
A linfa



Além do sistema cardiovascular, onde circula o sangue, o corpo

humano possui outro sistema, o sistema linfático, que permite a

circulação de outro fluido, a linfa.

Arteríola?

Capilares sanguíneos?

Vénula?

Capilar
linfático?



O intercâmbio de substâncias entre o sangue e os tecidos não é

feito diretamente, mas através de um fluido intermediário, o fluido

intersticial. Este fluido ocupa os espaços entre células, sendo o

seu meio envolvente mais próximo.



A linfa intersticial, com origem no plasma do sangue, banha as

células para lhes fornecer oxigénio, nutrientes, hormonas e outras

substâncias transportadas pelo sangue.

Plasma

Linfa intersticial



A linfa intersticial recebe os produtos de excreção e muitos outros

produtos resultantes do metabolismo celular.

Plasma

Linfa intersticial



A linfa intersticial é recolhida pelos capilares linfáticos, ficando

com a designação de linfa circulante, que circula nos vasos

linfáticos até se juntar ao sangue.

Plasma

Linfa intersticial

Linfa

circulante



Linfa intersticial — Fluido existente entre as células.

Linfa circulante — Fluido que circula no interior dos vasos

linfáticos.

Célula

Capilar linfático

Linfa intersticial

Linfa circulante?
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A linfa é um fluido
esbranquiçado constituído
pelos componentes do
sangue, plasma e leucócitos,
que atravessam as paredes
dos capilares sanguíneos para
os espaços intersticiais.



Estrutura e funções
do sistema linfático



Constituição do sistema linfático e órgãos linfoides



Gânglios linfáticos

Gânglios linfáticos -
Pequenas dilatações
com aspeto
nodular, que se
encontram ao longo
dos vasos linfáticos.
Predominam no
pescoço, axilas e
virilhas.



Placas de Peyer

Gânglios linfáticos

Placas de Peyer -
Localizam-se na parte
distal do intestino
delgado e constituem
um dos principais
agregados de nódulos
linfáticos.
Desempenham um
papel fundamental na
eliminação de
microrganismos
contidos nos
alimentos ingeridos.



Apêndice

Placas de Peyer

Gânglios linfáticos
• Apêndice -

Estrutura 
constituída por 
agregados de 
tecido linfoide.



Amígdalas

Apêndice

Placas de Peyer

Gânglios linfáticos

Amígdalas -
Massas de
tecido
linfoide que
se localizam
na parte de
trás da
garganta.
Desempenha
m um papel
de defesa
contra os
agentes
patogénicos
inalados.



Timo

Amígdalas

Apêndice

Placas de Peyer

Gânglios linfáticos
Timo - Pequeno
órgão localizado
na cavidade
torácica por cima
do coração.
Contém elevado
número de
leucócitos, onde
adquirem a
capacidade de
identificar e
destruir
substâncias
estranhas
específicas.



Baço

Timo

Amígdalas

Apêndice

Placas de Peyer

Gânglios linfáticos

Baço - Maior órgão linfoide, 
situado na parte superior 
esquerda da cavidade 
abdominal. Contém vários 
tipos de leucócitos que 
identificam e destroem os 
agentes patogénicos e 
removem os elementos 
figurados do sangue 
(plaquetas e hemácias) 
envelhecidos.



Amígdalas?

Gânglios linfáticos?
Timo?

Medula óssea?

Canal torácico?

Baço?



O sistema linfático é constituído pela

linfa, por vasos linfáticos e por

gânglios linfáticos. Estes últimos,

juntamente com o timo, a medula

óssea, o baço e as amígdalas,

constituem os órgãos linfoides.



Vasos linfáticos
Canais transportadores de linfa dotados de válvulas no seu interior. 

Formam uma rede distribuída por todo o corpo.

Gânglios linfáticos
Pequenos órgãos, perfurados por canais, distribuídos por diversos pontos da 

rede linfática. 

São locais de acumulação e proliferação de linfócitos.

Timo
Órgão localizado junto ao coração, importante para o desenvolvimento dos 

linfócitos. 

