
Índice 

I.Agradecimentos 

II.Resumo 

III.Abstract 

IV.Extended abstract 

V.Lista de Tabelas, Figuras e Abreviaturas 

1. Introdução……………………………………………………………………………………...….2 

1.1 Composição química do pescado……………………………………..…………….………..2 

1.1.1 Água………………………………………………………………………………….....3 

1.1.2 Proteínas………………………………………………………………………………..4 

1.1.3 Lípidos…………………………………………………………………………………..5 

1.2 Importância nutricional dos lipidos…...…………………………………………………….…5 

1.3 Ácidos gordos…………………………………………..…………………………………….…8 

1.3.1 Benefícios para a saúde………….………………………….................................12 

1.4 Digestão……………………………………………………………………………………..….16 

1.4.1 Processo digestivo – acção das enzimas…………….……………………….…..20 

1.5 Metabolismo lipídico…………………………………………………….….…………………22 

1.5.1 Digestão, Absorção e Transporte de Lípidos………………………………….….22 

1.6 Digestão in vitro – Bioacessibilidade………………………………………………………...23 

1.6.1 Biodisponibilidade oral vs Bioacessibilidade…………………………………..….24 

1.6.2 Desenvolvimento de um modelo in vitro…………………………………………..24 

1.6.3 Condições fisiológicas da digestão………………………………………………...25 

2. Material e Métodos……………………………………………………………………………....29 

2.1 Material biológico……………………………………………………………………………....29 

2.2 Métodos………………………………………………………………………………………...29 

2.2.1 Extracção de Lípidos Totais…………………………………………………………...29 

2.2.2 Determinação do Perfil de Ácidos Gordos………………………………..………….30 

2.2.3 Determinação de classes de lípidos por TLC……………………………….…….…34 

2.2.4 Determinação de classes de lípidos por TLC Preparativa……………….…….…..36 

2.2.5 Ensaio de Bioacessibilidade – Optimização do modelo de digestão in 

vitro……………………………………………………………………………………………...38 

3. Resultados e Discussão………………………………………………………………………...44 

5.1 Extração de Lípidos Totais……………………………………………………………………44 

5.2 Determinação do Perfil de Ácidos Gordos………………………………………………….45 

5.3 Determinação de classes de Lípidos por TLC……………………………………………..54 

5.4 Determinação de classes de Lipidos por TLC Preparativa……………………………….60 

4. Conclusão………………………………………………………………………………….……..66 

5. Bibliografia………………………………………………………………………………….…….67 

6. Anexo………………………………………………………………………………………..…….70 



Bioacessibilidade de ácidos gordos ómega-3 em produtos da pesca e de aquacultura 

 2 

1. Introdução 

1.1 Composição química do pescado 

Desde há muito tempo, em diversas regiões do mundo, o pescado faz parte da dieta 

alimentar e representa, nalguns países, a principal fonte de proteínas de origem 

animal. Estima-se que em muitos países em desenvolvimento, cerca de 60% da 

população depende do peixe para obter 30% do aporte total em proteínas animais, 

enquanto que nos países ditos desenvolvidos, cerca de 80% da população obtém 

menos de 20% das suas proteínas animais a partir do peixe. No entanto, este cenário 

poderá vir a sofrer alterações profundas, em resultado dos constantes alertas, relativos 

aos benefícios de saúde que podem advir do consumo de peixe (FAO, 2005). 

Actualmente, um número cada vez maior de pessoas dá a sua preferência ao pescado 

como uma alternativa saudável à carne. O baixo teor em gordura de muitas espécies 

de peixe, bem como o fornecimento de um tipo de gordura considerada mais saudável, 

são aspectos extremamente importantes para os consumidores cada vez mais 

sensíveis aos aspectos relacionados com a vida saudável (ASAE, 2009). 

Define-se como ‘pescado’ todos os seres vivos aquáticos (e suas partes ou produtos) 

que possam ser utilizados para alimentação humana, e estes, constituem uma 

importante fonte de nutrientes. Na sua generalidade, são alimentos altamente 

nutritivos, saborosos e de fácil digestão, resultado do seu número inferior de fibras 

conjuntivas, de tendões e também da menor quantidade de colesterol e gorduras 

saturadas e de uma quantidade superior de gorduras insaturadas, especialmente das 

polinsaturadas (Lopes, 2009). 

O conhecimento da composição química do pescado tem uma enorme importância na 

avaliação do seu valor nutricional, nas propriedades funcionais, bem como nas 

características sensoriais. Actualmente encontra-se disponível bastante informação 

sobre a constituição química de diferentes tipos de pescado (Tabela 1) (Nunes et al., 

2008). 

A composição química da parte edível dos produtos da pesca varia consideravelmente 

de espécie para espécie e, mesmo entre indivíduos da mesma espécie, regista 

diferenças que decorrem do grau de maturação sexual, idade, sexo, zona geográfica, 

época do ano e disponibilidade alimentar (Bandarra et al., 2004). Esta variação está 

muito relacionada com a composição da dieta, isto é, na quantidade e qualidade de 
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alimento que o peixe ingere (ração no caso de peixe de aquacultura). Quando há um 

excesso de peixes, pode não haver suficiente alimento para todos. Assim, o consumo 

alimentar será mais baixo e a composição mudará de acordo com a quantidade de 

alimento que ingerem. Outras causas básicas da mudança na composição são as 

migrações, a quantidade de movimento que o peixe faz, e as alterações sexuais 

relacionadas com o período de desova. Os peixes geralmente param de se alimentar 

antes da desova e aproveitam para este processo as suas reservas de gordura e de 

proteína (Ackman, 1995). 

A fracção edível do pescado corresponde, em regra, a, cerca de 45 a 50% do peso 

total do seu corpo e os componentes fundamentais da parte edível são: água (50 a 

85%), proteínas (12 a 24%) e lípidos (0,1 a 22%) que representam cerca de 98 % do 

total da fracção edível. Os restantes 2% são constituídos por compostos minoritários 

entre os quais se salientam as substâncias azotadas não proteicas, os sais minerais, 

as vitaminas e os glúcidos (Nunes et al., 2008). 

Tabela 1 – Composição química de alguns produtos da pesca e aquacultura por 100 g 

de parte edível 

Produto Água Proteína Lípidos 

Amêijoa 81,1 11,7 0,9 

Bacalhau 80,0 17,8 0,5 

Camarão 79,2 17,6 0,6 

Carapau 75,6 19,7 2,9 

Dourada 68,9 19,7 9,8 

Pescada 81,1 17,0 0,8 

Polvo 83,1 15,6 1,2 

Sardinha 63,4 18,4 16,4 

Salmão 60,5 16,2 21,9 

Fonte: Adaptado de Nunes et al., 2008 

 

1.1.1 Água 

A água é o constituinte mais abundante no músculo do pescado, variando, em geral, 

entre 50% e 85%, em função da espécie, época do ano e do estado nutricional do 

animal. Nas espécies magras, a quantidade de água situa-se perto de 80%, já nas 

espécies gordas representa cerca de 70% (Bandarra et al., 2004). 



