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MEDICAMENTOS E CRIANÇAS

Todo o Cuidado é Pouco

Tomar medicamentos por iniciativa própria (automedicar-se) é um risco para 

qualquer adulto e maior será este risco na administração de medicamentos a 

crianças sem orientação adequada.

Pelas suas características - organismo ainda em desenvolvimento e peso 

corporal bastante menor - as respostas das crianças face aos medicamentos 

não são iguais às do adulto. Daí a necessidade da existência de medicamentos 

específicos para a etapa infantil.
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A forma como o medicamento é absorvido, isto é “aproveitado” pelo 

organismo das crianças, tem algumas particularidades:

ABSORÇÃO DO MEDICAMENTO

Via oral (ex.: Xaropes, gotas)

Absorção cutânea (ex.: cremes, pomadas)

Via rectal (ex.: supositórios)

· Nas primeiras 2 ou 3 semanas de vida o nível 
de absorção através do sistema digestivo é 
inferior ao do adulto, e até aos 3 anos é 
irregular e difícil de quantificar.

· A absorção pela pele é superior nas 
crianças; uma parte considerável passa da 
pele para o sangue.

· A absorção é irregular e maior que nos 
adultos.

É importante ter atenção aos cremes que 
contenham corticóides. Este grupo de 
substâncias não deve ser utilizado sem 
prescrição médica.



Após a sua absorção, o medicamento é “distribuido” pelo sangue de forma a 

desenvolver a sua ação. Depois o organismo tem de eliminá-lo.

Os medicamentos específicos para crianças, sob a forma de gotas ou xaropes, 

incluem conta-gotas, colher medida ou tampa doseadora - que permitem 

administrar uma dose exata.

Se o medicamento tem mau sabor a criança 

poderá rejeitá-lo, sendo necessário recorrer a 

algumas estratégias para obter a sua 

colaboração.

Por outro lado muitos medicamentos têm aromas e a criança pode fazer 

pressão, exagerando as queixas e até iludir o adulto, por os querer tomar 

devido ao seu sabor agradável.

O fígado e os rins são essenciais neste processo. Devido à imaturidade destes 

órgãos, o metabolismo e eliminação dos medicamentos nas crianças é mais 

lento, por isso a sua ação e efeitos secundários são mais prolongados.

METABOLISMO E ELIMINAÇÃO

MEDIDA CERTA

TOMAR O MEDICAMENTO
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MEDICAMENTOS MAIS HABITUAIS NAS CRIANÇAS

ANTIBIÓTICOS

4

ANALGÉSICOS (contra a dor) e ANTIPIRÉTICOS (contra a febre)

Destaca-se o Paracetamol (ex.: Ben-u-ron), por ser um medicamento com 

poucos efeitos secundários se tomado nas doses recomendadas.

Medicamentos efeicazes na luta contra as Bactérias.

O Ibuprofeno (ex.: Brufen), é um anti-inflamatório que, por ter também efeito 

analgésico e antipirético, é por vezes usado quando o paracetamol não é 

suficiente, para assegurar o controlo da febre; contudo não deve ser tomado 

de “estômago vazio” e não mais do que três vezes ao dia.

É fundamental:

· Administrar apenas com prescrição médica;

· Respeitar o intervalo de tempo entre cada dose;

· Fazer o tratamento prescrito até ao fim (mesmo que já naõ existam 
sintomas).
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Os antibióticos não são todos iguais:

São medicamentos que a par da sua situação terapêutica, podem ter efeitos 

secundários como:

Estes efeitos são de maior risco se ocorrer sobredosagem, isto é se for tomada 

maior quantidade, ou mais frequentemente, do que receitado pelo médico.

· Cada antibiótico atua sobre determinado tipo de bactérias;

· Se usados incorretamente podem contribuir para o aparecimento de 
Bactérias Resistentes;

· 70 a 90% das doenças infantis com febre, são causadas por vírus, 
contra os quais os antibióticos não atuam.

