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O intestino delgado é responsável por absorver os nutrientes e 

minerais dos alimentos ingeridos para a corrente sanguínea, 

dividindo-se em três segmentos: duodeno, jejuno e íleo. 

O duodeno está ligado diretamente ao estômago, responsável 

pelo esvaziamento de seu conteúdo. O jejuno é o segundo 

segmento do intestino delgado e junto com o íleo têm cerca de 

6 a 7 metros. E, por último, o Íleo, que começa na parte final do 

jejuno e termina no começo do intestino grosso (cólon). 

 

 

Qual é a função do intestino delgado? 

O intestino delgado é o órgão responsável pela absorção dos 

alimentos, permitindo que os minerais, as vitaminas e nutrientes 

sejam aproveitados pelo organismo. 
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O que o intestino delgado libera? 

A parede intestinal libera muco, que lubrifica o conteúdo 

intestinal, além de água, o que ajuda a dissolver os fragmentos 

digeridos. Pequenas quantidades de enzimas que digerem 

proteínas, açúcares e gorduras também são liberadas. 

 

Qual é o comprimento do intestino delgado e do intestino 

grosso? 

Anatomicamente essa estrutura conta com aproximadamente 

6m de comprimento por 4cm de diâmetro, sendo dividido em 

três regiões distintas: o duodeno, localizado próximo ao 

estômago (cerca de 25 cm), o jejuno (2,5 metros), que é a parte 

central, e o íleo (3,5 m), próximo ao intestino grosso. 

 

Quantos centímetros tem o intestino delgado? 



4 
 

O intestino delgado é um longo tubo que possui comprimento 

entre quatro e sete metros e um diâmetro de aproximadamente 

quatro centímetros. Ele finaliza o processo de digestão e absorve 

os nutrientes por meio de células epiteliais especializadas. 

 

Quais as partes e funções do intestino delgado? 

O intestino delgado é a maior parte do aparelho digestivo. Ele se 

estende desde o estômago (piloro) até o intestino grosso (ceco) 

e consiste em três partes: duodeno, jejuno e íleo. As principais 

funções do intestino delgado são completar a digestão da 

comida e absorver os nutrientes. 

 

O que acontece quando o alimento chega ao intestino 

delgado? 

No intestino delgado, ocorre a maior parte da digestão e 

absorção dos nutrientes. Esse órgão divide-se em: duodeno, 

jejuno e íleo. O quimo ao chegar ao duodeno estimula os 

hormônios secretina e colecistocinina que atuam na secreção do 

suco pancreático pelo pâncreas e da bile pelo fígado, 

respectivamente. 
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Quais são os nutrientes que podem ser digeridos no intestino 

delgado? 

No intestino delgado, ocorre a maior parte da digestão dos 

nutrientes, bem como a sua absorção, ou seja, a assimilação das 

substâncias nutritivas. 

... 

 

Digestão no intestino delgado 

 

No intestino delgado, ocorre a maior parte da digestão dos 

nutrientes, bem como a sua absorção, ou seja, a assimilação das 

substâncias nutritivas. 

 

No duodeno, são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. 

Nessa primeira porção do intestino delgado, é realizada 

principalmente, a digestão química – com a ação conjunta da 

bile, do suco pancreático e do suco entérico ou intestinal 

atuando sobre o quimo. 

 

Na digestão química, há a ação dessas secreções: 

 

Bile – secreção do fígado armazena na vesícula biliar. Ela é 

lançada no duodeno através de um canal e não contém enzimas 

digestivas; mas os sais biliares separam as gorduras em 

partículas microscópicas, funcionando de modo semelhante a 
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um detergente. Isso facilita a ação das enzimas pancreáticas 

sobre os lipídios. 

Suco pancreático – É produzido pelo pâncreas. Possui várias 

enzimas que atuam n digestão das proteínas, dos carboidratos e 

dos lipídios. 

Suco entérico – é produzido pela mucosa intestinal. Possui 

enzimas que atuam na transformação, entre outras substâncias, 

das proteínas e dos carboidratos. 

Ao término do processo digestório no intestino delgado, o 

conjunto de substâncias resultantes forma um líquido viscoso de 

cor branca denominado quilo. 

 

A digestão continua no jejuno e no íleo. 

 

O destino dos alimentos 

O quilo, produto da digestão, é composto pelos nutrientes 

transformados em moléculas muito pequenas, mais as vitaminas 

e sais minerais. As substâncias que formam o quilo podem ser 

absorvidas pelo organismo, isto é, atravessam as células do 

intestino, por meio das vilosidades do intestino delgado. 

 

Com isso, ocorre a passagem das substâncias nutritivas para os 

capilares sanguíneos – ocorre a absorção dos nutrientes. O que 

não é absorvido, parte da água e massa alimentar, formada 

principalmente pelas fibras, passa para o intestino grosso. 
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Intestino grosso 

 

Após a digestão no intestino delgado, o que resta do quilo chega 

ao intestino grosso. Este absorve a água e os sais minerais ainda 

presentes nos resíduos alimentares, levando-os, então, para a 

circulação sanguínea. 

 

Algumas bactérias intestinais fermentam e assim decompõem 

resíduos de alimentos e produzem vitaminas (a vitamina K e 

algumas vitaminas do complexo B), que são aproveitadas pelo 

organismo. Nessas atividades, as bactérias produzem gases – 

parte deles é absorvida pelas paredes intestinais e outra é 

eliminada pelo ânus.  

 

O material que não foi digerido, as fibras, por exemplo, forma as 

fezes que são acumuladas no reto e, posteriormente, 

empurradas por movimentos musculares ou peristálticos para 

fora do ânus. É quando sentimos vontade de defecar, ou seja, 

eliminar as fezes. 

 

Concluídas todas as etapas da digestão, os nutrientes que 

chegam à circulação sanguínea são distribuídos a todas as 

células, e assim são utilizados pelo organismo. 
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O caminho do alimento 

O quadro a baixo serve para fixar as etapas de digestão. Analise-

o atentamente e procure identificar e cada um dos seus 

elementos as etapas aprendidas da digestão. 
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Alimentos 

 

Os alimentos fornecem substâncias diversas que 

constituem a “matéria-prima” para a construção das 

células. As células produzidas permitem o crescimento, o 

desenvolvimento e a manutenção do organismo pela 

reposição das células que morrem. 

 

Os alimentos atuam também como “combustíveis” em 

nosso organismo: algumas moléculas presentes nos 

alimentos são “queimadas” durante a respiração celular e 

fornecem energia necessária para a atividade dos órgãos. 

 

 

 

O que os alimentos contêm? 

Os alimentos que ingerimos geralmente são formados por 

uma mistura de substâncias. Entre elas, destacam-se a 

água, os sais minerais, as proteínas os carboidratos, os 

lipídios e as vitaminas. Todas essas substâncias são 

necessárias para a manutenção da vida. 
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A água 

A água é a substância mais abundante na constituição dos 

seres vivos. O corpo humano adulto é composto 

aproximadamente 65% de água. Essa substância entra na 

composição das células e, consequentemente, dos 

tecidos, órgãos e sistemas. Também é a principal 

substância de materiais intercelulares, como o plasma 

sanguíneo. 

