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• Todos os animais, seres heterotróficos, necessitam
de vários nutrientes: proteínas, lipídios, glicídios,
vitaminas, água e sais minerais.

• Estes nutrientes encontram-se nos alimentos em
uma forma complexa.

• Assim, eles precisam ser transformados em
moléculas simples, passíveis de absorção e utilização
pelas células no seu metabolismo.
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Digestão e sistema digestivo

• O sistema digestivo é constituído pelo tubo digestivo e pelos órgãos anexos.
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Boca
O processo digestivo inicia-se na boca pela ação mecânica dos
dentes que trituram e moem na os alimentos. A saliva,
produzida pelas glândulas salivares contém uma substância, a
mucina, que tem a função de umedecer e lubrificar os
alimentos.

Em associação, existe a amilase salivar ou ptialina, responsável
pela transformação do amido em maltose. A atividade desta
enzima é possível devido ao pH alcalino existente na boca.

A ação conjunta desses agentes e da língua tem como resultado
a formação do bolo alimentar, que vai ser deglutido para a
faringe.
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Anatomia
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Digestão
Os alimentos sofrem, durante a digestão, uma ação mecânica
e uma ação química.

A ação mecânica, controlada por estímulos nervosos, é
desenvolvida pela língua, pelos dentes e pelos movimentos
peristálticos que ocorrem ao longo de todo o tubo digestivo.

A ação química, controlada por estímulos hormonais e
nervosos, é provocada pelos sucos digestivos, produzidos
pelos diferentes órgãos do sistema digestivo.

Estes sucos possuem, em sua maioria, enzimas digestivas que
são chamadas genericamente de hidrolases, uma vez que
catalisam reações químicas de hidrólise.
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Estômago

Os alimentos atingem agora o estômago, cujas
paredes se encontram forradas por glândulas
gástricas que segregam o suco gástrico.

Este é responsável, não só pela ação anti-séptica
sobre os alimentos, como também pela sua
conservação sem que ocorra putrefação.
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Estômago

Nas secreções gástricas existe mucina, que lubrifica as
paredes do estômago e o bolo alimentar, ácido
clorídrico e enzimas.

O ácido clorídrico confere a este suco um pH ácido que
vai auxiliar o processo de fragmentação dos alimentos
e permitir que ocorra a atividade enzimática.

Os movimentos peristálticos sentidos aqui são
responsáveis pela mistura dos alimentos com o suco
gástrico, originando uma mistura líquida – o quimo.
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