https://awebic.com/listas/fatos-corpo-humano/

25 FATOS SURPREENDENTES SOBRE O CORPO HUMANO QUE VOCÊ
PROVAVELMENTE NÃO SABE
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Quão familiar seu corpo é para você?
O corpo humano é uma maravilha da evolução que encanta cientistas frequentemente. E
por que não encantaria?
Apesar de sermos similares a outras formas de vida em nosso planeta, o ser humano é único
e possui traços e capacidades incomparáveis no mundo animal. A unicidade de nossos corpos
e, às vezes, a bizarra fisiologia é uma prova disso.
Desde ser o único animal com a habilidade de chorar emocionalmente, até mesmo possuir
uma força super humana (até mesmo o suficiente para levantar carros), aqui estão 25
surpreendentes fatos sobre o corpo humano que você provavelmente não sabe.
***
25. A maior célula no corpo
humano
é
o
óvulo
e,
ironicamente, a menor célula é o
espermatozoide. Um óvulo de
uma mulher é, na verdade, a
única célula visível a olho nu em
nosso organismo.

24. Quando somos bebês, nossa
cabeça é um quarto do
comprimento total de nosso
corpo. Porém, por volta dos 25
anos, passa a ser apenas um
oitavo de nosso comprimento total. Isso deve-se ao fato de nossa cabeça crescer muito mais
devagar em comparação ao resto de nosso corpo.
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23. É estimado que o corpo humano
possui, aproximadamente, 95 mil km de
vasos sanguíneos.

22. Os dentes são a única parte do corpo
humano que não pode se auto-regenerar.

21. Seus olhos são sempre do mesmo tamanho desde que
nasceu, porém seu nariz e suas orelhas nunca param de
crescer.

20. O cérebro opera com a mesma potência
que uma lâmpada de dez watts, mesmo
enquanto você está dormindo. Na verdade,
o cérebro é muito mais ativo durante a noite
do que durante o dia.
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19. Um estudo recente mostra que a memória pode ser afetada pela posição do corpo.
Aparentemente, onde você está e como você se encontra posicionado em seu ambiente pode
drasticamente acionar sua memória.

18. Enquanto pelos faciais servem para alguns propósitos, os pelos encontrados no resto de
seu corpo são praticamente inúteis e podem ser removidos sem causar nenhum, ou
praticamente nenhum dano.

17. Podemos considerar isso nojento e limpar todas as vezes que tivermos a chance, mas
ceras de ouvido são necessárias e servem como um escudo para nossos ouvidos.
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16. Seu nariz consegue lembrar em torno de cinquenta mil aromas. Além disso, m ulheres
sentem cheiros e os identificam melhor que os homens.

15. A adrenalina te dá uma força sobre-humana e é por isso que, em algumas situações,
algumas pessoas podem levantar objetos pesados (como carros) que, em circunstâncias
normais, não conseguiriam.

14. Os neurônios do seu cérebro são construídos diferentemente uns dos outros, e a
informação viaja por eles em velocidades distintas. Por isso podemos relembrar algumas
informações instantaneamente, enquanto outras podem demorar um pouco mais para serem
recuperadas.
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13. Quanto mais inteligente a pessoa é, mais sonhos ela terá enquanto dorme. Um alto QI
pode também combater doenças mentais. Algumas pessoas até mesmo acreditam que são
mais inteligentes em seus sonhos do que na vida acordada.

12. Apesar do cérebro processar sinais de
dor, ele não a sente realmente.
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11. Os músculos de foco nos seus olhos movem-se por volta de 100.000 vezes por dia. Para
exercitar os músculos da sua perna da mesma forma, você precisaria andar aproximadamente
80 km.

10. Em meia hora, o corpo humano é capaz de produzir calor o suficiente para ferver um galão
de água.
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9. Apesar de não ser o animal mais rápido ou
o mais forte, o ser humano é, de longe, o
maior corredor de longa distância. Na verdade,
o que a maioria das pessoas ignoram é que
nossos progenitores, anos e anos atrás,
costumavam correr atrás de suas presas até o
último morrer de exaustão.

8. Um humano adulto mediano é feito de, aproximadamente, sete octilhões de átomos.
Apenas para comparação, há aproximadamente 300 bilhões de estrelas em nossa galáxia.

7. Quando você se cora, o revestimento de seu estômago se cora também.

6. São necessários dezessete músculos
para sorrir e quarenta e três para franzir o
rosto.
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5. Seu esqueleto continua se renovando a cada dez anos, o que significa que a cada década
você possui um novo esqueleto.

4. Em caso de você já ter se perguntado
qual é o músculo mais forte do corpo, a
resposta é a língua, enquanto o osso
mais resistente é a mandíbula.

3. Ao contrário da crença popular, o suor não possui um
cheiro ruim. O odor do corpo é causado quando as
bactérias da pele se alimentam do suor. Então, na
verdade, os resíduos que elas liberam são os
causadores deste péssimo cheiro.

2. Dentro de seu umbigo “vivem” milhares de bactérias que poderiam, literalmente, formar um
ecossistema do tamanho de uma floresta tropical inteira.
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1. De acordo com a maioria dos cientistas, os humanos são os únicos animais na Terra que
produzem lágrimas de emoção.

E aí? Qual desses fatos mais chamou sua atenção? Deixe seu comentário!
Via: list25.com.
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