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Interações medicamentosas em idosos é um desafio para saúde mundial, por isso é fundamental que
os enfermeiros estejam qualificados para atuar na prevenção das interações medicamentosas na
população idosa. Nas pessoas idosas é comum à prática da polifarmácia de médio ou longo prazo,
que constituem o uso de cinco ou mais medicamentos de forma concomitante. Essa prática,
associadas às alterações orgânicas próprias do processo de envelhecimento, aumentam os riscos de
ocorrer interações medicamentosas em pessoas idosas podendo altera o fármaco causando uma
reação adversa estas reações variam de anulações para quadros clínicos graves ocasionando risco a
saúde dessa população idosa. Descrever a experiência sobre a elaboração de um folder
informacional sobre os riscos de interações medicamentosas em pessoas idosas. O presente trabalho
trata-se de um relato de experiência sobre a elaboração de um folder informacional, como resultado
do projeto integrador bases fisiopatológicas do 4° período de enfermagem do Centro Universitário
São Lucas. Foi realizada pesquisa bibliográfica que forneceu conhecimento técnico cientifico para o
delineamento do referencial teórico que sustentou a construção do folder. Ao construir os achados

em formato de folder informacional houve a percepção de captar as necessidades de informação que
devem ser ofertadas aos profissionais da saúde readequada a uma linguagem de acessível para o
leitor, com conteúdos importantes e com uma leitura funcional a fim de contribuir de forma
equânime com a população idosa e profissionais de saúde, por fim foi dividido em dois materiais
informacional o primeiro com tabelas e dados voltado ao âmbito da saúde e o outro voltado
diretamente a população idosa contendo resultados das interações medicamentosa no organismo e
os riscos do uso de polifarmácia sem orientação profissional. A confecção do folder informacional
objetivou informar as pessoas idosas e profissionais da saúde sobre os riscos da automedicação e
interações medicamentosas a fim de promover melhor qualidade de vida para os mesmos, através de
informações atuais sobre os perigos das práticas de polifármacia sem orientação de um profissional
e os riscos de interações entre fármacos podendo causar efeitos deletérios. O folder contém imagens
ilustrativas, gráficos e informações sobre os fármacos e suas contrariedades. Após a elaboração do
folder, o mesmo foi apresentado á professora e alunos da turma e após aprovado, foi compartilhado
pelas redes sociais em busca de atingir ao publico alvo no qual foi direcionado. consequentemente
viabilizar um projeto desse cunho na atualidade contempla uma esfera social imensurável: a
informação qualificada possibilita uma visão ampliada dos atuais cuidados no uso de fármacos e
suas adversidades. Cabe-se ressaltar que o folder produzido estabelece uma maneira nova de ser
propagar conteúdo cientifico, por meio do uso das tecnologias midialiísticas a favor do anseio do
público e profissionais em saúde.
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