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A adesão ao tratamento medicamentoso é definida pela utilização do medicamento prescrito nos horários
corretos  em  pelo  menos  80%  do  regime,  observando  horários,  doses  e  tempo  de  tratamento.  A  não
adesão é geralmente atribuída à complexidade do regime e, em muitos casos, ao estresse diário da vida
do  paciente  que  causa  o  esquecimento.  A  adesão  dos  pacientes  ao  tratamento  medicamentoso  é  de
extrema importância pois disso depende o sucesso da terapia proposta, a cura de uma enfermidade, e o
controle de uma doença crônica. Considerando a importância da adesão ao tratamento e a necessidade
de se adotarem estratégias que visem melhorar a adesão a tratamentos medicamentosos, propomos no
projeto e-Med o desenvolvimento de um sistema de monitoramento móvel do uso de medicamentos.  O
projeto  prevê  a  concepção  e  desenvolvimento  de  uma  caixa  dispensadora  de  remédios  (pillbox)
instrumentada  de  forma  a  detectar  quando  um  compartimento  da  caixa  é  aberto,  e  se  o  mesmo  é
esvaziado ou não, monitorando o dia e horário em que estes eventos acontecem. A característica móvel
do sistema permitirá que o mesmo seja levado junto com o paciente quando este sair de casa. Com base
na pillbox projetada em 2015, este trabalho tem por objetivo desenvolver o hardware capaz de coletar e
armazenar os horários de abertura e fechamento das tampas da pillbox juntamente com a informação da
presença do medicamento. A abertura e o fechamento das tampas e a presença do medicamento após o
fechamento da tampa serão monitorados por um microcontrolador PIC. As informações dos horários e da
presença  ou  não  do  medicamento  serão  registradas  em um cartão  de  memória  para  que  seja  possível
analisar posteriormente o comportamento do indivíduo. No caso de falta de energia da pillbox, todos os
dados coletados estarão salvos devido à capacidade de armazenamento de dados do cartão de memória
sem fonte de alimentação contínua. O PIC realizará o envio das informações armazenadas no cartão de
memória  para  um  computador  através  de  uma  conexão  USB.     Referências:    Adesão  à  terapêutica
medicamentosa: elementos para a discussão de conceitos  e pressupostos adotados na literatura; Silvana
Nair  Leite  e  Maria  da  Penha  Costa  Vasconcellos.  2003.    Desenvolvimento  e  validação  de  questionário
multidimensional  para  medir  não-adesão  ao   tratamento  com  medicamentos;  Ernani  Tiaraju  de  Santa
Helena, Maria Ines Battistella Nemes e José Eluf-Neto
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