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A dixestión consiste na transformación dos alimentos en 
substancias simples (nutrientes) capaces de seren 
transportadas polo sistema circulatorio ata as células onde 
serán utilizadas.

Ao longo do aparato dixestivo sucédense unha serie de 
procesos físicos e químicos que en conxunto denomínanse 
dixestión. 

A dixestión Tema 4

Inxestión

Dixestión

Absorción

Exestión

As fases da dixestión son:

- Inxestión: entrada dos alimentos.

- Dixestión: transformación dos 
alimentos en nutrientes. Consiste na 
fragmentación e desmenuzamiento 
gradual dos alimentos ata a 
obtención ou liberación das 
substancias elementais que os 
forman (lípidos, proteínas, vitaminas 
e azucres).

- Absorción dos nutrientes é realizada 
por sangue e linfa que os recollen do 
tubo dixestivo para o seu posterior 
transporte a todos os tecidos do 
organismo.

- Exestión: eliminación dos regallos 
ou substancias non aproveitables. 



A dixestión Tema 4

O aparato dixestivo está formado por unha longa canle que 
discorre entre a boca e o ano, o tubo dixestivo, e uns órganos 
auxiliares onde se producen algunhas substancias 
imprescindibles para a dixestión, as glándulas anexas.

O tubo dixestivo está rodeado por varias capas musculares 
capaces de producir uns movementos característicos 
denominados movementos peristálticos. As contraccións e 
relaxacións sucesivas das paredes do tubo dixestivo impulsan ós 
alimentos sempre na dirección correcta. 

Cando é necesario manter o alimento un certo tempo retido 
nunha zona determinada, uns músculos en forma de anel, os 
esfínteres, pechan completamente a luz do tubo dixestivo e 
impiden o paso incluso aos líquidos.

Para que o contido intestinal progrese doadamente na súa viaxe, 
o tubo dixestivo está lubrificado con mucus, que é producido por 
células especializadas que se atopan practicamente en toda a súa 
lonxitude.

O peritoneo é unha membrana serosa que envolve os órganos 
dixestivos da cavidade abdominal. Está formado por tecido 
epitelial escamoso e rodeado por tecido conectivo. Ten unha capa 
externa, peritoneo parietal, e unha capa interna, peritoneo 
visceral, entre as que se atopa a cavidade peritoneal. Esta 
cavidade a penas comprende uns poucos milímetros cheos de 
líquido que actúa como lubricante para minimizar a fricción entre 
as dúas membranas serosas do peritoneo.

Movementos peristálticos: o bolo 
alimenticio é mobilizado 

mediante ondas xeradas por 
contracción e relaxación dos 

músculos da parede intestinal.



A dixestión Tema 4

Contribución de outros sistemas corporais á funcionalidade do aparato dixestivoContribución de outros sistemas corporais á funcionalidade do aparato dixestivo

Cardiovascular O sangue aporte osíxeno e nutrientes aos órganos dixestivos

Endócrino As hormonas regulan a secreción das glándulas dixestivas

Tegumentario A pel protexe os órganos dixestivos e sintetiza a vitamina D necesaria 
para a absorción de calcio

Linfático
Os tecidos linfoides asociados ás mucosas defenden de patóxenos. As 

micropilosidades absorben lípidos e os vasos linfáticos transportan 
lípidos ao torrente circulatorio.

Muscular A musculatura esquelética fixa e protexe os órganos dixestivos.

Nervioso As neuronas sensitivas e motoras contribúen á regulación das 
secrecións e as contraccións do tracto dixestivo.

Respiratorio Os órganos respiratorios proveen O2 aos dixestivos e retiran o CO2

Esqueleto Os ósos fixan e protexen os órganos dixestivos.

Urinario Os riles activan a vitamina D necesaria para a absorción de calcio no 
intestino delgado



A lingua é un órgano moi musculoso e irrigado. A súa 
superficie posúen papilas gustativas que lle permiten detectar 
os sabores primarios: salgado, ácedo, doce e amargo.

Os dentes son órganos óseos instalados nuns ocos dos 
maxilares superior e inferior denominados alvéolos dentarios. 
As persoas temos dúas denticións ó longo da vida: unha 
provisional durante a infancia (dentición de leite) e outra 
definitiva. Os dentes de leite comezan a saír sobre os seis 
meses de vida, principiando polos incisivos inferiores, e 
complétase ó redor dos tres anos. Sobre os seis anos comeza a 
saír a dentición definitiva que irá substituíndo gradualmente 
á anterior ata completarse sobre os 18 ou 20 anos.

