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O que é sistema imunológico? 

 

O corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus 

e outros micróbios, por meio do sistema imunológico. 

Muito complexa, essa barreira é composta por milhões de 

células de diferentes tipos e com diferentes funções, 

responsáveis por garantir a defesa do organismo e por 

manter o corpo funcionando livre de doenças. 

 

 

Entre as células de defesa estão os linfócitos T-CD4+, 

principais alvos do HIV, vírus causador da aids, e do HTLV, 

vírus causador de outro tipo de doença sexualmente 

transmissível. São esses glóbulos brancos que organizam 

e comandam a resposta diante dos agressores. 

Produzidos na glândula timo, eles aprendem a 

memorizar, reconhecer e destruir os microrganismos 

estranhos que entram no corpo humano. 

 

O HIV liga-se a um componente da membrana dessa 

célula, o CD4, penetrando no seu interior para se 

multiplicar. Com isso, o sistema de defesa vai pouco a 

pouco perdendo a capacidade de responder 
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adequadamente, tornando o corpo mais vulnerável a 

doenças. Quando o organismo não tem mais forças para 

combater esses agentes externos, a pessoa começar a 

ficar doente mais facilmente e então se diz que tem aids.  

 

É bom lembrar que todas as pessoas diagnosticadas com 

HIV têm direito a iniciar o tratamento com antirretrovirais 

imediatamente, e, assim, poupar o seu sistema 

imunológico. Esses medicamentos (coquetel) impedem 

que o vírus se replique dentro das células T-CD4+ e 

evitam, assim, que a imunidade caia e que a aids apareça. 

 

O sistema imunológico, também chamado de sistema 

imune, é o que garante proteção ao nosso corpo, 

evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem 

negativamente nossa saúde. É um sistema complexo que 

envolve uma série de células e órgãos que funcionam, em 

conjunto, como uma grande barreira de proteção. 

A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra 

esses agentes é chamada de imunidade. A imunidade 

pode ser classificada em inata e adquirida. A primeira 

apresenta uma resposta mais ampla, e os indivíduos já 

nascem com os mecanismos que a promovem. Na 

segunda as respostas são mais específicas, e o indivíduo 

desenvolve-a durante sua vida. 
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O sistema imunológico ou imune é formado por 

diferentes células, tecidos, órgãos e moléculas. Nesse 

sistema temos estruturas individualizadas, como o baço e 

os linfonodos, e células livres, como os leucócitos. 

 

Ele garante o reconhecimento de células e substâncias 

estranhas e a destruição ou neutralização dos invasores, 

graças a uma resposta coordenada de seus componentes. 

Essa resposta é fundamental para garantir que o corpo 

desenvolva ou não uma doença ou mesmo a duração 

dela. 

 

O sistema imune é capaz de diferenciar as células do 

próprio corpo daquelas invasoras, o que garante grande 

eficiência na defesa do organismo. Entretanto, em 

algumas situações, ele pode reagir contra nosso próprio 

corpo, desencadeando doenças autoimunes. 

 

Leucócitos 

Quando falamos em células que participam do sistema 

imunológico, devemos dar destaque aos leucócitos, 

responsáveis pelas principais ações de defesa do 

organismo. Também chamados de glóbulos brancos, são 

produzidos na medula óssea e migram para as várias 

partes do corpo pelos vasos sanguíneos. Quando a 
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medula óssea produz poucos leucócitos, temos uma 

situação conhecida como leucopenia, que deixa o 

organismo mais suscetível a infecções. 

 

Os leucócitos podem ser divididos em dois grandes 

grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Os 

granulócitos recebem essa denominação, pois, quando 

submetidos a determinados corantes, apresentam 

grânulos que se coram de maneira específica, 

diferentemente dos agranulócitos. Os granulócitos 

incluem os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, 

enquanto os agranulócitos incluem os linfócitos e os 

monócitos. 

 

Algumas células de defesa realizam a fagocitose, que 

consiste no englobamento e digestão de partículas 

invasoras. 