Bioacessibilidade de ácidos gordos ómega-3 em produtos da pesca e de aquacultura 

 4 

O seu teor, dentro da mesma espécie, varia na razão inversa do teor lipídico (para a 

maior parte das espécies a soma destes dois constituintes é de cerca de 80%) 

(Bandarra et al., 2004). Esta variação é mais notória durante o período de jejum, muito 

comum durante a época de desova, que causa um esgotamento das reservas 

energéticas dos tecidos e, consequentemente, causa um aumento do teor de água 

(Ackman, 1995). 

 

1.1.2 Proteínas 

As proteínas são macromoléculas de elevada massa molecular, constituídas 

basicamente por carbono, hidrogénio, oxigénio e azoto, algumas contêm ainda enxofre 

e fósforo (Bandarra et al., 2004). O teor em azoto nas proteínas, da maior parte dos 

peixes, situa-se entre 16 e 21%. As proteínas do músculo do pescado são divididas, 

de acordo com as suas características físico-químicas, em três grupos (Huss, 1995): 

Proteínas estruturais ou miofibrilares: englobam as proteínas que fazem parte da 

estrutura das miofibrilas (actina, miosina, tropomiosina e actomiosina) e representam 

70 a 80% do total das proteínas. 

Proteínas sarcoplasmáticas ou solúveis: abrangem mais de 100 proteínas 

denominadas miogénio (mioglobina, globulina e enzimas), solúveis em soluções 

salinas neutras de baixa força iónica (< 0,15 M) e constituem 25 a 30% do teor total de 

proteínas. 

Proteínas do tecido conjuntivo: incluem as proteínas extracelulares (colagénio e 

elastina) e correspondem a cerca de 3 e 10% do total de proteínas nos peixes ósseos 

e nos peixes cartilagíneos, respectivamente. 

A estrutura conformacional proteica dos peixes pode ser facilmente alterada devido a 

alterações das condições físicas do meio (Huss, 1995). O teor proteico do pescado é 

geralmente expresso como proteína bruta, calculada com base no teor de azoto total 

multiplicado pelo factor 6,25. Na proteína bruta inclui-se proteínas propriamente ditas e 

outros compostos azotados, tais como ácidos nucleicos, trimetilamina (TMA) e óxido 

de trimetilamina (OTMA), aminoácidos livres, ureia, entre outros. Os teores proteicos 

de cada espécie são relativamente constantes muito embora possam ser influenciados 

por variações sazonais (Bandarra et al., 2004). 
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As proteínas dos produtos da pesca têm um elevado valor biológico na nutrição 

humana, na medida em que contêm todos os aminoácidos essenciais e é igualmente 

reconhecida a sua grande digestibilidade (Bandarra et al., 2004). 

 

1.1.3 Lípidos 

Os lípidos estão presentes em todos os tecidos mas mais concentrados na parte 

subcutânea dos peixes gordos, no fígado (principalmente nos peixes magros), no 

tecido muscular e nas gónadas (Ackman, 1995). 

O teor em matéria gorda no pescado varia ao longo do ano e de espécie para espécie, 

situando-se em média entre 0,5 e 25%. De acordo com o seu teor de gordura, os 

peixes são classificados em magros, semi-gordos e gordos (Bandarra et al., 2004). 

Nos peixes magros, o teor em matéria gorda é geralmente inferior a 2 % e encontra-se 

essencialmente localizada no fígado. Nestas espécies a variação sazonal é pouco 

expressiva. Entre os peixes magros destacam-se, por exemplo, a pescada, o bacalhau 

e as raias (Ackman, 1995; Bandarra et al., 2004). 

Os peixes gordos contêm em geral mais de 5 % de matéria gorda. Esta encontra-se na 

forma de glóbulos extracelulares, no tecido muscular e na membrana serosa que 

envolve os intestinos, e na forma de camadas, sob a pele e na cavidade abdominal. A 

sardinha, o salmão e a cavala são alguns dos principais peixes gordos (Ackman, 1995; 

Bandarra et al., 2004). 

Os peixes semi-gordos apresentam um teor de gordura intermédio, acumulada mais 

no fígado que no tecido muscular. Entre estes, salientam-se o pregado e a solha 

(Ackman, 1995; Bandarra et al., 2004). 

 

1.2 Importância nutricional dos lípidos 

A designação lípidos (do grego lipos, “gordura”) engloba todos os constituintes da 

matéria gorda. Os lípidos são um grupo de compostos de natureza química muito 

diversa, cuja característica comum é a sua insolubilidade em água (Belitz et al., 2004). 
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Os lípidos são substâncias de origem biológica somente solúveis em solventes não 

polares como os seguintes solventes orgânicos: éter, acetona, clorofórmio e benzeno. 

Constituem um dos maiores grupos de biomoléculas encontradas nos sistemas vivos, 

e exibem uma grande variedade estrutural. Na sua estrutura molecular encontram-se, 

quase exclusivamente, carbono, hidrogénio e oxigénio (Belitz et al., 2004). 

Os lípidos dividem-se em simples e complexos, conforme são, ou não, constituídos 

apenas por carbono, oxigénio e hidrogénio. Na maioria, os lípidos são derivados de 

ácidos gordos resultando da sua ligação com álcoois, geralmente, por ligações éster. 

Os lípidos complexos para além de carbono, oxigénio e hidrogénio, podem conter 

azoto, enxofre, fósforo e açúcares (Belitz et al., 2004). 

Este grupo pode também ser dividido em outras duas classes: A primeira em Lípidos 

neutros, que incluem os acilgliceróis (TAG, DAG e MAG), ácidos gordos livres (FFA), 

colesterol e outros esteróis e isoprenóides bem como os respectivos ésteres. A 

segunda em Lípidos polares (anfifílicos), em particular os fosfolípidos, também 

designados por lípidos estruturais uma vez que cumprem um importante papel na 

formação das membranas celulares (Nunes et al., 2008). 

Tabela 2 – Classificação dos Lípidos 

A. Classificação segundo os seus constituintes 

I. Lípidos simples  

Ácidos gordos livres, isoprenoides (esteroides, carotenoides, monoterpenos, etc), 

tocoferois. 