É muito reduzido no adulto.

Órgãos linfoides e do sistema linfático



Medula óssea
Tecido produtor de células sanguíneas. Importante para o desenvolvimento de 

certos linfócitos.

Baço
O maior dos órgãos do sistema linfático, quase tão grande como um punho. 

O baço é esponjoso, liso e de cor púrpura. Localiza-se na parte superior da 

cavidade abdominal, mesmo por baixo das costelas, no lado esquerdo. 

Apresenta tecidos ricos em linfócitos.

Amígdalas
Existem dois pares de amígdalas, de ambos os lados da faringe e na base da 

língua. Apresenta tecidos ricos em linfócitos.

Órgãos linfoides e do sistema linfático



Órgãos linfoides

Timo

Medula óssea

Baço



Constituição do sistema de vasos linfáticos



Relação entre os sistemas cardiovascular e linfático



O sistema linfático e o sistema cardiovascular funcionam de

forma coordenada para manter o equilíbrio do organismo humano.

Circulação pulmonar?

Coração?

Circulação sistémica?

Veia cava superior?

Veia subclávia?

Vasos linfáticos?



Capilares 
sanguíneos

Espaços 
intersticiais

Capilares 
linfáticos

Veias
linfáticas

Vasos linfáticos 
principais

Canal 
torácico

Canal linfático 
direito

Junção da veia jugular 
esquerda com veia 
subclávia esquerda 

Junção da veia jugular 
direita com veia subclávia 
direita





Leucócitos 

Defesa do organismo — Em alguns órgãos linfoides, como o timo

ou a medula óssea, formam-se ou diferenciam-se leucócitos que

se juntam à linfa e podem viajar pelo corpo. Noutros, como os

gânglios linfáticos ou o baço, acumulam-se grandes quantidades

de leucócitos.



Artéria?

Veia?
Vaso linfático?

Capilares sanguíneos?

Linfa



Linfa
intersticial

Drenagem — Uma grande parte dos líquidos da linfa intersticial,

cuja origem é o plasma do sangue, não regressa de imediato aos

vasos sanguíneos, sendo recolhida pelos vasos linfáticos.



Transporte de substâncias — Os capilares linfáticos recebem

das células o dióxido de carbono e outros produtos de excreção.

Nas vilosidades intestinais, os produtos da digestão dos lípidos e

algumas vitaminas são absorvidos e transportados pela linfa.

Linfa
intersticial



Doenças e saúde
do sistema linfático



Linfedema

Amigdalite

Linfoma



A leucemia, o linfoma e o linfedema são algumas das doenças

provocadas por disfunções do sistema linfático.



Existem vários tipos de leucemia, mas todos envolvem o

crescimento de leucócitos cancerosos na medula óssea, local

onde são produzidas as células sanguíneas.



A produção de leucócitos fica descontrolada e o funcionamento da

medula óssea saudável torna-se cada vez mais difícil, diminuindo a

produção de células normais, dando lugar ao aparecimento de

anemia, infeções e hemorragias.



A leucemia caracteriza-se pela redução do número de eritrócitos e

de plaquetas e pelo aumento do número de leucócitos.

Normal Leucemia



Linfoma é um termo utilizado para designar qualquer tumor

iniciado no sistema linfático e não na medula óssea, como as

leucemias.

O linfoma é uma doença que afeta um certo tipo de leucócitos, os

linfócitos. Os linfócitos tornam-se cancerosos e multiplicam-se

sem controlo nos gânglios linfáticos.

Linfócito
normal

Linfócito
anormal



O linfedema caracteriza-se pelo edema ou inchaço de tecidos

moles do corpo, geralmente nas pernas e nos braços, devido a uma

drenagem deficiente da linfa intersticial.



Uma dieta saudável, a ingestão abundante de água, o exercício

regular, as massagens corporais e o uso de vestuário adequado

são medidas que promovem o bom funcionamento do sistema

linfático.



Medidas de prevenção...

Beber água Alimentação saudável

Prática de 
exercício físico