ANTIALÉRGICOS / ANTIASMÁTICOS

As manifestações alérgicas, quer respiratórias quer da pele, obrigam muitas 

vezes à toma constante de alguns medicamentos, como profilaxia e/ou 

tratamento.

· sonolência - no caso de alguns anti-histamínicos;

· agitação e aumento da frequência cardíaca, no caso do Salbutemol 
(ex.: Ventilan);

· problemas ósseos, musculares e outros no caso dos corticóides, 
como atrás referido.



6

XAROPES ANTITÚSSICOS, EXPECTORANTES E MUCOLÍTICOS

Apesar de se depositar neles grande expectativa, são medicamentos com 

eficácia muito baixa na criança.

A alternativa ideal é recorrer a medidas como:

· Beber muita água;

· Manter a humidade ambiente (atmosfere húmida / 
aerossóis);

· Remover as secreções, limpando frequentemente as 
fossas nasais com soro fisiológico;

· Elevar a cabeceira da cama.
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EVITAR ACIDENTES

CUIDADOS A TER EM CASA

- Jogue pelo seguro -

Envenenamento e intoxicação, são dois termos muitas vezes utilizados com o 

mesmo sentido para designar alterações (ou sintomas) que resultam do 

contacto ou exposição aos mais variados produtos ou medicamentos.

· 
realmente sejam necessários;
Limitar a administração de medicamentos às circunstâncias em que 

· 
dos medicamentos depois de abertos.

Respeitar as datas de validade e também a duração e forma de conservação 

Consulte: www.sns24.gov.pt/guia/intoxicacoes

http://www.sns24.gov.pt/guia/intoxicacoes
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·  Escrever na embalegem a data de início de utilização, horário, dosagem e 
nome da criança;

·  Colocar os medicamentos que necessitem de refrigeração numa zona do 
frigorífico inacessível às crianças (se possível dentro de uma caixa que se 
possa fechar);

· Manter os medicamentos num pequeno armário ou caixa fechados, fora da 
vista e do alcance das crianças;

·  Nunca administrar medicamentos que tenham sido prescritos para outra 
criança, ainda que as situações sejam semelhantes;

· Caso a criança conviva habitualmente com adultos que necessitem tomar 
medicamentos, responda à sua curiosidade natural, explicando o porquê e 
como um medicamento benéfico para esse adulto pode ser prejudicial e 
perigoso para uma criança.

Não responder, disfarçar ou dar resposta fantasiada levará a criança a sentir-
se tentada a explorar, correndo o risco de ingerir o medicamento;

·  Não acumular medicamentos - ter apenas os necessários para o tratamento 
de doenças crónicas, se for o caso e os destinados a primeiros socorros 
(febre/dor);

·  Entregar na farmácia os medicamentos que já não utiliza (fora de validade ou 
por ter terminado o tratamento, por exemplo: resto de antibiótico).
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QUANDO RECORRE A UMA CONSULTA INFORME SEMPRE O MÉDICO

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

·  Nome do medicamento que estiver a dar - receitado ou não;

Tampas de segurança

· 
medicamento;
Alergias ou efeitos secundários que julgue relacionados com algum 

Conta-gotas de segurança

· Dúvidas em relação aos medicamentos prescritos.

Blisters opacos

· Que requerem um movimento especial 
para a sua abertura.

· O medicamento cai gota-a-gota lentamente - o que dificulta a ingestão 
de uma grande quantidade de uma só vez.

· Impedem a criança de ver comprimidos que podem ser apelativos;

· São dificeis de retirar e têm de ser retirados um-a-um.

Embalagens de uma só dose
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EM CASO DE ACIDENTE

·  Contactar o Centro de Informação Antivenenos 800 250 250

· 
medicamento ou a respetiva embalagem.
Dirigir-se ao Serviço de Urgência do Hospital, levando consigo o 

H



Na Prevenção...

... o primeiro passo é SEU

Av. Dr. Mário Moutinho (ao Restelo)
1400-136 LISBOA
Tel.: 21 303 14 20 
email: 
www.fnsbs.pt

geral@fnsbs.pt

Registo ERS nº E117672
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