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PREFÁCIO

No início do curso, no decorrer dos dois primeiros anos, os 
quais chamamos de ciclo básico, criamos toda a nossa base 
de conhecimento para o desenvolvimento do conhecimento 
médico. Um bom ciclo básico permite um bom ciclo clínico que, 
em última análise, permite uma boa graduação médica. E, den-
tre todos os temas que estudamos no ciclo básico, o estudo da 
fisiologia humana está entre os mais decisivos. 
É nas aulas de fisiologia que o estudante tem o primeiro con-
tato com mecanismos sistêmicos do corpo humano, como, por 
exemplo, com toda a complexa fisiologia do batimento cardía-
co ou as diversas sinalizações da fisiologia da alimentação no 
sistema gastrointestinal. É da fisiologia que desenvolvemos os 
conceitos do funcionamento normal para entendermos e com-
pararmos com o patológico.
Preocupados em trazer esse conteúdo tão especial e de ma-
neira completa, mas sempre com linguagem acessível, nós da 
Sanar desenvolvemos a coleção de Super Materiais de Fisio-
logia, trazendo os conteúdos sobre a fisiologia humana de ma-
neira sistematizada com diversos fluxogramas e mapas men-
tais e com a melhor qualidade de referências.

Vamos juntos nessa jornada do aprendizado!
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O SanarFlix é a maior plataforma online de educação médica do Bra-
sil, que tem como objetivo ajudar o estudante de medicina de maneira 
prática, rápida e divertida! Queremos fazer com que seu estudo seja bem 
direcionado, que você tenha tempo suficiente para estudar tudo o que 
precisa e que isso seja feito de forma didática e completa. Por isso, o 
Sanarflix será seu maior aliado nos estudos!

Temos uma grande disponibilidade de aulas e trabalhamos com dois mét-
odos, o #Aprenda e o #Aprofunde. Nas aulas #Aprenda, você verá o 
assunto de forma introdutória, destacando os aspectos básicos essenciais 
para a melhor compreensão. Nas aulas #Aprofunde, consideramos que 
você já tem uma base sobre o assunto e falamos agora de uma forma mais 
profunda, trazendo detalhes com foco principalmente na prática médica. 

Além disso, possuímos nossos SuperMateriais que deram origem a 
esse livro. São textos completos, dando foco ao que importa e com diver-
sos fluxogramas e Mapas Mentais. Vai muito além de um simples resu-
mo. No nosso site temos mais de 800 Supermateriais sobre diversos 
assuntos. 

Disponibilizamos:

• Aulas didáticas e objetivas

• Mapas mentais

• Questões comentadas

• Manuais, diretrizes e artigos

• Fluxograma

• E muito mais!

Pronto! Assim nossa fórmula do sucesso está finalizada e você tem tudo 
para aproveitar melhor a sua jornada na medicina. Vem ser SanarFlix!

Confira todo conteúdo disponível. Experimente o SanarFlix e descubra o 
que é ter uma rotina de estudos otimizada!
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1HOMEOSTASE

1. INTRODUÇÃO

A fisiologia é a ciência que busca 
explicar os mecanismos físicos 
e químicos responsáveis pela 
origem, pelo desenvolvimento 
e pela progressão da vida. Cada 
tipo de vida, desde um vírus sim-
ples até a mais alta árvore ou o 
complicado ser humano, tem suas 
próprias características funcionais. 
Portanto, o vasto campo da fisio-
logia pode ser dividido em fisiolo-
gia virótica, fisiologia bacteriana, 
fisiologia celular, fisiologia vegetal, 
fisiologia dos invertebrados, fisio-
logia dos vertebrados, fisiologia 
dos mamíferos, fisiologia humana 
e diversas outras subdivisões.

A ciência da fisiologia humana 
tenta explicar as características 

e os mecanismos específicos do 
corpo humano que fazem dele 
um ser vivo. O próprio fato de 
nos mantermos vivos é o resul-
tado de complexos sistemas de 
controle. A fome nos faz procurar 
por alimento, e o medo nos leva a 
buscar refúgio. Sensações de frio 
nos impulsionam a procurar calor. 
Outras forças nos levam a buscar 
o companheirismo e a reprodução. 
O fato de sermos seres com sen-
sações, sentimentos e inteligência 
é parte dessa sequência automá-
tica da vida. Esses atributos es-
peciais nos permitem existir sob 
condições amplamente variáveis, 
que de outro modo tornariam im-
possível a vida.
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2. EVOLUÇÃO DA 
FISIOLOGIA

Hipocrátes

A fundação da Medicina como 
uma disciplina racional e científica, 
dentre elas a fisiologia, está as-
sociada, principalmente, à figura 
de Hipócrates. Ele se baseava na 
doutrina dos “quatro humores” 
ou sucos. Segundo essa teoria, o 

corpo humano seria constituído 
por uma mistura de quatro fluidos: 
o sangue, a fleuma, a bile amare-
la e a bile negra. Cada um desses 
humores estaria associado a um 
dos elementos essenciais (fogo, 
água, ar e terra, respectivamente) 
e possuiria um par dentre quatro 
características: quente, frio, seco e 
úmido.

Fisiologia

Tenta explicar as 
características e os 

mecanismos específicos do 
corpo humano que fazem 

dele um ser vivo

Outras diversas 
subdivisões

Dos Mamíferos Humana

Dos Invertebrados Celular

Dos Vertebrados Virótica

BacterianaVegetal

MAPA MENTAL:  INTRODUÇÃO
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Assim, o sangue seria quente e 
úmido; a fleuma, fria e úmida; a 
bile amarela, quente e seca; e a 
bile negra, fria e seca. Em um or-
ganismo saudável esses quatro 
humores estariam misturados de 
maneira equilibrada; já a doença 
seria o excesso ou a falta de um 
desses fluidos, ou seja, um dese-
quilíbrio. Na saúde, o organismo 
estaria, portanto, em eukrasia (eu: 
boa, krásis: fusão); na doença, em 

dyskrasia. Posteriormente, essa 
doutrina deu origem à ideia dos 
quatro temperamentos, de acordo 
com a predominância de um des-
ses humores no organismo. Uma 
pessoa poderia ter um tempera-
mento sanguíneo, fleumático, co-
lérico (em caso de excesso de bile 
amarela) ou melancólico (excesso 
de bile negra). 

SAIBA MAIS! 

Hipócrates e a doutrina dos quatro humores exerceram enorme influência na 
medicina ocidental – mesmo após a Renascença –, avançando até meados do 
século XVIII. Podemos ainda hoje observar seus ecos em nossa linguagem co-
tidiana, quando dizemos, por exemplo, que alguém está bem humorado ou de 
mau humor.