Os neutrófilos são do grupo de células responsáveis pela 

fagocitose de partículas estranhas. Eles se destacam por 

serem as células mais numerosas entre os leucócitos. Os 

eosinófilos, por sua vez, têm papel importante em 

infecções parasitárias e processos alérgicos. Já os 

basófilos também atuam em processos alérgicos e 

liberam heparina no sangue, uma substância 

anticoagulante. 
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Os monócitos também realizam fagocitose, sendo 

chamados de macrófagos quando invadem as regiões 

infectadas. Os linfócitos podem ser classificados em 

linfócitos B e linfócitos T. Os linfócitos B diferenciam-se 

em plasmócitos, células responsáveis pela produção de 

anticorpos. Os linfócitos T, por sua vez, dividem-se em 

duas classes: CD8 e CD4. O linfócitos T CD8 matam células 

infectadas, e os CD4 atuam ativando outras células, como 

o linfócito B. Para saber mais sobre essas importantes 

células do sistema imune. 

 

Anticorpos 

Como vimos no tópico anterior, os anticorpos são 

produzidos pelos plasmócitos, formados pela 

diferenciação dos linfócitos B. Essas substâncias, também 

chamadas de imunoglobulinas (Ig), são glicoproteínas que 

interagem especificamente com o antígeno (molécula que 

pode ligar-se ao anticorpo) que estimulou a sua síntese. 

Os anticorpos são glicoproteínas produzidas pelos 

plasmócitos. Eles são muito específicos. 

Os anticorpos, diferentemente do que muitos pensam, 

não são responsáveis pela morte de um organismo 

causador de doença. Na realidade, eles se ligam aos 

antígenos, desencadeando diferentes processos. 
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Um deles é a neutralização, em que o anticorpo liga-se ao 

antígeno, impedindo que este seja capaz de destruir ou 

infectar células. Outro processo que pode ocorrer é o de 

opsonização, em que o anticorpo liga-se ao antígeno, 

promovendo seu reconhecimento pelos macrófagos ou 

neutrófilos que realizarão a fagocitose. 

 

Além disso, os anticorpos podem acionar o sistema de 

complemento, que promove a lise de micro-organismo. 

Caso tenha maior interesse sobre essa substância e suas 

interações com antígenos. 

 

Órgãos linfoides 

Os órgãos linfoides são tecidos que apresentam grande 

quantidade de linfócitos em uma região de células não 

linfoides. Podem ser classificados em centrais e 

periféricos. Como órgãos linfoides centrais, temos a 

medula óssea e o timo, produtores de linfócitos. A 

medula óssea é o local onde todas as células sanguíneas 

são formadas, incluindo os linfócitos B e T. O timo, por 

sua vez, é o local onde os linfócitos T completam sua 

maturação. Os linfócitos B diferenciam-se na medula 

óssea. 
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Dos órgãos linfoides centrais, os linfócitos são levados 

pelo sangue e pela linfa para os órgãos linfoides 

periféricos, tais como baço, linfonodo, nódulos linfáticos 

isolados, tonsilas e apêndice. Neles, os linfócitos T e B 

proliferam-se de forma intensa, sendo essa proliferação, 

geralmente, estimulada por antígenos. 

 

 

Imunidade inata e adquirida 

A capacidade do nosso corpo de proteger-nos contra 

agentes invasores é chamada de imunidade. Esta pode 

ser classificada de duas formas: inata e adquirida. A 

imunidade inata é a que o indivíduo possui desde o seu 

nascimento. Nela temos barreiras naturais agindo, como 

pele e mucosas, e também agentes internos, como 

leucócitos e células fagocíticas. Nesse tipo temos uma 

resposta inespecífica. 

 

A imunidade adquirida ocorre ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo e é mais especializada. 

Para ser desenvolvida, necessita do contato com um 

agente invasor, o qual desencadeará uma série de 

eventos que levam à ativação de determinadas células e à 

síntese de anticorpos. A imunidade adquirida pode ser 



 

9 
 

classificada em humoral ou mediada por células. Aquela é 

mediada pelos anticorpos, e esta, pelos linfócitos T. 

 

Memória imunológica 

A memória imunológica é responsável pela defesa do 

nosso organismo em longo prazo. Quando somos 

expostos a um agente causador de uma doença, 

desencadeamos uma resposta do nosso sistema imune. 

Durante essa ação, temos a formação de células de 

memória, as quais podem sobreviver por vários anos. 

