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UNIDADE 1. ALIMENTACIÓN E NUTRICIÓN

Denomínase  dieta  alimentaria a  cantidade  e  o  tipo  de  alimentos  que  unha  persona  consume 
diariamente.

Unha dieta saudable debe ser equilibrada, variada e completa.

Unha dieta variada é aquela que contén alimentos de todos os grupos.

Unha dieta completa aporta as cantidades suficientes de nutrientes para que o organismo poida 
realizar as súas actividades e manter un bo estado de saúde. 

Unha dieta equilibrada debe incluír un balance adecuado dos distintos tipos de alimentos.

Os nutrientes son sustancias, que se atopan nos alimentos, imprescindibles para o desenvolvemento e 
o mantemento do corpo humano.

Dos nutrientes obtemos:

Enerxía para  realizar  todos os procesos vitais,  para a actividade muscular  e intelectual  e  para 
manter a temperatura corporal.

Materiais para formar estruturas, repoñer as deterioradas, crecemento e renovación celular.

Sustancias reguladoras para controlar todos os procesos que se realizan nas células.

Os nutrientes clasifícanse en:

Macronutrientes

Glícidos ou hidratos de carbono
Lípidos
Proteínas 
Auga

Micronutrientes Vitaminas
Minerais

 

A principal función dos glícidos é ser  fonte de enerxía para os seres vivos.

Os  lípidos cumpren varias funcións, destacando entre elas a función de reserva enerxética 

As proteínas  son os ladrillos cos que se constrúe o corpo.

A auga ,entre outras funcións, transporta  unha gran variedade de substancias químicas  e 
regula a temperatura evitando variacións importantes que poderían ser mortais.

As vitaminas  son substancias reguladoras 

Os minerais forman parte da estrutura de moitos tecidos (exemplo, o calcio).
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Na nutrición do ser humano cómpre a acción coordinada de catro aparatos:

O aparato dixestivo é o responsable de procesar os alimentos transformándoos en moléculas 
máis pequenas (os nutrientes) utilizables polas células. 

O aparato respiratorio é o responsable do intercambio gasoso. Capta o osíxeno necesario para 
as células e elimina o dióxido de carbono (CO2) producido no metabolismo celular.

O aparato circulatorio transporta os nutrientes e o osíxeno ata as células e retira destas os 
produtos de refugo e o CO2.

O  aparato  excretor expulsa  ao  exterior  os  produtos  de  refugo  do  metabolismo  celular 
transportados polo aparato circulatorio.

O proceso dixestivo comprende: 

Inxestión: consiste en incorporar o alimento ao aparato dixestivo. 

Dixestión: consiste no ataque mecánico (mediante a mastigación e os movementos peristálticos) e 
químico (das enzimas contidas nos diferentes zumes dixestivos ) do alimento para separar del os 
nutrientes. 

Absorción: é a incorporación dos nutrientes ao sangue e á linfa.

Defecación: consiste en concentrar e expulsar os residuos non dixeridos (feces).

O proceso dixestivo iníciase na  boca coa trituración do alimento (mastigación) e a súa mestura coa 
saliva  (insalivación)  de  xeito  que  o  alimento  convértese  nunha  masa  uniforme,  branda  e  húmida 
chamada bolo alimenticio.

Unha vez formado o bolo alimenticio a lingua empúrrao cara á farinxe. O paso do bolo alimenticio á farinxe 
denomínase deglutición. 

O bolo alimenticio avanza polo esófago cara ao estómago grazas aos movementos peristálticos, que o fan 
baixar lentamente. 

O  estómago tritura  o  bolo  alimenticio  en  anacos  máis  pequenos  grazas  á  súa  forte  musculatura, 
mesturándoo co  zume gástrico que dixire as proteínas. O resultado é unha papa que recibe o nome de 
quimo.

O  duodeno recolle  o  quimo  e  mestúrao  co  zume  intestinal,  segregado  polas  glándulas  da  mucosa 
intestinal;  o  zume pancreático producido polo páncreas, e a  bile producida polo fígado. A mestura do 
quimo con estes zumes dá lugar ao quilo, no que se atopan os nutrientes. 

A medida que o quilo avanza polo intestino delgado vaise produncindo a absorción dos nutrientes, agás da 
auga. 