O esmalte é a substancia máis dura do organismo, é moi 
difícil que rompa, sen embargo pode ser disolto por ácidos. 
Na boca existen bacterias que se alimentan de restos 
azucarados que quedan entre os dentes despois das comidas. 
Estas bacterias producen ácidos que atacan ó esmalte e 
posteriormente penetran no interior do dente e o infectan a 
dentina e a pulpa, causando as caries.

A farinxe é o espacio que hai detrás da boca. Comunica a 
boca co esófago e contén dúas estructuras moi importantes: a 
úvula e a epiglote que son pregues carnosos que durante a 
deglución impiden que penetre algún alimento 
respectivamente nas fosas nasais e a tráquea. A dereita e 
esquerda da farinxe sitúanse as amigdalas, que son órganos 
de defensa fronte as infeccións.

A boca Tema 4

Funcións dixestivas da bocaFuncións dixestivas da bocaFuncións dixestivas da boca

Estrutura Acción Resultado

Labios e fazulas
Sitúan os 

alimentos entre 
os dentes

Mastigación dos 
alimentos

Gándulas salivares Secretan saliva

Humedece e lubrica a 
cavidade oral e a 
farinxe. Disolve 

algúns alimentos. 
Limpa a boca e os 
dentes. O enzima 
amilase hidroliza 

amidón

Músculos 
extrínsecos da lingua

Moven a lingua 
arriba e abaixo e 

cara os lados

Colabora na 
mastigación. Forma o 

bolo alimenticio. 
Colabora na 
deglución.

Músculos intrínsecos 
da lingua Rotan a lingua Colabora na 

deglución

Papilas gustativas
Detectan a 

textura e sabor 
dos alimentos

Participan no sentido 
do gusto

Gándulas linguais Secretan lipasa
Hidrolizan 

triglicéridos en ácidos 
graxos

Dentes Cortan e trituran 
os alimentos Mastigación



O esófago é a parte do tubo dixestivo que une a 
farinxe e o estómago. As súas paredes 
musculosas realizan movementos peristálticos, 
é dicir transportan activamente os alimentos, 
incluso cando estamos deitados ou boca abaixo. 
Na súa superficie interna posúe glándulas 
productoras de mucus, substancia que serve 
para facilita-lo paso dos alimentos. O esófago é 
un órgano activo: Nas súas paredes existen 
músculos que transportan activamente os 
alimentos incluso en contra da gravedade. 
Asemade segrega mucina para facilitar o 
deslizamento e evitar lesións. 

A deglución é a acción de tragar. É un acto 
reflexo que comeza cando un bocado de 
alimento mastigado e insalivado (bolo 
alimenticio) sitúase na parte posterior da boca. 
O bolo alimenticio tarda entre 6 e 10 segundos 
en chegar ó estómago según sexa sólido, 
semisólido ou líquido. 

O esófago Tema 4

Funcións dixestivas do esófagoFuncións dixestivas do esófago

Acción Resultado

Relaxación do esfínter 
esofáxico superior 

(epiglote)

Permite o paso do bolo alimenticio 
da farinxe ao esófago

Movementos peristálticos Impulsa o bolo alimenticio a través 
do esófago

Contracción do esfínter 
esofáxico inferior (píloro)

Impide o refluxo do contido 
estomacal cara ao esófago.

Secreción de mucus Lubrifica o esófago facilitando o 
tránsito do bolo alimenticio.



O estómago é un ensanchamento do tubo dixestivo con 
forma de fol de gaita. Posúe dúas válvulas (cardias e píloro) 
que se pechan tras a chegada do alimento e o obrigan a 
permanecer o tempo suficiente para que se produza a 
dixestión gástrica. 

O estómago é un órgano moi móbil. As súas grosas paredes 
posúen musculos que removen os alimentos. A parede 
interna do estómago é moi rugosa, pode distenderse despois 
dunha abundante comida. 

No estómago hai células productoras de ácido clorhídrico, 
células productoras de mucus e glándulas productoras de 
xugo gástrico. 

Na entrada do estómago a unha válvula cardias ábrese para 
deixar paso a cada bolo alimenticio e péchase de seguido 
para impedir que poida saír o seu contido. 

A dixestión estomacal consta de dous tipos de procesos 
simultaneos:

- Procesos químicos: Comezan cando os alimentos entran 
en contacto co xugo gástrico. Uns enzimas rompen as 
proteínas en pequenas moléculas proteicas e outros 
continúan a degradación dos azúcares iniciada pola 
saliva. 