Quando somos expostos novamente à mesma ameaça, a 

resposta do nosso sistema imune é ainda mais rápida e 

mais forte, devido à ação dessas células de memória. 

 

A memória imunológica é o motivo pelo qual as vacinas 

são tão eficientes. Nas vacinas, um organismo causador 

da doença (morto, atenuado ou mesmo partes desse 

agente) é inoculado em uma pessoa, estimulando, desse 

modo, seu sistema imune. Se essa pessoa tiver um novo 

contato com esse mesmo agente, seu sistema imune 

responderá de forma rápida, evitando a infecção. 
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Janela imunológica 

 

Janela imunológica é o intervalo de tempo decorrido 

entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de 

anticorpos anti-HIV produzidos pelo sistema de defesa do 

organismo. 

 

Na maioria dos casos, a duração da janela imunológica é 

de 30 dias. Porém, esse período pode variar, dependendo 

da reação do organismo do indivíduo frente à infecção e 

do tipo do teste (método utilizado e sensibilidade). 

 

Se um teste para detecção de anticorpos anti-HIV é 

realizado durante o período da janela imunológica, há a 

possibilidade de gerar um resultado não reagente, 

mesmo que a pessoa esteja infectada. Dessa forma, 

recomenda-se que, nos casos de testes com resultados 

não reagentes em que permaneça a suspeita de infecção 

pelo HIV, a testagem seja repetida após 30 dias com a 

coleta de uma nova amostra. É importante ressaltar que, 

no período de janela imunológica, o vírus do HIV já pode 

ser transmitido, mesmo nos casos em que o resultado do 

teste que detecta anticorpos anti-HIV for não reagente. 
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Imunidade inata 

A imunidade inata é a primeira linha de defesa do 

organismo, com a qual ele já nasce. É uma resposta 

rápida, não específica e limitada aos estímulos estranhos 

ao corpo. É representada por barreiras físicas, químicas e 

biológicas, células e moléculas, presentes em todos os 

indivíduos. 

 

Os principais componentes da imunidade inata são: 

 

Barreiras físicas e mecânicas: Retardam/impedem a 

entrada de moléculas e agentes infecciosos (pele, trato 

respiratório, membranas, mucosas, fluidos corporais, 

tosse, espirro). 

Barreiras fisiológicas: Inibem/eliminam o crescimento de 

microrganismos patogênicos devido à temperatura 

corporal e à acidez do trato gastrointestinal; rompem as 

paredes celulares e lisam (rompem) células patogênicas 

através de mediadores químicos (lisozimas, interferon, 

sistema complemento); 

Barreiras celulares: Endocitam/fagocitam as partículas e 

microrganismos estranhos, eliminando-os (linfócitos 

natural killer e leucócitos fagocíticos – neutrófilos, 

monócitos e macrófagos); 
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Barreira inflamatória: Reação a infecções com danos 

tecidulares; induzem células fagocitárias para a área 

afetada. 

A resposta imune inata é capaz de prevenir e controlar 

diversas infecções, e ainda pode otimizar as respostas 

imunes adaptativas contra diferentes tipos de 

microrganismos. É a imunidade inata que avisa sobre a 

presença de uma infecção, acionando assim os 

mecanismos de imunidade adaptativa contra os 

microrganismos causadores de doenças que conseguem 

ultrapassar as defesas imunitárias inatas. 

 

Imunidade adquirida 

A imunidade adquirida ou adaptativa é ativada pelo 

contato com agentes infecciosos e sua resposta à 

infecção aumenta em magnitude a cada exposição 

sucessiva ao mesmo invasor. Existem dois tipos de 

imunidade adquirida: a imunidade humoral e a imunidade 

celular. A imunidade humoral gera uma resposta mediada 

por moléculas no sangue e nas secreções da mucosa, 

chamadas de anticorpos, produzidos pelos linfócitos B, 

sendo o principal mecanismo de defesa contra 

microrganismos extracelulares e suas toxinas. Os 

anticorpos reconhecem os antígenos (qualquer partícula 

estranha ao corpo), neutralizam a infecção e eliminam 

estes antígenos por variados mecanismos efetores. Por 
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sua vez, a imunidade celular gera resposta mediada pelos 

linfócitos T. Quando microrganismos intracelulares, como 

os vírus e algumas bactérias, sobrevivem e proliferam 

dentro das células hospedeiras, estando inacessíveis para 

os anticorpos circulantes, as células T promovem a 

destruição do microrganismo ou a morte das células 

infectadas, para eliminar a infecção. 

