
Sistema Linfático

O sistema linfático consiste de:

Vasos linfáticos
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Capilares linfáticos

Parede delgada, sem
membrana basal,
apresentam valvas e são
paralelos as veias.

São fechados nas
extremidades distais
(fundo cego).

Captam e reciclam o
líquido extra celular
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Vasos Linfáticos

• Capilares linfáticos
• Vasos em fundo cego entre as células
• Não é encontrado em tecidos avasculares (cartilagem, córnea), no 

sistema nervoso central, medula óssea, timo e polpa esplênica.



Lesão valvar ou bloqueio dos vasos linfáticos = edema

Vasos linfáticos

Comparados em sua 
estrutura com as veias



Edema de 

membro inferior
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Lymph capillaries 

converge to become

collecting vessels 

and end up as either

Thoracic duct or 

right lymphatic duct

Ducto Torácico (esquerdo)

Veia subclavia esquerda

Cisterna do quilo



Função dos capilares linfáticos

Os capilares das vilosidades
intestinais têm por função a 

captação da gordura

Vasos quilíferos (lácteo) 



SISTEMA LINFÁTICO                      SISTEMA IMUNE

DRENA OS VÁRIOS TECIDOS PODENDO 

LEVAR BACTÉRIAS, CÉLULAS TUMORAIS, 

VIRUS ETC
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Bactérias

Filtros da linfa

Linfonodos

Drenagem
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Linfoadenopatia

Nos locais de lesão ou

infecção ocorre aumento da

drenagem

O aumento no tamanho dos 

linfonodos pode estar 

associado a tumores, 

infecções bacterianas ou 

virais.

Linfoadenopatia severa





Axila

Linfonodo 

infartado

(íngua)



Linfonodo infartado



Função:

Filtrar a linfa; 

Local de defesa do organismo 

multiplicação de linfócitos

Linfonodo



Nódulo linfático

NÓDULO LINFÁTICO





Estrutura do linfonodo

• Rede celular formada
por células
reticulares e fibras
reticulares

•Os macrófagos
residem nas
fibras reticulares
e fagocitam
corpos estranhos



Dranagem axilar

Drenagem
da mama e 
do braço



Injeção de corante

Tumor de mama



Linfonodo sentinela mapeia o trajeto da linfa e com isso

pode indicar onde poderia se alojar possíveis células

cancerosas.





As vênulas pós-

capilares no tecido

linfóide são revestidas

por epitélio cúbico

simples 

(HIGH ENDOTHELIAL 

VENULES)

HEV

Endotélio das vênulas

As vênulas pós-

capilares nos tecidos

normalmente são

revestidas por células

endoteliais

pavimentosas



Linfonodo



Linfonodo



Nódulo linfático



Região medular do linfonodo

(cordões e seios medulares)



Nódulo linfático



Anel de Waldeyer



Tonsilas (agregado de nódulos linfáticos)

•Tonsila faríngea 
(adenoide)

•Tonsilas palatinas 
(amídala)

•Tonsilas linguais



Tonsila faríngea (adenóide)
Tonsila faríngea 

(adenoide)



Tonsila palatina
Tonsila palatina (amidala)



Amigdalite





Apêndice





Baço







Funções do baço

- Filtração do sangue ;

- Armazenamento do sangue;

- Defesa imunológica e formação de 

linfócitos ;

- Hemocaterese;

- Armazenamento de ferro e produção      

de bilirrubina.





Thimus spp

Grécia

TIMO



Transplante







Timo



Estroma






