e as microvilosidades
(microvilos).
Vamos examinar mais detalhadamente o epitélio que reveste a mucosa
gástrica, na Figura 1.5.
O epitélio da mucosa do estômago apresenta, além das células de
revestimento, uma série de outras células que produzem a secreção gástrica.
Essa secreção é de grande importância na digestão dos alimentos. Observe
que a superfície da mucosa gástrica sofre uma invaginação, como se formasse
verdadeiras crateras, conforme vemos nos vulcões, denominadas fossetas
gástricas. Vamos promover uma visita turística às profundezas dessas
crateras, para analisar a sua constituição.
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Figura 1.5: A mucosa do estômago apresenta uma série de criptas denominadas fossetas, em
cuja profundidade encontramos as células secretoras de ácido e de enzima (pepsinogênio) e
as células endócrinas.

Ácido jorrando pelas crateras
Vamos observar como se dá a produção e a secreção do HCl na célula
parietal, na Figura 1.6.
O HCl é produzido em duas etapas: o H+ é formado a partir da captação
do CO2 do sangue, que se combina com a H2O no interior da célula, formando
o ácido carbônico (H2CO3), sob a ação catalisadora da enzima anidrase
carbônica. Em seguida, o ácido é ionizado em H+ e HCO3-, que seguem para a
luz do estômago e para o sangue, respectivamente. Em contrapartida, o Cl- é
obtido diretamente do sangue e conduzido para a luz do estômago. Assim, os
dois íons se combinam na cavidade gástrica, produzindo o HCl. As células das
mucosas da superfície produzem o muco que protege a mucosa do estômago
contra a ação direta do ácido.
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Figura 1.6: Esquema de uma célula
parietal produtora de ácido clorídrico
(HCl). O H+ e o Cl– são produzidos
separadamente e formam o ácido no
interior da luz do estômago. A riqueza
de mitocôndrias revela a produção de
energia necessária ao transporte ativo
dos íons.

A digestão no estômago
Até agora vimos como o alimento estimula a secreção de ácido.
Contudo, não é o ácido que digere os alimentos. A acidez é apenas um
mecanismo que possibilita a ativação da enzima pepsina.
O alimento que chega ao estômago começa a ser submetido à digestão,
que consiste na hidrólise das proteínas, catalisada pela ação da pepsina.
Contudo, essa enzima, como veremos, é produzida pelas células principais na
forma inativada, denominada pepsinogênio. A ativação do pepsinogênio em
pepsina (forma ativa) depende da criação de um ambiente extremamente
ácido. Assim, são necessárias a produção e a secreção de ácido clorídrico
(HCl) pelas células parietais da mucosa.
O pepsinogênio é liberado continuamente no suco gástrico, mas
determinados estímulos aumentam a sua secreção, como a estimulação vagal
(acetilcolina) e, menos intensamente, a gastrina e a histamina. O pH ótimo para
a ação catalisadora da pepsina é de aproximadamente 2,0. A atividade
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enzimática diminui com a elevação do pH, tornando-se completamente nula em
pH acima de 5,0.
A pepsina somente inicia o processo de digestão protéica, liberando
peptídeos de cadeia longa. Participa da digestão de 10 a 30% das proteínas
totais da dieta. O restante da digestão protéica ocorre no intestino.
A pepsina é capaz de digerir quase todas as proteínas da dieta e, em
especial, o colágeno, um tipo de fibra que constitui o tecido conjuntivo dos
músculos. Esse substrato, pouco digerido por outras enzimas digestivas, uma
vez degradado pela pepsina, facilita a penetração de outras enzimas
proteolíticas no espaço intracelular dos tecidos musculares. Isso também
explica por que deficiências na digestão gástrica causam má digestão das
carnes ingeridas.

