
SISTEMA IMUNITÁRIO E ÓRGÃOS LINFÁTICOS 

                                                               

                                                         Órgãos linfáticos (timo, baço, linfonodos e nódulos linfáticos). 
                                                         Os nódulos linfáticos estão na mucosa do sistema digestório,                           

respiratório e urinário.  
Todos os linfócitos se originam na medula óssea,  

mas os linfócitos T maturam no Timo. 
Já os linfócitos B já saem maduros da medula.  

Por isso o Timo e a Medula óssea são Órgãos linfáticos c 
entrais ou primários; 

 e os outros são periféricos ou secundários 
Sistema imunitário  
 

 

 

                                                            Células isoladas (linfócitos, granulócitos e células do sistema 
mononuclear fagocitário) 

 que diferem as células do próprio corpo das células estranhas  
(quando elas não diferenciam isso e começam a atacar  

células do próprio corpo,  
surgem as doenças autoimunes). 

 
 
 
 
 
 
 

Função: defender o organismo contra microrganismos e moléculas estranhas, como toxinas 
produzidas por microrganismos invasores. 
 
 
Tipos básicos de resposta imunitária: 
 

 Imunidade celular ou inata: células imunocompetentes (mastócitos, leucócitos e 
linfócitos T) reagem e matam células que exibem na superfície moléculas estranhas. A 
resposta celular é determinada por pequenos peptídeos derivados da digestão parcial 
do antígeno e associados às moléculas MHC localizadas na membrana das células 
apresentadoras de antígenos (células dendríticas, macrófagos, células de Langerhans da 
epiderme e linfócitos B, através do processamento de antígenos, essas células digerem 
parcialmente as proteínas, transformando-as em pequenos peptídeos que são ligados 
às MHC) esse processo de antígeno é essencial para ativação dos linfócitos T, pois esses 
não detectam moléculas antigênicas não processadas. 

 

 Imunidade adquirida ou humoral: depende de glicoproteínas circundantes no sangue e 
outros líquidos, chamadas anticorpos ou imunoglobulinas. Esses neutralizam moléculas 
estranhas e participam da destruição das células que contém estas moléculas. São 
produzidos pelos plasmócitos, células originadas dos linfócitos B. Na resposta humoral 



a parte da molécula antigênica que determina a resposta imunitária é chamada 
determinante antigênico ou epitopo. Cada anticorpo interage especificamente com o 
determinante antigênico (epitopo) que estimulou sua formação. Quando o anticorpo se 
conecta com o epitopo provoca o aparecimento de sinais químicos indicando a presença 
de invasores aos outros componentes do sistema imunitário. Alguns anticorpos podem 
aglutinar células e precipitar antígenos solúveis, tornando-a inócua.  
Na espécie humana existem: IgG (mais abundante e a única que passa a placenta e 

contribui para a defesa do feto), IgA, IgM, IgD e IgE. 

 

Linfócitos: 

 Linfócito B: se originam na medula óssea, penetram nos capilares sanguíneos por 

movimentação ameboide, são transportados pelo sangue e vão instalar-se nos órgãos 

linfáticos, exceto o timo. Quando ativados por antígenos, proliferam e se diferenciam 

em plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpos. Alguns linfócitos B 

ativados não se diferenciam em plasmócitos, formando as células B da memória 

imunitária, que reagem muito rapidamente a uma segunda exposição ao mesmo 

antígeno.  

 

 Linfócito T: se originam na medula óssea, penetram nos capilares sanguíneos por 

movimentação ameboide, são transportados pelo sangue e vão até o timo para se 

proliferarem e se diferenciarem que, novamente pelo sangue, vão ocupar áreas 

definidas nos outros órgãos linfáticos. No timo, os linfócitos T se diferenciam em células 

T helper (ou T auxiliar), T supressora, T citotóxica e T da memória.  

 

T helper ou auxiliar: estimulam a transformação do linfócito B em plasmócitos. 
T supressor: inibe a resposta humoral e celular e apressam o término da resposta imunitária. 
 
T citotóxico: agem diretamente sobre as células estranhas e as infectadas por vírus, graças a dois 
mecanismos. Um deles é a produção de proteínas chamadas perforinas, que abrem orifícios nas 
membranas plasmáticas provocando a lise das células. Pelo outro mecanismo, os linfócitos T 
citotóxicos induzem as células alvo a entrarem no processo de morte programada – apoptose.  
 