 

Diariamente eliminamos água com a urina, as fezes, o 

suor e também sob a forma de vapor pela respiração. A 

quantidade de água perdida por um ser humano pode 

variar de acordo com certas condições. Essa perda é em 

média, de: 

 

1000 a 1500 gramas de urina; 

100 gramas pelas fezes; 

500 gramas pelo suor; 

400 gramas pela expiração. 

Compensamos a perda de água, bebendo-a diretamente 

ou ingerindo-a com os alimentos. Leite, sucos, frutas e 

verduras são alimentos que contêm uma quantidade 

relativamente grande de água. 
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Carboidratos 

Também conhecido como glicídios, os carboidratos são 

alimentos que em geral têm função energética no 

organismo, isto é, atuam como “combustíveis”, 

fornecendo a energia necessária às atividades das células. 

 

Existem vários tipos de carboidratos: a glicose, a sacarose, 

a lactose, o amido entre outros. 

 

A glicose e a frutose, encontradas no mel e em diversas 

frutas, são moléculas relativamente pequenas e podem 

ser absorvidas com facilidade no intestino. 

A sacarose, extraída da cana-de-açúcar e da beterraba, é 

formada pela junção de dois carboidratos menores: a 

glicose e a frutose. 

O amido é uma molécula bem grande, formada pela união 

de centenas de moléculas de glicose. É a reserva natural 

energética das plantas e não é doce. Encontra-se 

armazenado em grandes quantidades em certas raízes 

(mandioca), certos caules (batata) e em grãos diversos 

(trigo, milho e feijão). Portanto quando comemos doces e 

massas estamos ingerindo diferentes tipos de 

carboidratos. 
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A absorção dos carboidratos é bastante rápida, sendo que 

a energia é colocada à disposição do corpo 

imediatamente após a ingestão.  

 

E como os carboidratos geram energia? Em primeiro 

lugar, eles devem ser convertidos em glicose, no fígado, 

para, posteriormente, serem transformados em energia 

pelas células. 

A diferença entre açúcares e amidos é que os primeiros 

são mais simples e, portanto, absorvidos mais 

rapidamente pelo organismo. O ideal é dar preferência 

aos amidos, já que os alimentos ricos em açúcar podem 

provocar uma secreção inadequada de insulina, que é um 

hormônio encarregado de estimular a captação de glicose 

nas células. Outro bom conselho, segundo os 

especialistas, é evitar os carboidratos refinados, como o 

açúcar e o arroz branco. No processo de refinamento, 

grande porcentagem de fibras e nutrientes é removida do 

alimento. É por isso que os integrais têm maior valor 

nutritivo. 

 

Aliás, cada grama de carboidrato fornece 4 kcal. Por isso, 

para quem quer emagrecer, a melhor maneira de reduzir 
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calorias é cortar doces e refrigerantes, que são produtos 

ricos em carboidratos, mas que não têm nenhum outro 

nutriente. 

 

 

Proteínas 

 

Outra categoria de alimentos indispensável ao ser 

humano são as proteínas, principal componente da massa 

celular. A elas cabe a parte mais ativa na constituição do 

corpo, tendo papel fundamental na formação no 

crescimento, regeneração e substituição de diferentes 

tecidos, principalmente dos músculos. 

 

As proteínas são grandes moléculas formadas pela união 

de moléculas menores, chamados aminoácidos. Quando 

ingerimos proteínas elas são digeridas em nosso tubo 

digestório. Os aminoácidos que os formam se separam e 

são absorvidos no intestino. Depois passam para o sangue 

e são distribuídos para as células do organismo. 

No interior das células, os aminoácidos são reagrupados e 

uma nova proteína é formada de acordo com a 

“programação” de determinado gene. Cada tipo de 
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proteína que produzimos tem a sua “montagem” 

determinada por certo tipo de gene. 

 

Grande parte das proteínas que produzimos em nossas 

células tem função plástica ou construtora, isto é, 

participa da construção de nossos tecidos. As proteínas 

podem também ter a função reguladora no organismo. 

 

É o caso das enzimas, proteínas especiais que regulam as 

diversas reações químicas que ocorrem no nosso corpo. 

 

Elas podem ser encontradas em vegetais, cereais, 

legumes etc 

 

O ser humano precisa ingerir, em média, 30 a 50g de 

proteínas por dia. 

Mas e os vegetarianos – aqueles que não comem nenhum 

alimento de origem animal? Em geral, são pessoas 

saudáveis, não são? Como eles conseguem suprir suas 

necessidades de proteínas? Isso é possível através da 

combinação de uma grande variedade de alimentos. Os 

aminoácidos ausentes em alguns estão presentes em 

outros. 
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Os Lipídios 

 

Os lipídios mais conhecidos são representados pelos óleos 

e pelas gorduras e têm, basicamente, função energética, 

da mesma forma que os carboidratos. 

 

As moléculas de óleo e gordura são formadas pela união 

de duas moléculas menores, o ácido graxo e o glicerol. Os 

lipídios também têm função estrutural, eles participam da 

constituição das membranas celulares. 

 

São exemplos de alimentos ricos em lipídios: castanha de 

caju, coco, azeite. 

 

A gordura animal é rica em colesterol que, em excesso, 

causa sérios danos ao organismo. No entanto, na 

quantidade adequada, a gordura boa produz, no 

organismo, ácidos graxos e glicerol, que desempenham 

diversas funções e reações químicas importantes. 

Algumas vitaminas, por exemplo, só são absorvidas 

quando encontram gordura. Concentrada sob a pele, a 

camada adiposa nos protege contra o frio e os choques. 
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Além disso, a gordura que se acumula no organismo 

funciona como uma reserva energética. Quando 

passamos muitas horas sem comer e esgotam-se os 

carboidratos, o metabolismo passa a queimar esta 

gordura para que os órgãos continuem funcionando. 

 

Então, atenção: as gorduras são indispensáveis ao 

organismo, mas devem ser ingeridas em quantidades 

mínimas, pois cada 100g de gordura fornece duas vezes 

mais energia que 100g de proteínas ou carboidratos. 

 

 

Que sintomas podem indicar problemas no 

intestino? 

Sociedade Brasileira de Coloproctologia alerta que 

estufamento do abdômen, sangramento, mudança 

repentina dos hábitos intestinais e perda de peso são 

alguns dos sinais que devem ser investigados pelo 

especialista 

 

Azia, vômitos, sensação de estufamento, dor abdominal, 

cólicas, diarreia, intestino preso e escape de gases e fezes 

são alguns dos sinais de alerta de que algo não está 
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funcionando bem no intestino. Presença de sangue e 

perda de peso também devem ser motivo de atenção. 

 

O intestino grosso pode ser acometido por doenças de 

causa genética, constituição corporal, hábitos alimentares 

e de higiene. “Entre elas está o intestino preso, às vezes 

intercalado por episódios súbitos de diarreia e cólicas, o 

que pode indicar síndrome do intestino irritável, 

frequentemente associado ao estilo conturbado de vida 

das grandes cidades ou à somatização das ansiedades e 

medos do ser humano. 

 

O envelhecimento é comum ocorrerem intolerâncias 

alimentares, especialmente a leite e derivados ou a grãos, 

em virtude da diminuição da capacidade do organismo de 

absorver lactose e galactose, o que também causa 

alteração no ritmo e consistência das evacuações, 

estufamento, flatulência e dor abdominal.  