O alimento está no estômago, pessoal!... e agora?
Uma vez que o alimento entra no estômago, a fase gástrica da digestão
inicia. Da mesma forma que vimos na fase cefálica, os neurônios vagais
participam diretamente dessa fase na estimulação secretora. Em contrapartida,
surge algo novo: a presença do alimento no interior do estômago provoca
estímulos mecânicos (estiramento) e químicos (tipo de alimento) na mucosa
gástrica. Esses estímulos são percebidos pelos neurônios intrínsecos, que
secretam, em resposta, acetilcolina, além de ativar as células G, que atuam na
produção de ácido (célula parietal) e de pepsinogênio (célula principal). Além
disso, a atividade dos neurônios entéricos e a liberação de gastrina provocam
fortes contrações da musculatura lisa.
Nessa fase, ocorre um aumento adicional da secreção ácida por causa
da liberação de gastrina. Esse efeito perdura enquanto o alimento permanece
no estômago. A duração da fase gástrica pode se prolongar até cinco horas,
com um fluxo de secreção de 0,75 a 1 mL/min, atingindo um volume de 225 a
350 mL. Essa fase é a responsável pela maior parte da secreção, contribuindo
com mais de dois terços do total, que é de aproximadamente 1.500 mL/dia.
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Duodeno....próxima parada. Cuidando para que tudo esteja completo
Quando terminar o processamento do alimento no estômago, ele
(quimo) será enviado, através do canal pilórico, até o duodeno. Inicia-se, assim,
a fase intestinal da secreção gástrica. O duodeno é capaz de enviar estímulos
inibitórios para o estômago, reduzindo a sua motilidade e secreção. Existem
dois tipos de sinal a esse respeito: o nervoso e o hormonal.
A distensão do duodeno, bem como a presença de determinados tipos
de substância, como restos de proteínas ou de material com elevado poder
osmolar, estimulam receptores na mucosa intestinal que, por meio dos circuitos
reflexos intramurais (mecano e químio), inibem a atividade gástrica. Esse
reflexo é denominado enterogástrico. Ao lado desse mecanismo, hormônios
intestinais, como a colecistoquinina (CCK), a secretina e a somatostatina
podem contribuir para a supressão dos movimentos e da secreção do
estômago. Por meio desse mecanismo, a fase duodenal encerra a participação
do estômago na digestão das proteínas, para dar início às etapas digestivas
seguintes.
A diferença entre a fase cefálica e as demais está na estimulação da
mucosa pelo alimento, que não está presente apenas na fase cefálica.

Boas vindas ao quimo! O duodeno é a próxima parada
O duodeno apresenta um formato em arco que lembra a letra C. No
interior desse arco fica situado o pâncreas, com que o duodeno mantém
relações anatômicas e funcionais (Figura 1.7). Externamente, poderíamos
considerar que o duodeno está localizado no espaço entre a extremidade
inferior do osso esterno e o umbigo. É dividido em quatro porções: superior (I),
descendente (II), horizontal (III) e ascendente (IV).
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Figura 1.7: Localização do duodeno,
sua forma e relação de proximidade
com o pâncreas.

Acendendo os refletores no duodeno
A função primária do duodeno é neutralizar a acidez e a osmolaridade
do quimo, proveniente do estômago. A neutralização da acidez é possível
graças à ação da secreção das glândulas de Brünner e à secreção de
bicarbonato de sódio pelo pâncreas, na luz duodenal.
A entrada do quimo no duodeno provoca um aumento da pressão
osmótica. As macromoléculas presentes em sua composição produzem um
aumento da osmolaridade local, atraindo água para a luz duodenal. Quando a
digestão vai se completando e as moléculas (glicose, maltose, aminoácidos)
vão sendo absorvidas, reduz-se a osmolaridade luminal e, assim, a água será
reabsorvida para o sangue. A lentidão do esvaziamento gástrico possibilita que
a correção da osmolaridade e do pH ácido seja mais eficiente.
Embora um número relativamente grande de enzimas digestivas seja
lançado no duodeno, a digestão e, conseqüentemente, a absorção, vão
ocorrendo à medida que o conteúdo for progredindo em toda extensão do
intestino delgado. Como o duodeno é um segmento curto, estes processos são
incompletos neste nível.
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O fígado
O fígado é um órgão
volumoso, pesando no adulto,
em valores médios, de 1,0 a
2,5Kg, situado no quadrante
superior direito do abdome,
logo

abaixo

do

músculo

diafragma. É dividido em dois
lobos:

direito

e

esquerdo.

