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CUIDADOS  NA CUIDADOS  NA CUIDADOS  NA    

CRIANÇACRIANÇACRIANÇA   



Existem alguns cuidados que devem ser tomados quando for apli-

car a somatropina. Siga o passo a passo direitinho. A somatropina 

deve ser aplicada na barriga. Primeiro dobre a pele entre dois de-

dos, aplique a agulha na dobra da pele, e injete a somatropina em-

baixo da pele (via subcutânea). Mantenha a agulha embaixo da 

pele por pelo menos 6 segundos, para garantir que o remédio te-

nha sido todo aplicado. Se sair sangue depois que tirar a agulha, 

aperte o lugar sem colocar força durante alguns segundos. Tente 

aplicar as injeções em lugares diferentes para evitar que machu-

que muito a pele. 

Existem algumas situações que a somatropina não deve ser utili-

zada: em bebês com até 30 dias de vida porque no remédio tem 

um componente que pode causar problemas tóxicos e quando a 

criança tiver histórico de câncer e convulsão. 

 

SOMATROPINA 
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Cuidados para os efeitos ruins que a somatropina pode causar. 

Se a criança se queixar de dor no joelho, procure logo o seu mé-

dico. 

Alguns exames devem ser feitos periodicamente para controlar 

os efeitos ruins: exame para ver a quantidade de açúcar e gor-

dura no sangue e xixi; exames que controlam a função da tireoi-

de e de fosfato no sangue. 

A idade óssea da criança deve ser acompanhada anualmente 

pelo seu médico.  

SOMATROPINA 
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VASOPRESSINA  

Mãe, observar se a criança está fazendo xixi, caso ela não esteja 

ou ainda apresentar sonolência, dor de cabeça, confusão, ganho de 

peso avise imediatamente o médico. 

Observar: se aparecer na criança algum dos efeitos ruins como: dor 

no peito, febre, alergia, cólica abdominal, palidez, vontade de vomi-

tar, tremores ou lesões na pele, avise o médico. 

Se a criança estiver com náuseas e vômito ofereça comida em me-

nor quantidade, só que mais vezes ao dia.  

Alguns efeitos ruins como a pele pálida, cólicas abdominais e náu-

sea podem ser reduzidos pela ingestão de 1 ou 2 copos de água no 

momento da administração de vasopressina. 



ACETATO DE DESMOPRESSINA  

Se o seu médico passou a desmopressina para ser utilizada no na-
riz, observe que o seu filho deve ter mais do que seis anos de ida-
de.  

Cuidados quando for utilizar a desmopressina pela boca: Não inge-
rir líquidos 1 hora antes de tomar o comprimido e até a manhã se-

guinte, ou por pelo menos 8 horas após a administração. 

Se for usar a desmopressina pela veia no hospital, é importante que 
a enfermagem tenha em mãos como este remédio deve ser diluído 
para manter o efeito deste remédio. Diluição da desmopressina: di-
luir a concentração no máximo 0,5 mcg/mL, em soro fisiológico 
(recomendado: crianças menores que 10 Kg: 2 mL de diluente; cri-
ança maiores que 10 Kg e adultos: 50 mL de diluente; infusão entre 
15 a 30 minutos; se a desmopressina for dada antes da cirurgia). 
Administrar 30 minutos antes da cirurgia. 
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Mãe, se a criança apresentar alguns dos efeitos ruins como dor de 
cabeça, náusea (vontade de vomitar), dor na barriga, dificuldade 
de respirar e dor na vulva entre em contato imediatamente com o 
médico. Se a criança estiver com vontade de vomitar ofereça comi-
da em menor quantidade, só que mais vezes ao dia. 

Não tomar nada que tenha álcool inclusive remédios, xarope, floral, 

garrafada e homeopatia. 

Não pode ser utilizado se a criança tiver falta de sódio no organis-
mo. 

Evite usar o spray nasal se tiver algum problema no nariz. Assoar o 
nariz antes de utilizar o spray nasal. Se estiver usando o spray na-
sal descartar o frasco depois de 25 ou 50 doses, porque o seu efei-
to pode diminuir muito. 

ACETATO DE DESMOPRESSINA  
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CLORIDRATO DE OXIBUTININA  

Cuidado com a idade que a oxibutinina pode ser utilizada. A oxibu-

tinina só pode ser utilizada se a criança tiver mais do que 5 anos 

de idade. Se o comprimido for de liberação prolongada, só poderá 

ser utilizado em crianças acima de seis anos de idade. 