Teoria Galênica

A fisiologia de Galeno baseia-se 
na doutrina humoral hipocrática, 
caracterizada pelo protagonismo 
de três centros, sede das três par-
tes da alma humana: o fígado, o 
coração e o cérebro. A estes cen-
tros estariam relacionados três ti-
pos de espíritos: o espírito natural, 
o espírito vital e o espírito animal.

Galeno acreditava que o corpo era 
apenas um instrumento da alma; o 
espírito seria a essência da vida, o 
espírito do mundo, incorporado ao 

homem no ato da respiração. Pela 
traqueia, o ar inspirado chegaria aos 
pulmões e, dali, pelas veias pulmo-
nares, o ventrículo esquerdo do 
coração, onde seria misturado ao 
sangue. O sangue seria produzido 
no fígado – os alimentos absorvi-
dos no intestino seriam transporta-
dos para lá pela veia porta. Também 
no fígado, o sangue venoso recém-
-produzido seria impregnado com o 
espírito natural, e daí distribuído para 
todo o organismo. O lado direito do 
coração era considerado um impor-
tante ramo do sistema venoso.
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No ventrículo direito, uma pequena 
parte do sangue atravessaria o septo 
interventricular através de minúsculos 
canais, penetrando o ventrículo es-
querdo. A esse sangue seria incorpo-
rado o espírito vital, proveniente do ar 
absorvido nos pulmões. Ao alcançar 
o cérebro, o sangue receberia o ter-
ceiro tipo de espírito, o espírito animal, 
distribuído para o restante do organis-
mo pelos nervos, que seriam ocos.

A teleologia galênica possibilitou reali-
zações extraordinárias na anatomia e 
na fisiologia. Ao mesmo tempo, tor-
nou-se uma barreira para o avan-
ço dessas disciplinas, uma vez que 
ela desmotivava a busca de causas 
eficientes, centrando o problema na 
determinação de causas finais.

Willian Harvey

A teoria da circulação sanguínea 
proposta por William Harvey der-
rubou o núcleo central da fisiologia 
galênica, que se baseava na tríade 
fígado-coração-cérebro.

Harvey propôs a teoria de que o 
sangue circula pelo organismo, 
impulsionado pelos movimentos de 
contração muscular do coração, e 
que o movimento circular do sangue 
seria responsável pela manutenção 
do organismo. A partir de Harvey, 
a fisiologia começou a tomar a for-
ma que conhecemos hoje.

Galvanismo

Galvani propôs a existência da “ele-
tricidade animal”. Utilizando vários 
tipos de preparações experimentais, 
ele estimulou eletricamente nervos 
de rãs e observou a contração mus-
cular que ocorria em suas patas. 
Sua conclusão foi que o corpo des-
ses animais era capaz de produzir 
e armazenar um tipo de fluido 
elétrico que era responsável pela 
contração muscular.

A teoria de Galvani sobre a eletri-
cidade animal estava diretamente 
ligada à tradição fisiológica de sua 
época, pois o fato de utilizar rãs re-
centemente sacrificadas, em vez 
de animais vivos, por exemplo, evi-
tava qualquer possível interferên-
cia da alma ou de forças vitais em 
suas preparações. A irritabilidade 
era uma propriedade intrínseca do 
músculo, assim como era a eletri-
cidade animal. Assim, a reação do 
organismo a um agente externo de-
pendia de sua organização interna. 
O fenômeno da contração não era, 
dessa maneira, diretamente causa-
do pelo estímulo elétrico externo; 
a noção de irritabilidade supunha 
que o organismo já estava previa-
mente preparado para reagir de 
uma maneira específica, com um 
tipo de energia que já possuía dentro 
de si. A perturbação causada por um 
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estímulo, nessas situações, é amplifi-
cada muitas vezes, e a resposta final 
depende, muito indiretamente, do es-
tímulo inicial. 

São impressionantes, portanto, 
as conclusões a que chegou Gal-
vani, em uma época em que nem 
a célula nem sua membrana – lo-
cal onde sabemos atualmente ser 
provocada e armazenada a ener-
gia elétrica do organismo – haviam 
sido descobertas.

Claude Bernard

A primeira constatação de Clau-
de Bernard foi a de que realmente 
existem fenômenos que ocorrem 
nos organismos vivos que não 
ocorrem nos corpos inanimados. 
Assim, são as leis que regem es-
ses fenômenos que o fisiologista 
deve tentar desvendar; essas leis 
não são físicas nem químicas, mas 
leis fisiológicas. Não se trata de 
negar que a vida depende de fe-
nômenos físico-químicos, mas de 
dizer que ela não se reduz a es-
ses fenômenos. Bernard não era, 
portanto, um reducionista ou um 
materialista: ele tentava limitar o 
escopo da fisiologia ao estudo dos 
fenômenos fisiológicos. Ao buscar 
o que é próprio da fisiologia, Ber-
nard acaba propondo uma virada 

na concepção da disciplina. A fisio-
logia, segundo ele, deveria consti-
tuir-se em uma ciência autôno-
ma. Além disso, ele busca separar 
a nova fisiologia das outras ciên-
cias da vida, em um rompimento 
com a história da antiga fisiologia 
e de sua relação com a anatomia. 
Bernard não concebe mais a fisio-
logia como uma continuação da 
anatomia. Ao contrário, ele afirma 
que “em vez de proceder do órgão 
para a função”, o fisiologista deve 
“começar a partir do fenômeno 
fisiológico e procurar sua expli-
cação no organismo”. Como con-
sequência dessa visão, o santuário 
do fisiologista não deve ser o hos-
pital. De acordo com Bernard, o 
clínico e o patologista apenas ob-
servam os fenômenos vitais. Es-
sas observações podem, é claro, 
servir como ponto de partida, mas 
apenas isso. A partir daí, o verda-
deiro fisiologista deve entrar em 
seu reino: o laboratório.

Walter B. Cannon Homeostase

Em 1929, o fisiologista america-
no Walter Cannon (1871-1945) 
criou o termo homeostasia para 
descrever a manutenção de con-
dições quase constantes no 
meio interno, que será discutido 
a seguir.
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3. HOMEOSTASE

Essencialmente, todos os órgãos e 
tecidos do corpo humano execu-
tam funções que contribuem para 
manter essas condições relativa-
mente constantes. Os processos 
encarregados de sustentar essa 
homeostase são mecanismos de 
regulação, e seu estudo constitui 
um dos principais objetivos da Fi-
siologia. Grande parte dos siste-
mas de órgãos de um organismo 
está destinada a conservar sua 
homeostase. Assim, o sistema di-
gestório mantêm a constituição do 
meio interno por meio da ingestão, 
digestão e absorção de alimen-
tos, como hidratos de carbono, 

proteínas e gorduras, importantes 
para a constância dos níveis extra-
celulares de glicose, aminoácidos 
e ácidos graxos, por exemplo. O 
sistema endócrino contribui para 
a manutenção da disponibilidade 
de substratos energéticos (glicose, 
ácidos graxos) e do equilíbrio hi-
droeletrolítico, entre muitas outras 
funções. O sistema respiratório 
mantêm a homeostase do gás oxi-
gênio e do gás carbônico no meio 
interno. O rim é um órgão home-
ostático por excelência, mantendo 
o nível interno de grande número 
de componentes, incluindo con-
centração dos íons, osmolalidade, 
pH etc.