 

A imunidade adquirida ainda pode ser classificada em 

imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa é 

aquela que é induzida pela exposição a um antígeno. 

Assim, o indivíduo imunizado tem um papel ativo na 

resposta ao antígeno. A imunidade ativa pode ser natural, 

quando adquirida através de doença, ou passiva, quando 

adquirida por meio de vacinas. A imunidade passiva é a 

imunização por meio da transferência de anticorpos 

específicos de um indivíduo imunizado para um não-

imunizado. A imunidade passiva é chamada de natural, 

quando acontece, por exemplo, através da transferência 

de anticorpos maternais para o feto; é artificial quando 

há a passagem de anticorpos prontos, como num soro 

anti-ofídico (contra veneno de serpentes). 

 

A resposta imune adquirida, mediada pelos linfócitos B e 

T, apresenta uma série de propriedades que administram 

a resposta destes. São elas: 
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Especificidade: o sistema imunológico reconhece os 

diversos antígenos e produz uma resposta imunológica 

específica para cada um deles. 

Diversidade: o sistema imune é capaz de reconhecer 

milhares de antígenos diferentes e produzir uma resposta 

adequada para cada um deles. 

Memória imunológica: a exposição do sistema 

imunológico a antígenos faz aumentar sua habilidade em 

responder a esse mesmo antígeno novamente. As 

respostas subsequentes ao mesmo antígeno são 

normalmente mais rápidas, maiores e qualitativamente 

diferentes da primeira. Uma vez produzidas, as células de 

memória têm vida longa e são capazes de reconhecer 

esse antígeno por anos. 

 

Especialização: o sistema imune responde por vias 

distintas a diferentes antígenos, maximizando a eficiência 

dos mecanismos de defesa. Assim, os linfócitos B e T se 

especializam entre as diferentes classes de 

microrganismos ou pelos diferentes estágios da infecção 

do mesmo microrganismo. 

 

Discriminação ou Auto-tolerância: capacidade de reagir 

que os linfócitos B e T apresentam contra moléculas 
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estranhas, mas não apresentam contra suas próprias 

moléculas. 

Auto-limitação da resposta: as células B e T ativadas 

produzem moléculas que auxiliam o término da resposta 

imune. Para B são as imunoglobulinas G4 (IgG4) e para T 

são as interleucinas 4 e 10 (IL-4 e IL-10). 

 

Órgãos do sistema imunológico 

Primários: nestes órgãos ocorre a linfopoese (produção 

de linfócitos), ou seja, as células se diferenciam das 

células tronco, proliferam e amadurecem tornando-se 

linfócitos funcionais. Encaixam-se aqui o timo, a medula 

óssea, fígado fetal, bursa de Fabricius (aves), placa de 

Peyer íleo-cecais (ruminantes). 

 

Secundários: nestes órgãos é iniciada a resposta imune 

adquirida, por isso possuem aglomerados de células. São 

o baço e os linfonodos. 

 

Células do sistema imunológico 

As células do sistema imune procedem de precursores da 

medula óssea e estão divididas entre células da linhagem 

mieloide e as células da linhagem linfoide. O progenitor 

mieloide é o precursor dos granulócitos (eosinófilos, 
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neutrófilos e basófilos), fagócitos mononucleares 

(monócitos e macrófagos), células dendríticas e 

mastócitos do sistema imune. O progenitor linfoide dá 

origem aos linfócitos B e T e as células natural killer. 

 

Os macrófagos são as células fagocitárias mais relevantes, 

sendo a forma diferenciada dos monócitos sanguíneos. 

São células de migração lenta e estão dispersos pelos 

tecidos do corpo. As funções dos macrófagos se 

caracterizam pela neutralização, ingestão (fagocitose) e 

destruição de antígenos, além de processar e apresentar 

antígenos para os linfócitos T. Secretam várias proteínas 

citotóxicas que ajudam a eliminar os patógenos. Os 

monócitos também responsáveis pela fagocitose de 

antígenos, circulam no sangue e migram continuamente 

nos tecidos, onde se diferenciam. 

