
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: INTERAÇÃO ENTRE O SISTEMA IMUNOLÓGICO E O SISTEMA NERVOSO CENTRALTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARISA MARTINS DE JESUSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MIKE YOSHIO HAMASAKIORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

As relevantes relações existentes entre o sistema nervoso central (SNC) e sistema 

imune (SI) vêm se tornando cada vez mais claras, evidências indicam que a 

inflamação sistêmica aguda pode se propagar para o SNC induzindo diversas 

alterações nas funções encefálicas. Por muito tempo pensou se que haviam mapeado 

o corpo humano, e que não havia interação entre o sistema imunológico e o (SNC), 

exceto em casos de patologias neurodegenerativas ou neuroinflamatórias, com isso 

criou se o conceito de que o SNC era imunoprivilegiado. Ou seja, a medula espinal e 

o encéfalo, por serem cobertos pela barreira hematoencefálica (BHE) não havia livre 

passagem de macromoléculas como anticorpos e células, além disso, não contava 

com um sistema linfático. Serão abordadas nesta revisão bibliográfica, as interações 

entre o sistema imunológico e o sistema nervoso central, como a inflamação pode se 

propagar para o SNC, os efeitos da inflamação e os aspectos sintomatológicos. 

 

INTRODUÇÃO  

Existe um termo denominado Psiconeuroimunologia que foi introduzido por Robert 

Ader, em 1981, para definir o campo da ciência que estuda a interação patológica 

entre o sistema nervoso central (SNC) e o sistema imunológico (DEAK e 

STERNBERG, 2014). 

O sistema imune tem a função de proteger o organismo dos danos causados por 

microorganismos – bactérias, fungos, vírus e parasitas. Esta função de defesa é 

realizada pelos leucócitos (células brancas do sangue) e por células acessórias, que 

se distribuem por todo o organismo mas são particularmente encontradas nos órgãos 

linfoides, incluindo medula óssea, baço, timo, linfonodos e tecidos linfoides associados 

a mucosa. As células migram entre estes tecidos através da corrente sanguínea e do 

sistema linfático. A medida que migram, as células interagem entre si gerando 

respostas imunes coordenadas, que tem por objetivo, eliminar os patógenos ou 

minimizar os danos causados por eles MALE DAVID, Imunologia: um resumo 

ilustrado. 3 ed. São Paulo: Manole. O sistema imune é crucial para a sobrevivência 

humana, na ausência de um sistema imune funcional, mesmo infecções simples 

podem se disseminar, tornando-se fatais.  



Uma das razões de forte interesse para estudo da Psiconeuroimunologia é, se 

alterações no SN modulam a resposta no SI, e fatores psicológicos são capazes de 

influenciar o processo biológico de malignidade, a grande questão é: como isso 

acontece, por quais meios? 

OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o principal meio de comunicação entre o 

sistema nervoso central e o sistema imunológico e explicar de maneira sucinta como 

ocorre a interação de ambos. 

METODOLOGIA  

Para metodologia dessa revisão bibliográfica, foram realizadas consultas em artigos 

científicos, banco de dados Scielo, revistas científicas, mídias eletrônicas 

especializadas sobre o tema abordado, foram analisados os principais meios de 

interação entre o sistema imunológico e sistema nervoso central. 

DESENVOLVIMENTO 

A interação entre os dois sistemas tem sido explicada devido aos avanços em biologia 

molecular, genética, neurociências e em estudos de imagem cerebral. Estes avanços 

revelaram diversas conexões entre os sistemas neuroendócrino, neurológico e o 

sistema imunológico. Para que ocorra essa propagação, deve haver, primeiramente, 

uma comunicação entre o sistema imunológico e o SNC. Neste sentido, existem pelo 

menos quatro vias de ligação entre os sistemas através das quais a inflamação 

sistêmica pode ser reconhecida pelo sistema nervoso. 

“A primeira via, envolve os órgãos circunventriculares (OCVs), que estão localizados 

próximos aos núcleos neuroendócrinos e neurovegetativos”. (Hamasaki, 2015, p 229). 

A segunda via está relacionado com os receptores de padrões moleculares (PRRs), 

os macrófagos e neutrófilos tem presentes em sua superfície os PRRs, que 

reconhecem padrões moleculares presentes em microorganismos (PAMPs), esses 

padrões moleculares (PAMPs) são conhecidos como estranhos pelos PRRs (Cruvinel 

et al., 2010). 

A terceira via de comunicação entre a inflamação sistêmica e o SNC se dá em virtude 

da interação de algumas citocinas com as barreiras encefálicas. 



“A última via de comunicação entre o sistema nervoso e a inflamação sistêmica 

também envolve as barreiras encefálicas. Evidências indicam que essas barreiras 

transportam citocinas diretamente para o tecido encefálico”. (Hamasaki, 2015, p 230). 

Recentemente foi descoberto que o sistema nervoso central sofre vigilância 

imunológica constante dentro do compartimento meníngeo, na tentativa de encontrar 

uma entrada e saída de células para dentro e fora das meninges, foram descobertos 

vasos linfáticos funcionais que revestem a cavidade dural. (Louveau et al., 2015)   

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Nesta revisão foram observados as conexões entre o sistema nervoso e imunológico, 

e as importantes implicações clinicas que esta descoberta traz para doenças 

inflamatórias que acometem o SNC, como o autismo, Alzheimer, esclerose múltipla e 

outras.  
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