
I Jornada de Iniciação Científica da UNISEPE/ASMEC (2010) 

 Declínio das Funções Imunofisiológicas no Processo de 

Envelhecimento 

 

Diego Andreazzi Duarte1, Danillo Barbosa2 

Fundação Educacional de Machado – FEM1, Universidade Federal de Juiz de Fora2 

acervosaude@uol.com.br 
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No sistema imune temos células e moléculas responsáveis 

pela proteção contra as doenças infecciosas; a essa 

proteção chamamos imunidade. À resposta coletiva e 

coordenada à presença de substâncias estranhas no 

organismo tais como micróbios, macromoléculas, 

denominamos resposta imune. Mecanismos de defesa para 

infecções estão também envolvidos na resposta às 

substâncias estranhas não-infecciosas. Esses mesmos 

mecanismos são capazes de causar lesão tecidual e, em 

algumas situações, doença. O declínio da função 

imunológica, encontrado nos idosos, está associado a 

alterações que podem ocorrer em cada etapa do 

desenvolvimento da resposta imune. Com o objetivo de 

reconhecer a imunologia no processo de envelhecimento, 

bem como seus aspectos moleculares e mecanismos 

adaptativos, foi realizado um estudo descritivo de revisão 

bibliográfica, realizada por meio de base de dados de artigos 

da literatura cientifica. Diante dos achados, conclui-se que o 

sistema imune, constituído por células e moléculas 

responsáveis pela proteção contra as doenças infecciosas; a 

essa proteção chamamos imunidade. Logo é um sistema de 

grande importância para o organismo, ocorre na idade senil 

uma supressão deste. Contudo, são essenciais as práticas e 

cuidados de saúde, como a alimentação adequada, bem 

como a prática de exercícios físicos, entre outros, que geram 

o fortalecimento imunológico para o indivíduo.  
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