Mãe, alguns cuidados devem ser tomados quando for tomar a oxi-

butinina. A oxibutinina pode ser administrada com ou sem alimento. 

A comida aumenta o tempo de a oxibutinina ser absorvida, mas au-

menta seu efeito nas formulações de liberação imediata. A criança 

pode tomar até duas vezes ao dia (significa com um intervalo de 

12 horas). Se a oxibutina for apresentada na forma de comprimido 

de liberação prolongada deve ser tomado uma vez ao dia (24 em 

24 horas). Normalmente é um comprimido revestido (tem cobertura 

como se fosse um confete e não pode ser partido). Pode ser dado 

com ou sem comida. 

Cuidados com os efeitos ruins. Fique de olho! Alguns efeitos ruins 

como dor de cabeça, dificuldade em fazer xixi, inchaço no corpo, 

dificuldade de respirar e vontade de vomitar podem aparecer, e 

quando aparecer você deve comunicar o médico.  
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Não pode ser utilizado em crianças com glaucoma (pressão alta no 

olho). Se teu filho tiver glaucoma (pressão alta no olho), avise ao 

médico no momento da consulta.  Você pode tratar com um pedia-

tra e desta forma, outro médico não tem condições te saber o histó-

rico da criança sem a ajuda da mãe. Seja uma boa informante e de 

preferência já deixe tudo anotado na agenda da escola. Não tome 

nada que tenha álcool inclusive remédios, xarope, floral, garrafada, 

homeopatia e bebidas alcoólicas. 

A oxibutinina pode diminuir o sistema de alerta da criança, podendo 

trazer complicações até na escola por conta da sonolência. Pode 

causar febre se você utilizar em um local onde a temperatura é 

muito alta. A criança pode ficar com a boca muito seca.  A forma em 

comprimidos pode prender o intestino, portanto, ofereça comidas 

que soltam o intestino como mamão e chupar laranja engolindo o 

bagaço. 

CLORIDRATO DE OXIBUTININA  
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ACETATO DE FLUDROCORTISONA  

 Como devo administrar a fludrocortisona? 

Tomar com um copo grande cheio de água. Tome com alimentos pa-
ra evitar dor de estômago. 

Quando for tomar a fludrocortisona, evite tomar junto com alimentos 
que contenham cálcio (iogurte, leite). Dar intervalo de 2 horas entre 

o remédio e esses alimentos. 

Diminuir a quantidade de café ou bebidas com cafeína como Coca-
Cola, chá mate e preto. Converse com o seu médico para orientá-la 
no consumo de alimentos com vitamina A, B6, C, D, cálcio, zinco e 
fósforo. 

A fludrocortisona é um remédio que tem a duração longa. A criança 
só deve tomar a fludrocortiona (corticosteroide) pelo período da ma-
nhã, as 7 ou 8 h da manhã com comida para diminuir vontade de vo-
mitar. A administração matinal diminui os efeitos ruins provocados 
pelo corticoide (fludrocortisona), como por exemplo, a supressão da 
glândula adrenal e a falta de sono à noite (insônia). 
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Caso você se esqueça de dar a fludrocortisona pela manhã, es-
queça esta dose e só volte a tomar no outro dia no mesmo horá-
rio. Observe bem porque a fludrocortisona deve ser administrada 
de 24 em 24h. Faça uma tabela com os horários e dias que o seu 
filho tomou a fludrocortisona e leve na próxima consulta com o 
seu médico. 

Posso parar de tomar a fludrocortisona de uma vez? 

Não. A dose deve ser reduzida aos poucos, só faça isso com ori-
entação do seu médico. 

Quais são os efeitos ruins da fludrocortisona que eu devo ob-

servar no meu filho? 

Cuidado se você tiver diabetes porque o corticosteroide 
(fludrocortisona) aumenta o açúcar no sangue e deve ser utilizado 
com muito cuidado. 

Você não pode parar de tomar a fludrocortisona de uma vez. Deve 
ser feito um esquema chamado de desmame onde a dose é dimi-
nuída aos poucos. 

A criança que toma fludrocortisona fica com as defesas do corpo 
diminuídas e desta forma não pode tomar qualquer vacina. Con-

sulte o seu pediatra. 

 

ACETATO DE FLUDROCORTISONA  
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ACETATO DE FLUDROCORTISONA  

O sangue pode ficar mais fino. Avise seu dentista ou médico antes 
de fazer qualquer tratamento de dente ou qualquer procedimento que 

possa sangrar. 

