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É UMA RESPOSTA DO TECIDO 
VIVO VASCULARIZADO À 

LESÃO.

A resposta inflamatória é 
uma resposta geral (e 

inespecífica) de defesa do 
organismo.
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 Infecções microbianas;

 Agentes físicos;

 Substâncias químicas;

 Tecido necrótico;

 Reações imunes.



 Conter e isolar a lesão;

 Destruir os microrganismos invasores;

 Destruir toxinas;

 Preparar o tecido para o reparo/cicatrização

 Pode ser prejudicial por:

 Reações de hipersensibilidade;

 Lesão  progressiva (inflamação crônica e fibrose)



 Aguda: 

 Inicia-se rapidamente (seg. ou min.);

 Duração relativamente curta (min. a dias);

 Envolve exsudação de líquido (edema) e Migração de 

neutrófilo

 Crônica:

 Instalação maior (dias)

 Duração maior (semanas a anos)

 Envolve linfócitos e macrófagos e Induz proliferação de 

vasos sanguíneos (angiogênese) e fibrose.



 COMPOSTA:

 ALTERAÇÕES NO FLUXO E 

CALIBRE VASCULAR

 AUMENTO DA PERMEABILIDADE 

VASCULAR

 EVENTOS CELULARES



Desencadeiam sinais 
clínicos- SINAIS 

CARDINAIS



 Primeira alteração  -> vasodilatação ->  aumento do 
fluxo sanguíneo – CALOR E RUBOR

 Aumento da pressão 
hidrostática (saída de 

líquido) ;

EDEMA



 EDEMA: excesso de líquido no interstício, 
pode ser EXSUDATO ou TRANSUDATO.

líquido inflamatório extravascular que 
possui alta concentração de 
proteínas plasmáticas (pp) e  

fragmentos celulares.

Líquido extravascular com pouca  
concentração de proteínas 

plasmáticas (pp).

 PUS: exsudato inflamatório purulento rico em leucócitos e 
restos celulares 

 EXSUDAÇÃO: Extravasamento de líquido, pp e células sanguíneas do
sistema vascular para o tec intersticial ou cavidades corporais.



Na inflamação ocorre um encaminhamento de 
leucócitos à lesão (EXTRAVASAMENTO):

ROLAMENTO, ADESÃO E TRANSMIGRAÇÃO DOS 
LEUCÓCITOS PARA O ENDOTÉLIO

QUIMIOTAXIA

FAGOCITOSE

Os leucócitos aderentes migram através
das junções interendoteliais, atravessam
a membrana basal e dirigem-se para o
local da lesão ao longo do gradiente de
AGENTES QUIMIOTÁTICOS.



Leucócitos ROLAM 
na superfície do 
endotélio 
(selectinas), 

ADEREM ao endotélio 
(integrinas);

TRANSMIGRAÇÃO 
através do endotélio



Agentes quimiotáticos :

 Produtos bacterianos
 Fragmento do complemento

 Metabólitos do ácido araquidônico
 Quimiocinas/citocinas



 A fagocitose envolve 3 etapas:

 Reconhecimento e fixação da 
partícula a ser ingerida

 Englobamento por pseudópodes 
da partícula e formação de  
vacúolo com liberação das 

enzimas lisossomais;

 Destruição e degradação das 
bactérias



substâncias naturais do organismo com 
atividades fisiológicas e
farmacológicas variadas.

Grego: Autos (auto) e akos (remédio)

Características:

• Atuam em local específico

• Rapidamente metabolizadas





HISTAMINA E SEROTONINA
 Reservas celulares
 Primeiros mediadores liberados
 Encontrados: basófilos/ 

mastócitos/plaquetas

Causam: 
vasodilatação
Aumento da permeabilidade 

FATOR ATIVADOR 

PLAQUETÁRIO (PAF)



PGI
PGE2

LEUCOTRIENO 
C4, D4 E E 4

LEUCOTRIENO B4             AGENTE QUIMIOTÁTICO

VASODILATADOR

AUMENTA 
PERMEABILIDADE 

VASCULAR



Autacóides

HISTAMINA

autacóides produzidos pelos Mastócitos/Basófilos

• Armazenada (em vesículas nos mastócitos e basófilos)