 

 

Hemorroidas 

Outro problema que pode acometer a região anal são as 

hemorroidas, que ocorrem quando vasos sanguíneos 

situados na parte interna do canal anal aumentam de 
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tamanho e inflamam, causando dor, sangramento e 

desconforto. 

 

Diverticulite 

Os divertículos são pequenos sacos que surgem na parede 

do intestino grosso, sendo frequentes na população com 

mais de 60 anos. “Quando inflamados, causam 

diverticulite aguda, que na grande maioria das vezes pode 

ser tratada apenas com medicações, mas em alguns casos 

pode provocar infecções graves no abdome ou 

sangramento muito volumoso, ambos podendo levar a 

internamentos prolongados, cirurgias e até mesmo à 

morte”. 

 

Câncer de intestino 

O câncer colorretal é a doença intestinal mais temida. É o 

segundo tumor em incidência na mulher e o terceiro no 

homem, mas é o único tipo realmente prevenível, pois 

para todos os outros a vigilância só consegue fazer 

diagnóstico precoce, já que iniciam seu desenvolvimento 

como câncer. 

Apesar de ter poucos sintomas no início, o câncer de 

intestino, quando diagnosticado precocemente, tem 

grande probabilidade de ser completamente curado. “A 
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maioria dos casos de câncer colorretal tem uma fase 

benigna precursora, quando não há sintoma algum, 

permitindo que façamos procedimentos de prevenção. O 

mais comum é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas 

a medida de prevenção mais eficaz é a colonoscopia, que 

é uma endoscopia no intestino grosso através do ânus. Ela 

pode interromper a transformação de uma lesão benigna 

(o pólipo) em câncer, pois permite sua remoção por meio 

da própria endoscopia”, alerta a coloproctologista. 

A recomendação é procurar um especialista sempre que 

aparecer qualquer sinal ou sintoma anormal persistente, 

especialmente alteração dos hábitos de evacuação, 

sangramento, dor e anemia, com ou sem perda de peso. 

 

Doenças inflamatórias intestinais 

Outro grupo de doenças cada vez mais frequentemente 

diagnosticadas são as doenças inflamatórias intestinais 

(DII), sendo as mais comuns a doença de Crohn e a 

retocolite ulcerativa. Elas afetam mais de 5 milhões de 

pessoas no mundo. São doenças autoimunes, 

acometendo geralmente jovens entre 20 e 40 anos e em 

segundo lugar pessoas de 55 a 75 anos. 

As DII causam inflamação em vários graus no intestino, o 

que leva a dor, diarreia, emagrecimento, sangramento e 

perda de muco pelo ânus e até problema nas articulações 
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e na pele. Apesar de não terem cura, o tratamento 

permite o controle ou remissão na maioria dos pacientes, 

melhorando a qualidade de vida.  

 

Prevenção 

É importante observar as fezes. Se notar alterações na 

forma e consistência, como sangue, parasitas e muco, e 

desconforto abdominal e/ou na região anal, a 

recomendação é procurar o coloproctologista. 

A alimentação também merece atenção especial, já que o 

funcionamento do intestino é diretamente influenciado 

pela dieta. “Além de alimentos ricos em proteínas e 

carboidratos para termos energia, gorduras e óleos 

saudáveis, é imprescindível que tenhamos boa ingesta de 

fibras solúveis e insolúveis, contidas nas verduras, 

legumes, frutas e cereais, e de líquidos, desde água até 

sucos e chás. Assim, haverá um bolo de fezes com 

volume, lubrificação e hidratação adequados. E se 

associarmos atividade física regular a todos esses 

cuidados, a saúde do intestino vai melhorar ainda mais”, 

orienta Dra. Maria Cristina. 

Deve-se também abolir o tabagismo e evitar o excesso de 

bebida alcoólica e de alimentos ultraprocessados, como 

os embutidos. 
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O que o seu intestino pode alertar sobre a sua 

saúde 

 

A ida ao banheiro pode ser mais importante do que se 

imagina. A evacuação é considerada normal quando 

ocorre de uma a três vezes ao dia. Fora desse calendário, 

mudanças nos hábitos do intestino, acompanhadas de 

alguns sintomas listados a seguir, podem ser alertas do 

corpo sobre problemas de saúde. Fique atento e, se você 

sentir algum desses desconfortos, procure ajuda médica 

ou terapêutica. 

 

 

 

 

Os sinais da saúde do intestino 

 

1. Dor abdominal persistente 

Ela está entre os desconfortos que a maioria das pessoas 

vai sentir pelo menos uma vez na vida. Passageira, a dor 

abdominal não é preocupante, mas quando insiste em 
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ficar merece atenção e pode ter origens variadas. 

Indigestão, constipação, vírus ou cólicas menstruais são os 

motivos mais comuns. No entanto, as causas podem 

incluir síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, 

alergia alimentar, pedra nos rins, apendicite, cálculos 

biliares ou ainda doença do refluxo gastroesofágico. 

 

Quando procurar ajuda? O médico deve ser consultado 

quando a dor abdominal for aguda, contínua e vier 

acompanhada de febre, vômito, falta de apetite, 

desconforto para fazer xixi e inchaço da barriga. 

 

2. Constipação 

A constipação é um sintoma que varia de pessoa para 

pessoa. Baixa frequência de idas ao banheiro, sensação de 

esvaziamento incompleto, inchaço e prisão de ventre são 

alguns sinais. O desequilíbrio pode ser consequência do 

uso de certos medicamentos, mudança no cardápio, 

estresse ou mesmo problemas mais importantes, como 

síndrome do intestino irritável, câncer colorretal e 

problemas na glândula tireoide. 
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Quando procurar ajuda? Caso a constipação venha 

acompanhada de perda de peso, dores fortes na região do 

abdome e sangue nas fezes, consulte o médico. 

 

3. Diarreia por mais de dois dias 

Quando a diarreia aparece, nem sempre é sinal de virose. 

Persistente por mais de uma semana, o desequilíbrio do 

intestino pode indicar síndrome do intestino irritável, 

infecção ou uma doença inflamatória intestinal ou 

problemas no fígado e principalmente se a boca estiver 

amarga aí a dúvida termina a pessoa está com problema 

no fígado sim.  

 

Quando procurar ajuda? Quando diarreia dura mais que 

dois dias, é hora de procurar um profissional de saúde. 

Afinal, o problema causa desidratação rápida e 

enfraquece o sistema imunológico, especialmente em 

crianças e idosos. 

 

4. Machucado que não é hemorroida 

A fissura anal é um machucado na mucosa comum em 

quem tem intestino preso. Dor, sangramento e uma 

“rachadura” visível são os sintomas. O tratamento pode 

ser simples, com o uso de pomada específica e mudanças 
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no cardápio. Mas o problema pode se tornar crônico se 

persistir por semanas ou ser recorrente. A fissura é alerta 

para doença de Crohn, câncer retal, sífilis ou doença 

inflamatória intestinal. 

 

Quando procurar ajuda? Se mesmo com uma alimentação 

saudável houver um desses sinais do intestino, procure 

orientação de um profissional de saúde. 

 

EMOÇÕES E ESTRESSE PODEM AFETAR O 

FUNCIONAMENTO DO APARELHO DIGESTIVO 

O aparelho digestivo, que vai da boca ao ânus, é o que 

mais sofre interferência da parte emocional. Isso ocorre 

porque há uma conexão entre o sistema nervoso central 

e o entérico (localizado no intestino). Esse órgão também 

produz uma rede imensa de neurônios, que se 

encarregam das funções digestivas. 