 

 

As células dendríticas quando imaturas migram através 

da corrente sanguínea para entrarem nos tecidos. Entre 

suas funções estão a fagocitose e a micropinocitose, 

ingestão continua de grandes quantidades de fluído 

extracelular e seu conteúdo. Após o encontro com um 

patógeno, maturam rapidamente e migram para os 
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nódulos linfáticos, onde realizam a apresentação de 

antígenos para os linfócitos T. 

 

Os granulócitos recebem essa denominação por 

possuírem grânulos em seu citoplasma. São também 

chamados de leucócitos polimorfonucleares, devido às 

formas de seus núcleos. Possuem tempo de vida 

relativamente curto e são produzidos em grande número 

durante as respostas inflamatórias. Os neutrófilos, 

importantes na resposta inata, são células fagocíticas, 

muito numerosos e de migração rápida. Os eosinófilos 

são células fagocíticas e degranulam na presença do 

antígeno; responsáveis pela resposta às infecções 

parasitárias e processos alérgicos. A função dos basófilos 

é semelhante e complementar a dos eosinófilos e 

mastócitos. Os mastócitos se diferenciam ao chegar aos 

tecidos. Eles se localizam principalmente à margem dos 

vasos sanguíneos e degranulam liberando mediadores 

quando em contato com alérgenos. 

 

Os linfócitos B, quando ativados, proliferam e se 

diferenciam em células plasmáticas ou plasmócitos, que 

são as células efetoras da linhagem B, cuja função 

principal é a secreção de anticorpos. Os linfócitos T, se 

apresentam em duas classes principais. A primeira se 

diferencia, quando ativada, em células T CD8+ ou 
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citotóxicas, que matam as células infectadas; a segunda 

classe de células T, as T CD4+ ou auxiliares, atuam na 

ativação de outras células, como os linfócitos B e os 

macrófagos, além de coordenar a resposta imune. 

 

As células natural killer possuem citoplasma granular 

distinto e são capazes de reconhecer e matar algumas 

células anormais, como células tumorais e células 

infectadas com o vírus herpes. 

 

 

 

 

5 dicas para melhorar a imunidade 

 

Imunidade nada mais é do que a capacidade do nosso 

corpo de nos proteger de agentes estranhos (antígenos). 

Para garantir a defesa do nosso corpo, várias células e 

moléculas atuam de maneira integrada, sendo esse o 

caso, por exemplo, dos anticorpos, que garantem a 

proteção contra determinados antígenos. 
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Quando o sistema imunológico está fragilizado, nossa 

capacidade de defesa diminui e, desse modo, ficamos 

mais suscetíveis a doenças. Algumas doenças e 

medicamentos podem provocar uma queda na 

imunidade, bem como uma alimentação pouco saudável, 

estresse e problemas no sono. A seguir veremos algumas 

dicas para melhorar a nossa imunidade. 

 

Cuide bem da sua alimentação 

Uma alimentação saudável é fundamental para proteger 

nosso corpo contra infecções e evitar outros problemas 

de saúde, como a obesidade. 

Ter uma alimentação saudável, rica em todos os 

nutrientes necessários para o nosso corpo, é fundamental 

para garantir uma boa imunidade. A Sociedade Brasileira 

de Diabetes destaca a importância de se ter uma 

alimentação rica em vitaminas, como a vitamina C, A e 

vitaminas do complexo B, ferro, zinco e selênio, 

nutrientes que atuam diretamente no fortalecimento da 

imunidade. 

 

Muitos desses nutrientes podem ser conseguidos com 

uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras, que 

são muitas vezes esquecidos da dieta. Vale salientar, no 

entanto, que a alimentação deve ser balanceada, 
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incluindo todos os nutrientes, até mesmo carboidratos e 

lipídios. Dietas extremamente restritivas e consumo 

excessivo de fast-food podem afetar, portanto, a 

capacidade de defesa do organismo. 

 

 

Controle o estresse 

O estresse afeta negativamente a ação do nosso sistema 

imune, desencadeando uma queda na imunidade. 

Infelizmente esse é um problema que atinge grande parte 

da população mundial, sendo alguns dos fatores 

estressores as grandes jornadas de trabalho e emoções 

fortes, como inseguranças e medo. 