- Procesos físicos: As grosas paredes musculares do 
estómago producen fortes movementos (tres ondas por 
minuto) que mesturan o alimento cos xugos gástricos. 

O estómago Tema 4

Hormonas 
secretadas 

polo estómago
Actúa sobre Acción

Gastrina

Estómago
Incrementa a secreción e 
promove o vaciamento 

gástrico.

Gastrina

Intestino 
delgado

Promove a contracción dos 
músculos intestinais.Gastrina

Válvula 
ileocecal Relaxa a válvula ileocecal.

Gastrina

Intestino 
groso Aumenta a motilidade.

Ghrelina Hipotálamo
Regula a inxesta provocando 

sensacións de fame e 
saciedade.

Histamina Estómago Estimula as células parietales 
para liberar HCl

Serotonina Estómago Promove a contracción dos 
músculos do estómago.

Somatostatina

Páncreas Restrinxe as secrecións 
pamcreáticas.

Somatostatina
Intestino 
delgado

Reduce a absorción intestinal 
ralentizando o fluxo 

sanguíneo no intestino.



Entre unha e catro horas despois o contido estomacal 
transformouse nunha pasta denominada quimo, e comeza o 
seu lento debalo a través do píloro hacia o intestino delgado. 
O tempo de permanencia do alimento no estómago depende 
da composición dos alimentos. A dixestión será máis lenta 
se a comida é rica en graxas e rápida se é rica en azucres. 

O xugo gástrico é moi ácido porque contén ácido 
clorhídrico, necesario para facilitar a acción dos enzimas 
sobre as proteínas y como bactericida para matar tódalas 
bacterias que puideran entrar cos alimentos. 

As glándulas das paredes do estómago segregan abundante 
mucus para que o ácido non as dane, sen embargo moita 
xente sufre acidez de estómago. Hoxe os médicos aconsellan 
productos a base de hidróxido de aluminio en vez do 
tradicional bicarbonato para aliviar a dor.

O xexún produce contraccións das paredes do estómago que 
son a causa das dores de fame. As contraccións poden ir 
aumentando en frecuencia e forza e cesan ó introducir 
alimentos no estómago.

O vómito é a expulsión do contido estomacal a través da 
boca. Prodúcese pola contracción violenta do diafragma e 
dos músculos abdominais que comprimen o estómago. Vai 
precedido de nauseas, abundante salivación, suor, palidez e 
dor.

O estómago Tema 4

Xugo gástricoXugo gástrico

Auga

Mucina Lubrifica e protexe as paredes do 
estómago

Ácido 
clorhídrico Bactericida

Callo Enzima que coagula a caseina do leite

Pepsinóxeno
Enzima que transforma as longas 

cadeas das proteinas en cadesas máis 
curtas

Lipasas Enzimas que hidrolizan as graxas 
formando ácidos graxos e glicerina



Como o seu propio nome indica, o intestino 
delgado ten un diámetro pequeno pero é moi 
longo, acada uns 8 metros nunha persoa adulta. 
Divídese en tres zonas:
- Duodeno: Corresponde ós primeiros 20 cm 

despois do píloro. Aquí desembocan os 
conductos do páncreas e do fígado.

- Ieiuno: Corresponde ós 50 cm seguintes ó 
duodeno.

- Íleon: O tramo restante ata o intestino groso.

As fibras musculares que posúen as paredes do 
intestino delgado producen os movementos 
peristálticos que fan progresar o alimento ó seu 
través. 
Pero o máis importante é a existencia de moitos 
repregues. Os repregues maiores denomínanse 
válvulas conniventes e os menores vilosidades 
intestinais. A súa misión é aumentar a 
superficie de contacto entre os alimentos e as 
células encargadas de absorbelos. 
O intestino delgado dunha persoa adulta 
totalmente despregado ocuparía 250 m2, é dicir 
que a existencia de repregues aumenta 600 
veces a superficie de absorción do intestino 
delgado.