 
OBS: quando estimuladas por antígenos, as células B e T proliferam, passando por diversos ciclos 
mitóticos, um processo chamado expansão clonal. 
 
OBS 2: existe a célula NK (assassinas) que não apresenta na superfície nem os marcadores 
encontrados nas células B, nem os que caracterizam os T. Células NK atacam células 
cancerígenas e células infectadas por vírus, sem necessidade de estímulo prévio.  
 
 



 
 

Fonte:http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/64131091/O%20que%20distingue%20os%20processos%20de%
20imunidade%20humoral%20dos%20processos%20de%20imunidade%20mediada%20por%20c%C3%A9lulas 

 

TIMO: 
 
Órgão linfoepitelial situado no mediastino, atrás do esterno e na altura dos grandes vasos do 
coração. Possui dois lobos, envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. A cápsula 
origina septos, que dividem o parênquima em lóbulos contínuos (incompletos) uns com os 
outros. 
 
Ao contrário dos outros órgãos linfáticos, o timo não apresenta nódulos. Cada lóbulo é formado 
por uma parte periférica – mais escura pois tem mais concentração de linfócitos - (zona cortical) 
que envolve uma área mais clara (zona medular), essa zona medular apresenta os corpúsculos 
de Hassall (são formados por células reticulares epiteliais, organizadas em camadas concêntricas 
unidas por numerosos desmossomos. Algumas destas células, principalmente as mais centrais, 
podem degenerar e morrer, deixando restos celulares que se podem calcificar). 
 
 
 
 
 
 
 

http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/64131091/O%20que%20distingue%20os%20processos%20de%20imunidade%20humoral%20dos%20processos%20de%20imunidade%20mediada%20por%20c%C3%A9lulas
http://gracieteoliveira.pbworks.com/w/page/64131091/O%20que%20distingue%20os%20processos%20de%20imunidade%20humoral%20dos%20processos%20de%20imunidade%20mediada%20por%20c%C3%A9lulas


 
 
 

 
Fonte: https://veterinaria.ucm.es/veterinaria/el-timo 

 

A cortical e a medular possuem os mesmos tipos celulares, porém em proporções diferentes. As 
células mais abundantes no timo são: linfócito T, células reticulares epiteliais e macrófagos 
(principalmente na zona medular).  
 
As células reticulares epiteliais se unem por desmossomos e formam redes (retículos) onde os 
linfócitos T proliferam e se diferenciam.  
 
As artérias penetram no timo pela cápsula, ramificam-se e aprofundam-se no órgão, seguindo 
os septos de conjuntivo. Os capilares do timo possuem endotélio sem poros e lâmina basal muito 
espessa, células reticulares epiteliais envolvem externamente os capilares, tudo isso ajuda a 
formar a barreira hematotímica, cujo outros componentes são: pericitos dos capilares, lâmina 
basal do endotélio, lâmina basal das células reticulares e as células endoteliais não-fenestradas 
da parede capilar. Essa barreira, que só existe na zona cortical, dificulta a penetração dos 
antígenos contidos no sangue.  
 
Após os linfócitos T ficarem maduros, eles vão para o sangue e se estabelecem em certas áreas 
de outros órgãos linfoides, denominados secundários ou periféricos. Essas áreas são timo-
dependentes e estão representadas principalmente pela zona paracortical dos linfonodos, pelas 
bainhas periarteriais da polpa branca do baço e pelo tecido linfoide frouxo situado entre os 
nódulos linfáticos das placas de Peyer e das tonsilas.  
 

 O timo não tem vasos linfáticos aferentes e não constitui um filtro para a linfa, como 
ocorre nos linfonodos.  

 O timo atinge seu desenvolvimento máximo no feto a termo e no recém-nascido e 
cresce até a puberdade, quando começa a involução. Essa involução relacionada com a 
idade começa na zona cortical, que pouco a pouco se torna mais delgada, mas o timo 
não some completamente em idade mais avançada. 