 

Apesar de não ser uma tarefa fácil, é necessário buscar 

medidas que reduzam a carga de estresse no  dia a dia. 

Praticar atividades físicas, tentar ser positivo diante da 

vida, passar um tempo maior com as pessoas que ama e 

fazer atividades que realmente dão prazer são algumas 

das formas de reduzir o estresse. Vale destacar também a 

necessidade de procurar auxílio psicológico quando a 

carga do dia a dia torna-se muito difícil de suportar. 
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Durma bem 

Dormir bem melhora nosso sistema imunológico, 

deixando nosso corpo mais protegido contra infecções. 

Dormir bem é essencial para o funcionamento adequado 

do sistema imunológico. Pesquisas mostram que a 

privação do sono interfere na nossa imunidade, deixando-

nos mais propensos a infecções, como gripes e resfriados. 

Sendo assim, é importante procurar maneiras de se ter 

uma boa noite de sono. 

 

Algumas dicas importantes são estabelecer um horário 

para dormir e acordar, só se deitar quando estiver com 

sono, não fazer atividade física próximo do horário de 

dormir, evitar bebidas com cafeína à noite e diminuir a 

exposição à luz na hora de dormir, desligando a TV e não 

fazendo uso de celular, por exemplo. 

 

Pratique atividades físicas 

A atividade física garante uma melhoria no estado geral 

de saúde do indivíduo, garantindo, por exemplo, um 

aumento na imunidade. A recomendação da Organização 

Mundial da Saúde é que sejam realizados, semanalmente, 

150 minutos de atividade física leve ou moderada, o que 

corresponde a cerca de 20 minutos por dia ou, ainda, pelo 

menos 75 minutos de atividade física mais intensa, o que 
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corresponderia a aproximadamente 10 minutos por dia. 

Manter o corpo ativo é importante também para evitar 

problemas como obesidade, diabetes, ansiedade e 

estresse. 

 

 

Reduza o consumo de álcool 

O consumo exagerado de álcool pode desencadear uma 

redução da imunidade, bem como outros problemas de 

saúde, como problemas no fígado, gastrites, úlceras e, até 

mesmo, distúrbios psicológicos, como alterações no 

humor e ansiedade. Sendo assim, é fundamental a 

redução do consumo dessas bebidas para a melhoria da 

qualidade de vida. Pessoas dependentes do álcool podem 

necessitar de ajuda para conseguir se livrar do vício, 

sendo essa ajuda oferecida, por exemplo, por clínicas e 

grupos de apoio. 
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Baixa imunidade: o que ela gera e como solucionar esse 

problema?  

 

Responsável pela proteção do organismo contra infecções 

ou doenças, o sistema imunológico é uma ferramenta do 

corpo que pode estar mais forte ou enfraquecida, 

dependendo de diversos fatores. 

 

 

É por isso que, muitas vezes, duas pessoas passam pelas 

mesmas condições climáticas, por exemplo, e apenas 

uma delas fica doente. Isso ocorre devido à baixa 

imunidade. 

 

Veja, a seguir, o que provoca a baixa imunidade e 

aprenda como solucionar esse problema. 

Conheça as principais causas da baixa imunidade 

 

A imunidade baixa tem causas diversas e, por isso, 

necessita de uma avaliação médica pessoal. 
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Muitas vezes, quem tem o sistema imunológico 

enfraquecido apresenta sintomas simples, como queda 

de cabelo e unhas quebradiças. Logo, as pessoas não dão 

a devida atenção e, consequentemente, esse problema 

pode se agravar. 

 

 

Uma das principais causas da imunidade baixa é a má 

alimentação, já que o nosso organismo precisa de 

vitaminas e minerais essenciais para fortalecer o sistema 

imunológico. 

 

 

As variações hormonais também podem afetar o 

funcionamento das células do sistema imunológico. Isso 

ocorre em razão dos níveis de progesterona que 

aumentam na segunda fase do período menstrual — e 

isso inibe o sistema imune feminino. Entretanto, algumas 

mulheres sofrem mais esses efeitos do que outras. 

 

 

Quais sintomas da imunidade baixa podem ser 

reconhecidos no dia a dia? 
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Os principais sintomas da baixa imunidade estão ligados à 

diminuição das defesas do organismo contra parasitas 

que, consequentemente, causam doenças frequentes. 

