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O envelhecimento populacional trouxe sérios desafios para o serviço de saúde pública do país. 

Como consequência disso, o aumento dos gastos para o cuidado das doenças predominantes 

na velhice, acarreta em desafios cada vez maiores aos serviços e aos profissionais de saúde. 

Os idosos são usuários de medicamentos devido ao frequente problema na farmacoterapia e o 

surgimento de doenças crônico-degenerativas. O uso de diversos medicamentos aumenta 

consideravelmente o risco de reações adversas e interações medicamentosas, podendo afetar o 

estado de saúde e diminuir a qualidade de vida desse segmento populacional. Este trabalho 

teve como objetivo identificar a presença de interações medicamentosas nos prontuários dos 

pacientes idosos institucionalizadas em uma Instituição de longa permanência para idosos no 

Recôncavo Baiano. A coleta dos dados será realizada com o auxílio de um formulário 

contendo dados de identificação de cada usuário e dados farmacoterapêuticos como 

medicamentos utilizados, posologia, frequência e duração do tratamento. Os resultados 

encontrados, a avaliação das prescrições, o estudo de interações medicamentosas e tipos de 

efeitos provocados pelas mesmas são de grande utilidade na farmacoterapia desses idosos, 

principalmente para aqueles em que a percepção encontra-se afetada pela idade avançada ou 

por condição de saúde comprometida. Com o estudo há de se reiterar a importância do 

conhecimento na área da farmacologia tornando possível detectar e prevenir problemas 

relacionados a medicamentos ou seus resultados negativos, diminuindo a morbimortalidade 

associada ao uso de medicamentos. O presente projeto encontra-se em fase de apreciação 

ética no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a coleta e análise dos dados estão previstas 

para os meses de outubro e novembro de 2018. 
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