 
LINFONODO:  
 
Órgãos encapsulados constituídos por tecido linfoide e que aparecem espalhados pelo corpo, 
sempre no trajeto de vasos linfáticos. São encontrados na axila, virilha, ao longo dos grandes 
vasos do pescoço e, em grandes quantidade, no tórax e abdome.  

https://veterinaria.ucm.es/veterinaria/el-timo


 

  
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-sao-linfonodos.htm 

 

A circulação da linfa nos linfonodos é unidirecional. Ela atravessa os linfonodos penetrando 
pelos vasos linfáticos que desembocam na borda convexa do órgão (vasos aferentes) e saindo 
pelos linfáticos do hilo (vasos eferentes). 
 
A cápsula de tecido conjuntivo denso que envolve os linfonodos envia trabéculas para o seu 
interior, dividindo o parênquima em compartimentos incompletos. 
 
O parênquima do linfonodo apresenta a região cortical, que se localiza abaixo do cápsula, 
ausente apenas no hilo, e a região medular, que ocupa o centro do órgão e o seu hilo. Entre 
essas duas regiões encontra-se a cortical profunda ou região paracortical.  
 

 Região cortical: constituída por tecido linfoide frouxo, que forma seios subpsulares e 
peritrabeculares, e por nódulos ou folículos linfáticos. As células preodominantes são 
linfócito B, alguns plasmócitos, macrófagos, células reticulares e células foliculares 
dendríticas.  
 

 Região paracortical: não apresenta nódulos linfáticos e nela predominam os linfócitos 
T, ao lado de células reticulares, e alguns plasmócitos e macrófagos. 

 

 Região medular: é constituída por cordões medulares, formados principalmente por 
linfócitos B, mas contendo também fibras e células reticulares e macrófagos. Separando 
os cordões medulares, encontram-se os seios medulares. 

 
OBS: os linfonodos são filtros da linfa, removendo partículas estranhas antes que a linfa retorne 
ao sistema circulatório sanguíneo.  

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-sao-linfonodos.htm


 

 
 

Fonte: http://histologiaufrn.blogspot.com/2008/07/sistema-linftico.html 
 

 
Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/3684179/ 

http://histologiaufrn.blogspot.com/2008/07/sistema-linftico.html
https://slideplayer.com.br/slide/3684179/


 

 
Fonte: http://www.foa.unesp.br/#!/departamentos/ciencias_basicas/histologia/atlas-de-histologia-geral/sistema-

linfoide/ 
 
 

BAÇO: 
 
O baço é o maior acúmulo de tecido linfoide do organismo e, na espécie humana, o único órgão 
linfoide interposto na circulação sanguínea. O baço é o principal órgão destruidor de hemácias 
desgastadas pelo uso.  
 
Por sua localização na corrente sanguínea, o baço responde com rapidez aos antígenos que 
invadem o sangue, sendo um importante filtro fagocitário e imunológico para o sangue e grande 
produtor de anticorpos. 
 
O baço possui uma cápsula de tecido conjuntivo denso, a qual emite trabéculas que dividem o 
parênquima ou polpa esplênica em compartimentos incompletos. A superfície medial do baço 
apresenta um hilo, onde a cápsula mostra maior número de trabéculas, pelas quais penetram 
nervos e artérias. Saem pelo hilo as veias nascidas no parênquima e vasos linfáticos originados 
nas trabéculas, uma vez que, a polpa esplênica não possui vasos linfáticos. Macroscopicamente, 
observam-se no parênquima pontos esbranquiçados, que representam é a polpa branca (ela é 
descontínua). Entre essa polpa branca existe a polpa vermelha (rica em sangue) que é formada 
por cordões esplênicos, entre os quais se situam os sinusóides ou seios esplênicos.  

 

http://www.foa.unesp.br/#!/departamentos/ciencias_basicas/histologia/atlas-de-histologia-geral/sistema-linfoide/
http://www.foa.unesp.br/#!/departamentos/ciencias_basicas/histologia/atlas-de-histologia-geral/sistema-linfoide/


Fonte: http://anatpat.unicamp.br/lamdegn9.html 
 

 
Note a polpa branca do baço constituída por um nódulo linfático (NL) e seu centro germinativo 

(CG) 
Fonte: http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/10343128032012Histologia_Basica_Aula_10.pdf 

 
Polpa Branca: Nódulo Linfoide (Pontilhado); Arteríola Esplênica ou central (Seta) 