 

Apesar de independentes, os dois mecanismos trocam 

figurinhas. Quando estamos sob o efeito de emoções 

negativas, os neurotransmissores interferem nas ondas 

peristálticas (movimento do intestino), podendo torná-la 

mais lenta, o que causa a constipação, ou até diarreia. 

Dada a proximidade da interação entre o intestino e o 
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cérebro, é mais fácil perceber porque é que podemos 

sentir náuseas antes de fazer uma apresentação ou sentir 

uma “dor de barriga” durante períodos de estresse. 

 

No entanto, isto não significa que as doenças 

gastrointestinais são “fruto da sua imaginação”. Os 

fatores psicossociais influenciam a fisiologia real do 

intestino, bem como os sintomas. Por outras palavras, o 

estresse (ou depressão ou ainda outros fatores 

psicológicos) podem afetar o movimento e as contrações 

do trato gastrointestinal, causando inflamação ou torná-lo 

mais suscetível à infecção. 

 

 

O intestino preso (constipação) é um problema muito 

comum e que pode trazer grandes dificuldades para o dia-

a-dia das pessoas e muitos não levam em consideração a 

sensibilidade do intestino em relação às emoções. 

Poderíamos dizer que o aparelho digestivo é um conjunto 

de órgãos sentimentais, ele é temperamental. Com 

aproximadamente 9 metros de comprimento, esse órgão, 

encarregado de absorver nutrientes e água, é a região do 

corpo que mais sofre a influência das emoções. 
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Por isso, quando as pessoas não conseguem lidar com 

elas, isso pode influenciar e muitas vezes, até ser causa 

de problemas no funcionamento intestinal, como 

diarreia, constipação, gases, síndrome do intestino 

irritável, dor abdominal ou até mesmo úlcera. 

 

                 Com base na percepção de que a região 

gastrointestinal é sensível às nossas emoções, como 

raiva, ansiedade, tristeza ou alegria, indivíduos com 

problemas gastrointestinais específicos podem utilizar-

se da terapia para reduzir o estresse ou lidar com a 

ansiedade ou a depressão, e outros sentimentos que o 

incomodam em sua vida diária, apresentando assim 

melhora nos sintomas referentes ao problema 

gastrointestinal e em sua vida emocional. 

 

 

Qual emoção afeta o intestino? 

Portanto, estômago ou intestinos perturbados podem ser 

a causa ou o resultado da ansiedade, de stress, ou de 

depressão. Isto porque o cérebro e o sistema 

gastrointestinal estão intimamente ligados – tão 

intimamente que deve ser visto como um sistema. 
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O que o estresse e ansiedade pode causar no intestino? 

Sim o estresse causa diversos problemas no nosso 

organismo no trato digestivo, pode levar problemas como 

constipação (prisão de ventre) e /ou diarreia (síndrome do 

cólon irritável) muito comum em jovens que estão com o 

humor alterado pela ansiedade. 

 

Porque a ansiedade afeta o intestino? 

A relação entre o desconforto digestivo e a ansiedade se 

dá porque o intestino tem muitos nervos --e por isso é 

considerado nosso segundo cérebro. Esses nervos estão 

constantemente enviando e recebendo sinais ao cérebro. 

 

 

Qual a relação entre o intestino e o cérebro? 

Há neurônios no nosso intestino, assim como no nosso 

cérebro, e isso inclui os neurônios que produzem 

neurotransmissores como a serotonina, que é detectada 

no cérebro e conectada com nosso humor. O segredo 

para melhorar o nosso humor e a saúde do nosso cérebro 

está conectado com o nosso intestino. 
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O que significa ter problemas no intestino? 

Esse desequilíbrio da flora intestinal pode ser causado 

pelo uso de antibióticos ou por uma alimentação 

contaminada. Nesse caso, as bactérias ruins podem se 

sobressair, causando infecções que levam a problemas 

como gases, distensão abdominal, diarreia, prisão de 

ventre e até febre. 

 

O que significa problemas no intestino? 

Azia, vômitos, sensação de estufamento, dor abdominal, 

cólicas, diarreia, intestino preso e escape de gases e fezes 

são alguns dos sinais de alerta de que algo não está 

funcionando bem no intestino. Presença de sangue e 

perda de peso também devem ser motivo de atenção. 

 

O que a ansiedade causa na barriga? 

Um sistema muito afetado pelo estresse e ansiedade é o 

gastrointestinal. Dores, má digestão, mal-estar no 

abdômen, diarreia e azia são alguns dos sinais. 

Consequentemente, ansiedade excessiva e estresse agudo 

podem alterar as funções gastrointestinais por meio do 

sistema nervoso. 
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O que a ansiedade pode causar no estômago? 

O fato mais comum é que a ansiedade libere adrenalina e 

cortisol, fazendo com que o corpo produza ácido do suco 

gástrico em excesso. A alta acidez deixa todo o sistema 

digestivo irritado e causa dores, náuseas e vômitos – pode 

até causar uma úlcera. 

 

Como saber se a diarreia e emocional? 

Um dos aspectos mais interessantes da diarreia é que ela 

pode na verdade ser um sinal de que você está sofrendo 

de ansiedade, e não apenas um sintoma daquela 

ansiedade. A ansiedade é a ativação da reação "luta ou 

fuga " quando nenhum perigo está presente. 

 

 

Sintomas: como identificar a “gastrite nervosa”? 

dores estomacais agudas; 

queimação, principalmente depois de comer; 

sensação de “estufamento” e barriga inchada; 

náuseas e vômitos; 

gases e arrotos frequentes. 

perda de apetite; 
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digestão lenta; 

diarreia. 

 

Por que ansiedade causa gases? 

Gases têm relação com ansiedade? Verdade. Nem todos 

sabem disso, mas a ansiedade pode, sim, ser um gatilho 

para o excesso de gases no tubo digestivo, evoluindo para 

arrotos e flatos - quando o ar passa pelo reto. O quadro 

surge após ingerirmos grandes quantidades de ar, durante 

a fala ou mastigação, por exemplo. 

 

Porque o intestino é nosso segundo cérebro? 

O intestino é chamado de “segundo cérebro” porque ele 

tem meio bilhão de neurônios e mais de 30 

neurotransmissores. Diferente de qualquer outro órgão 

do nosso corpo. 

 

Qual a relação da serotonina cérebro e intestino? 

O fato é que a serotonina é só um dos mais de 30 

mensageiros químicos montados no ventre. Essas 

substâncias são encarregadas de transmitir recados de um 

lado para o outro e estabelecer comunicação eficiente 

entre o intestino e o cérebro de verdade. 
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Como cérebro e intestino estão conectados? 

Compostos produzidos por bactérias são responsáveis 

pela comunicação entre os dois órgãos. Esse “bate-papo” 

acontece por meio do nervo vago, que conecta nosso 

aparelho digestivo ao cérebro. 

 

Quais são os sintomas do câncer no intestino? 

Os sintomas mais frequentemente associados ao câncer 

do intestino são: 

sangue nas fezes; 

alteração do hábito intestinal (diarreia e prisão de ventre 

alternados); 

dor ou desconforto abdominal; 

fraqueza e anemia; 

perda de peso sem causa aparente. 

alteração na forma das fezes (fezes muito finas e 

compridas) 

 

Como é a dor do câncer de intestino? 