Se você for tomar algum remédio antiácido leia na bula se ele con-
tém alumínio, cálcio, magnésio e outros. O importante é que a fludro-
cortisona tenha uma distância de 2 horas ou mais entre estes remé-

dios. Se você for tomar algum remédio para dor, utilize os anti-
inflamatórios da família dos analgésicos (dipirona e paracetamol) e 
não use os da família dos anti-inflamatórios (diclofenaco, ácido acetil 
salicílico, piroxicam e outros), pois eles aumentam o risco de sangrar 
e de problemas no rim. 

Se você está usando fludrocortisona, coma mais alimentos com po-
tássio (banana), cálcio, vitaminas A, B6, C e D e coma menos ali-
mentos que contenham sódio (sal). 

Cuidado se você tiver as seguintes doenças: diabetes, problema de 
fígado, problema de rins, aumento de pressão no olho, catarata, 
pressão alta, osteoporose, feridas no estômago, tuberculose 
(problema no pulmão). 

Comunique ao médico se estiver sentido tonturas, muita dor de cabe-
ça, inchaço nos pés ou nas pernas, ou se estiver engordando muito. 
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Atenção!!! A fludrocortisona pode interagir com outros medicamen-

tos, aumentando ou diminuindo o efeito de ambos. Verifique se o 
seu médico sabe que você também está usando outros medicamen-
tos. 

 

Cuidados na gravidez 

Recomenda-se não utilizar a fludrocortisona nos 3 primeiros meses 
da gravidez. O médico deverá indicar caso o benefício seja maior do 
que o risco. 

 

Cuidados na amamentação 

A fludrocortisona passa para o leite. Deve ser utilizada com cuidado 

e observar os efeitos ruins no bebê, como se o bebê está inchado, 

irritado, está com dificuldade para se movimentar e se a pele está 

muito vermelha. Procure seu pediatra se apresentar algum destes 

sintomas.  

ACETATO DE FLUDROCORTISONA  
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DEXAMETASONA 

Como devo administrar a dexametasona? 

Mãe, a dexametasona pode ser utilizada de diversas formas, isto é, 

na pele, no olho na forma de colírio, na veia e pela boca na forma 

de comprimido. 

A forma de usar é diferente. A dexametasona na veia só será utili-

zada no hospital ou na farmácia. A dexametasona age durante mui-

to tempo no organismo mesmo quando você passa na pele. Não 

utilize sem autorização do médico por mais de 3 dias. 

Quando a dexametasona for indicada para usar na pele, adminis-

trar sempre uma pequena quantidade. 

A dexametasona utilizada no olho está na forma de colírio e o fras-

co deve ser individual. Basta pingar uma única gota em cada olho. 

Coloque no frasco o dia que você abriu o colírio, porque depois de 

aberto ele só vale por 30 dias. Portanto cuidado! Não fique guar-

dando colírio na bolsa porque além da validade do frasco você de-

ve marcar a validade depois que abriu. 
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Se for tomar pela boca, este remédio vai ser absorvido no estôma-

go e alguns cuidados devem ser tomados. Esse remédio deve ser 

dado junto com a comida no mesmo horário do dia. A comida dimi-

nui a vontade de a criança vomitar. Evite tomar junto com alimen-

tos que contenham cálcio (iogurte, leite). Dar intervalo de 2 horas 

entre o remédio e esses alimentos. 

A dexametasona é sintetizada pelo nosso organismo e funciona 

como um reloginho. Devemos tomar, portanto no mesmo horário 

que o nosso organismo produz para ele não ficar confuso. 

Mãe, se o medicamento for para tomar pela boca (oral) ou pela 

veia (injetável), a administração matinal diminui os efeitos ruins 

provocados pelo corticoide (dexametasona), como por exemplo, a 

supressão da adrenal e a falta de sono à noite (insônia). Por isso, 

prefira dar o remédio às 7ou 8 horas da manhã. 

Posso parar de tomar a dexametasona de uma vez? 

Não. A dose deve ser reduzida aos poucos, só faça isso com ori-

entação do seu médico. 

DEXAMETASONA 
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DEXAMETASONA 

Quais são os efeitos ruins da dexametasona que eu devo ob-

servar no meu filho? 

A dexametasona pode aumentar o açúcar no sangue, retardar o 

crescimento na criança, pode causar fraqueza nos ossos. Veja se a 

criança está tomando a suplementação de cálcio e vitamina D de 

forma adequada e com acompanhamento do médico. O pediatra de-

ve acompanhar o crescimento das crianças que utilizam este remé-

dio.  

