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Visão Geral

Cavidade oral       
Faringe
Esôfago
Estômago
Intestino delgado
Intestino grosso
Reto/canal anal

O sistema digestório é composto 
pelas seguintes regiões:

Órgãos/estruturas anexas:
- Glândulas salivares
- Fígado
- Pâncreas
- Vesícula Biliar

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Região Oral (boca)

Vestíbulo da boca
Rima da boca
Cavidade própria da boca
Arcos dentais
Filtro do lábio superior
Palato mole
Arco palatofaríngeo
Úvula palatina

A região oral é responsável por iniciar o processo de digestão dos alimentos, nela é
formado um bolo alimentar que será digerido no estômago e no intestino delgado.
Estruturas anatômicas gerais da cavidade oral:

Arco palatoglosso
Tonsila palatina
Parede posterior da faringe
Frênulo do lábio superior
Glândula salivar menor
Artéria e veia linguais profundas e nervo lingual
Prega franjada
Ducto submandibular
Glândula sublingual

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Região Oral (boca)
Frênulo da língua
Prega sublingual 
Frênulo do lábio inferior
Tubérculo do lábio
superior
Papila do ducto
parotídeo com a
abertura do ducto
parotídeo (de Stensen)

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Região Oral (boca)
Papila incisiva
Fossa incisiva
Pregas palatinas transversas
Rafe do palato
Processo palatino da maxila
Glândulas salivares menores
(palatinas)
Lâmina horizontal do osso palatino
Aponeurose palatina (do músculo
tensor do véu palatino)
Músculo da úvula
Glândulas salivares menores
(molares)

Músculo palatofaríngeo
Tonsila palatina
Tendão do músculo tensor do véu
palatino
Músculo bucinador
Músculo constritor superior da
faringe
Músculo palatoglosso

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Região Oral (boca)

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Região Oral (dente)
Coroa
Colo
Raiz
Esmalte
Dentina
Cavidade pulpar
Cemento
Canal da raiz
Forame do ápice do dente (forame da
raiz)

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Região Oral (língua)
Ápice
Dorso da língua
Papilas linguais

Folhadas
Circunvaladas
Filiformes
Fungiformes

Sulco terminal
Sulco mediano
Forame cego
Nódulos linfoides da tonsila lingual
Tonsila lingual

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Região Oral (língua)
Músculo estiloglosso
Músculo hioglosso
Músculo genioglosso
Músculo longitudinal superior
Músculo gênio-hióideo
Músculo digástrico
Músculo milo-hióideo
Músculo transverso e vertical
Músculo longitudinal inferior

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Faringe
A faringe é uma área de passagem
comum para alimentos sólidos, líquidos
e o ar.
Anatomicamente ela é dividida em
três partes:

nasal (nasofaringe)
oral (orofaringe)
laríngea (laringofaringe)

O esôfago é a "continuação" da
faringe.

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



O esôfago é um tubo muscular responsável por
conduzir o alimento da faringe para o estômago.
Tradicionalmente ele possui três constrições:

Constrição cervical (inicia na junção
faringoesofágica)
Constrição broncoaórtica (torácica)
Constrição diafragmática

O esôfago se fixa às margens do hiato esofágico
no diafragma através do ligamento
frenicoesofágico.

Esse ligamento contribui no movimento
independente do esôfago durante a
respiração e a deglutição.

Esôfago

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Segue a curvatura da coluna vertebral.
É circundado distalmente pelo plexo
nervoso esofágico.
Termina entrando no estômago no óstio
cardíaco do estômago.
Possui lâminas musculares circulares
internas e longitudinais externas: 

Terço superior- músculo estriado
voluntário
Terço médio- os dois tipos de
músculo
Terço inferior- músculo liso

Outras características do esôfago:

Esôfago

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Estômago

O suco gástrico atua convertendo a massa
alimentar em quimo (semilíquido).

O estômago é responsável por acumular e
preparar o bolo alimentar para a digestão e
passagem para o duodeno. 