Os principais sinais e sintomas de câncer de intestino são 

diarreias frequentes, sangue nas fezes e dor na barriga, no 
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entanto esses sintomas podem ser difíceis de identificar, 

já que também podem ocorrer devido a problemas 

comuns, como infecção intestinal, hemorroidas, fissura 

anal e intoxicação alimentar. 

 

Como saber se a dor é no intestino? 

Também conhecida como síndrome do cólon irritável, é 

uma desordem funcional do intestino provoca quadros de 

dor abdominal que melhoram após a defecação, além de 

mudanças na frequência, consistência e aparência das 

fezes, alternando entre períodos de diarréia e prisão de 

ventre. 

 

 

 

O que a ansiedade pode causar no organismo? 

Outros sintomas podem aparecer como somatização, ou 

seja, a pessoa transforma a ansiedade em problemas 

físicos. A quantidade deles é extensa, mas os mais comuns 

são: falta de ar; coração acelerado, podendo ser 

acompanhado de dores no peito; mãos e pés úmidos; 

dores de barriga ou enjoos; falta de ar e tensão muscular. 
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Porque o intestino é tão grande? 

Um microbioma rico e variado está associado a uma 

maior saúde intestinal, e, por consequência, a um bem 

estar geral maior. Por outro lado, as pessoas que sempre 

comem as mesmas coisas têm um microbioma mais 

pobre. 

 

Quais as funções dos neurônios presentes no intestino? 

Ao longo do trato gastrointestinal, neurônios agem para 

regular como os alimentos se movem através do sistema 

digestivo e para comunicar ao sistema imunológico o 

surgimento de possíveis ameaças, como vírus e bactérias. 

 

 

 

O que é o eixo Intestino-cérebro? 

Atualmente, sabe-se que o eixo intestino-cérebro é 

constituído por rotas bidirecionais e, para comunicação, 

utiliza vias como o sistema nervoso parassimpático (em 

especial, o nervo vago), o sistema imune, o sistema 

neuroendócrino e o sistema circulatório – que permite a 

passagem de metabólitos e neurotransmissores . 
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Qual a relação do intestino com a depressão? 

Um estudo publicado na revista Nature mostrou que altos 

níveis de estresse podem alterar a composição de 

bactérias intestinais, que por sua vez podem influenciar o 

desencadeamento de transtornos psiquiátricos, como 

ansiedade e depressão. 

 

Como faz para aumentar a serotonina no intestino? 

Alguns alimentos ricos em triptofano, que servem para 

aumentar a produção de serotonina no organismo, são: 

Banana; 

Abacaxi; 

Tomate; 

Cereais integrais; 

 

Como a serotonina é produzida no intestino? 

A maior parte da serotonina presente no organismo 

humano, cerca de 95%, é produzida no trato 

gastrointestinal. Desse percentual, aproximadamente 90% 

é sintetizado em células enteroendócrinas, um subtipo de 

células enterocromafins, e 10% nos neurônios entéricos. 
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Porque o intestino mexe? 

A serotonina é um neurotransmissor que afeta muitas 

funções corporais, como o peristaltismo intestinal – o 

movimento involuntário que o intestino faz para 

empurrar o bolo alimentar e permitir que a digestão 

aconteça no lugar certo. 

 

Como a ansiedade age no intestino? 

“Quando você está angustiado, mensageiros químicos 

transmitem sinais do seu cérebro para o seu intestino. ” 

Às vezes, seu intestino responde a esses sinais com 

sintomas físicos, incluindo diarreia, náusea ou 

constipação. 

 

 

 

Como ocorre a comunicação entre o intestino e o 

cérebro na indução da sensação de fome? 

Os níveis de hormônios como a colecistocinina (produzida 

pelo intestino) e a leptina (produzida pelo tecido adiposo) 

também são analisados. Com essas informações o 

hipotálamo produz comandos para a procura e ingestão 
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de alimento e, ainda, prepara o trato gastrointestinal para 

receber e processar o alimento. 

 

O que é bom para problemas gastrointestinais? 

Calmantes para o estômago e intestino 

 

Algumas folhas, flores e sementes de ervas são 

tradicionalmente usadas para tratar problemas 

gastrointestinais, como indigestão, náusea e dor de 

estômago. Dentre elas, estão: angélica, erva-doce, 

semente de cominho, camomila, canela, funcho, gengibre, 

manjericão, orégano e menta, toda erva calmante. 

 

Quais são as doenças inflamatórias do intestino? 

O que são doenças inflamatórias intestinais? São doenças 

crônicas que inflamam os intestinos em intensidades 

variadas. As principais são Doença de Crohn, Retocolite 

Ulcerativa e Colites Indeterminadas. 

 

Quais são as DII? 

Existem dois tipos comuns de DII: “doença de Crohn” e 

“colite ulcerativa”. Embora os sintomas possam ser 
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parecidos, eles podem afetar diferentes partes do sistema 

digestivo. 

 

Quanto tempo leva para o câncer de intestino se 

manifestar? 

Pólipo é uma lesão na parede interna do intestino que 

pode virar câncer em um processo que leva de cinco a 15 

anos. “A colonoscopia pode detectar e remover a maior 

parte dos pólipos do intestino grosso, impedindo a 

evolução para o câncer. 

 

Como saber se o câncer de intestino está avançado? 

Os sintomas são sangramento nas fezes, alteração no 

calibre das fezes (muito finas ou diarreia não comum), 

alteração na frequência de ir ao banheiro, constipação. 

Ou seja, qualquer alteração no hábito intestinal. Pode 

ocorrer, ainda, dor abdominal, perda de peso e vômitos 

em casos mais avançados 

 

Qual o tipo de fezes que pode está com câncer de 

intestino? 

Os sintomas mais frequentes quando o tumor está 

instalado são: Sangue nas fezes; Mudanças persistentes 
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no formato das fezes (elas ficam muito finas e compridas); 

Alteração crônica do hábito intestinal (diarreia e prisão de 

ventre alternados); 

 

Como é a dor da síndrome do intestino irritado? 

A síndrome do intestino irritável é um distúrbio do trato 

digestivo que provoca dor abdominal e constipação ou 

diarreia recorrentes. Os sintomas variam, mas, 

geralmente incluem dor abdominal inferior, distensão 

abdominal, gases e constipação ou diarreia. 

 

Qual intestino é mais importante? 

Intestino grosso: é a segunda porção do intestino e 

apresenta cerca de 2 metros de comprimento. É a menor 

parte do intestino, mas a mais importante na absorção de 

água, já que é aqui que mais de 60% da água é absorvida 

para o corpo. 

 

O que é produzido no intestino? 

Em constante comunicação com o cérebro, o intestino 

tem papel fundamental no controle da imunidade do 

organismo e interfere muito nas nossas emoções. O órgão 

possui sistema nervoso próprio com mais de 500 milhões 
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de neurônios e produz por volta de 95% da serotonina (o 

neurotransmissor do bem-estar) do nosso organismo 

 

Qual é a função do intestino delgado e do intestino 

grosso? 

Enquanto o intestino delgado participa do processo de 

absorção de nutrientes, o intestino grosso é a porção do 

Sistema Digestório responsável pelo importante processo 

de absorção da água, o que determina a consistência do 

bolo fecal. Ele constitui a parte final do tubo digestivo e 

possui rica flora bacteriana. 