O intestino delgado Tema 4

Xugo intestinalXugo intestinal

Auga

Bicarbonato 
de sodio e 

outras sales 
minerais

Neutralizan a acidez do quimo

Amilase Enzima que descompón o amidón en 
maltosa

Maltase Enzima que descompón a maltosa en 
glicosa

Lactase Enzima que descompón a lactosa en 
glicosa e galactosa

Sacarase Enzima que descompón a sacarosa en 
frutosa e glicosa

Lipases Enzimas que descompoñen as graxas en 
ácidos graxos e glicerina

Proteases Enzimas que descompoñen as proteinas 
en péptidos



O quimo procedente da dixestión gástrica é 
verquido de vagar no intestino delgado a través do 
duodeno. A gran acidez do quimo debe ser axiña 
neutralizada para que non dane as paredes do 
intestino que son moito máis delicadas cas do 
estómago. 
A entrada do quimo no duodeno estimula a 
secreción de tres xugos dixestivos: bile, xugo 
pancreático e xugo intestinal, que completan a labor 
iniciada no estómago dixerindo completamente os 
alimentos.
Finalmente complétase a degradación das grandes 
moléculas que contiñan os alimentos que agora son 
moléculas simples.
As pequenas moléculas (proteínas, ácidos graxos, 
monosacáridos, auga, vitaminas e sales minerais) 
deben pasar do interior do intestino ata os vasos 
sanguíneos e linfáticos.
A absorción é un fenómeno moi complicado que 
básicamente consiste en que unhas células 
especializadas das paredes do intestino van 
tomando as moléculas e as transportan activamente, 
e con gasto de enerxía, ata os capilares. As graxas 
van aos capilares linfáticos e as demáis polos 
capilares sanguíneos ata o fígado onde se almacenan 
ou se reparten ao resto do corpo.

O intestino delgado Tema 4

Células da mucosa do intestino delgadoCélulas da mucosa do intestino delgadoCélulas da mucosa do intestino delgado

Tipo Localización Función

De absorción
Epitelio e 
glándulas 
intestinais

Dixestión e absorción de 
nutrientes

Epitelio de 
secreción

Epitelio e 
glándulas 
intestinais

Secreción de mucus

Panículo de 
secreción

Glándulas 
intestinais Secreción do enzima lisozima

Células G
Glándulas 

intestinais e 
duodeno

Secreción da hormona 
gastrina

Células I
Glándulas 

intestinais e 
duodeno

Secreción da hormona 
colecistoquinina

Células K Glándulas 
intestinais

Secreción da hormona 
insulinotropipeptídica

Células M

Glándulas 
intestinais, 
duodeno e 

xexuno

Secreción da hormona 
motilina

Células S Glándulas 
intestinais

Secreción da hormona 
secretina



1 2 3

As ondas peristálticas do intestino delgado son 
moito máis complexas cas do estómago. 
Constitúen un proceso mecánico que facilita a 
dixestión do quimo e a absorción dos 
nutrientes. Estes movementos son realizados 
pola musculatura lisa intestinal.
Acontece en dúas fases:

1.Segmentación: as contraccións do intestino 
delgado separan o quimo en pequenas 
porcións No duodeno a segmentación é 
rápida (12 veces por minuto) e no íleon é 
máis lenta (8 por minuto). Cando os 
músculos se relaxan o quimo recupera a súa 
continuidade. 

2.Migración dos complexos de motilidade: 
durante cada segmentación os fragmentos 
son remexidos mediante movementos de ida 
e volta. Como resultado os alimentos 
mestúranse cos xugos dixestivos 
favorecendo os procesos dixestivos. Estes 
movementos impulsan as pequenas 
partículas de nutrientes contra a mucosa 
intestinal facilitando a súa absorción.

O intestino delgado Tema 4



Absorción no intestino delgadoAbsorción no intestino delgadoAbsorción no intestino delgadoAbsorción no intestino delgado

Nutriente Mecanismo de absorción Entrada no aparato 
circulatorio

Destino

Glicosa Cotransporte con ións de sodio Capilares sanguíneos dos 
microvilli Fígado, pola vea porta hepática

Galactosa Cotransporte con ións de sodio Capilares sanguíneos dos 
microvilli Fígado, pola vea porta hepática

Frutosa Difusión facilitada Capilares sanguíneos dos 
microvilli Fígado, pola vea porta hepática

Aminoácidos Cotransporte con ións de sodio Capilares sanguíneos dos 
microvilli Fígado, pola vea porta hepática

Ácidos graxos de 
cadea longa

Difusión (cando forman parte de 
quilomicróns)

Vasos quilíferos dos 
microvilli

Circulación sistémica, pola canle 
torácica

Monoacilglicéridos Difusión (cando forman parte de 
quilomicróns)

Vasos quilíferos dos 
microvilli

Circulación sistémica, pola canle 
torácica

Ácidos graxos de 
cadea curta Difusión simple Capilares sanguíneos dos 

microvilli Fígado, pola vea porta hepática

Glicerol Difusión simple Capilares sanguíneos dos 
microvilli Fígado, pola vea porta hepática