No intestino groso absórbense os minerais e a auga que non foi asimilada no intestino delgado. 

As substancias non dixeridas son almacenadas ecompactadas formándose as  feces que son finalmente 
expulsadas ao exterior polo ano. 
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O aparato respiratorio está constituído polas vías respiratorias e os pulmóns.

As  vías  respiratorias son  os  condutos  que  recollen  o  aire,  limpándoo,  humedecéndoo  e 
quentándoo.

Os pulmóns, son dous órganos esponxosos, moi elásticos que están protexidos polas costelas 
e nos que se produce a renovación do aire contido neles (ventilación pulmonar) mediante os 
movementos respiratorios de inspiración (entrada do aire) e expiración (saída do aire).

Nos alvéolos pulmonares ten lugar o intercambio de gases entre o aire do interior dos alvéolos (rico 
en osíxeno) e o sangue que circula polos capilares sanguíneos (rico en dióxido de carbono).

O aparato circulatorio está formado polo corazón, os vasos sanguíneos e o sangue.

O sangue está constituído por unha parte líquida: o plasma sanguíneo no que están inmersas as 
células sanguíneas (glóbulos vermellos, glóbulos brancos e plaquetas).

O sangue desempeña as seguintes funcións:

Transporta os nutrientes e o osíxeno ata as células.

Recolle os produtos de refugo do metabolismo celular tales como a urea e o dióxido de carbono.

Transporta hormonas dende as glándulas endócrinas ata as células diana.

Participa na regulación da temperatura corporal.

Intervén na defensa do organismo fronte as infeccións.

Os vasos sanguíneos son os condutos polos que circula o sangue por todo o corpo. 

As  arterias levan o sangue do corazón aos tecidos mentres que as  veas encárganse de conducir o 
sangue dos tecidos ao corazón.

O corazón é o órgano que impulsa o sangue. Atópase dividido por un tabique en dúas partes ou 
metades: dereita e esquerda, entre as que non hai comunicación. Cada metade divídese á súa vez 
nunha cavidade superior: aurícula e unha cavidade inferior: ventrículo.

Ás aurículas chegan varias veas (cava, á aurícula dereita e pulmonar á aurícula esquerda) e dos 
ventrículos parten arterias (aorta do ventrículo esquerdo e pulmonar do ventrículo dereito).

O corazón ten dous movementos que se repiten ciclicamente: un de contracción chamado sístole 
e outro de dilatación chamado diástole.

O sangue pasa dúas veces polo corazón para realizar un percorrido completo. Por iso dicimos 
que existen dúas circulacións:

A circulación maior ou xeral, que se encarga de levar sangue rico en O2 a todos os tecidos e 
recoller deles o CO2.

Comeza no ventrículo esquerdo e remata na aurícula dereita

A circulación menor ou pulmonar, que se encarga de levar sangue aos pulmóns para captar 
O2 e eliminar o CO2.

Comeza no ventrículo dereito e remata na aurícula esquerda.
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O aparato excretor está formado polos riles e as vías urinarias.

Os riles son os órganos encargados de filtrar as substancias de refugallo do sangue formando a 
urina.

As vías urinarias están constituídas polos uréteres, a vexiga urinaria e a uretra.

Uréteres. Tubos que parten de cada ril e desembocan na vexiga urinaria.

Vexiga urinaria. Bolsa elástica, musculosa, onde se almacena a urina ata ser expulsada ao 
exterior.

Uretra. Conduto polo que se expulsa a urina ao exterior (micción). 

UNIDADE 2. SEXUALIDADE E REPRODUCIÓN

No aparato reprodutor feminino distinguimos:

Vaxina: conduto musculoso e elástico onde se introduce o pene durante o coito. 

Útero: Órgano muscular no cal aniña o óvulo fecundado. 

Trompas de Falopio: condutos nos que ten lugar a fecundación. 

Ovarios: encargados  da  formación  das  células  sexuais  femininas  (óvulos)  e  a  produción  das 
hormonas sexuais femininas (estróxenos e proxesterona).

 
No aparato reprodutor masculino distinguimos:

Pene: encárgase de introducir os espermatozoides na vaxina da muller. 

