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INTRODUÇÃO À FISIOLOGIA ANIMAL

(SISTEMA DIGESTÓRIO)

Digestão: Conjunto de transformações físicas e químicas 

que os alimentos orgânicos sofrem ao longo de todo o 

sistema digestório, para se converterem em compostos 

menores hidrossolúveis e absorvíveis.

Tipos de digestão:

Intracelular: o processo digestivo ocorre apenas no 

interior das células. Exemplo: Organismos unicelulares e 

animais do filo porífera

Extracelular: o processo digestivo ocorre em 

cavidades do corpo.  Exemplo: Animais ( a partir do filo 

dos Cnidários)

Extracorpórea: a digestão ocorre fora do corpo do 

organismo seguida de absorção.

Exemplo: Fungos  e alguns artrópodes
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Tipos de sistema digestório nos animais:

Ausente: Não há um sistema digestório. A digestão 

ocorre apenas em nível celular. 

Filo dos poríferos.

Incompleto: O tubo digestivo incompleto possui 

apenas uma única abertura, que funciona como boca 

e ânus.

Filo dos  cnidários e platelmintos.

Completo: Formado por uma cavidade digestiva, 

ligada a dois orifícios: a boca por onde entra o 

alimento que vai ser digerido, e o ânus ( cloaca)  por 

onde sai os resíduos não digeridos (fezes)

Filo dos Nematelmintos, anelídeos, moluscos, 

artrópodes e cordados.



INTRODUÇÃO À FISIOLOGIA ANIMAL

(SISTEMA DIGESTÓRIO)



SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO



SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO

1-BOCA:

 Lábios

 Palato

 Língua

 Dentes

 Glândulas salivares

Fenômenos importantes na boca

1- Mastigação

2- Insalivação e digestão 

AMIDO                                       MALTOSE

Amilase salivar ou ptialina

3-Deglutição do bolo alimentar



SISTEMA DIGESTÓRIO HUMANO

2- FARINGE

Órgão em forma  de funil, situado logo após a boca. 

Apresenta comunicação com as cavidades nasais, 

com a laringe e com o esôfago. Órgão comum ao 

sistema respiratório e digestório.

Comunicação da faringe com a laringe = Glote

3-ESÔFAGO

Conduto de, aproximadamente, 25 cm de 

comprimento que estabelece a comunicação entre a 

faringe e o estômago.

O deslocamento do bolo alimentar pela faringe e 

pelo esôfago em direção ao estomago ocorre 

graças ao peristaltismo.
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3-ESTÔMAGO

Dilatação do tubo digestório e localiza-se logo abaixo do 

diafragma. Comunica-se com o esôfago através de uma 

abertura denominada cárdia e, com o duodeno através do 

piloro.

Fenômenos importantes: Peristaltismo e quimificação
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Suco gástrico: Secreção composta de água, HCl, 

enzimas(Pepsina e coagulase) e mucina. É produzido pela 

glândulas gástricas ( parietais, zimogênicas e mucosas ).

Processo digestivo

Pepsinogênio( forma inativa)                 Pepsina (forma ativa)

Proteínas dos alimentos                          Peptonas

A enzima coagulase ( renina) coagula a caseína do leite. Isso 

favorece a digestão e torna o processo mais eficaz em recém 

nascidos.


