
ESTÔMAGO 

 

O estômago é uma bolsa de parede musculosa, localizada no lado 

esquerdo abaixo do abdómen, logo abaixo das últimas costelas. É 

um órgão muscular que liga o esófago ao intestino delgado. A sua 

função principal é a digestão de alimentos proteicos.  

Um músculo circular, que existe na parte inferior, permite ao 

estômago guardar quase um litro e meio de comida, possibilitando 

que não se tenha que ingerir alimento de pouco em pouco tempo. 

Quando está vazio, tem a forma de uma letra "J" maiúscula, mas 

quando está cheio de alimento torna-se ovóide ou arredondado.  

O estômago tem movimentos peristálticos que asseguram a 

homogeneização do seu conteúdo. 

As paredes musculosas têm três camadas de fibras musculares e o 

estômago é revestido, internamente, por uma camada espessa de 

muco e pregas, onde se situam as glândulas gástricas. A mucosa é 

uma membrana capaz de produzir uma substância chamada muco 

que serve para proteger as paredes do estômago contra a acção do 

ácido clorídrico. 



http://campus.usal.es/~histologia/aplicacion/espanol/practica/nivel3/digestivo/digestivo.htm 

Apesar de estarem protegidas por essa densa camada de muco, as 

células da mucosa estomacal são continuamente lesadas e mortas 

pela acção do suco gástrico. Por isso, a mucosa está a ser 

continuamente regenerada. Estima-se que a nossa superfície 

estomacal seja totalmente reconstituída a cada três dias. 

Eventualmente ocorre desequilíbrio entre o ataque e a protecção, o 

que resulta na inflamação difusa da mucosa (gastrite) ou mesmo no 

aparecimento de feridas dolorosas que sangram (úlceras gástricas). 

Reconhece-se histologicamente as seguintes mucosas gástricas: 

cárdica, fúndica, pilórica  

 

 

1 – Terço inferior do esófago 2 – Cárdica 3 – Fúndica 4 – Pilórica 5 – Duodeno 

http://campus.usal.es/~histologia/aplicacion/espanol/practica/nivel3/digestivo/digestivo.htm 

 

 

Parede do estômago 

 

1 – Mucosa 

2 – Muscular da mucosa 

3 – Três camadas de fibras 

musculares 
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O estômago apresenta numerosas pregas ou rugas da mucosa, que 

se desfazem quando o órgão está distendido. Não possui vilosidades. 
O epitélio superficial, cilíndrico simples, mucossecretor, não possui 

células caliciformes. 

O epitélio superficial é facilmente destruído por bebidas destiladas, de 

alto teor alcoólico e pelo ácido acetil salicílico, mas regenera-se em 
poucas horas.  
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