Escroto: bolsa de pel delgada e rugosa que ten a función de protexer os testículos das rozaduras e 
das altas e baixas temperaturas. 

Testículos: producen as células sexuais masculinas (espermatozoides) e as hormonas sexuais 
masculinas (testosterona)

Vías  espermáticas: condutos  polos  que  os  espermatozoides  saen  dos  testículos  durante  a 
exaculación.

Próstata e vesículas seminais: producen líquidos para alimentar e protexer os espermatozoides  

Uretra: conduto polo que se expulsan os espermatozoides ao exterior. 

A fecundación é a unión do óvulo e o espermatozoide.  A célula resultante denomínase cigoto. 

Inmediatamente despois da fecundación e mentres viaxa pola trompa de Falopio, o cigoto comeza a 
dividirse orixinando o  embrión que, finalmente, aniña na parede interior do útero (endometrio). A 
partir  dese  momento  suspéndese  o  ciclo  menstrual  e  iníciase  a  xestación,  que  durará 
aproximadamente 9 meses.

O embrión humano está recuberto por unha membrana transparente chamada amnios chea dun líquido 
chamado líquido amniótico. Este medio protexe o feto de posibles agresións do exterior como golpes e 
caídas, ademais de ser o medio ideal para favorecer o crecemento e os movementos do feto.
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Os intercambios  entre  a  nai  e  o  feto  teñen  lugar  mediante  a  placenta,  unha  especie  de esponxa 
sanguínea a través da cal o sangue materno lle proporciona ao feto nutrientes e osíxeno e recolle os 
produtos de refugo e o dióxido de carbono  rexeitados polo feto. Isto sucede sen que o sangue da nai e 
do feto entren en contacto directo. Ata o momento do nacemento, o feto permanece unido á placenta 
polo cordón umbilical.

O parto é o proceso mediante o cal o feto xa formado sae do útero materno ao exterior.

O parto consta de tres etapas: 

Dilatación do colo do útero.
Expulsión ou nacemento, saída do feto ao exterior. 
Expulsión da placenta. 

Un método anticonceptivo é aquel que impide un embarazo non desexado ao evitar a fecundación 
cando unha parella mantén relacións sexuais.

As  enfermidades de transmisión sexual (ETS)  son enfermidades infecciosas que se transmiten a 
través de contactos sexuais xenitais, oroxenitais ou anoxenitais.

A prevención supón usar preservativo e reducir ou evitar as prácticas de alto risco (sexo anal sen 
preservativo, relacións con profesionais do sexo, promiscuidade sexual, etc.)

As principais técnicas de reprodución asistida son a inseminación artificial e a fertilización in vitro. 

Na inseminación artificial no momento da ovulación o médico deposita no útero da muller o seme 
do home (da parella ou dun doante anónimo) axudándose dunha sonda.

Na fecundación in vitro a fecundación non ten lugar no interior da muller senón no laboratorio  e os 
embrións resultantes  son implantados no útero da muller.
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UNIDADE 3. RELACIÓN E COORDINACIÓN
As células máis características do sistema nervioso son as neuronas cuxos axóns agrúpanse en feixes 
formando as fibras nerviosas que, á súa vez, forman os nervios.

Para comunicarse entre si ou con outras células, as neuronas utilizan dous tipos de sinais: os 
sinais eléctricos e os sinais químicos.

Dado que as neuronas non se tocan, o sinal nervioso viaxa de neurona a neurona mediante os 
neurotransmisores a través dunhas unións especializadas chamadas sinapses. 

O funcionamento do sistema nervioso é dunha gran complexidade. Non obstante, segue en xeral as 
seguintes pautas:

1º. Recepción de estímulos polos receptores.

2º. Transmisión dos impulsos polos nervios sensoriais ata un centro nervioso.

3º. Integración da información e elaboración da resposta nos centros nerviosos.

4º. Transmisión da resposta polos nervios motores ata os órganos efectores.

5º. Execución da resposta polos órganos efectores (músculos ou glándulas).

Anatomicamente o sistema nervioso divídese en dúas partes:

Sistema nervioso central formado polo encéfalo e a medula espiñal.

Sistema nervioso periférico: formado polos  nervios e os ganglios nerviosos. 

