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RESUMO  

Em um levantamento recente feito pelo IBGE, aponta que a população brasileira é 

composta em média 15% de pessoas com mais de 60 anos. Alguns tem dificuldade 

com a leitura da prescrição, falta de atenção ou esquecimento quanto ao horário e 

isso influência diretamente no resultado do tratamento. Por esses motivos e perigos 

para saúde dos idosos, o presente projeto visa trazer facilidade a população desta 

faixa etária na hora de fazer uso dos remédios, lembrando o horário exato e o 

medicamento certo a ser tomado naquele momento. Tendo também a opção do 

responsável por aquele idoso, fazer o monitoramento via app dos horários e 

medicamentos que precisam ser ingeridos. O projeto tem como objetivo trazer 

facilidade aos idosos, auxiliando o uso correto, lembrando os horários de seus 

medicamentos, gerando assim maior eficácia em seus tratamentos em prol de sua 

saúde. Tendo os filhos ou cuidadores a facilidade na palma da mão, através de um 

app de celular, de também simultaneamente a pulseira do idoso, ter um lembrete ao 

remédio que o idoso terá que fazer uso naquele horário, tendo assim, maior controle 

se realmente está sendo feita administração correta do medicamento. Para o projeto 

decidiu-se criar uma pulseira e app para monitorar e auxiliar os idosos com horários 

de medicamentos. Espera-se com esse projeto que os idosos possam ter mais 

facilidade quanto aos horários de suas medicações.  
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