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Na pressa de combater a febre em crianças, muitos 

pais acabam excedendo as doses recomendadas do 

antitérmico;

Medicamentos para os sintomas de gripes e resfriados 

podem conter várias substâncias. Observe se você não 

está tomando a mesma substância em dois 

medicamentos diferentes;

A dor deve ser combatida de forma efetiva, porém não 

abuse dos medicamentos. Analgésicos de uso 

controlado aparecem com frequência em casos de 

intoxicação devido ao uso abusivo. 

Oriente-se com o farmacêutico:
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Como evitar as intoxicações por medicamentos.

Centro de Informação
sobre Medicamentos



Intoxicações por medicamentos

Intoxicações em crianças

Evite as intoxicações:

O que fazer caso 
doses excessivas 
forem ingeridas?

Os medicamentos são as substâncias que mais causam 

intoxicação no Brasil, sendo responsáveis por cerca de 30% dos 

casos.

Entre os medicamentos que aparecem com frequência em casos 

de intoxicação estão os usados no tratamento da dor 

(principalmente os analgésicos opioides) e da insônia. Em vários 

casos também há mistura destes medicamentos e ingestão de 

bebidas alcoólicas. 

Cerca de 38% dos casos de intoxicação por medicamentos ocorrem em 

crianças abaixo de 10 anos. 

Este dado é alarmante e indica que as crianças encontram 

medicamentos ao seu alcance dentro de casa ou que os pais 

administram os produtos de forma errada.

Informe-se com o farmacêutico quanto às doses e o 

modo de administrar; 

Leia a bula;

Não estimule as crianças dizendo que o medicamento é bom, 

doce ou faz crescer;

Remédios

Armazene os medicamentos de preferência em armários que 

possam ser trancados;

Não misture medicamentos diferentes na mesma embalagem;

Observe cuidadosamente o rótulo do medicamento antes de 

administrar;

Não dê medicamentos no escuro.

Não induza a pessoa a vomitar;

Não dê água, leite ou qualquer 

outro líquido ou alimento;

Procure rapidamente uma 

unidade de pronto atendimento 

levando a embalagem do 

medicamento;

Entre em contato com o Disque 

Intoxicação: 0800-722-6001.