S.
 N
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TR
A

L

ENCÉFALO

Cerebro Analiza e interpreta a información e participa da aprendizaxe, a 
memoria e a planificación.

Cerebelo Encárgase de coordinar os movementos aprendidos
Bulbo 
raquídeo

Encárgase, entre outras funcións, de controlar os latexos do corazón, 
a respiración e o estado da dixestión.

MEDULA ESPIÑAL Conduce a información entre os nervios do sistema nervioso periférico e o encéfalo. 
Controla os actos reflexos.

S.
 N

. P
ER

IF
ÉR

IC
O Conecta o sistema nervioso central co resto do corpo

Divídese en

SN autónomo Actúa sobre as glándulas  e sobre a musculatura dos órganos internos

SN somático Se ocupa dos movementos do corpo resultado das instrucións do 
cerebro aos músculos esqueléticos.

Os sentidos (vista, oído, olfacto, gusto e tacto) son as vías de comunicación que o noso corpo ten 
consigo mesmo e co mundo exterior.

Vista  O Ollo

Cada ollo está aloxado nunha cavidade do cranio e consta de  globo ocular e dunha serie de  órganos 
auxiliares que o moven (músculos oculares) e que o protexen da sequidade e dun exceso de luz ou de lixo 
(cellas, pestanas, pálpebras e glándulas lacrimais).
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A luz é enfocada na retina pola córnea. A maior ou menor nitidez con que vexamos un obxecto depende de 
como o noso  cristalino enfoque a imaxe  sobre a  retina,  curvándose máis  ou menos.  O  iris regula  a 
intensidade e cantidade de luz que entra no ollo. Na retina están as células fotosensibles, os conos e os 
bastóns, que transforman a luz en impulsos eléctricos. 

O oído divídese en tres áreas:

O oído externo, que se encarga de recoller as ondas sonoras. Está formado pola orella e a canle 
auditiva externa. 

O oído medio,  que converte as ondas sonoras en movementos físicos.  Está separado do oído 
externo polo tímpano, unha membrana flexible que se une a unha cadea de ósiños: o martelo, a 
bigornia e o estribo. 

O oído interno encárgase de converter as ondas sonoras en impulsos nerviosos. É unha estrutura 
formada  por  un  conxunto  de  condutos  e  cavidades  que  no  seu  conxunto  reciben  o  nome  de 
labirinto.  No labirinto  distínguense tres rexións:  o  vestíbulo,  os  condutos semicirculares e  o 
caracol ou cóclea.

No caracol  atópanse as  células  nerviosas  receptoras  do son que transforman as vibracións 
sonoras en impulsos nerviosos.

Os condutos semicirculares son os responsables do sentido do equilibrio.

Gusto e olfacto

O gusto e o olfacto son sentidos químicos: o gusto detecta substancias disoltas na saliva e o olfacto detecta 
as do aire. As células sensoriais do gusto están na lingua, mentres que as do olor están na parte superior da 
cavidade nasal.

Tacto

Á diferenza dos sentidos especiais, como o oído, a vista, o olfacto e o gusto, o tacto  é un sentido xeral 
porque traballa mediante receptores dispostos por todo o corpo, principalmente na pel e nalgúns órganos 
internos como músculos, tendóns, articulacións e algunhas arterias.

A través da pel percibimos cinco tipos de sensacións, e cada unha delas ten receptores específicos: o tacto, 
a presión, o frío, a calor e a dor.

O sistema nervioso e o sistema endócrino traballan coordinadamente para controlar as funcións do 
corpo. Non obstante, actúan de xeito moi diferente: 

No control endócrino: No control nervioso:

Utilízanse moléculas específicas chamadas hormonas, 
que  se  verten  na  circulación  sanguínea,  por  onde 
viaxan ata determinados tecidos ou órganos chamados 
“diana”. 

Este proceso pode tardar  minutos, horas ou días e os 
seus  efectos  son  duradeiros  (pensa  nos  carácteres 
sexuais secundarios que perduran toda a vida).

Ademais, as hormonas prodúcense en lugares do corpo 
afastados do órgano diana sen que haxa comunicación 
física entre eles.

As  mensaxes  son  sinais  eléctricos  (impulsos 
nerviosos)  que  son  conducidos  polas  neuronas 
cara ao seu obxectivo. 