Apresenta múltiplas funções e
a produção da bile está entre
elas.
Figura 1.8: Além das relações com o
tórax, o fígado está em contato,
principalmente, com o esôfago, o
estômago e a vesícula biliar.

No Quadro 1.1, fizemos um resumo das variadas funções do fígado.

Quadro 1.1. Resumo das principais funções do fígado
Produção e excreção da bile

Ativação do suco pancreático e absorção de lipídios e
de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K).

Função de detoxicação

Desativa parte dos
substâncias,
como
medicamentos.

Síntese de proteínas

Albuminas (osmolaridade do sangue) e
Globulinas (múltiplas funções).

Fagocitose

Proteção contra microorganismos.

Armazenamento de substâncias

Glicose, lipídios, ferro, cobre, e vitaminas (A, D, K e B12).

Síntese de fatores
coagulação do sangue

Produção de fibrinogênio, dos fatores II (protrombina), V,
VII, IX, e XI, bem como das proteína C, S e antitrombina.
Promove, ainda, a absorção e o armazenamento da
vitamina K.

de

Produção de somatomedina

efeitos de
toxinas,

uma série
hormônios

de
e

Crescimento do corpo (Hormônio do Crescimento).
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Para desempenhar todas as funções citadas, o fígado conta apenas com
uma pequena especialização celular. Basicamente, encontramos no interior do
fígado, dois tipos de células: os macrófagos (células de Kupffer) e os
hepatócitos. Assim, praticamente, todas as funções realizadas pelo fígado,
excetuando o seu poder de fagocitar, devem-se aos hepatócitos. Mas, nosso
interesse agora é a formação da bile.
O fígado é dotado de uma alta capacidade regenerativa. Quando é
exposto a determinadas lesões ou a remoção de alguma de suas porções, ele
é capaz de regenerá-las, a partir da porção normal restante. A capacidade
regenerativa do fígado é extraordinária. A manutenção de 25% de tecido
hepático é capaz de regenerar praticamente o restante do fígado.

Abram alas: lá vêm as enzimas pancreáticas
O pâncreas é uma glândula alongada e disposta transversalmente,
situada na parede posterior da cavidade abdominal e contornando a coluna
vertebral.

Figura 1.9: Observe as três porções
do pâncreas e a relação da cauda com
o baço.

O pâncreas é dividido em três porções: a cabeça, o corpo e a cauda
(Figura 1.9). A cabeça, situada à direita da linha média, é uma porção que se
amolda ao arco duodenal. O corpo fica localizado atrás do estômago, e a
cauda mantém uma certa relação de proximidade com o baço. Em seu interior,
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encontramos um ducto excretor conhecido como ducto pancreático principal
(ducto de Wirsung). O ducto pancreático une-se ao ducto colécodo, no interior
da cabeça do pâncreas, constituindo o ducto hepatopancreático.
Na verdade, o pâncreas é uma glândula mista, ou seja, produz
secreções internas (hormônios) e externas (enzimas digestivas).
O suco pancreático que drena na luz do duodeno é composto por uma
mistura de dois tipos de secreção: uma mais viscosa, rica em enzimas, e outra,
mais aquosa, constituída por um fluido alcalino. As células acinares produzem
o componente enzimático, enquanto as células ductais (centroacinares,
intarlobulares e interlobulares) são responsáveis pela secreção alcalina.