 

Quantos neurônios existem no intestino? 

Dentro do nosso sistema digestivo há cerca de 500 

milhões de neurônios e mais de 30 neurotransmissores, o 

que faz com que ele seja responsável por emitir respostas 

emocionais e comportamentais. 

 

Qual é a função dos neurônios? 

Os neurônios são células responsáveis pela transmissão 

dos impulsos nervosos. Os neurônios são células 

excitáveis, ou seja, conseguem responder a estímulos com 
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modificações da diferença de potencial elétrico na 

membrana celular. 

 

Quais hormônios são produzidos no intestino? 

Os hormônios que controlam a digestão são a gastrina, a 

secretina e colecistocinina. - A gastrina faz com que o 

estômago produza ácido que dissolve e digere alguns 

alimentos. Também é necessária para o crescimento 

normal da mucosa do estômago, intestino delgado e 

cólon. 

 

Como liberar serotonina naturalmente? 

Assim, algumas formas que podem ajudar a aumentar os 

níveis de serotonina circulante no sangue para garantir os 

benefícios proporcionados por esse neurotransmissor 

são: 

Praticar atividade física. ... 

Tomar sol diariamente. ... 

Alimentação rica em triptofano. ... 

Atividades relaxantes. ... 

Uso de suplementos. 
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O que causa a falta de serotonina no cérebro? 

A serotonina baixa é causada por estresse e alimentação 

inadequada. No primeiro caso, acontece o aumento do 

cortisol, que provoca a diminuição do processo químico 

no cérebro, afetando a produção de serotonina. 

 

Qual a parte do corpo que é produzido o hormônio 

serotonina? 

Deste modo, 90% da serotonina, neurotransmissor 

responsável pela sensação de bem estar, é produzida 

pelos intestinos. Ele produz também 80% do potencial de 

imunidade do corpo humano, além de ser grande 

produtor do hormônio do crescimento. 

 

 

 

Onde a serotonina é gerada? 

Esse hormônio é sintetizado nos neurônios 

serotoninérgicos do sistema nervoso central (SNC) e nas 

células enterocromafins, encontradas na mucosa 

intestinal de humanos e de animais. 

 

Quem produz a Serotonina? 
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O hormônio é fabricada no cérebro e também nos 

intestinos, a partir do triptofano. A maioria da serotonina 

do corpo, entre 80-90%, pode ser encontrada no trato 

gastrointestinal (TGI), mas a substância pode ser 

encontrada também nas plaquetas do sangue e no 

Sistema Nervoso Central (SNC). 

 

O que mexe na barriga do lado esquerdo? 

A dor no lado esquerdo da barriga é na maioria das vezes 

um sinal de excesso de gases ou prisão de ventre, 

especialmente quando não é muito forte, surge em 

fisgadas ou causa outros sintomas como barriga inchada, 

sensação de peso na barriga ou arrotos mais frequentes. 

 

 

 

Como a mente afeta o intestino? 

Por isso falamos no eixo intestino-microbiota-cérebro. 

Acontece que o estresse mental e físico, o descuido com o 

estilo de vida e uma dieta desbalanceada também 

impactam nos micro-organismos do aparelho digestivo. 

Nesse contexto, a microbiota pode se modificar e deixar 

de oferecer benefícios. 
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Como saber se o intestino está inflamado? 

Os sintomas de enterite desenvolvem-se à medida que há 

maior inflamação na mucosa do intestino, sendo os 

principais. 

Diarreia intensa; 

Febre; 

Perda de apetite; 

Dor abdominal e cólica; 

Náusea e vômito; 

Dor ao defecar; 

Sangue e muco nas fezes; 

Dor de cabeça. 

 

 

Quais são os sintomas de endometriose no intestino? 

São sintomas da endometriose intestinal:⠀ 

Dor para evacuar durante o período menstrual (sintoma 

mais comum); 

Diarreia ou constipação na menstruação; 

Sensação de evacuação incompleta; 
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Sangramento pelas fezes no período menstrual (pouco 

comum e geralmente em casos de doença muito 

avançada). 

 

Como são as fezes de quem tem síndrome do intestino 

Irritável? 

Síndrome do intestino irritável com constipação intestinal: 

fezes endurecidas ou em bolinhas em pelo menos 25% 

das evacuações / fezes moles ou líquidas em menos de 

25% das evacuações. 

 

É normal fezes finas? 

Fezes finas podem indicar que algo está errado com o 

intestino? Fezes finas e estreitas podem, por exemplo, ser 

um dos sintomas de cancro de cólon, ou seja, o cólon na 

parte inferior pode estar obstruído, o que significa que 

seu intestino está parcialmente bloqueado. 

O que irrita o intestino? 

Frituras, molhos e natas; Café, chá preto e refrigerantes 

com cafeína; Açúcar, doces, bolachas, biscoitos e balas; 

Bebidas alcoólicas. 
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Como o intestino delgado é dividido? 

O intestino delgado faz parte do sistema digestivo, se 

estendendo entre o estômago e o intestino grosso (ou 

cólon), e é dividido em três partes: duodeno, jejuno e íleo. 

 

Porque o intestino é tão importante? 

Em nosso intestino vivem trilhões de micróbios, que 

gostam de diferentes alimentos. Esses micróbios são 

fundamentais para a digestão porque sua atividade 

permite que nosso corpo absorva certos nutrientes dos 

alimentos. 

 

Qual o funcionamento correto do intestino? 

Considera-se hábito intestinal normal no máximo três 

evacuações por dia e, havendo tendência à obstipação, 

uma evacuação em dias alternados. A frequência das 

evacuações respeita aspectos de ordem absolutamente 

pessoal e tem relação direta com a quantidade e 

qualidade dos alimentos ingeridos. 

 

Como é o funcionamento do intestino? 

O sistema digestivo funciona movendo o alimento do 

estômago até sua evacuação. A medida que o reto se 
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enche de resíduos, os nervos informam ao cérebro que o 

intestino tem de ser esvaziado e o cérebro diz aos 

músculos que relaxem o esfíncter anal. 

 

Quais as funções dos neurônios presentes no intestino? 

Ao longo do trato gastrointestinal, neurônios agem para 

regular como os alimentos se movem através do sistema 

digestivo e para comunicar ao sistema imunológico o 

surgimento de possíveis ameaças, como vírus e bactérias. 

 

Quais são as principais características dos neurônios? 

Características e funções 

 

Os neurônios são a unidade anatômica e funcional do 

tecido nervoso. São células especializadas na recepção e 

transmissão de sinais. Estão continuamente recebendo e 

transmitindo mensagens. São eles que levam informação 

de um ponto a outro do corpo. 

 

Qual é a diferença entre a digestão mecânica e química? 

A digestão dos alimentos ocorre em 4 etapas distintas: a 

ação mecânica dos dentes (digestão mecânica), a ação 

química dos sucos digestivos (digestão química), a 
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absorção dos nutrientes retirados dos alimentos e a 

eliminação dos resíduos na forma de fezes (defecação). 

 

Quais são os órgãos que produzem enzimas digestivas? 

pâncreas 

O pâncreas secreta enzimas digestivas no duodeno e 

hormônios na corrente sanguínea. As enzimas digestivas 

(como amilase, lipase e tripsina) são liberadas pelas 

células dos ácinos e fluem para o duto pancreático. 