Cárdia
Fundo gástrico

Curvatura menor
Curvatura maior

O estômago possui quatro partes
principais:

Além de suas curvaturas:

Corpo gástrico
Parte pilórica

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Estômago

Óstio cárdico
Incisura cárdica
Antro pilórico
Piloro
Óstio pilórico
Incisura angular
Pregas gástricas
Músculo esfíncter do piloro
Pregas longitudinais do canal gástrico

Estruturas anatômicas gerais:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Estômago

Artérias gástricas direita e esquerda
Artérias gastromentais direita e esquerda
Artérias gástricas curtas e posteriores

Veias gástricas direita e esquerda- drenam
para a veia porta
Veias gástricas curtas e veias gastromentais
esquerdas- drenam para a veia esplênica
Veia gastromental direita- drena para a
veia mesentérica superior
Veia pré-pilorica

Irrigação:

Drenagem:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Peritônio

Lâmina parietal- reveste a
parede abdominal.
Lâmina visceral- reveste as
vísceras.
Cavidade peritoneal virtual-
está entre as lâminas e
contém uma pequena
quantidade de líquido.

O peritônio é uma membrana
serosa que reveste o interior do
abdome, ele é formado por duas
lâminas e uma cavidade:

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Formações peritoneais 

Omento maior

Mesentério próprio
Mesocolo transverso
Mesocolo sigmoide

Ligamento falciforme 
Ligamento redondo do
fígado
Ligamento hepatogástrico
Ligamento gastrofrênico

Algumas das principais
formações peritoneais:
Omento

Mesentério

Ligamentos

Omento menor

Mesoapêndice
Mesoceco

Ligamento hepato

Ligamentos triangulares 
           duodenal 

             do fígado

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Intestino delgado
O intestino delgado é formado pelo duodeno, jejuno e íleo. É onde ocorre a
absorção de nutrientes dos alimentos ingeridos, e, estende-se do piloro até a
junção ileocecal.
Duodeno

É considerado parcialmente retroperitoneal e é dividido em 4 partes:
Parte superior- 5 cm, ascende a partir do piloro e é superposta pelo
fígado e vesícula biliar. Na parte proximal tem o ligamento
hepatoduodenal fixado superiormente e o omento maior fixado
inferiormente.
Parte descendente- 7 a 10cm, curva-se ao redor da cabeça do pâncreas.
Os ductos colédoco e pancreático principal entram em sua parede
posteromedial, geralmente eles se unem e formam a ampola
hepatopancreática que se abre na papila maior do duodeno.

O duodeno é a parte mais curta (25cm) do intestino delgado, começa no
piloro (lado direito) e termina na flexura duodenojejunal (lado esquerdo). 

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino delgado
Parte inferior- 6 a 8 cm, segue
transversalmente para a esquerda,
passando pela veia cava inferior, a
aorta e a vertebra LIII.
Parte ascendente- 5 cm, segue
superiormente e ao longo do lado
esquerdo da aorta até alcançar a
margem inferior do corpo do
pâncreas, curvando-se anteriormente
para se unir ao jejuno na flexura
duodenojejunal (sustentada pela
fixação do músculo suspensor do
duodeno).

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Intestino delgado
Artéria gastroduodenal
Artéria pancreaticoduodenal superior e inferior

As veias acompanham as artérias e drenam para a veia porta (direta ou
indiretamente).

Os vasos também acompanham as artérias.
Os vasos linfáticos anteriores drenam para os linfonodos pancreaticoduodenais.
Os vasos linfáticos posteriores drenam para os linfonodos mesentéricos
superiores.
Os vasos linfáticos eferentes drenam para os linfonodos celíacos.

Derivam do nervo vago e dos nervos esplâncnicos/abdominopélvicos maior e
menor

Irrigação do duodeno:

Drenagem do duodeno:

Vasos linfáticos do duodeno:

Nervos do duodeno:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino delgado

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino delgado
Jejuno e íleo
O jejuno inicia na flexura duodenojejunal e o íleo termina na junção
ileocecal, juntos eles possuem cerca de 6 a 7 metros de comprimento. Ambos
são fixos à parede posterior do abdome por meio do mesentério.

Artérias jejunais e ileais (artéria mesentérica superior)
Arcos arteriais/artérias retas

Veia mesentérica superior

Lactíferos
Linfonodos centrais superiores

Irrigação:

Drenagem:

Vasos linfáticos:

A artéria mesentérica superior e seus ramos são circundados por um plexo
nervoso periarterial.

