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RESUMO: O sistema imunológico humano é um arranjo complexo entre moléculas e células 

que resulta em diversas funções biológicas do organismo, incluindo defesa a antígenos, além 

da manutenção de diferentes respostas biológicas. O desequilíbrio das respostas imunes resulta 

em variáveis desordens biológicas, das quais irão culminar em doenças. Algumas ocorrências 

de modificações da capacidade imune são fisiológicas, como observadas em crianças e idosos. 

Os tratamentos que visam interagir com o sistema imune na medicina ocidental é 

majoritariamente mediado por drogas industrializadas, entretanto há uma grande aceitabilidade 

e busca por tratamentos alternativos por meio de derivados vegetais mediados por crendices 

populares. Assim, dado a necessidade da geração de novos fármacos com maiores seletividades 

e menores efeitos colaterais, o presente estudo objetivou apontar quais os fitoterápicos mais 

utilizados pela população de idosos que visam contribuir para melhorar as respostas do sistema 

imune. A pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Goiás - Regional de Jataí sob o protocolo número 2.731.313. Foi aplicado um questionário, do 

qual foi estratificado por sexo, pela afirmação e/ou negação da utilização do uso de 

fitoterápicos, e se algum se relaciona com doenças vinculadas ao sistema imune. Foram 

incluídos ao estudo indivíduos com idade igual ou maior que 60 anos, e de três regiões foram 

selecionadas por conveniência, sendo elas: Jaraguá (GO), Mineiros (GO), Cuiabá (MT) e 

Paraiso do Tocantins (TO). Foram utilizados como critérios de exclusão indivíduos que se 
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recusaram em responder ao questionário. Foram aplicados 164 questionários nas diferentes 

regiões (Paraíso do Tocantins: 37,19%; Cuiabá: 8,54%; Mineiros: 15,82%; e Jaraguá: 37,80%). 

Destes, 17,07% não utilizam fitoterápicos. Dos que utilizam a grande variabilidade entre os 

derivados vegetais e os respectivos focos de tratamento. Entre os fitoterápicos relacionados 

estão, a “pata de vaca”, transsagem, jatobá, casca de laranja, sucupira, folha santa, gota malva, 

romã, capim santo, babosa, sangra d’água, manjericão, agrião, capim de cheiro, cainana, tipí, 

açafrão. A frequência de utilização foi avaliada quanto ao sexo e as diferentes regiões. Não 

foram observadas diferenças significativas entre os diferentes sexos (p>0,05). Quanto ao 

território, a região do Paraíso do Tocantins se destacou para a utilização de fitoterápicos com 

ação no sistema imune (p<0,05), não havendo diferenças entre as frequências dos fitoterápicos 

utilizados para este fim. A influência de diferentes culturas tem se demonstrado ser fator 

predisponente à execução de hábitos na utilização de derivados vegetais. Assim, presente estudo 

permite indicar que nos últimos anos houve uma redução da escolha por fitoterápicos, além 

disso, demonstrou uma variabilidade de fitoterápicos utilizados para fins terapêuticos, 

vinculados ao sistema imune, demonstrando sobretudo o potencial do Brasil ao 

desenvolvimento de novas drogas terapêuticas vinculadas à ação de derivados vegetais. 
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