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O Sistema Digestório:
É constituído pelo tubo digestivo 
e órgãos anexos. 

O tubo digestivo tem cerca de 9 
metros de comprimento e duas 
aberturas para o exterior. Inicia-se 
pela boca, por onde entram os 
alimentos, e termina no ânus, por 
onde saem os resíduos 
alimentares.



Fazem ainda parte do tubo 
digestivo:    
•dentes,  
•língua,  
•esôfago,  
•estômago,  
•intestino delgado  
•intestino grosso. 
•Glândulas anexas:

•Glândulas salivares,  
•Fígado, 
•vesícula biliar 
•Pâncreas. 



os alimentos são 
transformados por 
ação dos dentes, da 
língua e da saliva, no 
bolo alimentar. 

O bolo alimentar 
chega ao estômago 
depois de ter sido 
deglutido.

A BOCA



A boca 
contém  
três pares de 
glândulas salivares. 
A língua é o órgão 
que ajuda a 
misturar a saliva 
com os alimentos. 
Para uma boa 
digestão, os 
alimentos devem 
ser bem 
ensalivados e 
mastigados.



Depois de formado, o bolo alimentar passa da 
boca para a faringe e a seguir para o esôfago – 
deglutição. 

Devido às contrações da parede do esôfago 
(movimentos peristálticos), o bolo alimentar é 
empurrado, prosseguindo até ao estômago.

O ESÔFAGO
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Três pares de Glândulas Salivares
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Anatomia x Semiologia
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o Cárdia

Piloro
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O Estômago e os Omentos
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Omento Maior



Duodeno 1ª. Porção – Ou Superior 
2ª.Porção –  Ou Descendente 
3ª.Porção –  Ou Porção Horizontal 
4ª.Porção –  Ou Ascendente



Duodeno

1ª. Porção – 
Ou Superior

2ª. Porção – 
Descendente

3ª. Porção – 
Horizontal

4ª. Porção – 
Ascendente
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Intestino Delgado: Duodeno, jejuno e Íleo

Duodeno

Jejuno

Ílio
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Vilosidades 

Intestinais:
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Intestino Grosso: Cólons ou Colos
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Cecum - Ceco, Apêndice e junção ileocecal



Ao intestino delgado chegam sucos produzidos por duas 
glândulas exteriores ao tubo digestivo: 

- A BILE, produzida pelo fígado e em reserva na vesícula biliar; 
- O suco pancreático, proveniente do pâncreas.
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Pâncreas: 

Endócrino + Exócrino = Anfícrino
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No intestino delgado, durante cerca de três horas, os alimentos são sujeitos a 
movimentos intestinais que facilitam não só a sua mistura com o suco pancreático, 
a bílis e o suco intestinal, mas também a sua deslocação ao longo daquele órgão. 

O quimo transforma-se assim, num líquido leitoso – o quilo, que vai ser 
conduzido até ao intestino grosso. 

A parede do intestino delgado é revestida internamente por numerosas 
vilosidades intestinais. Os produtos da digestão, úteis ao organismo, sofrem 
absorção.



O fígado é um órgão volumoso que produz a bílis. 
A bílis é armazenada num pequeno saco – a vesícula biliar. 
O pâncreas produz o suco pancreático.

GLÂNDULAS ANEXAS



O Fígado: A maior glândula do organismo
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O fígado
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Epônimo: Quase não são mais usados… 

Porém...

Papila Duodenal = Esfíncter de Oddi

.



A secreção exócrina hepática: a bile ou bílis



Colédoco
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(Colédoco)

+

=

DUCTO 
HEPÁTICO 

+  

DUCTO 
CÍSTICO (ducto de 

Wirsung)



Enzimas do intestino delgado:
enzimas da borda-em-escova (constitucionais) 
para a digestão final de proteínas e carboidratos



O INTESTINO DELGADO FOI PREPARADO PARA POSSIBILITAR O 
PROCESSO DIGESTÓRIO  

Área total do intestino delgado de humanos: 200m2

É equivalente à área de uma quadra de tênis!!!
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Obrigado pela atenção!
mussejereissati@hotmail.com 

website: 
www.mussejereissati.com

Feito em Apple Keynote
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