II. Lípidos complexos  Componentes 

Mono-, di-, e triacilgliceróis Ácidos gordos, Glicerol 

Fosfolípidos Ácidos gordos, Glicerol 

Glicolípidos  

Diolípidos  

Ceras Ácidos gordos, 

Ésteres Ácidos gordos, esteróis 

B. Classificação segundo a sua polaridade 

I. Lípidos neutros II. Lipidos anfifílicos 

Ácidos gordos (> C12) Glicerofosfolípidos 

Mono-, di- e triacilglicerois Gliceroglicolípidos 

Ésteres Esfingofosfolípidos 

Carotenóides Esfingoglicolípidos 

Ceras  

Tocoferóis 

Fonte: Adaptado de Belitz et al., 2004 
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Os lípidos podem ter muitos papéis no corpo humano. Estas funções podem ser, 

convenientemente, divididas em três tipos (Gurr, 1994): 

Lípidos estruturais: fazem parte integral das membranas, caracterizando-se como as 

estruturas que formam uma barreira entre a célula viva e o ambiente que a rodeia. 

Lípidos de armazenamento: a maioria são ácidos gordos na forma de triacilgliceróis, 

que por sua vez constituem a maior fonte de armazenamento de energia nos 

humanos. O tecido adiposo é a principal reserva de lípidos de armazenamento, que 

podem suportar carências de energia a longo prazo. Estes, tendem a conter uma 

grande proporção de ácidos gordos saturados (SFA) e monoinsaturados (MUFA), 

enquanto os lípidos estruturais têm uma grande proporção de ácidos gordos 

polinsaturados (PUFA). 

Lípidos metabólicos: estes são considerados lípidos corporais, que mesmo quando 

fazem parte do armazenamento e da estrutura lipídica, estão em constante estado 

dinâmico. Há uma troca constante de ácidos gordos nas membranas ou no tecido 

adiposo com ácidos gordos da corrente sanguínea. Os lípidos são também 

transferidos de lugares onde são sintetizados para lugares de armazenamento ou são 

transferidos destes últimos para lugares de via metabólica da corrente sanguínea na 

forma de quilomicrons. 

Os lípidos são nutrientes altamente energéticos, sendo esta a sua principal função. 

Desempenham diversas funções biológicas importantes nos seres vivos, 

nomeadamente as propriedades homeostáticas, quer ao nível do isolamento térmico e 

depósito de reservas energéticas, quer na estrutura das membranas biológicas, 

através dos fosfolípidos e esteróis. Regista-se ainda que são importantes no 

transporte e absorção de outros nutrientes (ex. vitaminas e antioxidantes) e, em 

pequenas quantidades, funcionam como co-factores enzimáticos, pigmentos 

absorventes de luz, agentes emulsionantes, mensageiros intracelulares, componentes 

de hormonas e percursores na síntese de eicosanóides tais como as prostaglandinas, 

leucotrienos e tromboxanos (Afonso, 2009; Migueis, 2010). 

Os lípidos possuem propriedades físicas, químicas e fisiológicas que os tornam não só 

importantes em termos nutritivos como também tecnológicos. É a presença de gordura 

que contribui substancialmente para a palatabilidade da comida (sabor, aroma e 

textura). Uma alimentação livre em gorduras não só levaria a sinais de deficiência em 

ácidos gordos, como seria extremamente desagradável de se comer. Para além disso, 
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a sua ingestão é recomendada pois fornece compostos essenciais como ácidos 

gordos do tipo ω-6 e ω-3, alguns dos quais não podem ser biossintetizados pelos 

organismos animais (Afonso, 2009; Assunção, 2007). 

 

1.3 Ácidos Gordos 

Os ácidos gordos são os principais constituintes dos lípidos. A sua composição é 

determinante para as propriedades físicas, estabilidade e valor nutricional da fracção 

lipídica dos alimentos (Afonso, 2009). 

Estes são compostos orgânicos simples, constituídos por carbono, hidrogénio e 

oxigénio. Cada molécula tem no extremo da cadeia um grupo carboxílico (-COOH) 

hidrofílico, que lhe confere um carácter ácido e no extremo oposto apresenta um grupo 

metilo (-CH3) hidrofóbico. A sua classificação é feita de acordo com o comprimento de 

cadeia carbonada, número, posição e configuração das duplas ligações (Nunes et al., 

2008). 

Segundo o comprimento da cadeia hidrocarbonada, os ácidos gordos podem ser 

classificados em ácidos gordos de cadeia curta (4 a 6 átomos de carbono), de cadeia 

média (8 a 10 átomos de carbono) e de cadeia longa (12 ou mais átomos de carbono). 

A dimensão da cadeia de átomos de carbono determina, em muitas instâncias, as 

propriedades químicas, físicas e metabólicas do ácido gordo. Em muitos ácidos 

gordos, os átomos de carbono estão unidos por ligações simples – ácidos gordos 

saturados (SFA). No entanto, estas ligações entre os átomos de carbono podem ser 

duplas. Consequentemente, passam a chamar-se ácidos gordos monoinsaturados 

(MUFA), se existir apenas uma dupla ligação, ou PUFA se existirem 2 ou mais duplas 

ligações (Assunção, 2007). 

É necessário um equilíbrio entre o consumo dos diferentes tipos de ácidos gordos. 

Sobretudo, uma ingestão reduzida de ácidos gordos saturados e trans e um maior 

consumo de ácidos monoinsaturados e polinsaturados. 

O pescado é um alimento saudável uma vez que contém proteínas de elevada 

qualidade, com todos os aminoácidos essenciais. É também uma importante fonte de 

cálcio, iodo e selénio e é bastante rico em ácidos gordos PUFA (Assunção, 2007). 
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O perfil e quantidade de ácidos gordos no pescado variam consideravelmente de 

espécie para espécie. Na tabela apresenta-se a nomenclatura abreviada, o nome 

comum e a fórmula estrutural dos ácidos gordos mais significativos nos produtos da 

pesca (Nunes et al., 2008). 

Tabela 3 – Ácidos gordos mais abundantes nos produtos da pesca e de aquacultura 

Nomenclatura 

abreviada 
Nome comum Fórmula estrutural 

16:0 Ácido palmítico CH3(CH2)14COOH 

18:1ω-9 Ácido oleico CH3(CH2)7=CH(CH2)7COOH 

20:5ω-3 

22:6ω-3 

EPA 

DHA 

CH3CH2(CH=CHCH2)5(CH2)2COOH 

CH3CH2(CH=CHCH2)6(CH2)COOH 

Fonte: Adaptado de Nunes et al., 2008 

O conteúdo lipídico dos peixes apresenta, normalmente, uma reduzida percentagem 

de ácidos gordos saturados e um elevado nível de polinsaturados dos quais se 

salientam os da série ómega-3 de cadeia longa (LC ω-3 PUFA). Estes podem 

representar até 40% do total destes ácidos gordos (Bandarra et al., 2001). 

