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Objetivo 
 

Melhorar a adesão ao tratamento farmacológico dos 
pacientes com dificuldade de identificação, armazenamento 

e organização dos medicamentos. 
 

O material será entregue em visita domiciliar com o 
farmacêutico e ACS. 

 
A identificação dos pacientes que precisam da caixinha será 
feita pelos ACS e pela técnica de farmácia que identificará 

a necessidade dos pacientes durante o atendimento na 
farmácia. 

 
Identificará o ACS responsável e irá comunicar o 

farmacêutico para efetuar a visita e orientações. 



Material: 
 
• Caixas de medicamentos do mesmo tamanho e forma. 
• Pedaços de caixa de papelão 
• Cola 
• Fita adesiva 
• Tesoura 
 

Caixa de Remédio  
R.E.C.I.C.L.Á.V.E.L 



1. Corte a tampa da caixa e uma das abas. 

2. Passe cola na tampa e cole no fundo da caixa para reforçar.  

3. Passe cola na lateral das caixas e cole uma na outra. Neste caso usamos de 4 a              
5 caixas para fazer as separações ( Manhã/Almoço/Tarde/Noite e dor.) 



4. Forre a caixa com papelão para reforçar e passe a fita para uma 
melhor fixação. 



5. Com um pedaço 
de papelão maior 
que o diâmetro da 
caixa, dobre no 
formato para fazer 
as dobras.  

6. Recorte  a 
tampa como na 
imagem, e 
certifique o 
encaixe lateral. 

7. Cole a aba 
maior na parte 
de trás da 
caixa.  



8. Para segurar a tampa cole uma tira de papelão  
como na foto. 

9. Faça um furo na tampa e coloque um elástico dando 
um nó na parte interna da caixa. 

10. Recorte divisórias e dobre as pontas na vertical 
(Um lado para frente e outro para trás). As divisórias da ponta precisam 
ser menores  para não impedir o fechamento da tampa. 



Agora é só enfeitar as caixinhas e mostrar aos nossos 
pacientes o quanto são importantes para nós.  