A criança que toma dexametasona fica com as defesas do corpo di-

minuídas e desta forma não pode tomar qualquer vacina. Consulte o 

seu pediatra. O sangue pode ficar mais fino. Avise seu dentista ou 

médico antes de fazer qualquer tratamento de dente ou qualquer 

tratamento que você possa sangrar. É importante que avise sobre a 

utilização de corticoide nos últimos 12 meses. 

 

Cuidados na gravidez  

A dexametasona pode ser utilizada durante a gravidez se tiver uma 

indicação do médico. A dexametasona passa para o bebê e um es-

quema de desmame para a criança deve ser realizado com cautela 

pelo médico. 
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Cuidados na amamentação 

Não se sabe se a dexametasona passa para o leite, por isso ela não 

é recomendada para mães que amamentam. Dependendo do caso, 

se for o melhor a ser feito, o médico poderá receitar esse remédio e 

passará as orientações. 

Outras informações 

Se você está usando a dexametasona, coma mais alimentos com po-

tássio (banana), cálcio, zinco, fósforo, vitaminas A, B6, C e D e coma 

menos alimentos que contenham sódio (sal). Se você for tomar algum 

remédio antiácido leia na bula se ele contém alumínio, cálcio, magné-

sio e outros. O importante é que a dexametasona tenha uma distância 

de 2 horas de remédio que contenham alumínio, cálcio e magnésio. 

Se você for tomar algum remédio para dor, utilize os anti-inflamatórios 

da família dos analgésicos (dipirona e paracetamol) e não os da famí-

lia dos anti-inflamatórios (diclofenaco, ácido acetil salicílico, piroxicam 

e outros), pois eles aumentam o risco de sangrar e de problemas no 

rim. A dexametasona diminui as defesas do organismo. Mantenha a 

sua carteira de vacinação em dia e consulte quais são as vacinas que 

você pode utilizar e quais são as vacinas que você não pode utilizar. 

 

DEXAMETASONA 
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FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 

Como devo administrar a prednisolona? 

Mãe, a prednisolona pode ser utilizada de diversas formas, isto é no 

olho na forma de colírio e pela boca na forma liquida que pode ou não 

ter açúcar. Olhe bem o rótulo. 

Administração da prednisolona no olho - colírio 

A data de validade da prednisolona na forma de colírio muda depois 

de aberta. O frasco depois de aberto dura apenas 30 dias e deve ser 

utilizado apenas por uma criança (não deve deixar outras pessoas 

usarem). Coloque a validade no frasco após a sua abertura. Portanto, 

cuidado! Não fique guardando colírio na bolsa porque além da valida-

de do frasco você deve marcar a validade depois que abriu. 

Se o seu colírio for líquido, mas estiver escrito suspensão, agite antes 

de usar e leia a bula para verificar se tem um bisulfito sódico porque 

pode causar alergia no olho. 

Administração da prednisolona pela boca (líquido em gotas ou xarope 

com açúcar) 

Leia na bula se o xarope tem álcool benzílico porque pode causar rea-

ções alérgicas graves com dificuldade para respirar. 
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Se for tomar pela boca este remédio vai ser absorvido no estômago 

e alguns cuidados devem ser tomados. 

Tome com alimentos para evitar dor de estômago.   

Quando for tomar a prednisolona, evite tomar junto com alimentos 

que contenham cálcio (iogurte, leite). Dar intervalo de 2 horas entre 

o remédio e esses alimentos que contêm cálcio.  

Diminuir a quantidade de café ou bebidas com cafeína como Coca-

Cola, chá mate e preto. Converse com o seu médico para orientá-la 

no consumo de alimentos com vitamina A, B6, C, D, cálcio, zinco e 

fósforo. 

A prednisolona é um remédio que tem a duração intermediária. A 

criança só deve tomar a prednisolona (corticosteroide) pelo período 

da manhã, as 7 ou 8 h da manhã com comida para diminuir vonta-

de de vomitar. A administração matinal diminui os efeitos ruins pro-

vocados pelo corticoide (prednisolona), como por exemplo, a su-

pressão da glândula adrenal e a falta de sono à noite (insônia). 

Caso você se esqueça de dar a prednisolona pela manhã, esqueça 

esta dose e só volte a tomar no outro dia no mesmo horário. Obser-

ve bem porque a prednisolona deve ser administrada de 24 em 

24h.  

FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 
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Faça uma tabela com os horários e dias que o seu filho tomou a 

prednisolona e leve na próxima consulta com o seu médico. 

Posso parar de tomar a prednisona de uma vez? 

Não. A dose deve ser reduzida aos poucos, só faça isso com orien-

tação do seu médico. 

