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Devido ao crescimento populacional, uma serie de preocupações com a saúde do idoso tem 

sido enfatizada, uma vez que essa população está mais predisposta às doenças crônicas e, 

consequentemente, um maior consumo de medicamentos. A automedicação é a forma mais 

comum de terapia em nossa sociedade, a qual o paciente consome medicamentos sem 

prescrição, com o intuito de aliviar alguns sintomas, porém existem impasses na sua saúde 

cuja origem está relacionada ao uso excessivo de fármacos. Nessa vertente, o farmacêutico 

tem como obrigação educar e orientar o paciente idoso sobre os medicamentos a serem 

administrados. Prevalecendo, assim, a comodidade e o conforto para uma boa qualidade de 

vida do paciente, sendo, esse profissional, uma peça indispensável, com sua metodologia, 

garantindo o uso racional de medicamentos e o cuidado farmacêutico satisfatório destinado 

aos usuários. No Brasil, está sendo implantada em um ritmo lento o cuidado farmacêutico, 

principalmente pelo fato de que a maioria dos profissionais não têm uma formação voltada 

para tal, em muitos casos o profissional é forçado a lapidar-se com a prática diária e com as 

dificuldades encontradas no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, esse trabalho tem como 

objetivo geral avaliar os impactos do acompanhamento farmacoterapêutico para idosos 

alcançando assim resultados que melhorem a qualidade de vida dos pacientes idosos. Os 

objetivos específicos são averiguar os tipos de doenças crônicas que mais acometem os 

idosos; analisar o perfil sobre uso de medicamento e a automedicação em idosos; avaliar 

possíveis interações medicamentosas em relação aos medicamentos utilizados, incluindo 

fitoterápicos e plantas medicinais. Será realizado um estudo de caso de natureza descritiva no 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) na cidade de Cruz das Almas. Espera-se, 

promover práticas que sejam mediadoras entre o saber dos profissionais e usuários, visando o cuidado 

mais qualificado para a população idosa. 
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