
SISTEMA DIGESTÓRIO 



Sistema Digestório 
Através da digestão, tudo o que 

comemos transforma-se 
substâncias vitais para a 
manutenção de nosso 
corpo. Através da digestão o 
organismo torna-se capaz de 
absorver todas as substâncias 
necessárias para seu 
funcionamento  

 digestão é o conjunto das 
transformações, mecânicas e 
químicas, que os alimentos 
orgânicos sofrem ao longo de 
um sistema digestivo, para se 
converterem em compostos 
menores hidrossolúveis e 
absorvíveis.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento


TIPOS DE DIGESTÃO 
 Digestão intracelular: ocorre somente no 

interior da célula. A partícula é englobada, por 
pinocitoce ou fagocitose, sendo então digerida 
no interior de vacúolos através das enzimas 
lisossômicas. Esse tipo de digestão é 
encontrado em protozoários e poríferos.  

 Digestão extracelular: ocorre totalmente 
fora das células, em cavidades do organismo 
(tubo disgestivo). A partir de nematóides a 
digestão é exclusivamente fora das células.  

 Digestão extra e intracelular: inicia-se no 
tubo digestivo e completa-se no interior da 
célula. É o que acontece nos celeterados, 
onde a digestão incialmente se processa no 
interior da cavidade gastrovascular, e em 
seguida, as partículas parcialmente digeridas 
são captadas por células da gastroderme, 
onde a digestão se completa 
intracelularmente.  

 Digestão extracorpórea: ocorre fora do 
corpo do predador.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinocitoce&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fagocitose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%BAolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisossomos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protozo%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubo_disgestivo&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nematelminto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gastroderme


SISTEMA DIGESTÓRIO 

 O sistema 
digestório é 
composto por um 
longo tubo que 
possuem alguns 
órgãos (glândulas) 
anexos. 
 



ÓRGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO 
 BOCA – Digestão mecânica 

(mastigação) e digestão química 
(ptialina ou amilase salivar). 
– pH neutro 
– Doenças principais – Câncer e cárie. 
– Bolo alimentar 

 FARINGE E ESÔFAGO – Responsável 
pelo transporte do alimento da boca 
até o estômago. 
– Faringe – órgão do sistema 

digestório e respiratório. Epiglote 
(cartilagem responsável pelo 
controle da entrada de alimento e 
ar. 

– Movimentos peristálticos 



 



ÓRGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO 

 ESTÔMAGO (Expansão do 
tubo digestório formando 
uma bolsa) 

 pH ácido (próximo a dois) 

– Digestão química – 
Pepsinogênio + HCl – 
Pepsina. 

   - Duas regiões principais – 
Cárdia e Piloro. 

 - quimo 



ÓRGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO 

 INTESTINO DELGADO 
(função: digestão química – 
digestão da maioria dos 
alimentos) 

 pH básico – próximo a nove. 
– O intestino delgado é um tubo 

com pouco mais de 6 m de 
comprimento por 4cm de 
diâmetro e pode ser dividido em 
três regiões: duodeno (cerca de 
25 cm), jejuno (cerca de 5 m) e 
íleo (cerca de 1,5 cm). 

– Suco pancreático e suco entérico. 
– Formação do quilo 



ÓRGÃOS DO SISTEMA DIGESTÓRIO 

 INTESTINO GROSSO - É o 
local de absorção de água, 
tanto a ingerida quanto a 
das secreções digestivas  

 Mede cerca de 1,5 m de 
comprimento e divide-se 
em ceco, cólon ascendente, 
cólon transverso, cólon 
descendente, cólon 
sigmóide e reto. A saída do 
reto chama-se ânus e é 
fechada por um músculo 
que o rodeia, o esfíncter 
anal. 

 Formação do bolo fecal 



Sistema digestório das 
aves 



Sistema digestório dos 
ruminantes 



SISTEMA DIGESTÓRIO 

Funções do sistema digestório: 

• Preensão 

• Mastigação 

• Deglutição 

• Digestão 

• Absorção 



Divisão do sistema digestório 

Canal alimentar  

Orgãos anexos 

Cavidade bucal 

Faringe 

Esôfago 

Estômago 

Intestinos(delgado e grosso) 

Reto 

ânus 

Glândulas salivares 

Fígado 

Pâncreas 



Órgãos do trato gastrointestinal 



Boca e cavidade bucal 
A boca é formada pelas bochechas, pelos palatos duro e mole 
e pela língua e os dentes. 

Cortar  
rasgar 

triturar 

esmagar 



Dentes: 

Homem adulto 

32 
dentes 

8 incisivos 

4 caninos 

8 pré-molares 

12 molares 

Primeira dentição- dentição de leite 

20 dentes aparecem a 
partir dos 6 meses de 
idade 

8 incisivos 

4 caninos 

8 molares 



Partes de um dente típico 

Existem 20 dentes decíduos e 32 dentes permanentes em uma 
dentição completa. 

Coroa 

Colo 

Raiz 



Glândulas salivares 
A saliva lubrifica e dissolve os alimentos e começa a 
decomposição química dos carboidratos e lipídios 

Localização das glândulas salivares 



Deglutição: Durante a etapa faríngea da deglutição, a 
língua se mantém contra o palato, a parte nasal da 
faringe é fechada, a laringe sobe, a epiglote fecha a 
laringe e o bolo é conduzido ao esôfago. 

Faringe 



Esôfago 

Porções do esôfago 

Localização 



O esôfago situa-se ventralmente à coluna vertebral e 
dorsalmente a traquéia.  

Pode-se distinguir três porções no esôfago: cervical, torácica e 
abdominal 



O peritônio 

Os órgãos abdominais são revestidos por uma 

túnica serosa em maior ou menor extensão, o 

peritônio apresenta duas lâminas: peritônio 

parietal reveste as parede da cavidade abdominal 

e o peritônio visceral envolve as vísceras 



Peritônio 



Estômago Estômago dos ruminantes 



As quatro partes do estômago são o cárdio (parte cárdica), o 
fundo, o corpo e a parte pilórica  



Intestino delgado 

A maior parte da digestão e absorção ocorre no intestino 
delgado. 



As partes do intestino grosso são o ceco, o colo, o 
reto e o canal anal. 

Intestino Grosso 



Na face diafragmática os lobos direito e 
esquerdo são separados por uma prega do 
peritônio, o ligamento falsiforme.  

Fígado 

Pâncreas 



SISTEMA URINÁRIO 

As atividades orgânicas resultam na decomposição 

de proteínas, lipídios e carboidratos, 

acompanhada da liberação de energia e formação 

de produtos que devem ser eliminadas para o 

meio exterior. 



O sistema urinário compreende os órgãos responsáveis pela 
formação da urina, os rins e as vias urinárias: ureteres, 
bexiga, e uretra. 

Rim direito 
Veia renal direita 

Artéria renal direita 

Ureter direito 

Bexiga urinária 

Uretra 



Rim 

É um órgão par 

Abdominal 

Localizado posteriormente ao peritônio parietal 

O rim humano tem forma de grão de feijão 



Apresenta as faces, anterior e posterior, e suas bordas 
medial e lateral. Suas duas extremidades, superior e 
inferior. 

O rim é envolvido por uma cápsula fibrosa 

O hilo renal é uma fissura vertical onde passam... 



Corte macroscópico do rim 
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