• Sofre metabolização rápida

• Eliminada na forma de metabólitos pela urina



Autacóides

HISTAMINA

• Existe em todos os tecidos do organismo, mas principalmente no

pulmão, pele da face, mucosa nasal, estômago e vasos

sanguíneos – regiões envolvidas com os processos imunológicos

• Células enterocromafins – estâmago – liberam histamina que

estimula células parietais a liberar H+ (produz HCl)

• No SNC – atua como neurotransmissor (controle da

termorregulação, neuroendócrino, estado de vigília e regulação

cardiovascular)



Autacóides

HISTAMINA

Liberação:

• estímulos físicos (trauma, frio, calor)

• Reações alérgicas e inflamatórias (interação Ag-IgE)

• Induzidas por fármacos (morfina, penicilina, cefalosporina)

• Inibidores histaminérgico (antagonistas) – causam sono!



Autacóides

Armazenamento e Liberação

Vesículas – liberam a histamina depois da ativação do Ac

quando Ag se liga ao IgE



 Proteínas produzidas por -> linfócitos e macrófagos ativados, principalmente.

 Participam das respostas imune e inflamatória e sua secreção é bastante 

regulada.

 As principais citocinas que medeiam a inflamação são a IL-1 e o TNF ( e ).

Liberado pelas células endoteliais.
• Função

-Vasodilatação;
-Pode matar células tumorais;



C3a

 Vasodilatação

  da permeablidade vascular

 Estimula mastócitos a secretar 
mediadores químicos

 Contrai a musculatura lisa de intestino 
e brônquios

Ações biológicas do 
sistema complemento

C3b

 Favorece a fagocitose

C5a 

 Quimiotático para leucócitos

 Atividade anafilototóxica

 Aumenta aderência de leucócitos ao 

endotélio

 Ativa a via da lipoxigenase

 Vasodilatação

  da permeabilidade vascular

 Contração de músculo liso (brônquios, 

intestino e útero)

Estimulação das terminações nervosas 

álgicas (dor)

Ações biológicas 
da Bradicinina

Mediadores derivados do Plasma



 Pode ser:

 1) Resolução completa, com regeneração das células e 

restauração da normalidade;

 2) Cicatrização pela substituição do tecido conjuntivo 

(fibrose) – ocorre quando há destruição tecidual 

considerável em tecidos que não podem se regenerar

 3) Progressão para inflamação crônica.
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Inflamação Crônica - duração prolongada, em que pode 
ocorrer simultaneamente inflamação ativa, destruição tecidual 

e tentativa de cura.

 Pode ocorrer:

Após inflamação
aguda – por estímulo
persiste ou a
cicatrização
interrompida;

De surtos repetidos
de inflamação aguda;



a. partículas não digeríveis: sílica, cristais de urato (gota)
b. irritação crônica: hiperplasia fibrosa inflamatória, úlcera péptica
c. resposta deficiente do organismo: úlcera do membro inferior
d. causa não conhecida: artrite reumatoide

 Inflamação Crônica é caracterizada por:
 Infiltração por células  mononucleadas 

(linfócitos, macrófagos e plasmócitos)
 Reparação mediante substituição por tecido 

conjuntivo



 Padrão limitado a certas inflamações infecciosas, exemplos;

tuberculose, lepra, sifílis, corpos estranhos;

 Granuloma: foco inflamatório com agregação de macrófagos que

se transformam em células rodeadas de leucócitos.

Granulomas mais velhos são envolvidos por tecido conjuntivo.



 Febre: produzida em resposta a pirogênios (> síntese de

PG do hipotálamo – PGE2);

 Aumento de PCR, fibrinogênio e pp no plasma

 Leucocitose -> MO produz mais células de defesa

 Aumento da frequência cardíaca e PA

 Tremores, calafrios, anorexia, sonolência e fraqueza

(citocinas).