Abram alas, o suco pancreático no duodeno?
O suco pancreático, chegando ao duodeno, é misturado com o quimo,
proveniente do estômago, pela ação da musculatura lisa duodenal. As
secreções alcalinas, provenientes do pâncreas, da bile e de secreções da
própria parede intestinal, neutralizam o HCl que chega com o quimo.
Este tamponamento do ácido é importante por três razões básicas: 1. as
enzimas pancreáticas exigem um pH neutro ou alcalino para a sua ativação; 2.
a absorção de gorduras no intestino depende da formação de micelas, um
processo que exige um ambiente alcalino; 3. proteção da mucosa duodenal
contra o excesso de ácido.
Como ocorre com a pepsina, várias enzimas pancreáticas são
secretadas na forma de zimogênio e, assim, necessitam de uma ativação, após
a sua secreção. No caso do pâncreas, estão incluídas as proteases (enzimas
que agem da digestão das proteínas) e a fosfolipase A (digestão dos lipídios).
As amilases e as demais lipases são secretadas na forma ativa e não
necessitam de ativação.

A digestão dos carboidratos
Existem dois tipos principais de açúcar: os monossacarídeos e os
dissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares simples compostos por um
único tipo de sacarídeo: a glicose, a frutose e a galactose. Os dissacarídeos
são combinações de dois monossacarídeos e incluem a sucrose, a lactose e a
maltose. Os dissacarídeos são processados pelas enzimas digestivas no
13
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intestino e absorvidos como monossacarídeos. Veja no diagrama da Figura
1.10, como se dá a digestão dos carboidratos, por meio da ação das enzimas
pancreáticas.

Figura 1.10: Diagrama com as principais fontes de carboidratos da alimentação, as enzimas
responsáveis pela digestão e os produtos finais da ação enzimática.

A principal fonte de carboidrato da dieta é o amido, presente nos
vegetais. A amilase (salivar e pancreática) é a enzima responsável pela
digestão do amido, produzindo a maltose (um dissacarídeo formado por duas
moléculas de glicose) e a maltotriose (um trissacarídeo), além de pequenas
quantidades de dextrinas. Embora a amilase salivar atue neste processo, a
principal digestão de carboidratos ocorre pela ação da amilase pancreática.
A celulose (um polissacarídeo) e substâncias análogas não são
digeridas no tubo digestivo humano e, assim, a elas passam através do
intestino como fibras não digeridas e são eliminadas nas fezes. Contudo, vale
salientar que a ingestão de celulose (verduras, por exemplo), é importante pelo
estímulo que suas fibras provocam na mucosa do tubo intestinal, facilitando os
movimentos de mistura e de propulsão (peristálticos).
Além do amido, ingerimos glicídios provenientes do leite (lactose),
açúcar comum (sucrose) e, com menor importância, a trealose (alguns
cogumelos). As enzimas específicas convertem estes carboidratos em glicose,
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galactose e frutose. O leite humano é rico em galactose (cerca de 7% do leite
humano é composto por lactose) e as frutas em frutose. Assim, a digestão
produz os monossacarídeos que serão, finalmente, absorvidos no intestino.

O pâncreas na digestão das proteínas
O estômago é responsável pela digestão de 30% das proteínas, em
função da ação da pepsina. Contudo, a maior parte do conteúdo protéico da
dieta entra no duodeno com o quimo.
A digestão das proteínas é completada no duodeno pela ação das proteases
pancreáticas. As enzimas são secretadas na forma inativa e ativadas na luz
intestinal (Quadro 1.2).
Os zimogênios (pré-enzimas) secretados pelas células acinares sofrem
ativação no duodeno e no jejuno. O tripsinogênio é convertido em tripsina, em
uma reação catalisada por uma enzima chamada enteroquinase, presente na
borda apical (microvilos) do intestino delgado. Uma vez que uma pequena
quantidade de tripsina tenha sido ativada, ela pode catalisar a ativação de
maior quantidade de tripsinogênio em tripsina. A tripsina é uma poderosa
enzima proteolítica que, além de agir na digestão protéica, ainda pode
converter quimotripsinogênio, procarboxipeptidase e a proelastase em suas
formas ativas (reação catalítica em cascata).