Como devo guardar a prednisolona? 

Proteja a prednisolona da luz e do calor. 

Quais são os efeitos ruins da prednisona que eu devo observar 

no meu filho? 

Os efeitos ruins da prednisolona podem ocorrer em vários locais in-

cluindo açúcar no sangue, problemas no osso, no olho, no músculo 

e na pele. Olhe os cuidados com atenção! 

Cuidados com o açúcar no sangue e com os ossos: a prednisolona 

pode aumentar o açúcar no sangue, retardar o crescimento da crian-

ça e causar fraqueza nos ossos. Veja se a criança está tomando a 

suplementação de cálcio e vitamina D de forma adequada e com 

acompanhamento do médico. 
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Cuidado com as defesas do organismo: a prednisolona diminui as 

defesas do organismo. Mantenha a carteira de vacinação em dia e 

consulte quais são as vacinas que podem ser utilizadas e quais são 

as vacinas que você não deve utilizar. 

Cuidado no sangue: o sangue pode ficar mais fino. Avise seu den-

tista ou médico antes de fazer qualquer tratamento de dente ou 

qualquer tratamento que você possa sangrar. É importante que avi-

se sobre a utilização de corticoide nos últimos 12 meses. 

Cuidado no olho: a pressão do olho pode aumentar principalmente 

se for utilizar durante muito tempo. Consulte regularmente o médico 

do olho. 

Cuidados com o coração: se o seu filho for tomar prednisolona du-

rante muito tempo, consulte um médico do coração para verificar 

como está a pressão do sangue. 

Cuidados com outros remédios que o seu filho pode tomar junto 

com a prednisolona: se você for tomar algum remédio antiácido leia 

na bula se ele contém alumínio, cálcio, magnésio e outros. O impor-

tante é que a prednisolona tenha uma distância de 2 horas entre 

estes dois remédios.  

FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 
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Se você for tomar algum remédio para dor, utilize os anti-

inflamatórios da família dos analgésicos (dipirona e paracetamol) e 

não os da família dos anti-inflamatórios (diclofenaco, ácido acetil sa-

licílico, piroxicam e outros). Aumenta o risco de sangrar e problemas 

no rim. 

 

Outras orientações: 

Se você está usando prednisolona, coma mais alimentos com po-

tássio (banana), cálcio, zinco, fósforo, vitaminas A, B6, C e D e co-

ma menos alimentos que contenham sódio (sal). 

Evite beber álcool e bebidas que contenham cafeína (café, chá pre-

to, Coca-Cola). 

Evite contato com pessoas que estejam com catapora ou sarampo. 

Se isso ocorrer, procure um médico rapidamente. 

FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 
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PREDNISONA 

Não esmagar, dividir ou mastigar esse remédio, você deve engolir o 

comprimido inteiro. Tomar com um copo grande cheio de água. To-

me com alimentos para evitar dor de estômago.  Quando for tomar a 

prednisona, evite tomar junto com alimentos que contenham cálcio 

(iogurte, leite). Dar intervalo de 2 horas entre o remédio e esses ali-

mentos que contêm cálcio. A prednisona é um remédio que tem a 

duração intermediária.  

A criança só deve tomar a prednisona (corticosteroide) pelo período 

da manhã, as 7 ou 8 h da manhã com comida para diminuir vontade 

de vomitar. A administração matinal diminui os efeitos ruins provoca-

dos pelo corticoide (prednisona), como por exemplo, a supressão da 

glândula adrenal e a falta de sono à noite (insônia). 

Caso você se esqueça de dar a prednisona pela manhã, esqueça 

esta dose e só volte a tomar no outro dia no mesmo horário. Obser-

ve bem porque a prednisona deve ser administrada de 24 em 24h. 

Faça uma tabela com os horários e dias que o seu filho tomou a 

prednisona e leve na próxima consulta com o seu médico. 
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A prednisona é sintetizada pelo nosso organismo e funciona como 

um reloginho. Devemos tomar, portanto no mesmo horário que o 

nosso organismo produz para ele não ficar confuso. 

Não pare de dar o remédio para o seu filho por conta própria, siga 

sempre as orientações do seu médico quanto ao tempo de tratamen-

to e quantidade a ser dada ao seu filho, pois se você interromper por 

conta própria o seu filho poderá ter efeitos ruins como mal estar e 

aumento da pressão. A dose deve ser diminuída aos poucos.  

Mãe estimule sempre o seu filho a ter uma alimentação saudável, 

evite o excesso de carboidratos (pão, arroz), sal, e estimule a seu 

filho a comer mais frutas como, por exemplo, bananas, leite. 