Ácidos nucleicos Transporte activo mediante 
transportadores de membrana

Capilares sanguíneos dos 
microvilli Fígado, pola vea porta hepática

O intestino delgado Tema 4



BileBile

Auga

Sales biliares Neutralizan a acidez do quimo e 
emulsionan as graxas

Colesterina Dá consistencia ás feces

Pigmentos biliares Produtos de excreción

Xugo pancreáticoXugo pancreático

Auga

Bicarbonato de sodio e 
outras sales minerais Neutralizan a acidez do quimo

Amilase Enzima que descompón o amidón en 
maltosa

Maltase Enzima que descompón a maltosa en 
glicosa

Lipases Enzimas que descompoñen as graxas en 
ácidos graxos e glicerina

Proteases Enzimas que descompoñen as proteinas 
en péptidos

Nucleases Enzimas que descompoñen os ácidos 
nucleicos en bases nitroxenadas e azucres

O fígado é un órgano voluminoso situado á 
dereita do estómago. A súa misión dixestiva é 
elaborar a bile. As canles de saida do páncreas e 
fígado únense un pouco antes de chegaren ó 
duodeno. O fígado é un órgano moi complexo 
que realiza múltiples funcións vitais como 
fabricación de proteínas plasmáticas, 
desactivación de substancias tóxicas (alcohol), etc.
A vesícula biliar é unha pequena bolsa onde se 
acumula e concentra a bile antes de ser verquida 
no duodeno.

O páncreas é un órgano alongado de cor 
avermellada situado baixo o estómago. A súa 
función dixestiva consiste en producir xugo 
pancreático. Tamén produce hormonas como 
veremos máis adiante.

Fígado e páncreas Tema 4



O intestino groso comunica co intestino delgado mediante a válvula ileocecal. Ten 
unha lonxitude de metro e medio e divídese en cinco tramos:
! - Cego.
! - Colon ascendente.
! - Colon transverso.
! - Colon descendente.
! - Colon sigmoideo.
! - Recto. 

As súas paredes posúen músculos, que producen movementos peristálticos, e tamén 
glándulas que segregan gran cantidade de mucus. 

O material que chega desde o intestino delgado é unha pasta moi líquida que contén 
substancias non dixeribles, productos de excreción (da bile) e bacterias mortas. 

Ao longo do intestino groso os capilares que o rodean van absorber auga, sales 
minerais e algunhas vitaminas. Finalmente este material faise máis pastoso ou case 
sólido dando lugar ás feces que son almacenadas ata seren eliminadas do corpo a 
través do ano durante a defecación.

A composición das feces varía moito coa composición da comida. Basicamente están 
formadas por bacterias, moco e auga asemade dos restos de alimentos non dixeribles.

No intestino groso existe unha gran cantidade de bacterias que viven en simbiose 
connosco pois producen e nos fornecen dalgunhas vitaminas.

Cada día fórmanse ou penetran no tubo dixestivo entre 7 e 10 litros de gases. 
Proceden principalmente do aire tragado na deglución dos alimentos, da actividade 
das bacterias intestinais e das transformacións químicas dos alimentos.

O intestino groso Tema 4



Boca

Inxesta

Boca

Mastigación e mestura dos alimentos

Boca

Hidrólise enzimática de glícidos

Boca
Participa na deglución

Boca Comezo da hidrólise enzimática de lípidos (lipase)Boca

Sentido do gusto

Boca

Limpeza e lubrificación dos dentes e a caviadade oral

Boca

Acción antimicrobiana

Farinxe
Deglución

Farinxe
Lubrificación para facilitar o tránsito do bolo alimenticio

Esófago
Transporte do bolo alimenticio

Esófago
Lubrificación para facilitar o tránsito do bolo alimenticio

Estómago

Mesturado e batido dos alimentos co xugo gástrico

Estómago

Comezo da hidrólise enzimática de proteínas

Estómago

Envío de quimo ao duodeno

Estómago
Absorción de substancias liposolubles 

(alcohol, aspirina)Estómago

Acción antimicrobiana

Estómago

Estimula enzimas hidrolíticas de proteínas

Estómago

Produce factor intrínseco para a absorción de vitamina B12 
no intestino groso

Intestino 
delgado

Mesturado de quimo con xugos dixestivos

Intestino 
delgado

Propulsión de baixa velocidade para posibilitar 
procesos de dixestión e absorción

Intestino 
delgado Absorción de nutrientesIntestino 
delgado

Segmentación do quilo

Intestino 
delgado

Provee un medio óptimo para a actividade 
enzimática

Fígado

Produción de sales biliares, que emulsionan 
lípidos para facilitar a súa dixestión