Quadro 1.2. Resumo das enzimas pancreáticas proteolíticas e suas
ativações
Produtos da ativação das enzimas (proteases) pancreáticas
Zimogênios

Ativadores

Enzimas ativadas

Tripsinogênio

Enteroquinase, Tripsina

Tripsina

Quimotripsinogênio

Tripsina

Tripsinogênio

Procarboxipeptidase

Tripsina

Carboxipeptidase

Tripsina

Elastase

Proelastase
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A digestão das proteínas no duodeno, pela ação das enzimas
proteolíticas pancreáticas, produz aminoácidos e dipeptídeos. Cada uma das
enzimas age em um determinado sítio da cadeia peptídica.
A tripsina age na clivagem das ligações peptídicas que envolvem
resíduos de lisina e arginina. A quimotripsina atua nas ligações da fenilanalina,
triptofano, metionina, aspargina e histidina. A elastase cliva as cadeias longas
em pequenos polipeptídeos e tripeptídeos. A carboxipeptidase atua nas
terminações carboxilas dos pequenos peptídeos. O epitélio intestinal é capaz
de absorver di- e tripeptídeos mas, especialmente, aminoácidos.

A digestão dos lipídios
Os lipídios da dieta são compostos por gorduras saturadas e
insaturadas. Durante a digestão, as gorduras são clivadas, produzindo ácidos
graxos e glicerídios ligados a um, dois ou três resíduos de ácidos graxos
(mono, di- ou triglicerídeos).
Os lipídios da dieta incluem os triglicerídeos, o colesterol e os
fosfolipídios. Um fator que dificulta a digestão lipídica é a sua insolubilidade em
água. Como a luz intestinal é rica em água, os lipídios devem ser solubilizados
antes de serem processados. Neste contexto, entra em ação a bile, como você
já viu anteriormente. Não esqueça o papel emulsificante da secreção biliar, por
meio do qual, as grandes partículas gordurosas são reduzidas a pequenas
micelas, aumentando, assim, as suas superfícies para a uma melhor atuação
das enzimas.
A digestão de lipídios é realizada pela ação de três enzimas
pancreáticas: a lipase, a hidrolase do éster do colesterol e a fosfolipase A2.
Apenas a fosfolipase exige uma ativação após a secreção dos ácinos
pancreáticos, e esta ativação é promovida pela tripsina. Assim, são produzidos
o colesterol, a lisolecitina e os ácidos graxos que, em seguida, serão
absorvidos no trajeto do tubo intestinal.

Absorção no intestino delgado
Praticamente todos os nutrientes, provenientes da dieta, são absorvidos
pela mucosa do intestino delgado. Assim, além da água e dos eletrólitos, o
intestino delgado absorve os produtos da digestão de proteínas, de
16
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carboidratos e de lipídios. A maior parte das substâncias são absorvidas ao
longo da extensão do intestino delgado. Uma exceção a este comportamento é
a absorção da vitamina B12 e dos ácidos biliares, que se dá no final do íleo,
por mecanismos distintos.

A absorção de glicídios
Açúcares

simples

(monossacarídeos)

são

os

carboidratos

predominantemente absorvidos no intestino e a principal fonte de energia do
organismo. Os monossacarídeos, contudo, são raros na nossa dieta e devem
ser obtidos a partir da digestão de carboidratos mais complexos. Os
carboidratos da dieta, como você já sabe, correspondem ao amido e aos
dissacarídeos: lactose e sucrose. Nenhuma destas substâncias pode ser
absorvida pela mucosa intestinal e, por isto, elas devem ser convertidas em
monossacarídeos. Após a ação das amilases salivar e pancreática, são
produzidos, ainda, dissacarídeos que são, em uma última fase, digeridos pela
ação de enzimas que estão fixadas na superfície luminal da membrana
plasmática dos enterócitos e que constituem as chamada dissacaridases
(hidrolases) de superfície (nos microvilos). As principais hidrolases de
superfície são: a maltase, a lactase e a sucrase. A glicose produzida pela
digestão do amido ou da lactose é absorvida no intestino delgado, acoplada ao
co-transporte do sódio.
A lactose e a sucrose da dieta sofrem a ação direta das hidrolases de
superfície, mas o amido deve ser previamente digerido pelas amilases,
produzindo a maltose.
A glicose e a galactose são absorvidas pelos enterócitos em cotransporte com o sódio, usando a mesma substância carreadora. A frutose,
contudo, entra na célula, através de difusão facilitada, por meio de um outro
transportador.