 

O que baixa a Serotonina? 

Os níveis de serotonina no corpo podem diminuir por 

diversos fatores. Os principais são: Alimentação 

inadequada. Estresse 

 

 

Para que serve a serotonina no cérebro? 

A serotonina é um neurotransmissor presente no cérebro, 

no sistema digestivo e nas plaquetas do sangue. A 

atuação da substância é responsável por coordenar 

diversos quesitos, incluindo o humor, apetite e até 

mesmo a frequência cardíaca. 
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O que é o hormônio serotonina? 

A serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade, é 

um neurotransmissor. Ou seja, é a substância química que 

faz com que os neurônios passem sinais entre si. Entre 

suas funções está a regulagem do ritmo cardíaco, do 

sono, do apetite, do humor, da memória e da 

temperatura do corpo. 

 

Como eliminar bactérias ruins do intestino? 

Os remédios que melhoram a flora intestinal são os 

probióticos. Estes remédios são pequenas cápsulas que 

contêm vários milhões de bactérias vivas que são 

ingeridas para chegar no intestino e ajudar a equilibrar a 

microbiota. 

 

 

Quando se preocupar com as fezes? 

Sinais de alerta 

 

As alterações na cor e consistência das fezes não devem 

ser menosprezadas, sobretudo quando acompanhadas de 

outros sintomas como a perda de peso ou dores 
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abdominais. O odor também pode indiciar a presença de 

tumores, sangue ou gordura. 

 

Como deve ser as fezes normais? 

Em situações normais, as fezes devem ter uma 

consistência mole, mas devem ser capazes de manter sua 

forma, que deve ser ligeiramente alongada, sendo 

semelhante a uma salsicha. O ideal é que a consistência e 

a forma não causem dor ou dificuldade para evacuar. 

 

O que ajuda o intestino a funcionar? 

Beba água. O corpo precisa de muita água, principalmente 

para as funções vitais. ... 

Mexa-se! O exercício também contribui para melhorar o 

trânsito intestinal. ... 

Troque os refinados pelas fibras. O intestino precisa de 

fibras para empurrar os resíduos que ficam nele. ... 

Evite os sucos industrializados ... 

Eduque seu intestino. 

 

O que é bom para soltar o intestino? 

frutas laxantes para soltar o intestino 
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Mamão. O mamão é rico em água e fibras, sendo bastante 

conhecido por seu poder em ajudar no funcionamento 

intestinal. ... 

Laranja. ... 

Ameixa. ... 

Acerola. ... 

Abacate. ... 

Banana. ... 

Figo. ... 

Kiwi. 

 

Como faço para melhorar o trânsito intestinal? 

Praticando atividades físicas: exercícios aeróbicos 

estimulam os movimentos peristálticos, facilitando o 

trânsito intestinal. Aumentando a ingestão de fibras: 

frutas, verduras e legumes ricos em fibra vão auxiliar na 

formação do bolo fecal. Algumas frutas, inclusive, 

funcionam como laxantes naturais 

 

É normal sair restos de comida nas fezes? 

A presença de restos alimentares nas fezes (além dos 

grãos, folhas, legumes, até mesmos restos de. A presença 
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de restos de alimentos nas fezes pode indicar uma 

velocidade de transito alimentar aumentada. Precisa 

investigar a causa com exames específicos. Procure seu 

coloproctologista de confiança. 

 

O que pode ser quando as fezes estão claras? 

As causas possíveis para as fezes claras ou brancas 

incluem: Hepatite alcoólica. Tumores das vias biliares, 

vesícula biliar, pâncreas. Obstrução das vias biliares por 

cálculos biliares. 

 

É normal sangue nas fezes? 

SANGUE NAS FEZES É UM SINAL DE ALARME. 

 

Você deve buscar ajuda de um médico especialista assim 

que notar a presença de sangue nas fezes ou 

sangramento anal. 

Infecções virais e bacterianas podem causar idas 

excessivas ao banheiro e diarreia, segundo Staller. Isso é 

normal, mas se você percebeu sangue nas fezes ou 

evacuou sangue, deve correr para um médico. 
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4 remédios caseiros para soltar o intestino preso 

Vitamina de mamão com linhaça. ... 

Iogurte com ameixa preta. ... 

Suco laxante de frutas. ... 

suco verde. 

 

Porque o milho aparece nas fezes? 

Isso acontece porque o nosso corpo não produz uma 

enzima chamada celulase, que serviria para digerir a 

celulose presente em fibras vegetais. Esse é o principal 

motivo de vermos grãos como milho e ervilha, entre 

outros, presentes nas fezes. 

 

 

 

 

 

É normal alface sair nas fezes? 

Fezes verdes 
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A causa mais comum é diarreia, que torna o transito 

intestinal muito rápido, diminuindo o tempo de exposição 

da bile a bactérias e a enzimas digestivas. Um grande e 

excessivo consumo de vegetais verdes, como espinafre, 

brócolis e alface, por exemplo, também pode tornar o 

cocô esverdeado 

 

Porque alguns alimentos não são digeridos? 

Problemas digestivos 

 

Por exemplo, uma causa frequente de má absorção é a 

produção insuficiente de enzimas digestivas pelo 

pâncreas, que ocorre em algumas doenças pancreáticas, 

ou pelo intestino delgado, que ocorre na deficiência de 

lactase ( Intolerância à lactose). 

 

 

 

 

O que é Acolia? 

Diminuição ou falta de secreção biliar. 
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O que comer no café da manhã para soltar o intestino? 

O que comer 

 

Cereais: gérmen de trigo, farelo de trigo, aveia em flocos 

grossos, quinoa; Alimentos integrais: pão integral, arroz 

integral e macarrão integral; Sementes: chia, linhaça, 

gergelim, semente de abóbora e de girassol; Probióticos 

naturais: iogurte natural, kefir. 

 

O que fazer para evacuar todos os dias? 

Beber água: aumentar o volume de água vai ajudar a 

melhorar o “trânsito intestinal”. 2- Praticar atividade 

física diariamente: a atividade física, mesmo que uma 

caminhada, aumenta os movimentos peristálticos do 

intestino e consequentemente aumenta o trânsito 

intestinal, facilitando a evacuação. 

 

 

 

Como eliminar o acúmulo de fezes? 

A hidrocolonterapia é um tipo de lavagem intestinal em 

que se insere água morna filtrada e purificada através do 

ânus, permitindo eliminar as fezes acumuladas e as 



55 
 

toxinas do intestino, que é muitas vezes usado para 

combater a prisão de ventre, sendo também muitas vezes 

indicado no preparo para cirurgias. 

 

É normal sair gordura nas fezes? 

A presença de gordura nas fezes, também conhecida 

como esteatorreia, acontece principalmente quando 

existem alterações que interferem digestão e/ou 

absorção de gordura no intestino, o que favorece a 

eliminação de gordura nas fezes, que pode ter coloração 

mais amarelada ou esbranquiçada devido à presença de 

gorduras. 

 

Assim, caso surjam manchas esbranquiçadas nas fezes 

com aparência oleosa ou a fezes fiquem mais 

esbranquiçadas ou alaranjadas,  

 

 

 

As principais causas de gordura nas fezes são: 

1. Doença celíaca 

Na doença celíaca, a enzima responsável por degradar o 

glúten não é produzida ou é produzida em pequena 
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quantidade. Assim, como o glúten está em grandes 

quantidades no sistema digestivo, o sistema imunológico 

é estimulado, o que leva ao desenvolvimento de lesões no 

intestino, podendo resultar na dificuldade de absorção de 

gordura pelo organismo e presença de gordura nas fezes. 