Fígado
Acumulación e concentración de bile na 

vesícula biliar

Páncreas

Produción de enzimas dixestivos e bicarbonato

Páncreas Neutralización da acidez do quimo para 
proporcionar medio adecuado para a acción 

enzimática

Intestino 
groso

Última rotura dos resíduos dos alimentos

Intestino 
groso

Absorción de auga residual, electrólitos e 
vitaminas producidas por bacterias entéricas

Intestino 
groso

Produción de mucus para facilitar o paso de 
feces polo colon

Intestino 
groso

Concentración e acumulación temporal de feces

Intestino 
groso

Propulsión de feces cara o recto e defecación
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Enzima Lugar de produción Substrato Produto

Lipase lingual Glándulas linguares Triglicéridos Ácidos graxos libres

Amilase salivar Glándulas salivares Polisacáridos Disacáridos e oligosacáridos

Lipase gástrica Estómago Triglicéridos Ácidos graxos libres

Pepsina Estómago Proteinas Péptidos

α-Dextrinase Intestino delgado α-Dextrina Glicosa

Enteropeptidase Intestino delgado Tripsinóxeno Tripsina

Lactase Intestino delgado Lactosa Glicosa e galactosa

Maltase Intestino delgado Maltosa Glicosa

Nucleosidases Intestino delgado Nucleótidos Bases nitroxenadas, pentosas e fosfatos.

Fosfatases Intestino delgado Nucleótidos Bases nitroxenadas, pentosas e fosfatos.

Peptidases Intestino delgado Oligopéptidos Aminoácidos e péptidos

Sucrase Intestino delgado Sucrosa (sacarosa) Glicosa e frutosa

Carboxipeptidase Páncreas Péptidos Aminoácidos e péptidos

Quimotripsina Páncreas Proteínas Péptidos

Elastase Páncreas Proteínas Péptidos

Nucleases Páncreas Ácidos nucleicos Nucleótidos

Amilase pancreática Páncreas Oligosacáridos α-Dextrina e disacáridos

Lipase pancreática Páncreas Triacilglicéridos Ácidos graxos

Tripsina Páncreas Péptidos Péptidos
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A alimentación é a acción consciente e voluntaria de fornecer ao organismo das substancias que 
precisa en forma de productos alimentarios naturais, modificados ou sintéticos.
A partir dos alimentos obtemos as substancias que precisamos para:
- Restaurar as nosas células.
- Asegurar a formación doutras células novas.
- Obter a enerxía necesaria para a realización das funcións vitais.
- Manter o funcionamento do noso organismo.

Os alimentos agrúpanse tradicionalmente formando a roda dos alimentos:
- Grupo 1. Leite e derivados lácteos (iogur, queixo, etc.)
- Grupo 2. Carne, peixe, ovos e mariscos.
- Grupo 3. Patacas, legumes e froitos secos.
- Grupo 4. Verduras e hortalizas.
- Grupo 5. Froitas.
- Grupo 6. Pan, pastas, cereais e derivados, leguminosas secas, azúcar, cacao, mel e outros productos 

azucarados.
- Grupo 7. Graxas, aceite, manteiga, nata e margarinas.
- Algúns autores consideran un oitavo grupo formado polas bebidas, alcohólicas e non alcohólicas.
!
Según a súas funcións os alimentos clasifícanse en:
- Alimentos plásticos: grupos 1 e 2.
- Alimentos mixtos: grupo 3.
- Alimentos reguladores: grupos 4 e 5.
- Alimentos enerxéticos: grupos 6 e 7.

Os expertos consideran que tomando diariamente un ou dous alimentos de cada grupo se asegura 
unha dieta equilibrada.
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As substancias simples que proporcionan ó organismo a materia e a enerxía imprescindible para o seu correcto 
funcionamento denomínanse nutrientes. A nutrición é un fenómeno inconsciente e involuntario que consiste na 
incorporación ó organismo dos nutrientes.
Tipos de nutrientes:

1. Auga.
2. Glícidos: Glucosa.
3. Lípidos: Ácido linoléico.
4. Aminoácidos: Leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilananina, treonina, triptófano, valina, histidina.
5. Minerais: Calcio, fósforo, sodio, potasio, xofre, cloro, magnesio, ferro, selenio, cinc, manganeso, cobre, 

cobalto, molibdeno, iodo, cromo, flúor, vanadio, estaño, niquel e silicio.
6. Vitaminas liposolubles: A, D, E, K.
7. Vitaminas hidrosolubles: Tiamina, riboflavina, niacina, biotina, ácido fólico, piridoxina, cobalamina, ácido 

pantoténico e ácido ascórbico.
Algunhas destas substancias, como os minerais, están presentes en tal variedade de alimentos que é case 
imposible a súa deficiencia. Pola contra outras, como as vitaminas, aparecen en poucos alimentos e en cantidades 
limitadas polo que se a dieta non é variada existe a posibilidade de padecer unha enfermedade carencial.
Ademáis de materia, os nutrientes aportan enerxía: Os glícidos proporcionan 4 calorías/gramo; as proteínas 
proporcionan 4 calorías/gramo e as graxas proporcionan 9 calorías/gramo.
Algunhas substancias que tomamos nos alimentos, como a fibra vexetal, non son realmente nutrientes pois non 
son dixeridas nin absorbidas no tubo dixestivo, senón que forman forman unha matriz responsable da 
regulación do tránsito intestinal. A matriz intestinal está formada, entre outras substancias, por fibra vexetal 
(celulosa e lignina), gomas, mucílagos, ceras e cutinas.
Funcións da matriz intestinal:
- Regulación dos movementos do tubo dixestivo.
- Regulación da absorción de algúns nutrientes.
- Retención de auga.
- Protección das paredes do intestino fronte aos enzimas dos xugos dixestivos.
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- Unha dieta equilibrada debe cumplir tres requisitos básicos: ser suficiente, proporcionada e adecuada.
- Comer ben non é o mesmo que comer moito nin ten que ver con inxerir alimentos caros. Unha dieta 

equilibrada proporciona a cantidade de nutrientes que necesita cada persoa para a súa boa conservación e 
óptimo desenvolvemento.

- As necesidades alimentarias son moi variables. Dependen principalmente de: idade, sexo, intensidade das 
actividades diarias (traballo, deporte, desprazamentos, etc.), estado de gravidez e lactancia, estado de saúde 
e clima.

- Os alimentos deben proporcionar cantidades suficientes de todos e cada un dos nutrientes esenciais e cubrir 
as necesidades calóricas do individuo.

- As cantidades dos nutrientes contidos nos alimentos deben manter unhas proporcións convenientes para 
cada individuo. En xeral acéptanse as seguintes:

- Valor calórico total: proteínas 10-15%, graxas 20-30%, glícidos 50-60%
- Equilibrio de proteínas: proteína animal 50% / proteína vexetal 50%
- Equilibrio de lípidos: lípidos animais 50% / lípidos vexetais 50%
- Equilibrio de glícidos: glícidos de absorción rápida 50% / Glúcidos de absorción lenta 50%

- Hai que comer de todo. Según a maioría dos expertos en nutrición "unha dieta variada é unha dieta 
equilibrada".

- É máis adecuado realizar varias comidas lixeiras que poucas moi abundantes. O número ideal é de 5, 
espaciadas por intervalos de 3 ou 4 horas

- A distribución calórica diaria debe axustarse ás seguintes proporcións:! almorzo 20%, comida 40%, merenda 
10%, cea 30%.

- A preparación culinaria dos alimentos serve para tornalos máis dixeribles, e contribúe a destruír as bacterias 
e fungos que poideran conter. Sen embargo pode causar algúns incovenientes polo que se debe coidar:

! - A perda de nutrientes hidrosolubles e termolábiles.
! - A carbonización dalgúns nutrientes e formación de produtos potencialmente canceríxenos.
! - A caramelización de glícidos que se transforman en productos non dixeribles.
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Primeiro ano de vida
A alimentación máis aconsellable é a lactancia materna, sempre que a nai estea física e 
emocionalmente preparada. En caso contrario unha lactancia artificial ben dirixida 
pode ser igualmente correcta. A introducción de outros alimentos debe ser dirixida 
polo pediatra según o desenvolvemento do bebe. 

De 1 a 12 anos
É conveniente que os nenos e nenas coman de todo a partir de un ano salvo indicación 
do pediatra. A preparación dos alimentos debe ser sinxela, eliminando toda clase de 
especias e mantendo ó máximo sabor natural dos alimentos: fervidos ó vapor, asados, 
á plancha. Debe limitarse o consumo de sal, doces, condimentos fortes e alimentos 
graxos.

De 13 a 19 anos
A adolescencia é unha época en que se debe coidar o aporte calórico total da dieta. A 
alimentación debe ser variada sen caer nas modas monótonas de comidas rápidas 
("pizzas", hamburguesas, etc.). Débese reducir drásticamente o consumo de refrescos, 
que posúen un alto aporte calórico. A distinta constitución fisiolóxica de chicos e 
chicas implica distintas necesidades nutricionais. Os rapaces requiren un maior aporte 
calórico e de Magnesio. As rapazas precisan máis Ferro e unha maior coidado coa 
dieta, xa que os condicionantes sociolóxicos, a moda e a obsesión coa delgadez 
provocan con fre-cuencia carencias nutricionais e incluso episodios de anorexia.