Os saturados mais comuns são o mirístico (14:0), palmítico (16:0) e esteárico (18:0) e 

normalmente o palmítico é o mais abundante. De entre os monoinsaturados salientam-

se o ácido oleico (18:1ω-9). Por seu lado, os polinsaturados pertencem a duas 

famílias, ω-6 e ω-3, sendo estes últimos os mais abundantes no pescado (Nunes et 

al., 2008). 

De entre os ácidos gordos polinsaturados da família ω-6 destacam-se os ácidos 

gordos linoleico (LA, 18:2ω-6) e o araquidónico (AA, 20:4ω-6). Do conjunto ω-3, 

salientam-se o eicosapentenóico (EPA, 20:5ω-3) e o ácidos docosahexenóico (DHA, 

22:6ω-3), sendo, frequentemente, este último o mais abundante (Nunes et al., 2008). 

A chave para uma dieta saudável reside no equilíbrio adequado entre o consumo de 

ácidos gordos ω-3 e ω-6. Os especialistas em saúde recomendam que estes estejam 

presentes na dieta com um rácio óptimo de cerca de 1:3 até 1:5. Actualmente, na dieta 

do mundo desenvolvido, este rácio aproxima-se mais de 1:10 a 1:20 (Bandarra et al., 

2011). Assim sendo, torna-se fundamental o consumo de alimentos ricos em ω-3 de 
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modo a contrabalançar o consumo excessivo de ω-6. Sendo o peixe uma boa fonte de 

ácidos gordos polinsaturados da serie ω-3 de cadeia longa, fornecendo elevados 

teores do ácido eicosapentenóico (EPA) e do docosahexenóico (DHA), é considerado 

muito importante e benéfico, de um ponto de vista fisiológico e nutricional, para a 

saúde. De facto, o peixe é a fonte mais importante destes ácidos gordos ω-3 para o 

homem (Bandarra et al., 2001). 

Alguns dos valores típicos nas espécies mais consumidas em Portugal encontram-se 

na seguinte tabela. 

Tabela 4 – Gordura total, total de polinsaturados e ácidos gordos EPA e DHA em 

alguns produtos da pesca e aquacultura, em g por 100 g de parte edível 

Produto Gordura total 
Total 

polinsaturados 

Ácidos gordos ω-3 

EPA DHA 

Polvo 1,2 0,6 0,2 0,3 

Camarão 0,6 0,3 0,1 0,1 

Bacalhau 0,5 0,2 0,1 0,1 

Carapau 2,9 0,9 0,2 0,6 

Dourada 9,8 2,8 0,4 1,2 

Pescada 0,8 0,3 0,1 0,2 

Sardinha 16,4 5,6 1,4 3,3 

Salmão 21,9 5,1 1,2 1,8 

Fonte: Adaptado de Nunes et al., 2008 

Este tipo de composição, muito diferente da encontrada noutros animais, tem 

implicações tecnológicas e na saúde. Assim, apesar da quantidade de gordura que 

determinadas espécies podem apresentar, é reconhecido que o seu consumo pode 

ser benéfico para a saúde humana, dado o conteúdo em ácidos gordos polinsaturados 

(Assunção, 2007). 

No pescado de aquacultura encontra-se, com frequência, um maior teor de gordura e 

o respectivo perfil de ácidos gordos reflecte o do alimento ingerido. Assim, os lípidos 

são usualmente mais ricos em ácidos gordos saturados e monoinsaturados e, em 

consequência, apresentam uma menor percentagem de polinsaturados do que o 

pescado capturado no meio natural (Nunes et al., 2008). 

O EPA e o DHA são os ácidos gordos que os estudos científicos relacionam de forma 

directa como os que contribuem com maiores benefícios para a saúde, 
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nomeadamente no desenvolvimento do cérebro humano, na prevenção de doenças 

neurodegenerativas e na protecção vital contra doenças cardiovasculares e patologias 

articulares (Bandarra et al., 2011). 

Não existe um consenso quanto ao nível diário de ω-3 recomendado. Segundo o 

ISSFAL, a dose diária recomendada de EPA+DHA para a prevenção das doenças 

cardiovasculares é de 0,5 g. Deste modo, as quantidades a ingerir para satisfazer as 

recomendações vão depender dos teores de ácidos gordos ω-3 na parte edível de 

cada espécie (Nunes et al., 2008). 

Peixes gordos como a sardinha, o carapau, a cavala, o atum, o salmão, entre outros, 

são alimentos onde se pode encontrar grandes quantidades de EPA e DHA. Também 

espécies como o bacalhau e a pescada são ricas em ácidos EPA e DHA, tendo a 

vantagem de serem alimentos pouco calóricos (Bandarra et al., 2011). 

Na Fig.1 apresenta-se as quantidades a consumir de diferentes produtos da pesca, de 

modo a permitir a ingestão de 500 mg de EPA+DHA. 

Fig. 1 – Porção necessária de pescado para obter 500 mg de EPA+DHA 

Fonte: Adaptado de Nunes et al., 2008 

                                                
 ISSFAL - International Society for the Study of FA and Lipids 
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1.3.1 Benefícios para a saúde 

Nas últimas duas décadas, a importância da presença dos ácidos gordos ómega-3 na 

dieta humana passou de especulação a uma forte evidência de que os mesmos não 

são apenas nutrientes essenciais, mas também se apresentam como favoráveis na 

modulação de diversas doenças. 

Dos alimentos considerados indispensáveis para uma dieta alimentar destacam-se os 

produtos da pesca, incluindo os de aquacultura, não só pela disponibilidade de um 

grande número de espécies e possibilidade de serem cozinhados de diferentes 

maneiras, mas também pelo elevado valor nutricional e fácil digestão. A gordura e as 

proteínas do pescado parecem ser os responsáveis pelos efeitos positivos na 

prevenção de diversas doenças, muito particularmente na doença cardiovascular, 

devido à modificação de factores de risco, através de múltiplos mecanismos (Nunes et 

al., 2008). 

Muitos são os estudos ao nível da composição química, nomeadamente o tipo e 

concentração de ácidos gordos da família ómega-3, que têm vindo a provar os 

benefícios do consumo de pescado na prevenção de muitas patologias. 

Os ácidos gordos são nutrientes fundamentais à vida, sendo utilizados pelo organismo 

como fonte energética. O ser humano consegue sintetizar a maior parte dos ácidos 

gordos que necessita, quer os saturados quer os insaturados. Para tal, os tecidos 

contêm enzimas denominadas dessaturases que catalisam a inserção de mais 

ligações duplas em ácidos gordos saturados. Esta transformação é conhecida por 

dessaturação. Quando não há mais lugar para inserir outra ligação, a estratégia 

bioquímica é a de aumentar a cadeia, no final do grupo carboxilo, com dois carbonos 

unidos de forma a criar mais espaço para a inserção de outra ligação dupla. A este 

processo denomina-se elongação (Gurr, 1994). 