Polpa Vermelha (PV): Cordões Esplênicos ou de Billroth (Seta Pontilhada) - Células em fileira 
Sinusoides Esplênicos (*) - Espaços entre os cordões 

 

http://anatpat.unicamp.br/lamdegn9.html
http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/10343128032012Histologia_Basica_Aula_10.pdf


Fonte: https://histologiaufpa.blogspot.com/p/sistema-linfatico.html 

Circulação sanguínea: a artéria esplênica divide-se ao penetrar no hilo, formando ramos que 
seguem as trabéculas conjuntivas. Ao deixar as trabéculas para penetrarem no parênquima, as 
artérias são imediatamente envolvidas por uma bainha de linfócitos, chamada bainha linfática 
periarterial. Esses vasos são chamados de artérias da polpa branca. Ao longo de seu trajeto a 
bainha – que é parte da polpa branca- espessa-se diversas vezes. Formando nódulos linfáticos, 
nos quais os vasos (agora arteríola) ocupa posição excêntrica. Apesar disso, continua a ser 
chamado de artéria central. Essa arteríola dá numerosos ramos, que vão irrigar o tecido linfático 
que o envolve. 
 
Ao deixar a polpa branca, as arteríolas se tornam capilares arteriais que levam o sangue para os 
sinusóides ou seios da polpa vermelha, situados entre os cordões de Billroth (ou cordão 
esplênico). Acreditam-se que, nos humanos, o sangue que sai dos capilares arteriais e chegam 
aos sinusóides é lançado no meio intercelular, sendo capturado pelos sinusóides – ocorrendo 
circulação aberta. Dos sinusóides o sangue passa para as veias da polpa vermelha, que se 
reúnem umas às outras e penetram nas trabéculas, formando as veias trabeculares. Estas dão 
origem à veia esplênicas, que sai pelo hilo do baço.  
 
Polpa Branca: constituída pelo tecido linfático que constitui as bainhas periarteriais (nessa área 
predomina linfócito T) e pelos nódulos linfáticos que se formam por espessamentos dessas 
bainhas (predomina Linfócito B).  
Entre as duas polpas existe uma zona mal delimitada, constituída pelos seios marginais, 
chamada de zona marginal. Nessa zona contém muitos antígenos trazidos pelo sangue e 
desempenha importante papel imunitário.  
 
Polpa Vermelha: formada por cordões esplênicos, separados por sinusóides.  
 
FUNÇÕES DO BAÇO: formação de linfócitos, a destruição de eritrócitos (pelos macrófagos), a 
defesa do organismo contra invasores e o armazenamento de sangue. A polpa branca produz 
linfócitos, que migram para a polpa vermelha e atingem a luz dos sinusóides, incorporando-se 
ao sangue.  
 
TECIDO LINFÁTICO ASSOCIADO ÀS MUCOSAS (MALT): 
 
O trato digestório, genital-urinário e respiratório, tegumentar apresentam acúmulos de 
linfócitos (nódulos linfáticos) para proteger o organismo (pois esses sistemas tem contato com 
o meio externo).  
 
Exemplos: as tonsilas e as placas de peyer (no íleo). 

 

https://histologiaufpa.blogspot.com/p/sistema-linfatico.html


Estrela: placa de peyer.  
fonte: http://mol.icb.usp.br/index.php/12-33-orgaos-linfoides/ 

 
TONSILAS: 
 
São órgãos constituídos por aglomerados de tecido linfático, incompletamente encapsulados, 
colocados abaixo e em contato com o epitélio das porções iniciais do trato digestivo. 
 
Existe as tonsilas: palatinas, linguais e as faringianas. Elas estão localizadas especialmente para 
atacar os antígenos vindos do ar e do alimento.  
 

 
Fonte: https://auladefisiologia.wordpress.com/tag/sistema-linfatico/ 

 

Criptas são: invaginações epiteliais que penetram no parênquima das tonsilas (a tonsila 
faringiana é a única que não possui criptas). 
 

 
Fonte: http://histologiaufrn.blogspot.com/2008/07/sistema-linftico.html 

 

MARIANA PARRON PAIM 

http://mol.icb.usp.br/index.php/12-33-orgaos-linfoides/
https://auladefisiologia.wordpress.com/tag/sistema-linfatico/
http://histologiaufrn.blogspot.com/2008/07/sistema-linftico.html