Linfonodos justaintestinais
Linfonodos mesentéricos

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino delgado

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Intestino grosso

Ceco
Apêndice vermiforme
Colo ascendente
Colo transverso
Colo descendente 
Colo sigmoide
Reto
Canal anal

O intestino grosso é responsável por absorver a água dos
resíduos indigeríveis do quimo, formando as 
fezes semissólidas. De forma geral, o intestino
grosso é formado por 8 "partes":

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Intestino grosso

Apêndices omentais do colo- projeções pequenas e
adiposas.
Tênias do colo- faixas longitudinais distintas (tênia
mesocólica, tênia omental e tênia livre).
Saculações- saculações da parede do colo entre as
tênias.

Características especiais do intestino grosso:

Ceco e apêndice vermiforme

O ceco é a parte inicial do intestino grosso e é
contínuo com o colo ascendente.
Está localizado no quadrante inferior direito do
abdome, mais especificamente na fossa ilíaca.

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Intestino grosso
Geralmente está conectado à parede lateral
do abdome por meio das pregas cecais de
peritônio.
O óstio ileal entra no ceco entre os lábios
ileocólico e ileocecal.
Pregas laterais formam as cristas chamadas
de frênulos do óstio ileal.
O apêndice vermiforme é um divertículo
intestinal cego, possui massas de tecido
linfoide e tem um mesentério triangular
curto, o mesoapêndice.
O mesoapêndice fixa-se ao ceco e à parte
proximal do apêndice vermiforme.

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso

Artéria ileocólica.
Artéria apendicular.

Veia ileocólica.

Segue até os linfonodos no mesoapêndice e os
linfonodos ileocólicos. Os vasos linfáticos eferentes
seguem até os linfonodos mesentéricos superiores.

Nervos simpáticos e parassimpáticos do plexo
mesentérico superior.

Irrigação:

Drenagem venosa:

Drenagem linfática:

Inervação:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso
Colo

O colo circunda o intestino delgado.

O colo ascendente localiza-se seguindo para cima na
margem direita da cavidade abdominal, do ceco até o
lobo hepático direito, virando para a esquerda na
flexura direita do colo (flexura hepática).
O omento maior separa o colo ascendente da parede
anterolateral do abdome.
O sulco paracólico direito localiza-se entre a face lateral
do colo ascendente e a parede adjacente do abdome.

O colo é dividido em 4 partes: ascendente, transversa,
descendente e sigmoide. 

Colo ascendente

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso
Colo ascedente

Artérias ileocólica e cólica direita.

Veias ileocólica e cólica direita.

Segue primeiro até os linfonodos epicólicos e paracólicos, próximo aos linfonodos
cólicos direitos intermediários e ileocólicos, depois até os linfonodos mesentéricos
superiores.

Derivada do plexo mesentérico superior.

Irrigação:

Essas artérias anastomosam-se entre si e com o ramo direito da cólica média formando
uma série de arcos anastomóticos que geram o arco justacólico (artéria marginal).
Drenagem venosa:

Drenagem linfática:

Inervação:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso
Colo ascedente

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso
Colo transverso:

O ligamento frenocólico faz a
fixação do colo transverso ao
diafragma.
O colo transverso possui seu
mesentério denominado de mesocolo
transverso.

Esse mesentério adere à parede
posterior da bolsa omental ou se
funde com ela.

O colo transverso é a parte mais longa e
móvel, atravessa o abdome da flexura
direita até a flexura esquerda. 

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso
Colo transverso:

Principalmente pela artéria cólica média,
mas pode receber sangue das artérias
cólicas direita e esquerda.

Veia mesentérica superior.

Se dá para os linfonodos cólicos médios
que drenam para os linfonodos
mesentéricos superiores.

Proveniente do plexo mesentérico superior

Irrigação:

Drenagem venosa:

Drenagem linfática:

Inervação:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso
Colo descendente e sigmoide:

O colo descendente se encontra entre a
flexura esquerda do colo e a fossa ilíaca
esquerda. Além disso, ele possui um sulco
paracólico (esquerdo) em sua face lateral.
O colo sigmoide possui sua alça em formato
de S, ele é responsável por unir o colo
descendente ao reto. 
O colo sigmoide estende-se da fossa ilíaca
até o terceiro segmento sacral, e, possui um
mesentério longo denominado mesocolo
sigmoide. A raiz desse mesocolo possui uma
fixação em formato de V invertido.