Todo  este  proceso  só  dura  unhas  décimas  de 
segundo. O efecto é igualmente moi curto.

As neuronas  achéganse fisicamente ás células a 
estimular  (outras  neuronas,  músculos  ou 
glándulas).
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UNIDADE 4. SAÚDE E ENFERMIDADE
As  enfermidades infecciosas son as causadas por  microoorganismos patóxenos  (virus,  bacterias, 
fungos, protozoos e outros) ou por sustancias producidas por eles.

O contaxio é o paso do axente patóxeno dun individuo enfermo a outro san. Os axentes infecciosos 
poden entrar no corpo de varias maneiras:

Por transmisión directa: o axente infeccioso pasa directamente desde a fonte á persoa receptora. 

Por transmisión indirecta: o axente infeccioso precisa dun ser vivo (con frecuencia insectos e 
mamíferos) ou ben dun medio inanimado contaminado (auga, aire, alimento, solo, sangue, utensilios 
de cociña ...) para poder infectar.

O noso corpo presenta unha serie de defensas contra as infeccións como son a pel, as mucosas e o 
sistema inmunitario. 

A  pel e as  mucosas actúan non só impedindo fisicamente a entrada de microorganismos, senón 
tamén producindo secrecións (suor, saliva, bágoas, mucosidade...) que actúan como substancias 
bactericidas. 

O  sistema  inmunitario ou  inmunolóxico  é  o  responsable  de  recoñecer  e  eliminar  calquera 
microorganismo, célula cancerosa ou tecido estraño (como o procedente dun transplante) no noso 
corpo. 

Actúa mediante unhas células especializadas do sangue, os glóbulos brancos ou leucocitos, mediante 
dous mecanismos:

A  inflamación. Cando  nos  facemos  unha  ferida  algunhas  das  células  presentes  na  zona 
producen  substancias que atraen a un tipo de glóbulos brancos chamados  macrófagos que 
engolen os invasores e con frecuencia morren no proceso. 

A  resposta inmune. É altamente específica  porque os principais  responsables da resposta 
inmune son os linfocitos B e T, os cales, a diferenza dos macrófagos, son capaces de recoñecer 
que  tipo  de  axente  está  infectando  o  corpo.  Os  linfocitos  T destrúen  directamente  os 
microorganismos e as células propias infectadas por eles, mentres que os linfocitos B actúan 
producindo  substancias  chamadas  anticorpos que  encaixan  cos  antíxenos presentes  na 
superficie das bacterias e virus.

Medidas para previr as infeccións:

Evitar o contacto con axentes patóxenos. Esta precaución pode poñerse en práctica mediante 
diversas  medidas de hixiene  básica entre  as  que  destacan  o  aseo  persoal  (especialmente das 
mans), o coidado no contacto con persoas enfermas, a manipulación adecuada dos alimentos e a 
eliminación controlada dos residuos orgánicos.

Desinfección inmediata das feridas mediante o uso de antisépticos (substancias que destrúen os 
microorganismos) como o alcohol, auga osixenada ou compostos iodados.

Vacinas: son  preparados que  conteñen  microorganismos mortos ou debilitados,  parte  deles ou 
produtos derivados deles e que se administran co obxecto  de que a persoa vacinada poña en 
marcha toda a súa maquinaria defensiva (resposta inmunitaria), pero sen perigo para a súa saúde. A 
vacinación é, por tanto, unha técnica de inmunización artificial activa.
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Tratamento das enfermidades infecciosas

As enfermidades infecciosas poden ser tratadas con dous tipos de medicamentos: os soros e os fármacos 
antimicrobianos. 

Os soros: son concentrados de anticorpos específicos contra un determinado axente infeccioso (por 
exemplo, o soro antitetánico contra a bacteria do tétanos). A diferenza das vacinas, producen unha 
inmunidade  artificial  pasiva,  inmediata,  menos intensa  e  de  menor  duración.  Debido  a  estas 
características, empréganse en situacións de urxencia cando non hai tempo suficiente para que a 
persoa infectada produza os seus propios anticorpos.

Os  fármacos antimicrobianos son compostos químicos que destrúen ou impiden o crecemento 
dos microorganismos patóxenos. 
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