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Motivação

Com agendas cada vez mais ocupadas, 
tarefas simples e rotineiras como a de 
tomar um remédio controlado no horário 
correto acabam por serem esquecidas. 
Neste sentido, propõe-se  a utilização de 
um sistema que monitore a adesão 
medicamentosa durante um tratamento.

Objetivo

O desenvolvimento de um equipamento 
que alia o registro de dados necessários 
para a análise de aderência 
medicamentosa com a praticidade de 
auxiliar o usuário a tomar seu 
medicamento nos horários corretos, 
tornando o tratamento cada vez mais 
eficaz.   
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Realiza as tarefas de monitoramento de 
horários do paciente, bem como a presença 
ou não de medicamento na pillbox. 

Componentes do Dispensador Medicamentoso Automatizado

Referências:
Apoio:

O compartimento interno é 
composto por estruturas móveis 
que facilitam na verificação da 
presença do medicamento, e uma 
esponja especial na tampa que 
confere higienização e proteção ao 
medicamento.
O alojamento para o medicamento foi feito 
a partir de impressão 3D e projetado em 
software de desenho CAD. É instrumentado 

Microprocessador: unidade 
lógica responsável pela 
análise e  processamento de 
dados de controle do 
funcionamento da pillbox.

O equipamento é alimentado 
por uma bateria de 9V.

Próximas Etapas:
Melhorias no equipamento em uma nova impressão 3D, para 
uma pillbox com maior capacidade e segurança, visando a 
realização de testes clínicos com pacientes portadores de HIV.

com dois sensores: um de presença de comprimido e 
outro que verifica o estado da tampa.

Pastilha de relógio que possui a função de 
armazenar a data e a hora e informá-la ao 
microprocessador.
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