 

Porém, quando não ocorre o tratamento adequado, os 

sinais apresentados são alarmantes.  

 

 

cansaço excessivo; 

 

febre e calafrios frequentes; 

 

náuseas, vômitos ou diarreia; 

 

doenças simples que ficam graves, como gripes que 
duram semanas; 

 

otites no ouvido; 

 

herpes na região genital; 
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herpes labial, estomatite e amigdalite na boca; 

 

infecções respiratórias persistentes e constantes; 

 

perda de peso ou ganho de peso; 

 

meningite e encefalite; 

 

queda de cabelo; 

 

unhas fracas; 

 

uso de drogas e álcool; 

 

estresse; 

 

depressão; 

 

deficiência de vitaminas; 

 

má qualidade da pele e predisposição a ferimentos, etc. 
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Saiba como tratar a baixa imunidade 

 

Ao notar os sintomas da baixa imunidade do organismo é 

preciso procurar um médico. 

 

Ele é o responsável por solicitar exames de sangue para 

analisar como está a sua saúde e, dessa forma, indicar o 

tratamento mais adequado. 

 

 

Contudo, o tratamento é feito com melhorias na 

alimentação e com a inserção de uma rotina fixa de 

atividades físicas.  

Conheça algumas dicas práticas para tratar a baixa 

imunidade: 

 

Beba bastante água 

 

Manter o corpo hidratado é o primeiro passo para deixar 

o organismo saudável. Por isso, beba bastante água ao 

longo do dia. 
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Tenha uma boa alimentação 

 

Como citamos acima, alguns alimentos são essenciais 

para a manutenção de vitaminas e minerais. 

 

O consumo de frutas, legumes e verduras devem fazer 

parte da alimentação diária. 

 

 

Adote bons hábitos de higiene 

 

Ter uma higiene adequada não afeta de forma direta o 

sistema imunológico, entretanto, previne infecções e 

doenças, eliminando bactérias e germes. 

 

Por isso, sempre lave as mãos antes das refeições e após 

ir ao banheiro. 
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Imunodepressão — esta palavra, não tão conhecida, dá 

nome à condição clínica em que o sistema de defesa do 

organismo tem suas funções reduzidas. Geralmente, 

reconhecemos que isso acontece quando o indivíduo 

sofre com infecções frequentes, revelando sua baixa 

imunidade. 

 

O bom funcionamento do sistema imunológico é 

fundamental para nosso bem-estar. Geralmente, nos 

lembramos dele apenas quando surgem as grandes 

epidemias, que são ameaças externas. Porém, no dia a 

dia ele é ainda mais importante, pois nos protege de 

ameaças internas. 

 

Um bom exemplo são as células conhecidas como 

“natural killers”, ou NK. Elas fazem parte do sistema de 

defesa e reconhecem patógenos intracelulares e também 

de células tumorais. As NK liberam substâncias que 

induzem a apoptose da célula defeituosa, ou seja, ela se 

autodestrói. 

 

Um sistema imunológico desordenado também traz outro 

problema. Ele pode gerar doenças autoimunes, que 

acontecem quando o organismo entra em um estado de 

reação extrema. Isso significa que ele desenvolve uma 
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falha na identificação de ameaças externas e passa a 

atacar os próprios órgãos, como se eles fossem inimigos a 

serem combatidos. 

 

Portanto, um sistema imunológico que funciona 

perfeitamente nos protege de vários perigos. Ele combate 

vírus que já conhecemos como os da gripe, elimina 

bactérias, nos protege de doenças novas como o 

coronavírus, não ataca o próprio corpo e provoca a morte 

de células tumorais. 

 

falaremos sobre alguns dos principais erros que 

cometemos até mesmo sem perceber, mas que 

derrubam as defesas do organismo. Veja quais são eles. 

 

1. Não colorir o prato 

Vegetais de cores diferentes possuem nutrientes também 

distintos, com funções específicas que ajudam a manter 

nosso sistema de defesa sempre forte. Por isso, em todas 

as refeições é importante montar um prato variado, 

colorido pela presença de frutas ou verduras. 

