
10 Passos para a Segurança 
da Criança no Uso do 

Medicamento 
 

 

                        

A segurança da sua  criança é a nossa prioridade! 

http://www.diabeticool.com/ 

http://www.diabeticool.com/


1-FAÇA uma lista dos 
medicamentos que a criança 
está a tomar 

 

LISTA DE 
MEDICAMENTOS 

Nome do(s) 
medicamento(s) 
Dose 
Horário 
Como se toma 
Para que serve 
ALERGIAS 

- Entregue a lista na escola e outros 
espaços frequentados pela criança, 
pois é muito importante em caso da 
criança necessitar de cuidados de 
saúde. 

 

 

Uso Seguro do  

        MEDICAMENTO 

10 Passos para a Segurança da Criança no Uso do Medicamento!  



 

2-REGISTE as alergias da criança  
 

 

 

www.bancodasaude.com/ 

10 Passos para a Segurança da Criança no Uso do Medicamento!  
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3-LEIA o nome do medicamento 
e siga as instruções  
 

www.ssmedcenter.com 

Lembre-se que: 
- O mesmo medicamento pode 
ter diferentes nomes. 
 
- Medicamentos diferentes 
podem ter nomes semelhantes  
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4-UTILIZE sempre o doseador que vem na 
embalagem do medicamento  

 

 

www.cdc.gov 
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5-NÃO DÊ medicamentos às escuras 

http://365coisasquepossofazer.blogspot.pt 
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http://365coisasquepossofazer.blogspot.pt/


 

6-GUARDE  os medicamentos 
depois de os utilizar 

 

Feche bem a embalagem, mesmo 
que a criança tenha que tomar 
outra dose daí a poucas horas 

 

www.unitypoint.org 
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7-MANTENHA todos os 
medicamentos fechados e 

fora do alcance e vista das 
crianças  
(incluindo vitaminas e produtos naturais) 

 

 

www.consumermedsafety.org 
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8-DECIDA quem vai ser responsável 
Por administrar os medicamentos à 
criança 
 

 

thechart.blogs.cnn.com 
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Se for outro adulto a 
administrar medicamentos ao 
seu filho, deixe instruções 
escritas e claras com o 
nome, hora e quantidade de 
medicamento a administrar. 

 



9-EVITE tomar medicamentos  

em frente das crianças  
 

 

As crianças gostam de imitar os 
adultos  

 
As crianças mais pequenas podem 
confundir medicamentos com doces ou 
simplesmente gostar do seu sabor  

www.saudelar.com 
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808 250 143 

 

10-LIGUE para o Centro de Informação 
ANTIVENENOS (CIAV) em caso de ingestão 
acidental de medicamentos. 
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GRAVE este número no seu 

telemóvel 

10 Passos para a Segurança da Criança no Uso do Medicamento!  



10 Passos para o  
Uso Seguro dos Seus Medicamentos  

 

 

                        

A sua segurança é a nossa prioridade! 



1-FAÇA uma lista de todos os 
medicamentos que está a tomar 
 

Esta informação é essencial caso 
precise de cuidados de saúde, pelo 
que deve estar sempre acessível 
 

Não se esqueça de incluir  
produtos naturais  

 

Uso Seguro do  

        MEDICAMENTO 

LISTA DE 
MEDICAMENTOS 

Nome do(s) 
medicamento(s) 
Dose 
Horário 
Como se toma 
Para que serve 
ALERGIAS 

10 Passos para o Uso Seguro do Medicamento 



2-SAIBA para que servem os medicamentos 
que toma  

 

 

www.alz.org 

Uso Seguro do  

        MEDICAMENTO 
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3-LEIA o nome do medicamento e 
siga as instruções 

www.medscape.com 

Lembre-se que o mesmo 
medicamento pode ter 
diferentes nomes  
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4-CONFIRME a data de 
validade dos medicamentos 
antes de os tomar 

hearthsidehomecare.com 
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5-CONHEÇA os efeitos secundários e interações 
com outros medicamentos e/ou alimentos 

 

 

 

www.healthplusonline.com 
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6-GUARDE os medicamentos em local seguro 
e adequado 

www.consumermedsafety.org 

Uso Seguro do  

        MEDICAMENTO 
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7-INFORME os profissionais de saúde se tiver 
alguma alergia 

 

www.drugsdb.com 
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8-PERGUNTE ao seu médico, Enfermeiro ou 

Farmacêutico sempre que tiver dúvidas 

ce.pharmacy.umn.edu 
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9-NÃO PARTILHE os seus medicamentos com 
familiares ou amigos 

 

http://humanevents.com/ 
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808 250 143 

 

10-LIGUE para o Centro de Informação 
ANTIVENENOS (CIAV) em caso de ingestão 
acidental de medicamentos. 

 

Uso Seguro do  

        MEDICAMENTO 

GRAVE este número no seu 

telemóvel 
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