Dentro da família dos polinsaturados destacam-se os ácidos gordos linoleico (LA, 

18:2ω-6) e α-linolénico (ALA, 18:3ω-3), precursores da série ω-6 e ω-3 

respectivamente, os chamados ácidos gordos essenciais (EFA). Estes ácidos, 

alternando entre dessaturação e elongação das suas cadeias, permitem obter outros 

ácidos gordos importantes como o Ácido araquidónico (AA, 20:4ω-6), Ácido 

eicosapentenóico (EPA, 20:5ω-3) e Ácido docosahexenóico (DHA, 22:6ω-3) (Fig. 2) 

(Afonso, 2009). 
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Fig. 2 – Representação esquemática da biossintese dos ácidos gordos essenciais 

Fonte: Adaptado de Bandarra et al., 2011 

O ácido araquidónico (AA, 20:4ω-6), proveniente da dessaturação/elongação do LA, é 

um dos principais componentes dos lípidos das membranas (fosfolípidos) e precursor 

de eicosanóides. A partir da elongação/dessaturação do ALA forma-se o EPA, que 

possui um papel fisiológico muito importante na modulação e formação de 

eicosanóides, o ácido docosapentenóico (DPA, 22:5ω-3) e o DHA (Afonso, 2009). 

Estas sequências de dessaturação e elongação são a forma dos tecidos humanos 

poderem fabricar uma grande variedade de PUFA, produzidos endogenamente para 

satisfazer as suas necessidades e podem ocorrer em todas as três principais famílias, 

ω-3, ω-6 e ω-9. No entanto, este processo é lento e torna-se mais rápido obter estes 

ácidos gordos através da alimentação (Gurr, 1994). 

Estas duas classes de ácidos gordos essenciais não são interconvertíveis, são 

metabólica e funcionalmente distintas e muitas vezes têm funções fisiológicas distintas 

importantes. O balanço de ácidos gordos essenciais é importante para uma boa saúde 

e um desenvolvimento normal. A ausência destes ácidos gordos na dieta pode levar 

ao mau funcionamento do corpo humano. O corpo humano é incapaz de produzir 
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naturalmente qualquer um deles, pelo que têm de ser obtidos a partir dos alimentos 

ingeridos (Afonso, 2009; Gurr, 1994). 

Estes ácidos gordos essenciais têm, pelo menos, duas funções vitais. Em primeiro 

lugar, são componentes plásticos imprescindíveis para a estrutura das membranas 

celulares. Isto é, têm como papel estabilizar as membranas biológicas ao criarem 

propriedades físicas que são ideais para o transporte de substâncias ao longo da 

membrana e pelas reacções bioquímicas que ocorrem na mesma (Gurr, 1994). 

O segundo grande papel é serem precursores de vários eicosanóides (hormonas 

intercelulares onde se incluem as prostaglandinas, as prostaciclinas, os leucotrienos e 

os tromboxanos) e de mediadores celulares (que interferem nos processos de 

coagulação, inflamação e proliferação de determinadas células) (Tabela 5) (Gurr, 

1994). 

Os eicosanoides estão envolvidos nos mecanismos homeostáticos. Isto significa que 

certas funções fisiológicas são mantidas constantemente em limites predeterminados 

para que os seus níveis não baixem ou fiquem em excesso. Um bom exemplo é a 

tendência para as plaquetas se agregarem no processo de cicatrização de uma ferida. 

Se esta agregação não for suficiente, a ferida não vai sarar. Se a agregação for muito 

extensiva, pode principiar uma potencial trombose fatal. Os tromboxanos, produzidos 

pelas próprias plaquetas, estimulam estas últimas para se agregarem, enquanto as 

prostaciclinas, produzidas pelas paredes das artérias, inibem a agregação. É o 

equilíbrio destas duas actividades opostas que mantém o sistema de agregação das 

plaquetas a funcionar adequadamente. Muitos mais exemplos de mecanismos 

homeostáticos regulados por eicosanóides estão a ser descobertos (Gurr, 1994). 

Um dos importantes avanços durante os últimos anos é a constatação de que os tipos 

de ácidos gordos na alimentação podem afectar um grande número de funções 

fisiológicas, referidas acima, pela influência da quantidade e tipos de eicosanóides 

produzidos nos tecidos corporais e o equilíbrio entre eles (Gurr, 1994). 

 

 

 

 

 



Introdução 

 

 

15 

Tabela 5 – Exemplos de eicosanóides e as suas acções 

PUFA  EICOSANÓIDES 

Os Leucotrienos estão envolvidos em respostas inflamatórias 

20:4ω-6 

AA 

 Leucotrieno B4 (LTB4) 

Trata-se de um poderoso agente inflamatório 

20:5ω-3 

EPA 

 Leucotrieno B5 (LTB5) 

É, pelo menos, 30 vezes menos potente do que o LTB4 na produção de 

uma resposta inflamatória 

Os Tromboxanos estão envolvidos na agregação das plaquetas 

20:4ω-6 

AA 

 Tromboxano A2 (TXA2) 

Tem um forte efeito na estimulação da agregação das plaquetas 

20:5ω-3 

EPA 

 Tromboxano A3 (TXA3) 

Tem um efeito muito fraco na agregação de plaquetas 

Fonte: Adaptado de Nunes et al., 2008 

No caso do AA (ω-6) é o percursor da “série 2” de Prostaglandinas, da série 4 dos 

Leucotrienos e dos Tromboxanos A2 que promovem a inflamação através de uma 

acção quimiostática potente, da vasoconstrição e da estimulação da agregação das 

plaquetas. Pelo contrário, o EPA (ω-3) é precursor da “série 3” de Prostaglandinas e 

Tromboxanos que actuam como vasodilatadores e antiagregantes de plaquetas 

(Migueis, 2010). 

Diversos estudos têm mostrado que os ácidos docosahexenóico e eicosapentenóico 

parecem ter um papel importante na diminuição do nível de colesterol no sangue e na 

prevenção de arritmias e da formação de trombos, estando por isso o seu consumo 

fortemente associado a um risco reduzido de doença cardiovascular (Bandarra et al., 

2001; Afonso, 2009). Para além destes efeitos o consumo de DHA ou de EPA parece 

ainda ter efeitos benéficos na reprodução, no sistema imunológico, na prevenção ou 

tratamento de determinados tipos de cancro, bem como no desenvolvimento pré-natal 

(Bandarra et al., 2004). 