 

Além da presença de várias cores, é interessante que 

esses alimentos sejam consumidos crus, da forma mais 
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natural possível. Dessa forma, suas propriedades serão 

perfeitamente preservadas e proporcionarão as vitaminas 

e sais minerais que o corpo precisa para que as defesas 

atuem de forma adequada. 

 

2. Dormir poucas horas 

As pessoas dormem cada vez menos. Como resultado, a 

vida também se torna mais curta. Isso acontece porque 

inúmeras pesquisas comprovam que a privação do sono 

atrasa a reação das células de defesa. A diminuição da 

velocidade de resposta chega a 80%, o que deixa o 

organismo muito mais susceptível às infecções. 

 

A falta de sono causa uma redução drástica no número de 

linfócitos T, um grupo de células de defesa extremamente 

importante, bem como de moléculas e receptores que 

participam do processo de rejeição a fatores estranhos ao 

organismo. 

 

Portanto, dormir poucas horas, especialmente antes da 

meia-noite, contribui para a baixa imunidade. Alguns 

profissionais não têm essa escolha, mas percebe-se que 

grande parte da população abre mão dos benefícios de 

uma boa noite de sono por puro entretenimento. 
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3. Produtos alimentícios açucarados 

Quando ingerimos açúcar, nosso organismo elimina 

minerais como o magnésio e o zinco. O zinco, 

especialmente, tem uma função importantíssima para 

fortalecer o sistema de defesa, pois age nos processos 

anti-inflamatórios e ajuda a regular o funcionamento dos 

linfócitos. 

 

Portanto, quanto mais açúcar, menos zinco e quanto 

menos zinco, mais enfraquecido fica o sistema de defesa. 

Alimentos açucarados como doces, biscoitos, chocolates 

e refrigerantes, entre outros, devem ser evitados para 

quem não quer pegar infecções ou sofrer por doenças 

que se aproveitam da baixa imunidade para se 

desenvolverem. 

 

 

 

4. Estresse causa baixa imunidade 

Outro fator causador de baixa imunidade é o estresse. 

Quando ficamos tensos, nervosos ou sobrecarregados 

física e mentalmente, o corpo produz mais cortisol e 

adrenalina. 
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O cortisol é um hormônio que, quando produzido em 

quantidade exagerada, inibe a atuação do sistema 

imunológico do organismo. Essas substâncias atuam 

como um freio, impedindo que as células de defesa façam 

seu trabalho com a eficiência necessária para nos 

proteger de doenças. 

 

5. Sedentarismo 

O primeiro benefício da atividade física é a melhora na 

circulação sanguínea. Com isso, os tecidos do corpo são 

abastecidos com nutrientes e oxigênio, tornando-se mais 

aptas a enfrentar agentes invasores. Porém, existem 

ainda outras vantagens em manter uma vida ativa. 

 

A atividade física tem ainda um outro poder, que é o de 

aliviar o estresse. Dessa forma, ela não permite a 

elevação na produção e liberação de cortisol, mantendo o 

sistema de defesa do organismo em alerta. 

Embora nem sempre os estudos mostrem o mecanismo 

envolvido na relação entre a atividade física e o sistema 

de defesa, sabe-se que pessoas que praticam exercícios 

têm uma resposta imunológica melhor. Suas células de 

defesa destroem invasores com maior facilidade. 
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Além disso, a prática de exercícios é um dos fatores mais 

importantes para evitar e combater doenças crônicas. 

Essas patologias não só prejudicam a qualidade de vida 

das pessoas na terceira idade, mas também se favorecem 

o surgimento de complicações sérias quando surgem 

outros problemas de saúde, como vimos nos casos de 

coronavírus. 

 

Estudos mostraram que pacientes na faixa etária dos 70 

anos tinham um índice de mortalidade por volta dos 8%. 

Aos 80, essa taxa aumentava para 15%. Porém, quando o 

idoso com coronavírus tinha também uma ou mais 

doenças crônicas, esse índice de mortalidade alcançava 

alarmantes 28% dos infectados. 

 

Portanto, além de favorecer o bom funcionamento de 

defesa, fugir do sedentarismo previne outros problemas 

que são conhecidos como fatores complicadores em 

outras doenças. 
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Vimos também no vídeo desta aula que se expor a 

noticias ruins por 5 min baixa nossa imunidade por 5 

horas. 

 