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso
Colo descendente e sigmoide:

Artérias cólica esquerda e sigmóidea.

Veia mesentérica inferior.

Os vasos seguem até os linfonodos epicólicos e paracólicos,
depois por meio dos linfodonos cólicos intermediários ao longo
da artéria colíca esquerda, por fim, a linfa desses linfonodos
segue para os linfonodos mesentéricos inferiores.

Inervação simpática provém dos nervos esplâncnicos lombares,
do plexo mesentérico superior e dos plexos periarteriais. A
inervação parassimpática vem dos nervos esplâncnicos pélvicos.

Irrigação:

Drenagem venosa:

Drenagem linfática:

Inervação:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Intestino grosso
Reto e canal anal
O reto é a parte terminal fixa do intestino grosso, é
considerada uma parte basicamente retroperitoneal e
subperitoneal.

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Órgãos anexos: fígado

Lobo hepático direito 
Lobo hepático esquerdo
Ligamento coronário
Ligamento triangular  direito
Ligamento triangular esquerdo
Ligamento falciforme do
fígado
Ligamento redondo do fígado
Impressões costais
Apêndice hepático fibroso

Estruturas anatômicas- vista
anterior:

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Órgãos anexos: fígado

Lobo quadrado
Lobo caudado
Ligamento redondo do fígado
Ligamento triangular direito
Ligamento hepatorrenal
Ligamento triangular esquerdo
Ligamento coronário
Impressão cólica
Impressão duodenal
Impressão renal
Ducto cístico

Estruturas anatômicas- face visceral:
Ducto hepático comum
Ducto colédoco
Impressão suprarrenal
Veias hepáticas
Porta do fígado
Fissura do ligamento redondo
Veia porta do fígado
Artéria hepática própria
Processo caudado
Fissura do ligamento venoso
Impressão esofágica

Impressão gástrica

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Órgãos anexos: fígado

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Órgãos anexos: fígado

Ligamento falciforme 

Ligamento triangular

Ligamento coronário
Ligamento triangular direito
Fissura do ligamento venoso
Recesso superior da bolsa
omental

Estruturas anatômicas- vista
posterior:

do fígado

 esquerdo

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Órgãos anexos: pâncreas

Cabeça
Colo
Corpo
Cauda
Ducto colédoco
Incisura pancreática
Ducto pancreático principal
(de Wirsung)
Ducto pancreático acessório (de
Santorini)

Estruturas anatômicas-
visão geral:

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Órgãos anexos: pâncreas

Artéria pancreática magna
Artéria pancreática inferior
Artéria pancreática dorsal
Artéria mesentérica superior
Artéria pancreaticoduodenal
inferior
Artéria pancreaticoduodenal
superior posterior
Artéria pancreaticoduodenal
superior anterior
Ramo anastomótico

Estruturas anatômicas- irrigação:
Ramo posterior da artéria
pancreaticoduodenal inferior
Ramo anterior da artéria
pancreaticoduodenal inferior

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Órgãos anexos: pâncreas

Veia pancreaticoduodenal
superior posterior
Veia mesentérica superior
Veia pancreaticoduodenal
superior anterior
Veia pancreaticoduodenal
inferior anterior
Veia pancreaticoduodenal
inferior posterior
Veia pancreática magna
Veia da cauda do pâncreas

Estruturas anatômicas- drenagem:

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Órgãos anexos: vesícula biliar

Fundo
Colo
Corpo
Ducto cístico
Ducto hepático direito
Ducto hepático esquerdo
Ducto hepático comum
Ducto colédogo
Ducto pancreático
Ampola de Vater

Estruturas anatômicas- visão geral:

Fonte: NETTER, Frank. Atlas de anatomia humana. 6ª. edição. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.  



Órgãos anexos: glândulas salivares

Glândula parótida- é a maior,
localizada lateralmente na
face e anterior a orelha.
Glândula submandibular-
situa-se ao longo do corpo da
mandíbula.
Glândula sublingual- é a mais
profunda e a menor das
glândulas salivares.

Principais glândulas:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Patologias associadas:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  



Patologias associadas:

Fonte: MOORE, K. L.; DALEY II, A. F. Anatomia orientada para a clínica. 7ª. edição. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2014.  
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