Organismo em homeostase

Resposta de compensação

Mudança interna resulta em 
perda da homeostase

Enfermidade ou doença Saúde

Mudança externa

Falha na compensação

Disfunção interna

Sucesso na compensação

MAPA MENTAL: RESPOSTA COMPENSÁTORIA NA MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE
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1FISIOLOGIA  
CARDÍACA

1. INTRODUÇÃO

O coração é realmente um ór-
gão fascinante e ninguém pode 
descordar... Ele atua como uma 
bomba muito eficiente, durável e 
confiável, que distribui diariamen-
te mais de 6.000 litros de sangue 
para todo o corpo e bate 30 a 40 
milhões de vezes por ano, inces-
santemente, fornecendo nutrien-
tes vitais aos tecidos e facilitando 
a excreção de resíduos. 

Consiste em 4 câmaras, de modo que 
o átrio e o ventrículo esquerdo são parte 
da circulação sistêmica e o átrio e o ven-
trículo direito fazem parte da circulação 
pulmonar, atuando, assim, como uma 
bomba dupla. 

A parede cardíaca é composta, predo-
minantemente, por células musculares 
estriadas cardíacas, além da matriz ex-
tracelular. A espessura da parede de 
cada câmara cardíaca é relacionada 
diretamente com a sua função, de for-
ma que os átrios apresentam parede 
relativamente fina, enquanto os ven-
trículos, que desenvolvem pressões 
maiores, apresentam parede conside-
ravelmente mais espessa. Neste caso, 

o ventrículo esquerdo, responsável 
pela alta pressão da circulação sistê-
mica, tem parede mais espessa que a 
do ventrículo direito, que não necessi-
ta desenvolver pressão muito elevada 
para bombear sangue pela circulação 
pulmonar. 

Cabe aqui ressaltar que o funciona-
mento cardíaco correto depende da 
eficiência das valvas cardíacas, res-
ponsáveis por separar suas câmaras, 
como é o caso de qualquer bomba. 
No coração, encontram-se quatro 
importantes valvas, sendo duas en-
tre átrios e ventrículos (denominadas 
valvas atrioventriculares) e duas nas 
vias de saída dos ventrículos (deno-
minadas valvas pulmonar e aórtica). A 
abertura das valvas atrioventricu-
lares possibilita o fluxo de sangue 
dos átrios aos respectivos ventrícu-
los, durante a fase de relaxamento 
ventricular (diástole); o fechamento 
das valvas atrioventriculares ocorre 
durante a fase da contração ventri-
cular (sístole). 

A eficiência do fechamento des-
tas valvas depende de estruturas 
específicas presentes na parede 
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interna dos ventrículos: os múscu-
los papilares e as cordas tendíne-
as. Durante a sístole ventricular, as 
cordas tendíneas (que se ligam em 
uma extremidade às valvas atrio-
ventriculares e na outra aos múscu-
los papilares) tracionam as valvas, 
mantendo-as fechadas, impedindo 
sua eversão e o retorno do sangue 
para os átrios. As vias de saída dos 
ventrículos para as artérias aorta 
e pulmonar apresentam valvas de 
nomes correspondentes (aórtica e 
pulmonar), constituídas, cada uma, 
por três válvulas semilunares. A 
conformação destas valvas torna 
possível que o sangue ejetado pelo 
ventrículo saia para as artérias cor-
respondentes, mas impede seu re-
torno durante a diástole.

2. CICLO CARDÍACO

Vamos entender agora como ocorre 
a dinâmica cardíaca. O conjunto dos 
eventos cardíacos que ocorre entre 
o início de um batimento e o início 
do próximo é denominado ciclo 
cardíaco.

Sístole Ventricular

A sístole ventricular é o período em 
que o ventrículo se contrai para eje-
tar o sangue. Tal período pode ser 

dividido em duas etapas: contração 
isovolumétrica e ejeção (que, por sua 
vez, subdivide-se em ejeção rápida 
e ejeção reduzida).

Contração isovolumétrica

O tempo decorrido entre o início da 
sístole ventricular e a abertura das 
válvulas semilunares (quando a pres-
são ventricular se eleva abruptamen-
te, sem ejeção de volume) é chamado 
período de contração isovolumétri-
ca. O início da contração ventricular 
coincide com a vibração sonora inicial 
da primeira bulha cardíaca. 

Esse período é indicado na cur-
va de pressão ventricular com a 
elevação mais precoce na pres-
são ventricular, após a contração 
atrial. Imediatamente após o início 
da contração ventricular, a pressão 
ventricular sobe de modo abrupto, 
como mostrado na Figura 1, fazen-
do com que as valvas atrioventri-
culares se fechem, para não haver 
refluxo de sangue para os átrios. É 
necessário mais 0,02 a 0,03 se-
gundos para que o ventrículo gere 
pressão suficiente para empurrar e 
abrir as válvulas semilunares (aór-
tica e pulmonar) contra a pressão 
nas artérias aorta e pulmonar. 

Portanto, durante esse período,  
os ventrículos estão se contraindo, 
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mas não ocorre esvaziamento. Por 
isso, esse período é chamado de 
período de contração isovolumé-
trica ou isométrica, significando 
que a tensão aumenta no músculo, 
mas ocorre pouco ou nenhum en-
curtamento das fibras musculares. 

Ejeção

A abertura das valvas semiluna-
res marca o início da fase de ejeção 
ventricular, que pode ser subdivi-
dida em uma fase mais precoce e 
uma fase mais tardia.

Quando a pressão no interior do 
ventrículo esquerdo aumenta até 
pouco acima de 80 mmHg (e a 
pressão do ventrículo direito, pou-
co acima de 8 mmHg), a pressão 
ventricular força a abertura das 
valvas semilunares. Imediatamen-
te, o sangue começa a ser lançado 
para diante, para as artérias, e cer-
ca de 70% do seu esvaziamento 
ocorrem durante o primeiro terço 
do período de ejeção (Ejeção Rá-
pida), e os 30% restantes do es-
vaziamento, nos outros dois terços 
do período (Ejeção Reduzida). 