Etapa adulta
Cando o crecemento cesa, e a actividade física redúcese as necesidades calóricas 
diminúen. Polo que debe reducirse a inxesta calórica total para evitar a obesidade.
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Dieta equilibrada Tema 4

Hai diversas fórmulas para asegurar unha dieta equilibrada, como a roda dos alimentos, o cálculo de nutrientes 
contidos na dieta, ou o trebo dos alimentos. Na taboa seguinte detállanse as cantidades de alimentos que se 
deben tomar según o método das racións.!

DIETA 
SEMANAL

1-3 4-6 7-9 10-12 13-1513-15 16-1916-19 20-4020-40 +40+40DIETA 
SEMANAL ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

Leite 7/300cc 7/300cc 7/300cc 7/500cc 7/500cc 7/500cc 7/750cc 7/750cc 7/500cc 7/500cc 7/250cc 7/250cc

Queixo * 30g 30g 50g 80g 50g 80g 70g 100g 100g 80g 80g 50g

Carne 3/50g 3/70g 3/100g 3/150g 3/125g 3/150g 3/125g 3/150g 3/150g 3/125g 3/125g 3/100g

Pescado 4/100g 4/120g 4/150g 4/200g 4/175g 4/200g 4/175g 4/200g 4/200g 4/200g 4/150g 4/150g

Ovos 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6

Patacas 7/60g 7/80g 7/100g 7/150g 7/200g 7/250g 7/200g 7/250g 7/200g 7/150g 7/150g 7/100g

Legumes 3/330g 3/50g 3/60g 3/70g 5/70g 5/80g 5/70g 5/80g 3/80g 3/70g 3/70g 3/60g

Hortalizas 7/70g 7/80g 7/90g 7/100g 7/100g 7/125g 7/100g 7/125g 7/150g 7/125g 7/100g 7/125g

Cítricos 7/100g 7/100g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g

Froitas 7/100g 7/100g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g 7/150g

Pan, galletas 7/200g 7/250g 7/350g 7/400g 7/400g 7/400g 7/300g 7/400g 7/350g 7/200g 7/250g 7/150g

Azucres e doces 7/30g 7/40g 7/60g 7/60g 7/60g 7/60g 7/40g 7/60g 7/60g 7/40g 7/40g 7/30g

Arroz 2/40g 2/50g 2/60g 2/70g 2/70g 2/80g 2/70g 2/80g 2/80g 2/70g 2/60g 2/50g

Pasta 2/40g 2/50g 2/60g 2/70g 2/70g 2/80g 2/70g 2/80g 2/80g 2/70g 2/60g 2/50g

* En lugar de leite



Considérase subalimentación a todo réxime alimentario 
onde falta ou son insuficientes calqueira dos nutrientes 
indispensables para o equilibrio do organismo. 

Según os datos da FAO, cen millóns de persoas morren cada 
ano de fame e os dous tercios da poboación mundial sofren 
malnutrición, principalmente en África, Sudeste asiático e 
Sudamérica.

No outro extremo, os 19 paises máis ricos, con só o 16% da 
poboación, acumulan o 70% da riqueza mundial. O elevado 
poder adquisitivo permite unha alimentación correcta, sen 
embargo moitas persoas sufren problemas de 
sobrealimentación.

Os excesos ou carencias dalgúns nutrientes poden provocar 
a aparición de diferentes doenzas. Recentes estudios indican 
que existe unha relación moi alta entre algúns tipos de 
cancro e determinadas dietas e hábitos alimentarios. Así o 
cancro de colon está relacionado có exceso de graxas 
animais e a falta de fibra, e o cancro de estómago có abuso 
do alcohol. Outras substancias potencialmente canceríxenas 
son as nitrosaminas, os pirolizados de proteínas e algúns 
antioxidantes.
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Doenzas por carencia dun nutrienteDoenzas por carencia dun nutriente

Vitamina D Raquitismo

Vitamina A Xeroftalmia

Iodo Bocio

Fibra vexetal Estreñemento

Flúor Carie

Doenzas por exceso dun nutrienteDoenzas por exceso dun nutriente

Sal Trombose cerebral

Gícidos e lípidos Obesidade

Vitamina A Hipervitaminose A

Colesterol Aterosclerose

Alcohol Cirrose hepática


