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Introdução: Na população idosa há vários problemas na fase terapêutica e
farmacológica que podem prejudicar o resultado do tratamento, entre eles a baixa
adesão à prescrição medicamentosa. Para avaliar a adesão à terapia medicamentosa
podem ser usados testes validados, tais como o Morisky-Green. Essa pesquisa foi
realizada no Projeto Humanizar da cidade de Timóteo que consiste em um programa
onde a população participa de atividades físicas, através de danças, exercícios,
alongamentos e campanhas de incentivo à saúde.  Objetivo: Avaliar a adesão à terapia
medicamentosa em idosos de 4 núcleos do Projeto Humanizar na cidade de Timóteo.
Metodologia: Foram entrevistados 66 indivíduos, acima de 60 anos, usuários de
medicamentos e participantes do Projeto Humanizar. A entrevista consistia em
perguntas sobre as condições socioeconômicas e sobre os hábitos de uso dos
medicamentos. As entrevistas foram analisadas e os idosos foram classificados em
aderentes ou não, segundo a classificação de Morisky-Green. Resultados: Foram
entrevistados 66 idosos dos quais, 78,8% do sexo feminino e 21,2% masculino, com
idade média de 71,5 (DP=±4,9) anos. Quanto ao estado civil encontrou-se 62,2%
casados, 9,1% separados ou divorciados, 24,2% viúvos e 4,5% solteiros. Com relação
ao uso de medicamentos encontrou-se uma média de 2,8 (DP=±1,2) por idoso. Em
relação à classificação da adesão segundo os testes de Morisky-Green, 28 (42,4%) dos
idosos foram classificados em aderentes e 38 (57,6%), não aderentes. De acordo com
os dados descritos, verifica-se que a falta de adesão da maioria dos idosos se deve ao
fato de utilizarem os medicamentos fora do horário prescrito, seguido do esquecimento
de tomar seus medicamentos, da interrupção do tratamento quando se sente pior, e por
ultimo, a interrupção do tratamento quando se sente melhor.
 Conclusão: A maioria dos idosos não adere ao tratamento. Portanto, as equipes de
saúde devem auxiliar o idoso na terapia medicamentosa para a identificação de
possíveis problemas que possam interferir na adesão à prescrição, e para a
conscientização de uma farmacoterapia responsável, contribuindo com a qualidade de
vida do idoso.
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