Tomando como referência o ven-
trículo esquerdo, note na Figura 
1 que, durante o período de Eje-
ção Rápida, a pressão ventricular 
esquerda excede ligeiramente a 
pressão aórtica, de forma que o 
fluxo sanguíneo aórtico se acele-
ra (continua a aumentar). Já du-
rante a fase de Ejeção Ventricular 
Reduzida, o inverso é verdadeiro 
(o fluxo sanguíneo para a aorta 
desacelera). 

Essa reversão do gradiente de 
pressão ventricular/aórtica na pre-
sença de um fluxo contínuo de 
sangue do ventrículo esquerdo 
para a aorta é resultado do arma-
zenamento de energia potencial 
elástica nas paredes arteriais es-
tiradas. Essa energia potencial 
armazenada desacelera o fluxo 
sanguíneo proveniente do ven-
trículo esquerdo para a aorta. 
Quando a pressão aórtica supe-
ra demasiadamente a pressão 
presente no ventrículo esquerdo, 
ocorre o fechamento da valva aór-
tica, prevenindo, assim, a inversão 
do fluxo sanguíneo.
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CONCEITO! O volume de san-
gue que é impulsionado para a 
aorta durante o período de ejeção 
é chamado de Volume Sistólico 
Ejetado (VSE). Ao final da ejeção 
ventricular, um volume de sangue 
aproximadamente igual ao ejeta-
do durante a sístole permanece 
nas cavidades ventriculares. Esse 
volume residual é razoavelmente 
constante nos corações normais 
e é chamado de Volume Sistóli-
co Final (VSF). 

Diástole ventricular

É o período do ciclo cardíaco em 
que os ventrículos se relaxam 
para se encher de sangue. É divi-
dida em quatro fases: relaxamento 
isovolumétrico, fase de enchimen-
to rápido, diástase (ou fase de en-
chimento lento) e contração atrial 
(ou sístole atrial).

Relaxamento isovolumétrico

O fechamento das valvas aórtica e 
pulmonar produz a segunda bulha 
cardíaca. O período entre o fecha-
mento das valvas semilunares e a 
abertura das valvas atrioventricula-
res (mitral e tricúspide) é denomina-
do relaxamento isovolumétrico.

Ao final da sístole, o relaxamento 
ventricular começa de modo repen-
tino, fazendo com que as pressões 
intraventriculares direita e esquer-
da diminuam rapidamente. Assim, 
esse período é caracterizado pela 
queda abrupta na pressão ven-
tricular, por conta do relaxamento 
das suas fibras miocárdicas, sem 
uma alteração no volume ventricu-
lar. Quando as pressões atriais su-
peram as pressões dos ventrículos, 
ocorre a abertura das valvas atrio-
ventriculares (AV).

Fase de enchimento rápido

A maior parte do enchimento 
ventricular ocorre imediatamen-
te após a abertura das valvas AV. 
Neste ponto, o sangue que retor-
nou para os átrios durante a sísto-
le ventricular prévia é transferido 
para dentro dos ventrículos em 
relaxamento. Esse período de en-
chimento ventricular é chamado 
de fase de enchimento rápido. 
Tomando o ventrículo esquerdo 
como referência, o início da fase 
de enchimento rápido é indicado 
pela redução na pressão ventri-
cular esquerda abaixo da pres-
são atrial esquerda. Essa reversão 
da pressão abre a valva mitral. O 
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fluxo rápido de sangue dos átrios 
para os ventrículos em relaxamen-
to produz uma redução transitória 
nas pressões atriais e ventricula-
res, e um aumento abrupto no vo-
lume ventricular.

Diástase 

A fase de enchimento ventricu-
lar rápido é seguida por uma fase 
de enchimento ventricular lento, 
chamado diástase. Nessa fase, há 
uma desaceleração do fluxo san-
guíneo para os ventrículos, pois, à 
medida que os átrios se esvaziam, 
há diminuição do gradiente pres-
sórico entre as câmaras atriais e os 
ventrículos.

Contração atrial

A transferência do sangue do átrio 
para o ventrículo, dada pela con-
tração atrial, completa o período de 
enchimento ventricular.

A contribuição da contração atrial 
para o enchimento ventricular é 
determinada em grande parte pela 
frequência cardíaca. Em situações 
de frequência cardíaca baixa, o en-
chimento ventricular praticamen-
te cessa quando chega ao final da 

fase de enchimento lento, de forma 
que a contração atrial contribui com 
pouco enchimento adicional. Du-
rante uma taquicardia, no entanto, 
a fase de enchimento lento é abre-
viada e a contribuição da contração 
atrial pode se tornar substâncial. Se 
a taquicardia se tornar tão grande 
a ponto de a fase de enchimento 
rápido ser encurtada, a contração 
atrial assume grande importância 
ao bombear rapidamente o sangue 
para dentro dos ventrículos durante 
esse breve período do ciclo cardíaco.

CONCEITO! O volume de san-
gue que preenche o ventrículo 
após o seu enchimento, no final 
da diástole, é chamado de Volu-
me Diastólico Final (VDF). Se 
subtrairmos, do Volume Diastóli-
co Final, o Volume Sistólico Final, 
obtemos o volume de sangue 
que foi ejetado no ciclo cardíaco, 
ou seja, o Volume Sistólico Ejeta-
do (VSE = VDF – VSF). A Fração 
de Ejeção (FE) é a razão entre 
o volume de sangue ejetado do 
ventrículo esquerdo por batimen-
to (volume sistólico de ejeção) e 
o volume de sangue ao final da 
diástole (volume diastólico final), 
sendo muito empregado na clíni-
ca como índice de contratilidade 
(FE (%) = (VSE/VDF) x 100). 
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Diagrama de Volume-Pressão 
do Ventrículo Esquerdo

Por meio da análise do diagrama 
Volume-Pressão do ventrículo es-
querdo, podemos entender como 

as mudanças no volume sanguí-
neo em seu interior determinam 
alterações no regime pressórico 
intraventricular ao longo do ciclo 
cardíaco (Figura 2).

Figura 1. O ciclo cardíaco. Fonte: Olga Bolbot/Shutterstock.com

Figura 2. Diagrama de Vol-
ume-Pressão do Ventrículo 

Esquerdo. Fonte: Autoria Própria
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Fase I: Período de enchimento. 
Essa fase do diagrama inicia-se 
com volume ventricular de apro-
ximadamente 50 mL e pressão 
diastólica de 2 a 3 mmHg. Esse 
volume de 50 mL é a quantida-
de de sangue que permanece no 
coração após a sístole anterior, 
ou seja, o volume sistólico final. 
À medida que o sangue flui do 
átrio esquerdo para o ventrículo, 
o volume ventricular normalmente 
sobe para cerca de 120 mL, sendo 
esse o volume diastólico final (um 
acréscimo de 70 mL em relação 
ao volume sistólico final). Portanto, 
essa primeira fase é representada 
pelo segmento que parte do pon-
to A ao ponto B, com o aumento 
de volume atingindo 120 mL, e a 
pressão diastólica subindo para 
cerca de 5 a 7 mmHg. 