Mãe se o seu filho faz o uso desse remédio evite o contato com ou-

tras crianças que tenha tomado vacina oral contra poliomielite 

(gotinha). 

Mãe se o seu filho usa esse remédio por muito tempo, estimule ele a 

praticar alguma atividade física e que beba bastante leite, iogurte 

(alimentos que contenha cálcio). 
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Mãe antes de começar vacinas contra a gripe, varíola ou outras va-

cinas converse com o seu médico, pois vacinas podem não funcio-

nar tão bem, ou elas pode fazer algum mal ao seu filho quando esti-

ver usando este remédio. 

Mãe se o seu filho faz uso desse remédio por muito tempo é bom 

que se acompanhe o peso, a pressão, e a quantidade de açúcar 

que ela tem no sangue (glicose/glicemia) e observar se a criança 

fica inchadinha.  

Mãe, se teu filho tiver diabetes, avise ao médico. Sempre avise ao 

médico todos os medicamentos que teu filho usa e todas as doen-

ças que ele tem. 

Mãe fique de olho e observe se teu filho está enxergando bem, pois 

este medicamento pode interferir na visão dele. 

Evite contato com pessoas que estão com catapora. 

O uso prolongado desse medicamento pode deixar você susceptí-

vel a ter infecções (você pega infecção mais fácil). Caso apresente 

febre, ou sinal de infecção procure seu médico.  
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Se você está usando prednisona, coma mais alimentos com potás-

sio (banana), cálcio, zinco, fósforo, vitaminas A, B6, C e D e coma 

menos alimentos que contenham sódio (sal). 

Evite beber álcool e bebidas que contenham cafeína (café, chá pre-

to, coca cola). 

Caso você use a prednisona por muito tempo, terá que fazer alguns 

exames para monitorar o teu organismo. Exames como: glicose 

(açúcar) no sangue, densidade óssea e crescimento e peso do be-

bê. 

Mãe, a administração matinal diminui os efeitos ruins provocados 

pelos corticoides (prednisona), como por exemplo, a supressão da 

glândula adrenal e a falta de sono à noite (insônia). Por isso, prefira 

dar o remédio as 7 ou 8 horas da manhã. 
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METIMAZOL 

Mãe, o metimazol pode ser tomado com ou sem alimento. Caso vo-

cê fique grávida avise logo o seu médico e interrompa o metimazol. 

Este remédio não pode ser utilizado enquanto você estiver amamen-

tando. Informe o seu médico quais os remédios seu filho(a) está 

usando. Fique atenta para alguns efeitos ruins que o metimazol po-

de causar. Se a criança tiver náuseas e vômito, ofereça comida em 

menor quantidade, só que mais vezes ao dia. Outros efeitos ruins 

podem ocorrer no sangue como a anemia, portanto procure colocar 

a comida ao seu favor, tomar suco como de laranja lima com couve 

para aumentar a quantidade de ferro no organismo. 

Algumas bebidas diminuem a quantidade de ferro no corpo e devem 

ser evitadas se o seu filho já tiver anemia como café, chá (mate, 

preto) e refrigerantes (principalmente Coca-Cola). O metimazol pode 

atacar o fígado. Observar se o olho da criança está amarelado, se o 

cocô está com a cor muito clara, se está com o xixi escuro, se tem 

dor nas juntas, náuseas, fraqueza, dor na barriga ou se a criança 

não tem vontade de comer, caso isso ocorra procure seu médico. Se 

a criança ficar amarela tomando metimazol avise o médico do seu 

filho. Esse medicamento não pode pegar luz. 



PROPILTIOURACILA 

Mãe, o propiltiouracila pode ser dado à criança com ou sem comida 

desde que você tome todos os dias no mesmo horário. Se você esti-

ver grávida, lembre-se que o propiltiouracila só pode ser utilizado 

até o terceiro mês de gravidez e que não pode ser utilizado enquan-

to estiver amamentado. Você dever ficar atenta a alguns efeitos 

ruins que o propiltuoracila pode causar incluindo náuseas e vômito. 

