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Oxigénio 

Que sistemas participam na nutrição?

Reduz os 
nutrientes aos 
componentes 
mais simples

o que não é absorvido

Fezes

Urina
excreção

Oxigénio 
Dióxido de 

carbono 

Dióxido de 
carbono 



Como funciona o sistema digestório?

Tubo digestório:

Glândulas anexas:

 Glândulas salivares

 Fígado

 Pâncreas

 Boca

 Esôfago

 Estômago

 Intestino delgado

 Intestino grosso

 Ânus

Glândulas salivares

Fígado

Pâncreas

Boca

Esôfago

Estômago

Intestino delgado
Intestino grosso

Ânus

Vesícula biliar

 Faringe

Faringe



Como funciona o sistema digestório?

Tubo digestório: Glândulas anexas:

Tem cerca de 10 metros 
de comprimento.

Produzem secreções ricas em 
enzimas e outras substâncias 

que ajudam na digestão.

No entanto:

Também 
produzem 
secreções

Suco gástrico

Suco intestinal 
ou entérico



Tem como objetivo reduzir os nutrientes à sua forma mais simples 
e absorvê-los.

Para isso, ocorrem vários processos:

 Ingestão
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Tem como objetivo reduzir os nutrientes à sua forma mais simples 
e absorvê-los.

Para isso, ocorrem vários processos:

 Ingestão

 Mastigação
Dentes 

Língua
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Tem como objetivo reduzir os nutrientes à sua forma mais simples 
e absorvê-los.

Para isso, ocorrem vários processos:





Ingestão

Mastigação

 Ensalivação

Glândulas salivares

produzem

Saliva Início da digestão do amido.
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Tem como objetivo reduzir os nutrientes à sua forma mais simples 
e absorvê-los.

Para isso, ocorrem vários processos:







Ingestão

Mastigação

Ensalivação

 Propulsão

Movimento dos 
alimentos desde a 
boca até ao ânus.

Deglutição

Movimentos peristálticos

voluntário

involuntário
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Tem como objetivo reduzir os nutrientes à sua forma mais simples 
e absorvê-los.

Para isso, ocorrem vários processos:









Ingestão

Mastigação

Ensalivação

Propulsão

 Secreção

Ao longo do tubo digestório vão sendo 
produzidas várias secreções.

Glândulas 
anexas

Intestino 
delgado

Estômago
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Tem como objetivo reduzir os nutrientes à sua forma mais simples  
e absorvê-los.

Para isso, ocorrem vários processos:











Ingestão

Mastigação

Ensalivação

Propulsão

Secreção

 Digestão

Quebra dos alimentos.

Início da 
digestão

Fim da 
digestão
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Tem como objetivo reduzir os nutrientes à sua forma mais simples 
e absorvê-los.

Para isso, ocorrem vários processos:











Ingestão

Mastigação

Ensalivação

Propulsão

Secreção

 Digestão

 Absorção Passagem dos nutrientes do sistema 
digestório para o sangue e para a linfa.

Como funciona o sistema digestório?



Tem como objetivo reduzir os nutrientes à sua forma mais simples 
e absorvê-los.

Para isso, ocorrem vários processos:











Ingestão

Mastigação

Ensalivação

Propulsão

Secreção

 Digestão

 Absorção

 Defecação

Ânus

Remoção das 
substâncias que não 

foram digeridas.

Fezes

Como funciona o sistema digestório?
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