Perceba que, próximo ao fim desse 
segmento, há um aumento discreto 
na pressão (pequena elevação da 
curva, próximo do ponto B). Esse 
pequeno pico representa a contri-
buição final da contração atrial ao 
enchimento ventricular.

Fase II: Período de contração iso-
volumétrica. Durante a contração 
isovolumétrica, o volume do ven-
trículo não se altera, pois todas 
as válvulas estão fechadas. No 
entanto, a pressão no interior do 

ventrículo aumenta até igualar a 
pressão na aorta, no valor de apro-
ximadamente 80 mmHg, como in-
dicado pelo ponto C.

Fase III: Período de ejeção. Du-
rante a ejeção, a pressão sistóli-
ca aumenta ainda mais, uma vez 
que o ventrículo continua a se 
contrair. Ao mesmo tempo, o vo-
lume do ventrículo diminui, pois a 
valva aórtica agora já está aberta 
e o sangue flui do interior do ven-
trículo para a aorta. Assim, o seg-
mento do ponto C ao ponto D, ou 
“período de ejeção”, representa as 
mudanças do volume e da pressão 
sistólica durante esse período de 
ejeção.

Fase IV: Período de relaxamento 
isovolumétrico. Ao final do período 
de ejeção (ponto D), a valva aór-
tica se fecha, e a pressão ventri-
cular retorna ao valor da pressão 
diastólica. O segmento do ponto D 
ao ponto A demonstra essa dimi-
nuição da pressão intraventricular 
sem que ocorra variação do volu-
me. Assim, o ventrículo retorna ao 
ponto de partida, com cerca de 50 
mL de sangue residuais em seu in-
terior e sob pressão atrial de 2 a 3 
mmHg.
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Curva da Pressão Aórtica

Quando o ventrículo esquerdo se 
contrai, a pressão ventricular au-
menta rapidamente até que a val-
va aórtica se abra. Então, após sua 
abertura, a pressão no ventrículo se 
eleva bem mais lentamente, como 
mostrado na Figura 1, pois o san-
gue já flui de imediato do ventrículo 
para aorta e, de lá, para as artérias 
sistêmicas de distribuição.

A entrada de sangue nas artérias 
faz com que suas paredes sejam 
distendidas, e a pressão sobe para 
aproximadamente 120 mmHg. 
Em seguida, ao final da sístole, 
quando o ventrículo esquerdo para 
de ejetar sangue e a valva aórtica 

se fecha, as paredes elásticas das 
artérias garantem a manutenção 
da pressão no seu interior, mesmo 
durante a diástole.

A chamada incisura ocorre na cur-
va de pressão aórtica no momento 
em que a valva aórtica se fecha. Ela 
é causada pelo breve período de 
fluxo sanguíneo retrógrado, ime-
diatamente antes do fechamen-
to valvar, seguido pela cessação 
abrupta desse refluxo (por conta 
do fechamento da valva aórtica, 
justamente para prevenir esse re-
fluxo sanguíneo no ventrículo).

Após o fechamento da valva aórti-
ca, a pressão na aorta cai vagaro-
samente durante a diástole, pois o 

SAIBA MAIS!

A área delimitada pelo diagrama funcional volume-pressão (área sombreada, 
demarcada como EW) representa a produção efetiva de trabalho externo pelo 
ventrículo durante o ciclo de contração. 

Em situações em que o coração bombeia maiores volumes de sangue, a área do 
diagrama de trabalho se alarga muito. Isso ocorre, porque ela se expande para a 
direita, já que o ventrículo se enche com mais sangue durante a diástole. Ocorre 
também elevação na altura do diagrama, pois, como veremos a seguir, o ventrí-
culo se contrai com mais força quando recebe um maior volume de enchimento, 
gerando maior nível de pressão. Como resultado dessa maior atividade contrátil, o 
diagrama normalmente também se prolonga mais para a esquerda, pois a maior 
força de contração ventricular resulta num volume menor ao final da sístole.

Desta forma, podemos concluir que, num regime de maior volume de enchi-
mento ventricular, o coração produz mais trabalho para impulsioná-lo, ou seja, 
tem maior gasto energético para manter o bombeamento eficiente do sangue .
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sangue armazenado nas artérias 
distendidas continua a fluir de for-
ma contínua para os vasos peri-
féricos, impulsionado pela energia 
potencial elástica de suas paredes, 
até retornar às veias. Antes que 
o ventrículo se contraia de novo, a 
pressão aórtica, nas condições nor-
mais, cai para cerca de 80 mmHg 
(pressão diastólica), o que equivale 
a dois terços da pressão máxima de 
120 mmHg (pressão sistólica), que 
é medida na aorta durante a contra-
ção ventricular.

As curvas de pressão no ventrícu-
lo direito e na artéria pulmonar são 
semelhantes às obtidas no ven-
trículo esquerdo e na aorta, a não 
ser pelos valores das pressões de 
apenas um sexto dos valores dos 
equivalentes esquerdos.

3. SISTEMA DE  
CONDUÇÃO CARDÍACA

O coração é dotado de um sistema 
especial para (1) gerar impulsos 
elétricos rítmicos que causam con-
trações rítmicas do miocárdio e (2) 
conduzir os impulsos rapidamente 
por todo o coração. Esse sistema 
condutor é responsável pela sin-
cronia dos eventos do ciclo cardí-
aco apresentados anteriormente.

Quando esse sistema funciona 
normalmente, os átrios se contra-
em aproximadamente um sexto 
de segundo antes da contração 
ventricular, o que permite o en-
chimento dos ventrículos, antes 
de bombear o sangue para os 
pulmões e para a circulação peri-
férica. Se átrios e ventrículos con-
traíssem ao mesmo tempo, o en-
chimento dos ventrículos se não 
aconteceria.

Outra característica especial desse 
sistema é que ele faz com que as 
diferentes porções do ventrículo se 
contraiam quase simultaneamen-
te, o que é essencial para gerar 
pressão, com o máximo de efici-
ência, nas câmaras ventriculares.

A Figura 3 mostra o sistema espe-
cializado condutor e excitatório do 
coração que controla as suas con-
trações. A figura mostra o nodo 
sinusal (também chamado nodo 
sinoatrial ou nodo SA), no qual 
são gerados os impulsos rítmicos 
normais; as vias internodais que 
conduzem os impulsos do nodo 
sinusal ao nodo atrioventricular 
(nodo AV). Mostra também o pró-
prio nodo AV, no qual os impul-
sos vindos dos átrios são retar-
dados antes de passar para os 
ventrículos; esta pausa na condu-
ção é essencial para que a sístole 
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atrial não aconteça junto com a 
sístole ventricular, permitindo o 
enchimento dos ventrículos mais 
eficiente. O feixe AV (ou feixe de 
His) conduz os impulsos dos átrios 

para os ventrículos, e os ramos di-
reito e esquerdo do feixe de fibras 
de Purkinje conduzem os impulsos 
cardíacos para todas as partes do 
miocárdio ventricular.

