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IntroduÃ§Ã£o: A capacidade do idoso se manter independente e ajustado à sua condição clínica depende, entre
outros, da sua capacidade de adesão (ajustada ao estilo de vida da pessoa1), compliance (normativa1), gestão
(executar as atividades2) e literacia (competências para obter/ usar informação3) relativamente ao regime
terapêutico, muitas vezes complexo.É necessário avaliar (aplicando questionário) essas capacidades e
compreender se existem dificuldades, para que o Enfermeiro possa intervir (se obtiverem score negativo) ou
tomar uma atitude de prevenção (score igual a 0).
Objetivos: Identificar as dificuldades de idosos residentes na comunidade e utentes de centros de dia, relativas
às dimensões adesão, compliance, gestão e literacia medicamentosa, de forma a direcionar as intervenções de
Enfermagem de acordo com estas, de modo a colmata-las ou diminui-las e contribuindo, assim, para a melhoria
da utilização de medicamentos pela pessoa idosa.
Metodologia: No âmbito do Ensino Clínico da Opção Envelhecimento, Saúde e Cidadania, Licenciatura em
Enfermagem - foram entrevistados 96 idosos (homens e mulheres) entre Abril e Junho de 2015 através do
questionário â€œAdesão, compliance, gestão e literacia da medicaçãoâ€•. As entrevistas foram realizadas em
domicílios, centros-de-dia e universidade sénior do distrito de Coimbra, após obtenção de consentimento
informado do entrevistado.Efetuou-se uma análise das respostas obtidas através do questionário tendo sido
atribuído scores negativos (-2 e -1), 0 e positivos (1 e 2) conforme as pontuações obtidas em cada questão.
Resultados: Verificou-se que 41% dos idosos vive com apenas 1 familiar, 34% vivem sozinhos e 23% apenas
com o cônjuge.Maioritariamente tinham sido trabalhadores agrícolas, fabris ou não qualificados. 23% são
analfabetos e 41% tem o 1º ciclo incompleto.Atendendo que scores negativos ou nulos requerem intervenção ou
prevenção, respetivamente, verificou-se ser necessária: em 55% intervenção e em 13% prevenção relativamente
ao conhecimento do nome dos medicamentos (literacia); intervenção em 61% dos idosos e prevenção em 11%,
relativamente ao hábito de leitura do folheto informativo (literacia); intervenção em 80% e prevenção em 6%
relativamente a trazerem consigo um guia de tratamento (gestão/literacia); intervenção em 49% e prevenção em
17%, por não participarem na construção do regime terapêutico (adesão/gestão); intervenção em 45% e
prevenção em 6% por não terem quem supervisione a toma da medicação (gestão).Cerca de 57% afirmaram
ter-se já esquecido de tomar a medicação, sendo que 37% foi por esquecimento e descuido com as horas.
ConclusÃµes: Conclui-se que a maioria dos idosos apresenta dificuldades: ao nível da literacia, relacionado
com a leitura do nome do medicamento ou do folheto informativo; ao nível da adesão/gestão, por não
participarem na construção do seu regime terapêutico ou por não possuírem um guia de tratamento, ou ainda por
não ter quem supervisione a toma da medicação.Sugere-se a orientação individual da pessoa idosa e família
relativamente ao conhecimento dos medicamentos e seu folheto informativo, à construção do seu regime
terapêutico e elaboração do guia de tratamento, assim como à supervisão da toma da medicação.
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terapêutico.
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