
  

ACTIVIDADE PRÁTICA 

OBSERVAÇÃO MICROSCÓPICA DE SECÇÕES DO SISTEMA DIGESTIVO 

A língua possui uma face superior ou dorsal, uma face inferior ou ventral e dois bordos. Os 2/3 anteriores da língua encontram-

se repletos de pequenas projecções da mucosa designadas por papilas. O corpo da língua é constituído fundamentalmente por 

feixes de tecido muscular estriado, dispostos em posição vertical, horizontal e oblíqua, de modo a proporcionar uma grande 

mobilidade à língua. 

As papilas linguais distinguem-se quanto à sua morfologia em papilas filiformes, fungiformes e circunvaladas. Cada uma das 

papilas caliciformes é rodeada por um sulco e apresentam na espessura do seu revestimento epitelial, terminações sensitivas de 

forma ovóide, os corpúsculos gustativos. A porção basal do corpúsculo gustativo contacta com um terminal nervoso. 

    Adaptado de Gonçalves, C. e Bairos, V., Histologia, IU 

Figura 1 - Papila caliciforme 

A mucosa do estômago, em estado de vacuidade, apresenta numerosas pregas que desaparecem completamente em estado de 

repleção. O epitélio de revestimento da mucosa gástrica é do tipo cilíndrico simples. 

 

Figura 2 – Mucosa da região do corpo e fundo do estômago 

Distribuídas por toda a extensão da mucosa gástrica existem 

cerca de três milhões de pequenas depressões tubulares – 

fossetas gástricas, cuja profundidade varia consoante a 

região do estômago. 

O epitélio de revestimento é do tipo cilíndrico simples, sendo 

renovado a cada 4 a 5 dias. Existem cerca de 15 milhões de 

glândulas na mucosa gástrica, que se abrem na zona mais 

profunda das fossetas gástricas. 

As glândulas gástricas, nesta região do estômago ocupam 

2/3 da espessura da mucosa. São estas que segregam a maior 

parte do suco gástrico. 

Existem três camadas de células musculares: as células da 

camada interna estão dispostas de forma oblíqua 

relativamente ao lúmen, as da camada média têm disposição 

circular e as da camada externa dispõem-se 

longitudinalmente. 

1 – Quando vazio  2 – Quando cheio 
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O intestino delgado está dotado de um sistema da e pregas – válvulas coniventes, que são elevações permanentes e 

regulares da mucosa e submucosa - de que resulta um aumento da superfície.  

A mucosa intestinal é formada pelas vilosidades intestinais, revestidas por um epitélio de revestimento cilíndrico simples, 

constituído por células com funções de absorção, os enterócitos, por células produtoras de muco, as células caliciformes e 

por células enteroendócrinas. Na base de cada vilosidade intestinal o epitélio de revestimento sofre invaginações, formando as 

glândulas ou criptas de Lieberkhün, que são internamente revestidas por enterócitos e por células caliciformes.  

 

Figura 3 – Parede do intestino delgado     Adaptado de Gonçalves, C. e Bairos, V., Histologia, IU 

 

A mucosa do intestino grosso caracteriza-se por não possuir pregas nem vilosidade intestinais e o epitélio de revestimento, 

cilíndrico simples, é constituído por enterócitos e por grande quantidade de células caliciformes.  

 

Figura 4 – Parede do intestino grosso 
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