Figura 3. Sistema de condução cardíaca. Fonte: Blamb/Shutterstock.com

Mecanismos da Ritmicidade e  
autoexcitação do Nodo Sinusal

A Figura 4 mostra potenciais de 
ação, registrados no interior de 
fibra do nodo sinusal, de três ba-
timentos cardíacos e, como com-
paração, apenas um potencial de 
ação de fibra muscular ventricu-
lar. Note que entre as descargas o 

“potencial de repouso da membra-
na” da fibra sinusal tem negativi-
dade de aproximadamente -55 a 
-60 milivolts, comparada com -85 
a 90 milivolts da fibra muscular 
ventricular. 

A explicação para essa menor ne-
gatividade é que as membranas 
celulares das fibras sinusais são 
por natureza mais permeáveis ao 
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1SISTEMA DIGESTÓRIO – 
SECREÇÕES E MOTILIDADE

1. FUNÇÃO SECRETORA DO 
TRATO GASTROINTESTINAL

O trato gastrointestinal apresenta 
quatro processos básicos: motili-
dade, secreção, digestão, absor-
ção intestinal e exceção. 

A secreção é a adição de líqui-
dos, enzimas e muco ao lúmen do 
Trato Gastrointestinal (TGI). Essas 
secreções são produzidas pelas 
glândulas salivares (saliva), célu-
las da mucosa gástrica (secreção 
gástrica), células exócrinas do 
pâncreas (secreção pancreática) 
e pelo fígado (bile).

Em todo o trato gastrointestinal as 
glândulas secretoras servem a 
duas funções primárias: primeira, 
produção de enzimas digestivas 

que são secretadas na maioria das 
áreas do trato alimentar; segundo, 
lugar, glândulas mucosas, desde 
a boca até o ânus, proveem muco 
para lubrificar e proteger todas as 
partes do trato alimentar. 

Em relação às enzimas digestivas, 
a maioria é formada apenas em 
resposta à presença de alimento 
no trato alimentar, e a quantidade 
secretada também é proporcional 
à quantidade de alimento a ser di-
gerido. A presença mecânica do 
alimento é o que gera o estímulo à 
produção das secreções e ativa o 
sistema nervoso entérico através 
de três mecanismos: estimulação 
tátil, irritação química e distensão da 
parede do TGI. 

HORA DA REVISÃO!

Diferentes tipos de glândulas produzem os diferentes tipos de secreção do tra-
to gastrointestinal. As células mucosas atuam em resposta à irritação local e 
produzem muco, que protege a superfície da escoriação e da digestão. Já no 
estômago e duodeno existe grande número de glândulas tubulares profundas 
(a glândula oxíntica é um exemplo). Por último, existem glândulas complexas 
associadas ao trato alimentar, que são as glândulas salivares, o pâncreas e o 
fígado, que produzem secreções para a digestão e emulsificação dos alimentos.
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A estimulação dos nervos paras-
simpáticos aumenta a secreção 
do trato digestivo glandular, 
principalmente na porção supe-
rior do TGI, inervada pelos nervos 
glossofaríngeo e parassimpático 
vagal. Já a estimulação simpáti-
ca causa aumento de leve a mo-
derado na secreção de algumas 
glândulas locais e também leva 

à vasoconstricção dos vasos que 
suprem as glândulas, tendo assim 
um duplo efeito. Quando a esti-
mulação parassimpática já estiver 
causando franca secreção pelas 
glândulas, a estimulação simpá-
tica sobreposta, em geral, reduz 
esta secreção pela redução do su-
primento sanguíneo glandular. 

MAPA MENTAL: FUNÇÃO SECRETORA DO TRATO GASTROINTESTINAL

TRATO 
GASTROINTESTINAL

Motilidade Secreção Digestão Excreção

Adição de líquidos, 
enzimas e muco ao TGI

Saliva

Secreção gástrica

Secreção pancreática

Bile

Sistema Nervoso 
Parassimpático

Estímulo importante à 
secreção do TGI
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2. SECREÇÃO SALIVAR

A saliva é um líquido que contêm 
eletrólitos e solutos orgânicos, se-
cretados pelas glândulas salivares. 
As principais glândulas salivares 
são as parótidas, submandibula-
res e sublinguais, cada uma tendo 
seu par. A secreção diária de saliva 
normalmente é de 800 a 1.500 mL, 
com valor médio de 1.000 mL. 

As funções da saliva incluem a di-
gestão inicial do amido e dos lipí-
dios pelas enzimas salivares, dilui-
ção e tamponamento do alimento 
ingerido, lubrificação do alimento 
para facilitar seu movimento pelo 
esôfago, ação antibacteriana por 
íons tiocianato e lisozima, além de 
participar da gustação, uma vez 
que a solubilização dos alimentos 
estimula as papilas gustativas.  

Figura 1. Glândulas salivares. Adaptado de: Alila Medical Media/Shutterstock.com.

A saliva contêm dois tipos prin-
cipais de secreção de proteína: a 
secreção serosa contendo ptia-
lina (ou alfa-amilase salivar), en-
zima que hidrolisa até 75% dos 
carboidratos da boca ao estôma-
go; e secreção mucosa, contendo 
mucina, para lubrificar e proteger 
as superfícies. As glândulas paró-
tidas produzem quase toda a se-
creção do tipo serosa, enquanto 

as submandibulares e sublinguais 
produzem secreção serosa e mu-
cosa. Existem ainda glândulas bu-
cais que só secretam muco. 

Cada glândula salivar tem a apa-
rência de um “cacho de uvas”, 
sendo que cada uva corresponde 
a um ácino. O ácino é a unidade 
secretora, revestido por células 
acinares e envolto por células 
mioepiteliais alongada, que, ao se 

FISIOLOGIA M3 14x21.indd   17FISIOLOGIA M3 14x21.indd   17 09/04/21   12:2409/04/21   12:24



FISIOLOGIA

18

contraírem, expulsam a secreção 
acinar para o sistema de ductos. 

