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IMUNOSSENESCÊNCIA E A UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NA  
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este estudo aborda o envelhecimento afirmando ser um dos eventos mais marcantes e desafiadores da sociedade contemporânea em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. 

Mostrou que o número de brasileiros idosos de 60 anos e mais era de 2,6 milhões em 1950 (4,9% do total), passou para 29,9 milhões em 2020 
(14% do total) e deve alcançar 72,4 milhões em 2100 (40% do total populacional). O envelhecimento biológico pode ser fisiológico (senescência) ou 
patológico (senilidade).  

Os efeitos do envelhecimento para a sociedade são relevantes, especialmente no que diz respeito à saúde. Com o aumento da expectativa de 
vida, o desafio é viver de forma saudável e com uma melhor qualidade de vida.  

O processo de envelhecimento humano é complexo e idosos passam por uma série de alterações fisiológicas dentre as quais alterações 
imunológicas da involução do timo e da modulação das populações leucocitárias, provavelmente como consequência de resposta imune alterada 
contra patógenos.  

O sistema imunológico sofre alterações observadas no envelhecimento em sua maior parte deletérias que são chamadas de imunossenescência 
e caracterizada pela perda progressiva da competência imunológica do indivíduo. A abordagem terapêutica imunomoduladora surgiu nos tempos 
antigos, através do emprego de plantas medicinais e seus produtos no tratamento de diversas doenças para a modulação do sistema imune.  

No cenário atual, os compostos naturais continuam em foco como uma importante fonte imunomoduladora, sobretudo, com ação 
imunoestimulante, permitindo assim o desenvolvimento e planejamento racional de novos medicamentos. Estudos farmacológicos relataram 
resultados atraentes, mostrando a importância do uso de extratos de plantas para tratar doenças em idosos.  

Por considerar a importância da utilização de plantas no cuidado à saúde pela população, o Ministério da Saúde regulamentou a Portaria n.o 971 
de 2006, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) que, indica dentre 
várias práticas, a fitoterapia. A partir dessas políticas, pesquisas foram incentivadas para promover o uso correto das plantas medicinais.  

Diante dos fatos apresentados se têm evidenciado os benefícios significativos das plantas medicinais para a prevenção e controle de diversas 
doenças nos idosos, principalmente, relacionadas  à imunidade.  

Para a Enfermagem Gerontológica atuar de forma efetiva junto aos idosos que fazem uso de plantas medicinais, ela precisa adquirir o 
conhecimento necessário e, para tal, é importante à incorporação no contexto acadêmico da disciplina de práticas integrativas e complementares 
em saúde com ênfase em fitoterapia, já que se trata de uma prática tradicional no Brasil. 
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Os resultados apontaram como principais plantas medicinais imunomoduladoras: açafrão (Curcuma longa), gengibre (Zingiber officinale), 
ginseng indiano (Withania somnifera), alho (Allium sativum), unha-de-gato (Uncaria tomentosa). As plantas medicinais apresentam 
fitoquímicos com propriedades específicas acompanhadas por atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, além de 
vitaminas e sais minerais essenciais para a homeostase dos idosos. Portanto, a partir da sabedoria popular, aliada ao conhecimento 
científico, pode-se orientar o uso consciente para evitar ou minimizar possíveis danos e efeitos indesejáveis com o uso de plantas 
medicinais. 

 

• Conhecer as principais plantas medicinais e sua relevância para o sistema imunológico dos idosos. 
• Descrever os benefícios da utilização das plantas medicinais para a regulação da imunossenescência.       

Trata-se um estudo bibliográfico realizado nas bases de dados da BIREME mediante utilização de técnicas e métodos próprios do campo da 
pesquisa bibliográfica, tendo como eixo de reflexão artigos e políticas relacionadas ao tema.  

No Brasil, a utilização de plantas medicinais como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi introduzida 
no Sistema Único de Saúde, sendo uma importante estratégia terapêutica para a promoção, prevenção, cura e reabilitação da saúde dos 
idosos. Portanto, a partir da sabedoria popular aliada ao conhecimento e fundamentação científica, pode-se orientar o uso consciente e 
racional de caráter educativo por parte de profissionais capacitados para evitar ou minimizar possíveis danos e efeitos indesejáveis na 
utilização de plantas medicinais.  

Conclui-se que é fato a autonomia já desenvolvida pelos idosos no ato de buscar na flora o recurso para o cuidado da saúde individual e 
da família. No entanto, torna-se necessário incorporar de forma efetiva e permanente a importância do uso de plantas medicinais e suas 
propriedades terapêuticas no contexto acadêmico, sobretudo para Enfermagem Gerontológica como um valoroso campo de pesquisa.   

 


