
SISTEMA DIGESTÓRIO
Parte 1

Prof. Dr. Gabriel Feresin
Biologia



O que é Fisiologia humana?
• Estudo do funcionamento dos órgãos e sistemas

que constituem o organismo humano, incluindo
todos os processos físicos e químicos.



O que é Fisiologia humana?

 Ao longo da maior parte da história registrada os
humanos têm-se “interessado” em entender como
seus corpos “funcionam”...

 Para tratar DOENÇAS e LESÕES de modo
apropriado devemos primeiro entender o corpo
humano em seu “ESTADO SAUDÁVEL”



HOMEOSTASIA
Manutenção das condições constantes no meio interno.

 Condições ideais do meio interno para manter a vida
celular

 Todos os órgãos e sistemas do corpo realizam funções
que ajudam a manter estas condições constantes ideais
do meio interno para a sobrevivência celular.



HOMEOSTASIA
 Portanto, o corpo “monitora” seu estado interno e toma 

“medidas” para corrigir “alterações” que POSSAM 
AMEAÇAR seu funcionamento normal ...

 Se o corpo “FALHAR” em manter a homeostase destas 
variáveis poderá ocorrer uma doença ou  condição 

PATOLÓGICA
(pathos = sofrimento)



Por que nos alimentamos?
Todos os seres vivos necessitam de obter matéria e energia…

permitem

realizar as funções vitais

Obtemos energia e matéria de que necessitamos Nutrição
através



Por que nos alimentamos?
Os alimentos fornecem-nos Nutrientes

Compostos orgânicos ou 
inorgânicos que regulam 
o organismo ou fornecem 

energia e matéria.

Água Glicídeos Vitaminas

Lipídeos Proteínas Sais minerais



Por que nos alimentamos?
Nem todos os seres vivos obtêm os nutrientes da mesma forma:

Fotossíntese

Água

Dióxido de carbono

Oxigénio

Nutrientes



Nem todos os seres vivos obtêm os nutrientes da mesma forma:

Absorção Alimentação

Por que nos alimentamos?



Sais minerais

Vitaminas

Os nutrientes fornecidos pelos alimentos podem ser:

Inorgânicos Orgânicos

(fabricados pelos seres vivos)(não fabricados pelos seres vivos)

Por que nos alimentamos?

GlicídeosProteínas

Lipídeos

Água 



Quais são as funções dos nutrientes?

Proteínas

Função plástica

Os nutrientes funcionam como «materiais de construção» do corpo.

Contribuem para:

 o crescimento;

 a formação de células e tecidos;

 a substituição de células que 
se perdem diariamente. 

Água

Sais minerais



Função energética

Os nutrientes fornecem energia ao organismo.

Contribuem para:

 o funcionamento e a manutenção 
do organismo;

 a manutenção da temperatura 
do corpo.

Quais são as funções dos nutrientes?

Glicídeos

Lipídeos

Proteínas



Função reguladora

Os nutrientes controlam as funções vitais.

Contribuem para:

 o funcionamento do organismo;

 a proteção de doenças;

 o crescimento.

Quais são as funções dos nutrientes?

Água

Sais minerais

Vitaminas



Os nutrientes são muito grandes e complexos; quando são ingeridos…

têm de ser quebrados em componentes mais simples

Enzimas Substâncias que ajudam a quebrar os nutrientes

Quais são as funções dos nutrientes?



Mitocôndria

Para liberarem energia, os nutrientes sofrem reações de oxidação nas células…
denominadas 

Respiração 
celular

Energia

Quais são as funções dos nutrientes?

Nutrientes

Oxigênio

Dióxido de 
Carbono

Água



evitáveis com

Será que você aprendeu?

Exercício 
físico

Alimentos

Orgânicos Inorgânicos

Vitaminas

Proteínas

Sais 
minerais

dos

que têm

podem ser

realiza a pode sofrer de

Sistema digestório

Doenças

Dieta 
equilibrada

Digestão

Nutrientes

Água

Lipídeos

Glicídeos
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