
Fisiologia da digestão

1- Digestão conjunto de transformações físicas e 
químicas.

2- Função digestiva transformar os alimentos  em 
moléculas que possam ser 

utilizadas pelo nosso 
organismo.

3- Etapas do funcionamento do sistema digestivo:

- ingestão;

- digestão;

- absorção;

- defecação.



Ingestão – Consiste na aquisição de alimentos para a boca.

Digestão – Corresponde ao conjunto de transformações físicas 

e químicas que permitem a alteração de alimentos em 

substâncias mais simples, de modo a serem utilizadas pelas 

células.

Absorção – Processo que consiste na passagem de moléculas 

simples resultantes da digestão para o meio interno (sangue e 

linfa) com o objectivo de serem distribuídas por todas as 

células.

Defecação – Processo que consiste na eliminação de 

substâncias não absorvidas



Funções que ocorrem nos diferentes 
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Etapas do funcionamento do sistema digestivo

Constituição da boca

Ingestão aquisição de alimentos através 
da boca.



Enzimas

Enzimas caracterizam-se por:        

- serem biocatalisadoras;

- actuam só sobre uma ou um 

conjunto de substâncias;

- serem influenciadas pela variação 

da temperatura;

- actuarem num meio com um 

determinado valor de pH.  



Acção de enzimas



Acção da amílase salivar sobre o amido



Digestão bucal

Cortam.

Rasgam.
Trituram os alimentos.

Saboreia os alimentos, por meio das 

300 papilas gustativas. Ajuda a 

ensalivar os alimentos. Aglutina e 

macera-os, formando uma massa mais 

ou menos arredondada.

Ajudam na movimentação 
dos alimentos, dentro da 

boca, participando para a 

boa deglutição.
Humedece os alimentos. 

Possui uma enzima (amílase).

pH – 6,0 - 7,0



Digestão estomacal

No estômago, quimo

Em consequência de dois tipos de 
acções:

- acção mecânica  - movimentos peristálticos;

- acção química  - suco gástrico.

bolo alimentar



Digestão estomacal

O suco gástrico, na sua composição, 

possui:

pepsina

- ácido clorídrico;

- enzimas.

PH  1,0-3,5



Digestão intestinal

O quimo, quando atinge o piloro, pressiona-o ,obriga-o a abrir-se e a 

dar-lhe passagem para o intestino delgado.

Que transformações aí vão ocorrer?

Quais os responsáveis por elas?



Investigando – digestão intestinal
Actividade



Investigando – digestão intestinal

1- Indica:

1.1- os sucos digestivos que actuam no intestino delgado;

1.2- as enzimas que se encontram em cada suco digestivo presente no 
intestino delgado;

1.3- o tipo de transformação ocorrida nos nutrientes provocados pelo
(a):

1.3.1- suco pancreático;

1.3.2- suco intestinal;

1.3.3- bílis.

2- Comenta a afirmação: “ O suco intestinal, e pancreático não são
suficientes para transformar o quimo em quilo.”



Digestão intestinal

quimo quilo

o

PH 7,5-8,0



Investigando – absorção de nutrientes
Actividade

Quadro X

Observa o quadro X, no qual registamos o destino dos nutrientes ao nível das 

vilosidades.

1- Indica o destino:

1.1- dos aminoácidos;                                      1.5- da água;

1.2- dos ácidos gordos;                                    1.6- dos sais;

1.3- do glicerol;                                                 1.7- das vitaminas.

1.4- da glicose;



Absorção de nutrientes

A- nutrientes prontos para serem absorvidos.

B- vilosidades intestinal e vasos que recebem os nutrientes.



Representação esquemática da digestão dos alimentos e 

absorção dos nutrientes.
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Defecação

As substâncias que não foram absorvidas no intestino delgado passam para o 

intestino grosso, formando as

fezes.

Após 24 h de permanência no intestino, as fezes passam para o recto 

e, por meio de movimentos peristálticos, são expelidos pelo ânus

defecação



Digestão     

Físicos