Absorção de aminoácidos e de peptídeos
As proteínas da dieta, com raras exceções, não são absorvidas
diretamente. Elas devem ser convertidas em aminoácidos ou di- e tripeptídeos.
As proteases gástrica e pancreática agem na digestão protéica,
produzindo

pequenos

peptídeos

(oligopeptídeos).

Os

microvilos

dos
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enterócitos são equipados com enzimas de superfície (peptidases) que
catalisam a hidrólise dos oligopeptídeos.
O mecanismo por meio do qual os aminoácidos são absorvidos é
semelhante ao que você estudou a respeito dos monossacarídeos. A
membrana vilosa dos enterócitos dispõe, pelo menos, de quatro cotransportadores de aminoácidos e de sódio.
A absorção dos aminoácidos, da mesma forma que ocorre com os
monossacarídeos, é dependente do gradiente eletroquímico do sódio através
do epitélio intestinal. Assim, a absorção de aminoácidos, como o de
monossacarídeos, contribui para gerar um gradiente osmótico que direciona a
absorção de água. As porções lateral e basal dos enterócitos contêm
carreadores adicionais que exportam os aminoácidos para o sangue, de uma
forma independente do gradiente do sódio.
Devido ao tamanho das moléculas, os peptídeos não são absorvidos
pelo epitélio intestinal. Apenas os pequenos peptídeos (até três aminoácidos)
sofrem absorção. Contudo, o transporte destes peptídeos não é acoplado às
substâncias co-transportadoras de sódio.
Uma vez absorvidos, os di- e tripeptídeos são convertidos a
aminoácidos, no interior dos enterócitos (ação de peptidases intracelulares) e,
assim, são exportados para o sangue. Contudo, um número pequeno destes
pequenos peptídeos é capaz de entrar diretamente no sangue.

Absorção de proteínas intactas
Vimos no tópico anterior que o epitélio gastrintestinal não absorve
diretamente as proteínas da dieta. Elas têm que ser digeridas até o estágio de
aminoácidos, di- ou tripeptídeos. Contudo, há situações especiais nas quais a
absorção de proteínas intactas pode ocorrer.
Para que isto fosse possível, as proteínas deveriam ser capazes de
“escapar” da ação das enzimas proteolíticas, solúveis ou ligadas às
membranas. Além disso, os enterócitos não possuem moléculas que
transportem proteínas através das membranas plasmáticas até o sangue (via
transcelular) e, por outro lado, as junções oclusivas não permitem a passagem
de grandes moléculas (via paracelular). A absorção de proteínas ocorre por

18

Disciplina Corpo Humano e Saúde: Uma Visão Integrada - Módulo 1

meio de pinocitose, isto é, através de um processo de invaginação da
membrana luminal dos enterócitos.
Contudo, existe uma exceção a esta regra geral, no período de poucos
dias após o nascimento. Nesta curta fase, os recém-nascidos têm a
capacidade de absorver proteínas intactas. Esta capacidade, que é
rapidamente perdida, é de grande importância, pois permite que a criança
adquira um certo grau de imunidade passiva, ao absorver as proteínas
(imunoglobulinas ou anticorpos) do colostro.
Assim, a ingestão do colostro, pelo recém-nascido, além de ser uma
fonte

nutritiva,

comporta-se

como

uma

verdadeira

“vacinação”

pela

transferência passiva de anticorpos. A ação destes anticorpos é rápida, mas
temporária (como ocorre nas imunizações passivas), uma vez que as
imunoglobulinas

são

rapidamente

imunoglobulinas

não

são

degradadas

destruídas

pelas

no

organismo.