Por serem componentes estruturais das membranas fosfolipídicas, os ácidos gordos 

ómega-3 revelam-se importantes para o desenvolvimento do cérebro, sistema nervoso 

e retina. Desta forma, considera-se que o seu consumo está associado a uma 
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melhoria do desenvolvimento cognitivo e da função neurológica em fetos, bem como a 

uma melhoria da saúde ocular (Nunes et al., 2008). 

Os ácidos gordos ω-3 presentes na gordura do peixe têm propriedades anti-

aterogénicas e anti-tromboticas, bem como outras propriedades que podem 

proporcionar benefícios significativos para a saúde e bem-estar (Bandarra et al., 

2011). 

 

1.4 Digestão 

A digestão é um processo através do qual os alimentos ingeridos são transformados 

em substâncias que podem ser absorvidas. Consiste no desdobramento das 

moléculas orgânicas ingeridas nos seus componentes: os glúcidos em glucose e 

outros açucares simples, as proteínas em aminoácidos e os lípidos em ácidos gordos 

e glicerol. 

À medida que os alimentos progridem no tubo digestivo, devido aos movimentos 

peristálticos e contracções musculares, vão sendo decompostos por acção de enzimas 

hidrolíticas e outras substâncias excretadas por células epiteliais e diversos órgãos 

glandulares (Fig. 3). 
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Legenda: 

 

Fig. 3 – Representação esquemática da digestão dos três principais tipos de nutrientes 

Fonte: Adaptado de Cavadas, 2008 
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A digestão inicia-se na cavidade oral e continua no estômago, mas dá-se 

principalmente na porção proximal do intestino delgado, especialmente no duodeno. 

Algumas moléculas podem ser absorvidas ao longo de todo o tubo digestivo. 

 

Fig. 4 – Principais locais de digestão e absorção dos nutrientes ao longo do tubo 

digestivo 

Fonte: Nutribrinca, 2010 

A absorção corresponde à passagem, através da mucosa do tubo digestivo, dos 

nutrientes que atingem a corrente sanguínea, de forma a serem distribuídos pelo 

corpo. A absorção faz-se, principalmente, ao nível do intestino delgado e do cólon, de 

forma selectiva para cada um dos nutrientes (Moutinho e Oliveira, 2003). 

Normalmente, 90% dos glúcidos, das gorduras e das proteínas que formam os 

alimentos, são completamente digeridos e absorvidos. Contudo, os ácidos gordos e os 

aminoácidos essenciais são absorvidos em mais de 98% (Moutinho e Oliveira, 2003). 

Uma vez absorvidos, os nutrientes são transportados às diferentes partes do 

organismo por duas vias diferentes. A água, os iões e os produtos hidrossolúveis, 

como a glucose e os aminoácidos, entram no sistema porta e são conduzidos para o 

fígado (Fig. 5a). Os produtos do metabolismo dos lípidos ligam-se às proteínas e 
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entram nos vasos quilíferos sendo transportados, pela circulação sanguínea, para o 

tecido adiposo ou para o fígado (Fig. 5b) (Nutribrinca, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 (a, b) – Absorção de nutrientes: a) Digestão e Absorção de proteínas e 

aminoácidos b) Digestão e Absorção de lípidos. 

Fonte: Adaptado de Nutribrinca, 2010 

Glúcidos 
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Os processos fisiológicos da absorção são para certos nutrientes mecanismos 

simples, como a osmose, mas na generalidade envolvem reacções complexas de 

passagem para o interior das células da mucosa e, posteriormente, do meio interno 

destas para os capilares sanguíneos ou linfáticos (Moutinho e Oliveira, 2003). 

 

1.4.1 Processo digestivo – acção das enzimas 

O processo digestivo ocorre, essencialmente, na boca, estômago e intestino delgado. 

É a transformação mecânica e química que os alimentos sofrem ao longo do tubo 

digestivo. Este último encontra-se revestido, internamente, por muco em todo o seu 

comprimento, que actua como lubrificante, facilitando o movimento dos alimentos, e ao 

mesmo tempo protegendo o epitélio contra lesões mecânicas produzidas pelos 

alimentos (Moutinho e Oliveira, 2003; Silva, 2002). 

A acção mecânica da digestão começa com a mastigação dos alimentos na boca, e 

continua através de todo o tracto intestinal, por meio dos diversos movimentos 

peristálticos. Na boca ocorre a maceração do alimento em porções mais pequenas 

com a ajuda dos dentes, da língua e da acção enzimática da saliva. Aqui começa a 

degradação química do amido, catalisada pela amilase salivar, em maltose. A sua 

acção é, no entanto, de curta duração uma vez que ao chegar ao estômago é inibida 

pelo pH baixo (Moutinho e Oliveira, 2003; Silva, 2002). 

No estômago é onde ocorre a digestão das proteínas, cuja acção dos constituintes do 

suco gástrico é essencial. O estômago secreta ácido clorídrico (HCl) e pepsinogénio. 

O HCl tem como função fornecer alguma protecção contra colonizações bacterianas 

indesejáveis e permitir um meio ácido favorável à acção da enzima (activar o 

pepsinogénio). Por acção do H+, o pepsinogénio é convertido em pepsina, uma 

protease que actua sobre as proteínas (Moutinho e Oliveira, 2003; Silva, 2002). 

A secreção gástrica é iniciada ainda antes do alimento chegar ao estômago, fase 

cefálica, através dos estímulos psicológicos (a expectativa da refeição, o seu aroma, 

aspecto e textura). Na fase gástrica, a presença de alimento parcialmente digerido no 

estômago promove a secreção de gastrina. Esta hormona peptídica actua sobre o 

estômago, estimulando a secreção, bem como a histamina e a acetilcolina. Para além 

disso, a gastrina tem a função de provocar a passagem de parte do conteúdo 



Introdução 

 

 

21 

estomacal para o duodeno. É no intestino delgado que ocorre a maior parte das 

transformações químicas dos nutrientes (Moutinho e Oliveira, 2003; Silva, 2002). 

Já na fase entérica, a chegada do quimo ácido desencadeia as secreções pancreática, 

biliar e intestinal, pelo contacto directo com a mucosa, que tem a função de neutralizar 

o quimo. Este aumento de acidez estimula a secreção de uma outra hormona, a 

secretina, que provoca diminuição da motilidade gastrointestinal. Isto tem como efeito 

a paragem da transferência do conteúdo estomacal para o duodeno, impedindo que o 

estômago esvazie de forma demasiado rápida (Moutinho e Oliveira, 2003; Silva, 2002). 

