
Sistema  
digestório  



- O que significa fazer digestão? 
 
      Ganhar energia 
 
 
 
 
Ou seja: Transformar o alimento em partes 
pequenas que podem ser absorvidas e utilizadas 
pelo nosso corpo. 

Transformar em 
partes menores  

Absorver 
nutrientes 



O trajeto 

Boca  

Esôfago  e 
faringe 

Estômago 

Intestino delgado 

Intestino grosso 
Reto  

e ânus 

Glândulas 
salivares 

Fígado (vesícula biliar) 
e pâncreas 



Boca 
• Faz a digestão mecânica  
• Água na boca            glândulas salivares 
• Saliva contém enzimas 

Mas o que são enzimas? 
 

Enzimas ajudam no processos químico, que são 
variados no corpo. Na digestão ajudam a 

“quebrar” o alimento. 



• Mastigação                 dentes: cada dente ajuda 
de forma diferente, por isso as várias formas. 

• E as cáries? 
 
 
 

• Bolo alimentar é deglutido:  

Cárie na verdade é a denominação para destruição 
dos tecidos dentais, atráves de ácidos produzidos por 
bactérias presentes na boca, quando há resíduos de 
comidas que serão fermentados por essa bactérias.  



 

Epiglote: válvula que 
impede a comida de ir 
para a laringe e traquéia. 



• Movimentos peristálticos: série de contrações 
e relaxamentos dos músculos do sistema  

 
    

 faz o transporte dos alimentos e ajuda na  
mistura com as secreções. 

 
• Bolo alimentar segue pelo esôfago até o 

estômago. 



Estômago 
• Paredes muito grossas; 
• Suco gástrico faz a digestão química – principalmente 

proteínas; 
Bolo alimentar          quimo(massa acidificada) 
que segue para o intestino. 
       O que é o ronco da barriga? 
 
 
 

Ele vem dos movimentos 
peristálticos – combinação de água, 
suco gástrico e comida ou na fome 

ar e suco gástrico. 



Intestino delgado 
• É onde ocorre a absorção dos 

nutrientes; 
• O início dele é chamado duodeno, 

parte que recebe o suco 
biliar(ajuda na absorção de 
gorduras); 

• E todo intestino recebe o suco 
pancreático (ajuda na digestão 
química das moléculas); 

• Possui vilosidades intestinais que 
aumentam a superfície de 
contato. 



Intestino grosso e defecação 

• Parte final da digestão. 
• Onde ocorre absorção de 

água e sais mineirais. 
• O que não foi absorvido nem 

digerido chega ao reto e é 
denominado “fezes”. 
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