Para diminuir esta vontade de vomitar ofereça comida em menor 

quantidade, só que mais vezes ao dia. O propiltiouracila também po-

de causar anemia. Portanto, procure colocar a comida ao seu favor, 

tomar suco como de laranja lima com couve para aumentar a quanti-

dade de ferro (fígado, carnes, feijão, ovo, gema de ovo e hortaliças 

folhosas) no organismo. Algumas bebidas diminuem a quantidade 

de ferro no organismo da criança, como café, chá (mate, preto) e re-

frigerantes (principalmente Coca-Cola) e devem ser evitadas. Além 

disso, o propiltuoracila pode atacar o fígado. Observar se o olho da 

criança está amarelado, se cocô está com a cor muito clara, se está 

com o xixi escuro, se tem dor nas juntas, náuseas, fraqueza, dor na 

barriga ou se a criança não tem vontade de comer, caso isso ocorra 

procure seu médico.  



LEVOTIROXINA SÓDICA 

A mãe pode utilizar com segurança a levotiroxina durante a gravidez 

e amamentação. No tempo que o seu filho estiver tomando levotiro-

xina ele não pode comer comida que: tenha soja (leite de soja, óleo 

de soja, carne de soja, suplemento de soja); alto teor de fibras; fare-

lo de algodão e nozes. A levotiroxina deve ser tomada em jejum pela 

manhã antes de tomar o café da manhã. A comida diminui o efeito 

deste remédio e, portanto tome o remédio com um copo de água 

grande e espere pelo menos 30 minutos para se alimentar. Outros 

alimentos também podem diminuir o efeito da levotiroxina e devem 

ser utilizados com cuidado incluindo alto teor de fibras; farelo de al-

godão e nozes. 

Mãe você deve ficar atenta a qualquer alteração no seu filho incluin-

do raciocínio lento (ex: se estiver indo mal na escola), crescendo 

pouco, sonolenta e engordando, se a criança estiver irritada, tendo 

palpitação, ossos fracos, perda de peso com aumento de apetite. 

Não mude de marca da levotiroxina sem avisar antes o seu médico 

porque pode haver alteração na resposta deste remédio por mudan-

ça da marca. 



ORLISTATE 

O orlistate é um remédio utilizado para o tratamento da obesidade e 
pode ser utilizado em crianças se ela tiver mais do que 12 anos de 
idade. A mãe deve administrar o orlistate 30 minutos antes ou 30 mi-
nutos depois da refeição que tenham gordura como o almoço ou o 

jantar. 

Os efeitos ruins mais comuns do orlistate inclui cólica, diarreia, cocô 
com gordura e falta de vitaminas que se dissolvem na gordura 
(vitamina A, D, E e K). O orlistate pode causar alguns efeitos ruins, 
mas raros e neste caso a mãe deve procurar imediatamente o médi-

co (sangue na urina, urina escura e olhos amarelados). 

O médico pode prescrever o orlistate até 3 vezes ao dia. Caso você 
se esqueça de dar o orlistate perto das refeições esqueça aquela do-
se. 

Mãe, caso você esteja pensando em ficar grávida, interrompa imedi-
atamente seu tratamento com o orlistate porque o bebê pode nascer 
com problemas sérios. 
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Até o momento não se sabe quanto de orlistate passa para o leite. 

O ideal é que você mãe pare de tomar o orlistate quando estiver 

amamentado. Levando em consideração que se as vitaminas boas 

para o bebê (vitaminas que se dissolvem na gordura) não sofrerem 

a absorção adequada, seu leite pode não ter quantidade suficiente 

destas vitaminas e a criança pode ficar deficiente destes nutrientes.  

Pode ser utilizado pela criança desde que já haja o fechamento das 

epífises dos ossos (o crescimento é determinado pelo fechamento 

da epífese e deve ser avaliado pelo médico), o que ocorre normal-

mente aos 15 anos de idade no sexo feminino e aos 18 anos de 

idade no sexo masculino. 

O cabelo e as unhas podem ficar fracos. Portanto, esse medica-

mento deve ser utilizado por um curto período de tempo, com acom-

panhamento do médico e não deve substituir a dieta e os exercícios 

físicos. 

ORLISTATE 
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CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 

A sibutramina é um remédio utilizado para o tratamento de obesida-

de. Você não deve utilizar a sibutramina quando você estiver toman-

do remédios da família dos descongestionantes nasais (remédios 

para desentupir o nariz), remédio para depressão, dor de cabeça, 

broncodilatadores (remédios para tratar a asma) e outros remédios 

para emagrecer. Cuidado, criança não pode tomar sibutramina. 

