
 

 
 
Ver o próprio corpo. Já pensou se por uns instantes nossa pele 
ficasse transparente e a gente pudesse ver os órgãos internos e 
acompanhar seu funcionamento? Seria a maior viagem. 

Bastaria comer um sanduíche e se olhar no espelho para ter uma 
aula ali mesmo, ao vivo, do processo digestivo. Seria uma 
experiência curiosa, não? Que tal imaginá-la? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Primeiro, você tem que fazer a parte que lhe cabe na digestão: 
mastigar, mastigar e mastigar. Você vê então o sanduíche sendo 
amassado e triturado, até virar uma pasta. Tudo isso feito pelos 
dentes, junto com a saliva e a ajuda da língua. 
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Depois você acompanha a comida descendo pela garganta, onde fica 
a epiglote, que está ali para não deixar a comida passar para o 
sistema respiratório. Da garganta, a comida segue para o esófago, um 
tubo com paredes musculosas que a empurra para baixo até ela 
chegar ao estômago. 
 

Olha só como o estômago fica se mexendo! É que as paredes do 
estômago, compostas por músculos, se espremem para transformar a 
comida em líquido. Que diferença daquela  sanduíche que entrou pela 
boca. 

Opa, mas o que é isso? Um líquido 
que vai agindo sobre a comida? Pois 
é, no estômago começam a entrar em 
cena elementos fundamentais para a 
digestão: os sucos digestivos. Sem 
eles, a comida levaria uma eternidade 
para ser transformada.  

 

 

O estômago produz o ácido clorídrico, que tem a missão de acordar 
a dorminhoca da pepsina. Ela só acorda para trabalhar, acelerando a 
digestão das proteínas que estão nos alimentos e são muito 
importantes para nossa saúde 

 

 

 

 

 

Sempre descendo, a comida segue para o intestino delgado. Ali, vai 
terminar de ser digerida. Dá para perceber que não aproveitamos tudo 
da comida: nessa etapa, a parte que nos interessa passa pelas 
paredes do intestino delgado e vai para o sangue. A outra parte é 
mandada para o intestino grosso.  

http://www.canalkids.com.br/saude/corpo/respiracao.htm
http://www.canalkids.com.br/saude/corpo/musculos.htm
http://www.canalkids.com.br/saude/corpo/circulacao.htm


 

No intestino delgado e também pelas 
redondezas, os sucos digestivos 
continuam em acção. O fígado lança 
no seu vizinho intestino delgado um 
líquido chamado bílis.  
 
Mas não é agressão, não, é para ajudar 
a quebrar as moléculas grandes de 
gordura em moléculas menores. Vocês 
sabem que a gordura é uma parte 
muito orgulhosa das comidas, não se 
mistura com nada, então sua digestão é 
difícil. 

O pâncreas também é um vizinho amigo do intestino delgado e 
manda para ele o suco pancreático, para ajudar nesta transformação 
de comida em energia. O próprio intestino delgado produz uma 
substância que ajuda a digestão: o suco entérico. 

E o que acontece com a parte da comida que o nosso corpo não 
aproveita? Prepare-se, porque lá vem caca 

 

 

 

 

Depois do intestino delgado, vem o intestino grosso. Ele 
transforma em fezes  para falar o português bem claro — boa parte 
não aproveitada da comida. Depois, empurra para o recto, no final 
do sistema excretor, e as fezes são jogadas para fora pelo ânus. 

Quanto ao xixi, quem cuida disso são os rins. Eles ficam dos dois 
lados do corpo, na altura dos quadris. Dali, filtram do sangue o 
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excesso de água e as substâncias inúteis ou perigosas. A mistura 
da água com essas substâncias forma a urina, ou xixi.  

A urina é levada através do uréter para a bexiga, onde fica guardada 
para quando você for fazer xixi no banheiro. Quer dizer, o xixi já está 
pronto, você só vai soltá-lo. O uréter e a bexiga são formados por 
músculos. O uréter funciona sozinho, mas a bexiga a gente aprende a 
controlar... Quer, dizer, não muito. Ui, ui, com licença um minuto, 
porque essa experiência deu a maior vontade de"tirar água do joelho". 
Fui! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que as vacas mastigam sem parar?  
Conheça o processo que alguns mamíferos desenvolveram 
para melhorar a digestão!  

Já olhou para as vacas e teve a impressão de que elas estão 
mastigando um chiclette que nunca acaba? Pois, repare. Esse 
"nhaque, nhaque" incessante, mais conhecido como ruminação, foi 
desenvolvido para digerir melhor os alimentos. As vacas podem 
ficar até oito horas por dia ruminando sem parar. Outros mamíferos, 
como o boi, a cabra, o bode, a ovelha, o carneiro e o búfalo são 
também ruminantes e passam horas mastigando as gramíneas.  

Ruminar inclui dois processos. O primeiro é o da mastigação, que 
ocorre em duas etapas: na primeira, a vaca ingere rapidamente seu 
alimento sem mastigar quase nada; na segunda etapa, o alimento 
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que foi engolido volta de seu reservatório gástrico à boca para ser 
mastigado mais lentamente.  

O segundo processo é realizado graças à presença de pré-
estômagos, chamados retículo, rúmen e omaso. Os pré-estômagos 
são compartimentos onde vivem vários microorganismos, como 
protozoários, bactérias e fungos. Eles auxiliam os ruminantes na 
produção de seus nutrientes, transformam as gramíneas ingeridas 
em proteína animal. Essa troca recebe o nome de simbiose e é boa 
tanto para a vaca, que tem excelentes ajudantes na sua digestão, 
quanto para os microorganismos, que conseguem seus alimentos 
sem gastar muita energia.  

As vacas nem sempre ruminaram. Elas desenvolveram essa 
capacidade ao longo de seus milhares de anos de evolução, para 
não perder tempo comendo num mesmo lugar. Com isso, passaram 
a poder engolir rapidamente o capim que estivesse localizado em 
áreas mais abertas. Comendo depressa, os ruminantes ganharam 
tempo na hora de se alimentar, ficando mais alertas para a 
presença de algum predador.  

Por passarem horas mastigando, as vacas salivam muito. São 
quase duzentos litros de saliva por dia. Salivar assim dá uma sede 
danada! Por isso, a vaca bebe cerca de 80 litros de água todos os 
dias. Haja água e paciência para uma boa digestão!  

  

 