enzimas

As

proteolíticas

gastrintestinais, por dois motivos: em primeiro lugar, pela baixa atividade da
pepsina no recém-nascido e, em segundo lugar, pelo fato de serem ligadas a
substâncias de proteção (antitripsina) que evitam a ação enzimática.
Assim, a amamentação no início da vida é um processo extremamente
importante para a defesa imune, uma vez que, nesta fase da vida, a criança
ainda não dispõe de uma proteção efetiva contra as infecções.

A absorção de lipídios
A base dos lipídios na dieta é o triglicerídeo, composto por uma molécula
de glicerol, na qual cada carbono é ligado a um ácido graxo.
A maior parte dos alimentos contém, ainda, fosfolipídios, colesterol e
alguns outros lipídios mais raros e as vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K). A
absorção destas vitaminas ocorre no íleo, juntamente com os ácidos biliares e
a vitamina B12 (não se esqueça do fator intrínseco que você estudou na Aula
12).
A absorção dos triglicerídeos ocorre por dois mecanismos: em primeiro
lugar, grandes aglomerados de lipídios da dieta, insolúveis em meio aquoso,
devem ser fisicamente reduzidos e mantidos em suspensão. Este processo
você já conhece e se chama emulsificação. Em seguida, os triglicerídeos
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devem ser digeridos até a fase de monoglicerídios e ácidos graxos que, então,
podem ser absorvidos pelos enterócitos.
Os elementos-chave para estas transformações são: os ácidos biliares e
a lipase pancreática, ambos misturados ao quimo e com atuação na luz do
intestino delgado.
Mas como os lipídios são absorvidos? Você sabe que as substâncias
digeridas são absorvidas para o sangue e vão, através do sistema porta, para
o fígado. Contudo, com os lipídios a absorção ocorre no sistema linfático.
A digestão dos lipídios produz os monoglicerídeos, o colesterol livre, a
lisolecitina e os ácidos graxos livres. Uma vez no interior do enterócito, os
ácidos graxos são reincorporados a cada uma das substâncias absorvidas.
Em seguida, o conjunto destes lipídios formam os quilomicrons que são
exportados do aparelho de Golgi, por meio de pequenas vesículas, em direção
à superfície basal e lateral dos enterócitos, onde, finalmente, serão abertas,
liberando o conteúdo no espaço extracelular.
O transporte de quilomicrons na circulação difere do que você observou
com os monoglicerídeos e os aminoácidos. A absorção dos quilomicrons é
realizada para o interior de capilares linfáticos (no interior das vilosidades) e
não sangüíneos.

Lembre!
A morfologia do intestino é estratégica ao criar condições de absorção de
nutrientes. O epitélio, dotado de pregas, vilos e microvilos, oferece uma grande
área de absorção. A musculatura lisa produzindo os movimentos intestinais, de
de propulsão (peristaltismo) e de mistura, é regulada por neurônios extrínsecos
e intrínsecos e por hormônios, facilitando, assim, a digestão e a progressão
distal de nutrientes, de gases e de fezes. A ação das enzimas pancreáticas e
de superfície faz-se sobre os carboidratos, as proteínas e os lipídios,
produzem partículas menores que podem ser absorvidas por variados
mecanismos, incluindo o transporte de sódio e de água. A absorção de cada
um dos nutrientes envolve distintos mecanismos de membrana e, os produtos
absorvidos serão encaminhados ao sangue do sistema porta do fígado e, no
caso das gorduras, aos vasos linfáticos. No intestino grosso, existe uma rica
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flora bacteriana que, agindo sobre o substrato nutricional, produz ácidos
graxos e vitaminas, essenciais ao organismo humano.
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