Converse com o seu médico. Os principais efeitos ruins da sibutra-

mina incluem o coração batendo rápido e forte, dificuldade para dor-

mir, boca seca e intestino preso. Todos estes efeitos ruins podem 

ser observados no bebê quando a mãe toma a sibutramina para 

emagrecer e amamenta. Desta forma a mãe não pode tomar sibu-

tramina e amamentar. Além de todos estes efeitos, pelo fato da sibu-

tramina ser um remédio para emagrecer, o bebê também diminui a 

fome e pode afetar todo o desenvolvimento da criança. 
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A sibutramina pode ser utilizada em adolescentes desde que já ha-

ja o fechamento das epífeses dos ossos (o crescimento é determi-

nado pelo fechamento da epífese e deve ser avaliado pelo médi-

co), o que ocorre normalmente aos 15 anos de idade no sexo femi-

nino e aos 18 anos de idade no sexo masculino. 

Você deve tomar a sibutramina pela manhã porque causa dificulda-

de para dormir com comida para evitar náusea e vômito. 

A sibutramina deve ser utilizada por curto período de tempo, com 

acompanhamento médico, exercícios e dieta. 

CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 
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GOSSERRELINA  

Mãe, a sua filha não pode usar a gosserrelina se tiver mais que oito 

anos e o seu filho se tiver mais que nove anos. Em meninas a 

menstruação ou manchas podem ocorrer durante os primeiros dois 

meses de terapia, avisar o médico se o sangramento vaginal conti-

nuar após dois meses de uso do remédio. 

Podem ocorrer alguns efeitos ruins, principalmente em meninos, 

como o aumento do açúcar no sangue, portanto converse com o 

seu médico para fazer os exames de sangue e acompanhar este 

efeito ruim. Outros efeitos ruins podem ocorrer como desânimo, 

tristeza, náusea e vômito. Se a criança apresentar náusea e vômi-

to, oferecer comida várias vezes ao dia. 



LEUPRORRELINA 

Mãe, a sua filha não pode usar a leuprorrelina se tiver mais que oito 

anos e o seu filho se tiver mais que nove anos. Em meninas a 

menstruação ou manchas podem ocorrer durante os primeiros dois 

meses de terapia, avisar o médico se o sangramento vaginal conti-

nuar após dois meses de uso do remédio. 

Podem ocorrer alguns efeitos ruins, principalmente em meninos, co-

mo o aumento do açúcar no sangue, portanto converse com o seu 

médico para fazer os exames de sangue e acompanhar este efeito 

ruim. Outros efeitos ruins podem ocorrer como desânimo, tristeza, 

náusea e vomito. Se a criança apresentar náusea e vomito, oferecer 

comida várias vezes ao dia. 



TRIPTORRELINA 

Mãe, a triptorrelina não pode ser utilizada em algumas idades. Siga 

a seguinte orientação. Pode ser utilizada em meninas menores de 8 

anos e em meninos menores de 10 anos. O médico deve avaliar se 

a idade da criança está de acordo com a idade óssea do menino ou 

da menina. 

Pode ser que a criança sinta náusea e vômito. Neste caso ofereça 

comida em menor quantidade, só que mais vezes ao dia. Esse re-

médio pode causar anemia. Portanto, procure colocar a comida ao 

seu favor, tomar suco como de laranja lima com couve para aumen-

tar a quantidade de ferro no organismo. 

Alguns alimentos diminuem a quantidade de ferro no organismo da 

criança, como café, chá (mate, preto) e refrigerantes (principalmente 

Coca-Cola). Esse remédio pode aumentar o açúcar no sangue, evite 

dar doces, balas e refrigerantes.  



METILFENIDATO 

Mãe, o metilfenidato é indicado para crianças a partir dos 6 anos de 

idade, porém sabe-se que nessa fase da vida a criança não possui 

os neurotransmissores formados para que o remédio exerça seu 

efeito, pois os neurotransmissores noradrenalina e dopamina só es-

tão completamente formados aos 16 anos. Mãe, preste atenção, o 

diagnóstico de déficit de atenção deve ser feito a partir do momento 

que a criança apresentar os sintomas durante um período mínimo de 

seis meses e, além disso, deve apresentar em pelo menos três lo-

cais (escola, casa e local de lazer). 

Se o seu filho(a) tiver a indicação para o uso desse remédio, ele de-

ve ser tomado preferencialmente pela manhã, porque pode causar 

falta de sono se for dado a noite. Como metilfenidato pode causar 

náusea e vomito deve ser dado com comida. 

Durante o tratamento com metilfenidato é necessário ver como está 

o crescimento da criança, pois esse medicamento pode atrapalhar o 

crescimento, além disso, ele pode acelerar o coração, caso isso 

ocorra informe o médico.  Esse remédio pode provocar comporta-

mentos estranhos, caso a criança esteja chorando mais que o nor-

mal, muito agitada ou muito sonolenta informar ao seu médico. 