 

Além da esteatorreia, é comum também haver inchaço 

abdominal, falta de apetite, diarreia e fezes mais 

esbranquiçada. Confira outros sintomas de doença 

celíaca. 

 

O que fazer: É importante evitar alimentos que 

contenham glúten, como pão, massas e bebidas 

alcoólicas, pois assim é possível evitar o desenvolvimento 

dos sintomas. É importante que a alimentação seja feita 

sob orientação de um nutricionista, pois assim é possível 

evitar deficiências nutricionais. 

 

 

2. Fibrose cística 

A fibrose cística é também uma das causas de gordura nas 

fezes e acontece devido a alterações genéticas que levam 

à produção de secreções muito espessas e viscosas que 
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podem ficar acumuladas em alguns órgãos e causar 

sintomas respiratórios, principalmente, e digestivos. 

 

No caso dos sintomas digestivos da fibrose cística, além 

da esteatorreia, é possível também que as fezes fiquem 

mais volumosas e com cheiro mais forte e possa haver 

desnutrição, diarreia persistente ou prisão de ventre e 

dificuldade para ganhar peso. Saiba mais sobre os 

sintomas da fibrose cística. 

 

O que fazer: Nesse caso é importante seguir as 

orientações do médico, que deve indicar o uso de 

medicamentos que ajudem a pessoa a respirar melhor e 

prevenir infecções, além de ser importante também ter 

uma alimentação saudável para evitar desnutrição e fazer 

sessões de fisioterapia respiratória. 

 

3. Doença de Crohn 

A doença de Crohn é uma alteração crônica do intestino 

caracterizada pela inflamação do revestimento intestinal, 

o que pode interferir na absorção de gordura pelo 

organismo e levar à esteatorreia, dor abdominal, diarreia, 

cansaço e perda de apetite e peso. Confira outros 

sintomas da doença de Crohn. 
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O que fazer: Para aliviar os sintomas da doença de Crohn, 

é importante que o tratamento seja orientado pelo 

gastroenterologista e nutricionista e tem como o objetivo 

aliviar os sintomas, podendo ser indicado o uso de 

medicamentos corticoides e/ou antibióticos e ter uma 

alimentação de fácil digestão e pobre em gorduras. 

 

4. Pancreatite 

A pancreatite é também uma causa frequente de gordura 

nas fezes porque devido à inflamação desse órgão, pode 

haver alteração na produção de enzimas que atuam no 

processo de digestão e absorção das gorduras, o que faz 

com que maior quantidade de gordura seja eliminada nas 

fezes, além de também haver dor na parte superior do 

abdômen, perda de peso não intencional, inchaço e 

sensibilidade na barriga, por exemplo. 

 

O que fazer: Na suspeita de pancreatite, é importante que 

o médico seja consultado para que seja avaliada a 

gravidade da pancreatite e possa ser indicado tratamento 

para reduzir a inflamação do órgão e, assim, aliviar os 

sintomas. Assim, pode ser recomendado que a pessoa 

fique em repouso, medicamentos anti-inflamatórios e, em 
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alguns casos, pode ser também indicada a reposição das 

enzimas digestivas. Veja mais detalhes do tratamento 

para pancreatite. 

 

É importante também que em caso de pancreatite a 

pessoa siga uma alimentação leve e saudável para evitar 

que o órgão fique novamente inflamado e leve ao 

aparecimento dos sintomas.  

 

5. Doença de Whipple 

A doença de Whipple é causada por uma bactéria, a 

Tropheryma whipplei, que causa pequenas lesões no 

intestino, interferindo diretamente na absorção de 

vitaminas, minerais, água e gordura, levando ao 

desenvolvimento de alguns sinais e sintomas como 

presença de gordura nas fezes, diarreia, dor abdominal e 

perda de peso. 

 

É importante que a doença de Whipple seja identificada 

assim que surgirem os primeiros sintomas, isso porque 

caso o tratamento não seja iniciado rapidamente, há 

possibilidade da bactéria atingir outros órgãos, incluindo 

o cérebro, e levar ao aparecimento de complicações. 
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O que fazer: Após confirmação do diagnóstico da doença 

de Whipple, é importante iniciar o tratamento com 

antibióticos de acordo com a orientação do médico, 

sendo inicialmente recomendado o uso de Ceftriaxona ou 

Penicilina, seguido de Sulfametoxazol-Trimetoprima, 

Cloranfenicol ou Doxiciclina, pois assim é possível que a 

bactéria seja eliminada totalmente. Saiba mais sobre o 

tratamento da doença de Whipple. 

 

6. Giardíase 

A giardíase é uma doença infecciosa causada pelo parasita 

Giardia lamblia, que também pode interferir no processo 

de digestão das gorduras e levar ao aparecimento de 

gordura nas fezes, além de deixá-las mais amareladas. 

Além disso, é comum que nos casos de giardíase a pessoa 

também apresente diarreia, mal estar geral e inchaço 

abdominal. Saiba reconhecer os sintomas de giardíase. 

 

O que fazer: Na presença de sinais e sintomas de 

giardíase, é importante consultar o gastroenterologista 

para que seja indicada a realização de exame de fezes 

para confirmar a infecção e ser indicado o tratamento 

mais adequado, que envolve o uso de antimicrobianos, 

como o Metronidazol ou Tinidazol por 1 a 5 dias, ou de 

acordo com a recomendação. 
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7. Após cirurgias 

Após a realização de algumas cirurgias gastrointestinais, 

como retirada do intestino delgado, de partes do 

estômago ou no pós-operatório, é comum também que 

haja alteração na absorção de gordura no organismo, 

resultando na esteatorreia.  

 

O que fazer: A presença de gordura nas fezes após 

cirurgias é considerado normal, no entanto caso seja 

persistente ou surjam outros sintomas associados, como 

presença de sangue nas fezes, febre ou dor, por exemplo, 

é importante ir ao hospital para que seja feita uma 

avaliação e possam ser evitadas complicações. 

 

Como saber identificar gordura nas fezes 

Os sintomas de gordura nas fezes normalmente aparecem 

associados a fezes de grande volume, com mau cheiro, de 

aspecto gorduroso e que flutuam na água. Porém os 

sintomas também podem ser: 

 

Cansaço extremo; 

Diarreia excessiva ou de coloração laranja; 
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Perda brusca de peso; 

Alongamento abdominal com cólicas; 

Náuseas e vômitos. 

Quando a pessoa apresenta alguns destes sintomas deve 

procurar um médico gastrenterologista para diagnosticar 

a causa do excesso de gordura nas fezes e iniciar o 

tratamento adequado. 

 

Para identificar a presença de gordura nas fezes, é 

importante fazer um exame de fezes para identificar a 

quantidade de gordura e a causa da alteração. Assim, para 

fazer o exame de gorduras fecais deve-se comer 

alimentos ricos em gordura até 3 dias antes da análise e, 

no dia deve-se colher uma amostra em casa. A amostra 

deve ser colocada dentro do frasco fornecido pelo 

laboratório e guardada na geladeira até que seja levada 

para o laboratório. 

 


