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Síndrome geriátrica é a denominação dada a um conjunto de sinais e sintomas decorrentes de 
enfermidades de grande prevalência na população idosa. Também nomeados como Is 
geriátricos tem dentre eles a Iatrogenia que refere-se a qualquer alteração que leve a prejuízo 
ao paciente e que seja provocada pela prática multiprofissional, as quais devem ser 
essencialmente evitadas. As pessoas idosas são muito vulneráveis a ações iatrogênicas por 
conta do desconhecimento dos profissionais a cerca das mudanças fisiológicas do 
envelhecimento e das peculiaridades da abordagem ao idoso. A iatrogenia medicamentosa é 
uma complicação decorrente do uso inadequado dos medicamentos ou a realização dos 
procedimentos de forma imprudente, repercutindo em transtorno, dano ou prejuízo ao bem 
estar do ser humano. A maior possibilidade de reações adversas e a necessidade de dose 
terapêuticas diferenciadas constituem objetos para maior segurança no uso de medicamentos 
na pessoa idosa. Sendo considerada uma das metas de segurança do paciente o uso seguro de 
medicamento, a implantação de protocolos institucionais para minimização de risco com esta 
terapêutica, atende a recomendação da Organização Mundial de Saúde para assegurar a 
qualidade e segurança da assistência prestada nas unidades de saúde. Este estudo tem por 
objetivo analisar protocolos institucionais de segurança de paciente associados ao I geriátrico 
iatrogenia medicamentosa. Trata-se de uma estudo descritivo de abordagem quanti-qualitativa 
que será realizado em instituições   hospitalares do Recôncavo da Bahia. Terá como 
instrumento de coleta de dados um formulário para levantamento das informações dos 
protocolos de uso de medicamentos e questionário a ser aplicado aos profissionais de 
enfermagem após aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa. Será adotado como critério 
inclusão todos os protocolos existentes que abordem sobre uso de medicamentos e os 
profissionais de enfermagem presente na unidade no momento da pesquisa aceitem participar 
do estudo assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para análise dos dados 
quantitativos será utilizado o índice percentual e análise de conteúdo para as informações 
qualitativas. Como resultado, almeja-se que este estudo possa contribuir para que os 
protocolos institucionais relacionados ao uso de medicamentos representem uma alternativa 
para reduzir a ocorrência do I geriátrico- iatrogenia e que os profissionais de enfermagem 
tenham conhecimento de sua relevância como base para um cuidado de excelência para a 
pessoa idosa. 
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