A secretina actua também sobre o pâncreas, estimulando-o a secretar bicarbonato 

(HCO3
-). Este anião neutraliza o HCl proveniente do estômago, fazendo com que o pH 

no duodeno aumente para os valores óptimos para as enzimas pancreáticas. Estas 

enzimas (proteases, lipase pancreática, amilase pancreática) são secretadas em 

resposta à colecistocinina (CCK), uma hormona peptídica produzida pelo duodeno 

quando nele existem ácidos gordos provenientes dos alimentos (Moutinho e Oliveira, 

2003; Silva, 2002). 

A CCK também actua sobre a vesícula biliar fazendo com que esta lance a bílis para o 

duodeno. A bílis contém bilirrubina, colesterol, e sais biliares que contribuem para que 

o meio seja favorável à digestão dos lípidos. Tem como principal função permitir a 

dispersão dos lípidos pela fase aquosa onde actuam as enzimas, formando uma 

emulsão. Ao emulsionar as gorduras, divide-as em pequenas gotas o que facilita a 

acção enzimática (Moutinho e Oliveira, 2003; Silva, 2002). 

No intestino ocorre secreção de enzimas digestivas (lactase, maltase, sacarase, 

peptidases), e absorção de água, sais e nutrientes. Os glúcidos são absorvidos como 

monossacáridos e as proteínas como aminoácidos e pequenos péptidos. Os ácidos 

gordos e monoacilgliceróis são absorvidos separadamente e transformados 

novamente em triacilgliceróis nas células epiteliais. Posteriormente, são lançados na 

circulação linfática como lipoproteínas de densidade extremamente baixa 

(quilomicrons). Os quilomicrons passam para o sangue quando a circulação linfática 

se une à circulação sanguínea, distribuindo os lípidos que transportam pelas células 

do organismo. É ao nível celular que os nutrientes são utilizados de modo a garantir o 

perfeito funcionamento de todo o organismo (Moutinho e Oliveira, 2003; Silva, 2002). 
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1.5 Metabolismo lipídico 

1.5.1 Digestão, Absorção e Transporte de Lípidos 

O metabolismo lipídico começa, como noutros nutrientes, com a digestão, processo de 

decomposição de nutrientes complexos em moléculas mais simples, e a absorção, 

processo de transporte dessas moléculas mais simples através do epitélio intestinal 

(Migueis, 2010). 

A digestão de lípidos ocorre principalmente a nível pancreático e intestinal. Na 

cavidade oral, não se verificam modificações de ordem digestiva. No estômago, devido 

a fraca actividade da lipase gástrica, os lípidos são pouco modificados. Apenas iniciam 

a sua emulsão pelos movimentos de agitação do conteúdo gástrico que vai sendo 

evacuado para o duodeno, com demora proporcional à natureza dos constituintes dos 

alimentos em digestão (Moutinho e Oliveira, 2003). 

No duodeno, os lípidos desencadeiam a secreção das hormonas enterogastronas, as 

quais inibem a motilidade e a evacuação gástrica. Para a digestão dos compostos 

lipídicos, é importante que ocorra a emulsificação dos mesmos (desdobramento das 

gotas lipídicas, formadas devido à insolubilidade dos lípidos em solução aquosa, em 

gotículas lipídicas) pelos sais biliares, uma vez que, as enzimas que actuam sobre os 

lípidos são hidrossolúveis e só actuam na superfície das gotículas. A emulsificação, ao 

diminuir o tamanho das gotículas lipídicas, aumenta a área exposta à acção das 

enzimas, isto é, faz com que as enzimas hidrossolúveis tenham uma maior superfície 

de contacto com o substrato a hidrolisar, favorecendo a sua digestão (Migueis, 2010). 

A lipase pancreática é responsável pela digestão dos triacilgliceróis, levando à 

obtenção de monoacilgliceróis e ácidos gordos livres. No entanto, a actuação desta 

enzima está dependente da presença da coenzima colipase, que se liga aos sais 

biliares que rodeiam as gotículas lipídicas, de forma a permitir o ancoramento, na sua 

superfície, da lipase, de forma a que esta possa exercer a sua função (Migueis, 2010). 

Outras enzimas intervenientes na digestão dos lípidos são a fosfolipase e a colesterol-

esterase. A fosfolipase hidrolisa os fosfolípidos, originando lisofosfatídeos e ácidos 

gordos livres. A colesterol-esterase, quebra os ésteres de colesterol em colesterol e 

ácidos gordos livres (Moutinho e Oliveira, 2003). 

Os principais produtos deste processo digestivo são ácidos gordos livres e glicerol. 

Para que sejam absorvidos, é necessária, a formação de micelas, que facilitam o 
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transporte destes até ás células epiteliais. A formação de micelas resulta da 

combinação dos produtos da digestão dos lípidos com os sais biliares. Estes vão 

agregar-se à volta das pequenas gotículas. Quando a micela entra em contacto com 

as células epiteliais do epitélio do intestino delgado, o seu conteúdo passa, por difusão 

simples, para dentro das células do epitélio intestinal (Fig. 4b) (Moutinho e Oliveira, 

2003; Silva, 2002). 

Dentro das células epiteliais os ácidos gordos livres combinam-se com moléculas de 

glicerol formando os triacilgliceróis. Os quilomicrons formados, que são os portadores 

principais de lipídos, saem das células epiteliais para o espaço extracelular, por 

exocitose ao nível das membranas basais, atingindo mais tarde a circulação 

sanguínea. O glicerol, sendo solúvel em água, é absorvido e libertado directamente na 

circulação. Os quilomicrons são rapidamente limpos da corrente sanguínea, como 

resultado da hidrólise pela enzima lipase lipoproteica (LPL), na superfície do tecido 

adiposo. Os remanescentes de quilimicrons, partículas lipoproteicas pequenas e mais 

densas, mantêm-se e são, posteriormente, metabolizadas no fígado em lipoproteínas 

com baixa densidade (LDL) que são esgotadas em triacilgliceróis e enriquecidas em 

colesterol (Gurr, 1994). 

 

1.6 Digestão in vitro – Bioacessibilidade 

Na última década, há um interesse crescente no uso de metodologias in vitro para 

estudar a biodisponibilidade oral humana de compostos do solo e dos alimentos 

(Oomen et al., 2005). A quantidade total ingerida de um composto nem sempre 

reflecte a quantidade que está disponível para o corpo. Deste modo, apenas uma certa 

quantidade é biodisponível. A biodisponibilidade oral de um composto pode ser 

subdividida em três processos: 

 Libertação do composto, da sua matriz, no lúmen intestinal (bioacessibilidade) 

 Transporte, através do epitélio intestinal, no corpo (transporte intestinal) 

 Degradação do composto (metabolismo) 

A quantificação de biodisponibilidade e bioacessibilidade é difícil e muitas vezes, 

dificultada por processos complexos que compreende a digestão. Com modelos de 

digestão in vitro, o processo de digestão no trato gastrointestinal pode ser simulado de 

uma maneira simplificada (Oomen et al., 2005). 
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A bioacessibilidade de compostos pode ser estudada com base na actividade ou 

capacidade das enzimas digestivas (amilase salivar, pepsina e lipase pancreáticas) 

medindo o desaparecimento de substratos e o aparecimento dos produtos resultantes. 