A saliva contêm quantidade eleva-
da de íons potássio e bicarbonato. 
Por outro lado, as concentrações de 
sódio e cloreto são menores que 
as do plasma. A secreção da saliva 
é uma operação de dois estágios, o 
primeiro envolve as células acinares e 
o segundo os ductos salivares. As cé-
lulas acinares produzem a secreção 
primária contendo ptialina e/ou muci-
na em solução de íons em concentra-
ções não muito diferentes das típicas 
dos líquidos extracelulares. À medida 
que essa secreção primária flui pe-
los ductos, ocorrem processos de 
transporte ativo que modificam a 
saliva. O primeiro é a reabsorção ativa 
do sódio e secreção de potássio, com 
consequente redução da concentra-
ção de sódio e aumento de potássio 
na saliva. Ocorre também uma que-
da na concentração dos íons cloreto. 
O bicarbonato é secretado na saliva 
pelo epitélio dos ductos para o seu lú-
men. O resultado é uma concentração 
de sódio e cloreto na saliva em repou-
so de cerca de 15 mEq/L, potássio de 
30 mEq/L e bicarbonato de 50 a 70 
mEq/L. 

Quando a secreção salivar é inten-
sificada, as concentrações iônicas 
salivares se alteram porque au-
menta a velocidade de formação da 

saliva primária e essa secreção flui 
rapidamente pelos ductos, reduzindo 
os processos de modificação da sali-
va. A secreção salivar é sempre hipo-
tônica, e o pH varia de 6,0 a 7,0 (fa-
vorável à ação enzimática da ptialina). 

Existem diversos tipos de ductos 
nas glândulas que transportam as 
secreções dos ácinos até a cavi-
dade oral: os ductos intercalados 
drenam o fluido acinar para ductos 
maiores, os ductos estriados, que 
drenam para os ductos intralo-
bulares, estes originam os ductos 
extralobulares e, por fim, formam 
os ductos excretores principais, 
que se abrem na cavidade oral.  

As glândulas salivares são con-
troladas principalmente por sinais 
nervosos parassimpáticos que se 
originam nos núcleos salivatórios 
superior e inferior, no tronco ence-
fálico.  Os núcleos salivatórios estão 
localizados próximo à junção do bul-
bo com a ponte e são excitados por 
estímulos gustativos e táteis da 
língua e outras áreas da boca e fa-
ringe. A salivação também pode ser 
inibida por sinais que chegam aos 
núcleos salivatórios provenientes 
dos centros superiores do siste-
ma nervoso central. Por exemplo, 
quando a pessoa sente o cheiro de 
sua comida preferida, a salivação é 
maior quando comparada a quando 
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sente o cheiro de uma comida de 
que  não gosta. A área do apetite 
no cérebro que regula esses efeitos 
funciona em resposta a sinais das 
áreas do paladar e do olfato do 
córtex cerebral ou da amígdala. A 

SE LIGA! A Síndrome de Sjögren primária é uma doença autoimune, crônica 
e progressiva, que afeta predominantemente o sexo feminino. Nesta doença são 
gerados anticorpos que reagem contra as glândulas salivares e lacrimais, 
originando um processo inflamatório, produzindo lesão nos ácinos e ductos se-
cretores com redução das secreções. A síndrome também pode ser secundária 
a uma manifestação sistêmica de doenças autoimunes, como a artrite reumatoi-
de. Os pacientes desenvolvem xerostomia e ceratoconjuntivite (olhos secos). 
O tratamento é feito com substâncias estimuladoras da secreção salivar, como 
metilcelulose, e em casos graves são usados corticoides e imunossupressores.  

salivação ocorre ainda em resposta 
a reflexos que se originam no estô-
mago e parte superior do intestino 
delgado, particularmente quando 
alimentos irritativos são ingeridos 
ou quando a pessoa está nauseada. 

Figura 2. Regulação nervosa parassimpática da secreção salivar. Fonte: Autoria própria
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MAPA MENTAL: SECREÇÃO SALIVAR

Glândulas

SECREÇÃO 
SALIVAR

Parótidas

Digestão de amido e lipídios;
Diluição e tamponamento  

do alimento digerido;
Lubrificação do alimento;

Ação antibacteriana;
Gustação 

Estímulo Funções

Gustativo e tátil

Alimentos irritativos

Áreas do paladar e  
olfato corticais

Submandibulares Sublinguais

Células acinares Secreção primária: ptialina + Na, K, Cl e HCO3 (similar ao plasma)

Células ductais Reabsorção de Na e Cl e secreção de K e HCO3

Hipotônica

pH de 6,0 a 7,0

SAIBA MAIS!

O esôfago também produz secreção, no entanto, esta é totalmente mucosa e 
tem como função a lubrificação do alimento para a deglutição. O muco produzido 
pela porção superior do esôfago evita a escoriação mucosa causada pela entra-
da do alimento, enquanto a secreção da sua porção distal protege a parede da 
digestão por sucos gástricos ácidos, que com frequência refluem do estômago. 
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3. SECREÇÃO GÁSTRICA

O estômago tem funções secretó-
rias, motoras e hormonais impor-
tantes no processo digestivo. Além 
do HCl, secreta enzimas que con-
tinuam a hidrólise dos nutrientes 
iniciada na cavidade oral. Do pon-
to de vista secretor, as diferentes 

regiões do estômago são: cárdia 
– contêm apenas glândulas secre-
toras de muco; região oxíntica no 
corpo do estômago – tem células 
parietais e principais; região an-
tropilórica – com glândulas con-
tendo células endócrinas (células 
G que secretam gastrina e células 
D, secretoras de somatostatina). 

Figura 3. Regiões do estômago. Fonte: sciencepics/Shutterstock.com

Os diferentes tipos de células en-
contradas são: células mucosas 
superficiais, células indiferen-
ciadas ou regenerativas (mais 
profundamente localizadas, orig-
inam as células que migram para 
a superfície), células parietais 

ou oxínticas (secretoras de HCl 
e fator intrínseco), células princi-
pais ou pépticas (secretoras de 
pepsinogênio) e células endó-
crinas (secretoras de gastrina e 
somatostatina). 
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O estômago secreta cerca de 1 a 2 litros de fluido por dia, conhecido 
como suco gástrico. Compõem esse suco:

COMPONENTE CÉLULA QUE PRODUZ FUNÇÃO

HCl Células parietais

Confere ao suco gástrico 
pH próximo a 1 ou 2. O pH 
ácido regula a secreção e 
pepsinogênio e a sua con-
versão à pepsina no lúmen 
gástrico. O HCl tem impor-
tante função bactericida e 
na sua ausência ocorrem 

mais infecções no TGI.

Pepsinogênio Células principais

Lançado no lúmen na forma 
de proenzima, sendo hidroli-
sada a pepsina em pH < 5. 

A pepsina hidrolisa ligações 
no interior de cadeias 

polipeptídicas. 

Lipase gástrica
Células específicas das glân-

dulas gástricas

Lançada no lúmen gástrico 
na forma ativa. Hidrolisa tri-
acilgliceróis em meio ácido. 

