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INTRODUÇÃO: 
O projeto Boas Práticas, Educação e Meio Ambiente Saudável,  acontece na Instituição 
de longa Permanência para Idosos (ILPI) São José e São João XXIII, na cidade de Passo 
Fundo, RS.  A instituição conta hoje com 60 idosos, todos usuários de algum tipo de 
fármaco, alguns dependentes de uma grande cascata medicametosa. Devido a esses 
inúmeros medicamentos utilizados, iniciou-se atividade que possa identificar e sugerir 
estratégias que minimizem as interações medicamentosas, o uso incorreto e  
associações impróprias destes fármacos, problemas comuns pela irracionalidade dos 
tratamentos (PORTELLA, CERVI, 2010). 
As atividades tem como objetivo  introduzir o profissional farmacêutico na ILPI, trazer 
mais agilidade e segurança na dispensação de medicamentos para os idosos, verificar a 
possibilidade de interações medicamentosas adequando a um padrão aceitável, 
manter a organização da fármacia interna, bem como participar de todas as atividades 
de integração e lazer da instituição. 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
As atividades das bolsistas do curso de farmácia, dentro do projeto para a ILPI, 
iniciaram no ano de 2017, abrangendo diversas frentes de atuação. Inicialmente, a 
introdução de  práticas farmacêuticas que abranjam o cuidado com os medicamentos 
(o controle e organização da farmácia interna, cuidados com o correto descarte de 
medicamentos com o prazo de validade expirado, a correta na liberação da medicação, 
visto que essa tarefa vem sendo realizada pela enfermagem da ILPI). Em um segundo 
momento, percebendo a necessidade dos idosos de se sentirem lembrados, olhados e 
especiais, são promovidas atividades recreativas, promovendo a integração e interação 



 

com os outros institucionalizados e com a comunidade, motivando-os a sentirem-se 
parte desta comunidade .  
Dentre estas atividades, destaca-se a festa junina e de festejo dos aniversários,  que 
ocorreu no mês de junho, de forma interdisciplinar, onde quem organizou as 
festividades foram os alunos da farmácia e das artes visuais, interagindo através de 
diversas brincadeiras, como a pesca, o casamento caipira entre outras atividades.  
Para o mês de setembro, está sendo organizado desfile de modas envolvendo os 
institucionalizados, integrando os cursos de farmácia, artes visuais e    design de modas 
buscando faze-los interagir, participar e se divertir, resgatando memórias e um pouco 
do espírito jovial quase esquecido. 
Estas atividades tem promovido melhorias na questão técnica, onde as bolsistas são 
aguardadas com entusiasmo, tanto pelos idosos como pela coordenadora das 
atividades de saúde, pelo grande apoio prestado na questão técnica farmacêutica, 
carente na entidade, seja no controle dos medicamentos alopáticos e orientação sobre 
o uso de cuidados com as plantas medicinais além das atividades lúdicas de apoio. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A atividade farmacêutica em uma ILPI é indispensável no controle e o uso correto das 
medicações, tanto quanto no cuidado com os idosos, fazendo-os perceber que não 
estão esquecidos, abandonados, mas que são especiais, que merecem respeito e 
carinho, atitudes estas manifestas através de atividades que resgatem a alegria e o 
gosto de viver. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 



 

 


