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Resumo: O presente trabalho avaliou a adesão medicamentosa entre idosos 

aposentados do estado de São Paulo em ambulatórios de assistência médica do 

Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual.  Os resultados 

preliminares (n=49) apontam para uma adesão de 62,2% ao tratamento, com 

uma quantidade mediana de seis medicamentos ao dia.  

Introdução: O aumento da expectativa de vida e a quantidade de medicamentos 

para controle de doenças crônicas representam um binômio comum entre os 

idosos. A adesão ao tratamento se torna um desafio com o avanço da idade e 

com a perda cognitiva natural do envelhecimento e pode impactar de forma 

negativa na qualidade de vida do idoso.  

Objetivos: O presente estudo tem como objetivo avaliar a adesão 

medicamentosa em pacientes idosos e relacionar o nível da adesão do 

tratamento com a qualidade de vida.  

Desenvolvimento: Este estudo foi realizado por entrevistas presenciais. A 

amostra foi constituída por idosos aposentados em acompanhamento nos 

ambulatórios de Endocrinologia, Cardiologia e Geriatria do IAMSPE. A análise 

prévia do critérios de avaliação foram realizados dentro dos ambulatórios de 

suas respectivas assistências. As informações são obtidas pelo prontuário de 



atendimento do paciente, autorizado previamente mediante a carta de 

autorização dos diretores de cada ambulatório. As entrevistas foram realizadas 

momentos antes ao atendimento médico prévio. Objetiva-se entrevistar 100 

pacientes até final de 2017. A análise estatística final consistirá em avaliar a 

relação entre aspectos da qualidade de vida com a quantidade de medicamentos 

e o nível de adesão dos pacientes ao tratamento medicamentoso com o 

coeficiente de correlação de Spearman. Pretende-se finalizar o artigo para 

publicação até março/abril de 2018. O autor é bolsista PIBIC Anhembi Morumbi 

com vigência de maio de 2017 a abril de 2018. 

Metodologia: Os critérios para a inclusão do paciente neste estudo considera 

faixa etária entre 60 e 75 anos, sob aposentadoria, e utilizar no mínimo dois 

medicamentos diários. A adesão ao tratamento medicamentoso foi avaliado com 

a aplicação do Teste de Morisky e Green1 e a qualidade de vida avaliada pelo 

teste SF-362. A recusa em participar voluntariamente do estudo e não atender 

aos critérios de inclusão caracterizaram a exclusão. Os dados estão 

apresentados em forma de porcentagem, média±DP ou mediana (intervalo 

interquartis). Os dados de qualidade de vida não será apresentado neste 

resumo. 

Resultados Preliminares: Até o presente momento, 49 idosos com idade média 

de 68,6 ± 3,8 anos participaram deste estudo, sendo 16 (33%) com ensino 

fundamental incompleto ou menos (grau baixo), 18 (36%) com ensino 

fundamental completo ou ensino médio (grau médio) e 15 (31%) com ensino 

superior (grau alto); 33 (67%) mulheres e; 30 (61%) casados; e, 38 (78%) 

aposentados por tempo de serviço. A quantidade de medicamentos utilizados 

variou entre 2 e 14 medicamentos com mediana de 6 (4-7 medicamentos/dia). 

Do total, apenas 17% consomem medicamentos sem orientação profissional. 

Houve adesão ao tratamento de 57% dos entrevistados, sendo que a 

escolaridade não interferiu no nível de adesão (50%, 67% e 53% para os graus 

baixo, médio e alto, respectivamente).  

Conclusão: os dados preliminares indicam que houve moderada da adesão ao 

uso de medicamentos em pacientes idosos que ingerem entre 2 e 14 

medicamentos por dia.  
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