 

1.6.1 Biodisponibilidade oral vs Bioacessibilidade 

Segundo Oomen et al (2005) a biodisponibilidade oral é o produto dos três processos 

bioacessibilidade, absorção e do metabolismo. Esta corresponde: 

 Dose absorvida/ Dose aplicada 

 Quantidade disponível para produzir efeitos biológicos no corpo 

 

Por sua vez, a Bioacessibilidade corresponde a: 

 Fracção não ligada á matriz 

 Quantidade considerada “disponível para absorção” 

 

1.6.2 Desenvolvimento de um modelo de digestão in vitro 

Um modelo de digestão in vitro imita, de forma simplificada, o processo de digestão no 

trato gastrointestinal. Através da aplicação de condições fisiológicas, isto é, 

composição química dos fluidos digestivos, pH e períodos de tempo típicos para cada 

compartimento. A maioria dos modelos de digestão in vitro descreve um procedimento 

em dois (estômago e intestino delgado) ou três passos (boca, estômago, intestino 

delgado) (Fig.6) (Versantvoor et al., 2004). 

A bioacessibilidade do composto pode ser determinada em cada compartimento, no 

entanto, a absorção de compostos ocorre principalmente no intestino delgado e, 

portanto, a bioacessibilidade é determinada no quimo, no intestino delgado 

(Versantvoor et al., 2004). 
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Fig.6 – Representação esquemática de um modelo de digestão in vitro. 

Fonte: Versantvoor et al., 2004 

O modelo in vitro descreve um processo em três etapas: boca, estômago e intestino 

delgado. Em cada compartimento, a matriz é incubada a 37 °C por um período tempo 

específico. A digestão é iniciada por adição de saliva artificial à matriz. Posteriormente, 

sucos gástricos e fluidos intestinais são adicionados para simular os processos 

digestivos no estômago e intestino delgado, respectivamente. 

A mobilização de um composto a partir de sua matriz (bioacessibilidade) para o trato 

gastrointestinal é um processo dinâmico, com mudanças contínuas nas condições 

fisiológicas do trato gastrointestinal. 

 

1.6.3 Condições fisiológicas da digestão 

A maioria das secreções digestivas são formadas em resposta à presença de alimento 

no trato gastrointestinal, e a quantidade secretada em cada segmento do trato é 

exactamente a necessária para uma boa digestão. Como condições fisiológicas da 

digestão temos (Versantvoor et al., 2004): 
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Boca: Saliva 

A saliva é um líquido que é continuamente secretado na boca, ajudando a limpar a 

boca e os dentes. Quando o alimento entra na boca, a secreção de saliva aumenta. O 

gosto amargo, a mastigação, e os objectos lisos na boca estimulam a produção de 

saliva. 

Na condição de repouso, o débito é de aproximadamente 0,5 ml / min, o que aumenta 

3 a 4 vezes com a estimulação para taxas de fluxo máximo de 10 ml / min. 

A composição da saliva é dependente da taxa de fluxo: em maiores taxas de fluxo, 

ocorre o aumento de sódio, cálcio, cloreto, bicarbonato (e amilase), enquanto que as 

concentrações de fosfato e de mucina diminuem. 

 

Estômago: Tempo de permanência – Esvaziamento gástrico 

A principal função do estômago é armazenar temporariamente os alimentos e libertá-

los lentamente no duodeno. O esvaziamento gástrico é determinado por dois factores 

principais: o volume da refeição e o conteúdo calórico dos alimentos. 

As taxas de esvaziamento dos três principais nutrientes (lípidos, glúcidos e proteínas) 

são reguladas de modo a que iguais números de calorias são libertados para o 

duodeno ao mesmo tempo (2 kcal / min). 

O esvaziamento gástrico dependente da concentração calórica mas após a ingestão 

de uma refeição pesada, o completo esvaziamento do estômago pode levar até 16 

horas. 

 

Estômago: pH gástrico 

O pH gástrico, em jejum, é entre 1,5 e 2. Após uma refeição, o pH gástrico sobe 

temporariamente para pH 3-7. Durante o esvaziamento gástrico, o pH declina 

gradualmente até o ambiente de pH no estado de jejum for restabelecido. 
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Intestino delgado: secreção de bílis 

A vesícula biliar reage à medida que a gordura entra em contacto com o duodeno. A 

bílis, na sua maioria produzida no fígado, é secretada até não haver mais gordura. A 

quantidade de bílis secretada pela vesícula biliar depende da quantidade e do tipo de 

gordura no duodeno. 

 

Intestino delgado: suco pancreático 

Os sucos pancreáticos são secretados em resposta à presença de quimo semi-sólido 

no duodeno. O bicarbonato é secretado para neutralizar a quantidade de ácido que 

entra no duodeno, enquanto que as enzimas começam a digestão dos três principais 

tipos de nutrientes. 

 

Intestino delgado: Tempo de permanência 

A média do tempo de trânsito do intestino delgado é cerca de 3 horas (intervalo de 1 a 

6 horas). O fluxo de conteúdo intestinal aumenta aproximadamente 3 vezes após a 

ingestão de alimentos. 

 

Intestino delgado: pH intestinal 

Os valores de pH no intestino delgado aumentam gradualmente entre duodeno e íleo, 

de um pH 5,5 para 7,5. 

 

Volume de alimentos e de líquidos digestivos 

O volume de líquidos disponíveis no trato gastrointestinal, para que um composto se 

dissolva, depende do volume de líquidos ingeridos, das secreções e dos fluxos de 

água através da parede intestinal. 
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O volume ingerido é recebido juntamente com as secreções endógenas da saliva (≈1 

l), sucos gástricos (≈2 l), sucos pancreáticos (≈2 l) e bílis (≈1 l) pela primeira porção do 

duodeno. Estas secreções dão um total de 6 litros por dia e são essenciais para a 

digestão normal de géneros alimentícios. 

Para além destas secreções, o intestino também segrega cerca de 1-2 l / dia de muco, 

para proteger as células epiteliais e para melhorar o contacto entre o conteúdo luminal 

e as células epiteliais. Este fluido é rapidamente reabsorvido. 

Muito destes fluidos (7-8 l) são absorvidos no intestino delgado. Diariamente, apenas 

cerca de 1,5 l. Enquanto 1,3 l dos quais são aqui absorvidos, o restante fará parte da 

composição das fezes. 

 