Muco Células superficiais

Forma a barreira muco-
sa gástrica que protege 

mecânica e quimicamente 
a superfície interna do 

estômago contra o HCl e a 
pepsina. 

HCO3- Células superficiais mucosas
Tampona o HCl e protege a 

mucosa gástrica.

Gastrina Células G

Estimula a secreção de HCl 
pelas células parietais e tem 
efeito trófico sobre a mucosa 

gástrica, estimulando seu 
crescimento.
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COMPONENTE CÉLULA QUE PRODUZ FUNÇÃO

Somatostatina Células D
Regula a secreção do HCl, 

inibindo-a. 

Histamina Células enterocromafins Estimula as células parietais.

Fator intrínseco Células parietais

Necessário para a ab-
sorção da vitamina B12. É 

a única função essencial do 
estômago. 

Tabela 1. Componentes do suco gástrico.

Figura 4. Camadas histológicas do estômagoa. Fonte: udaix/Shutterstock.com

A composição do suco gástrico 
varia conforme o fluxo secretó-
rio. A baixos fluxos secretórios a 
secreção gástrica contêm NaCl e 
baixas concentrações de H+ e K+, 
sendo ligeiramente hipotônica 

em relação ao plasma. A altas ta-
xas secretórias, a concentração de 
H+ se eleva e a de Na+ reduz. O 
Cl- e K+ elevam-se discretamente 
e o suco gástrico torna-se isotôni-
co em relação ao plasma. 

HORA DA REVISÃO!

Vômitos recorrentes podem levar a uma alcalose metabólica hipocalêmica 
e hipoclorêmica. 
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As células parietais secretam H+ 
proveniente da reação de hidrata-
ção do CO2 resultante do meta-
bolismo celular, gerando HCO3- e 
H+. Essa reação é catalisada pela 
anidrase carbônica. O H+ é se-
cretado para o lúmen gástrico em 
troca de K+ pela H+/K+-ATPase si-
tuada na membrana luminal. O K+ 
acumulado dentro da célula vaza 
através de canais específicos nas 
membranas luminal e basolate-
ral. O HCO3- resultante é trans-
portado no sentido absortivo 
para o plasma, em troca por Cl-, 
por um transportador aniônico 

da membrana basolateral. Assim, 
durante a secreção gástrica, o pH 
do sangue venoso do estômago 
eleva-se pela absorção de HCO3-

, tornando-se maior que o pH do 
sangue arterial (fase alcalina pós-
-prandial). A força necessária para 
o influxo de Cl-, contra o gradiente, 
através da membrana basolateral, 
vem do transporte HCO3- no sen-
tido oposto. Com o influxo de Cl-, 
sua concentração celular se eleva, 
possibilitando que seja transpor-
tado passivamente para o lúmen 
gástrico, via canais luminais. 

Figura 5. Secreção de HCl pela célula gástrica parietal. Fonte: Autoria própria
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Os principais secretagogos esti-
muladores da secreção de HCl 
com ação direta nas células parie-
tais são: acetilcolina (neurotrans-
missor parassimpático vagal), 
gastrina (hormônio sintetizado 
pelas células G do antro gástrico), 
e histamina (parácrino sintetizado 
a partir da histidina pelas células 
enterocromafins). Esses três ago-
nistas têm receptores específicos 
na membrana basolateral das cé-
lulas parietais. Para a acetilcolina 
são os receptores muscarínicos 
(M3) colinérgicos, que podem ser 
inibidos pela atropina; os recepto-
res de gastrina (CCKB) podem ser 
inibidos pela proglumida e os re-
ceptores H2 da histamina podem 
ser inibidos pela cimetidina ou 
ranitidina. 

Os inibidores endógenos da 
secreção do HCl, que agem di-
retamente nas células parie-
tais, são a somatostatina, as 

prostaglandinas e os fatores de 
crescimento epidérmico (EGF). 
Células D, presentes na mucosa 
do antro gástrico, percebem a pre-
sença e grande quantidade de H+ 
e secretam a somatostatina em 
resposta, que age inibindo a libe-
ração da gastrina e, consequen-
temente, reduzindo a secreção do 
HCl. Dessa forma, ocorre a regula-
ção do pH no estômago. 

Já a secreção do pepsinogênio 
é estimulada principalmente pela 
acetilcolina. O nervo vago estimu-
la as células parietais a secretarem 
HCl, e então o HCl estimula a se-
creção do pepsinogênio por dois 
mecanismos: o ácido ativa reflexos 
locais intramurais colinérgicos e 
também há um efeito do ácido no 
duodeno, estimulando células se-
cretoras de secretina (hormônio 
que estimula as células principais 
a secretarem pepsinogênio). 

SAIBA MAIS!

Alguns fármacos, como os omeprazólicos, ligam-se de forma irreversível à H+/
K+-ATPase, inibindo a secreção do H+. Esses fármacos são usados no trata-
mento de úlceras pépticas, resultantes da hipersecreção de HCl. 
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Figura 6. Secreção de Pepsinogênio. Fonte: Autoria própria

O fator intrínseco é uma glico-
proteína secretada pelas células 
parietais que atua na absorção da 
vitamina B12 (cianocobalamina). 
No lúmen gástrico a vitamina B12 
se liga à proteína R (secretada pe-
las glândulas gástricas), que prote-
ge a vitamina da ação proteolítica 
da pepsina e do HCl. No duodeno 
a proteína R é digerida, liberando a 
B12, e então, esta forma um com-
plexo com o fator intrínseco. A ab-
sorção da vitamina B12 ocorre no 
íleo e depende da sua ligação ao 
fator intrínseco. A secreção desse 
fator é a única função essencial, 
indispensável, do estômago. 

SE LIGA! A anemia perniciosa 
é uma anemia megaloblásti-
ca causada por destruição au-
toimune das células parietais do 
estômago que sintetizam o fator 
intrínseco. Como a absorção da 
vitamina B12 depende desse fa-
tor, o resultado é uma deficiência 
da vitamina, cursando com dis-
túrbios neurológicos, além da 
anemia. 
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SAIBA MAIS!

A úlcera péptica é uma área escoriada de mucosa gástrica ou intestinal e a 
causa comum é o desbalanço entre a intensidade da secreção de suco gástrico, 
o grau de proteção da barreira mucosa gastroduodenal e neutralização do ácido 
gástrico pelos sucos duodenais. A área mais acometida é em torno do piloro. 
Atualmente a principal causa de doença ulcerosa péptica é a infecção por He-
licobacter pylori, que rompe a barreira da mucosa gastroduodenal e estimula a 
secreção de ácido gástrico. Outros fatores predisponentes à formação de úlceras 
são o tabagismo, álcool e AINEs. 
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