
KIDS

FARMA     GAME



1. Ao ver um comprimido colorido em cima da pia do banheiro o que 
você faz com ele?

A. Coloca ele na boca e ca brincando com o comprimido? 
( ERRADO ) Volte uma casa

Ação futura: Caso você coloque o comprimido na boca, poderá se sentir 
mal. E se brincar com ele, irá se contaminar com as substâncias e poderá 
contaminar objetos.

B. Chama um adulto e avisa que tem um comprimido na mesa. 
(CERTO )

Ação futura : Você deve chamar um adulto, pois não se deve deixar um 
medicamento em qualquer lugar.



Ação futura: Eu vou e tomo o comprimido, pois o médico disse que era 
importante para eu melhorar e eu tenho que obedecer meus pais.

B. Vai encontrar sua mãe e toma o comprimido . ( CERTO ) 

Ação futura: Caso não tome, você irá piorar e o medicamento talvez não 
consiga mais te ajudar a car bom.

2.   Você foi ao médico com sua mãe, e ele lhe passou um comprimido para 
tomar todos os dias durante 3 dias às 14:00 horas da tarde, mas você 
está brincando e sua mãe o chama para tomar o comprimido. O que você 
faz?

A. Continua brincando . Se esconde para não tomar o comprimido e 
ignora sua mãe . ( ERRADO ) Volte 2 casas



B. Não sei, mas pergunto o que é ou sei sim, é uma bula e nela 
contém instruções do medicamento . ( CERTO )

Ação futura: É muito importante saber o que é uma bula, pois nela têm 
informações importantes, que todos deveriam saber ao utilizar um 
medicamento.

A. Não ( ERRADO ) Volte 3 casas

3. Sua mãe está com uma caixa de medicamento na mão, e dela cai 
um papel branco com algumas coisas escritas. Você pega o papel, 
você sabe para que serve aquele papel?

Ação futura: Isso a bula é um papel com várias informações sobre o 
medicamento, serve para tirar muitas dúvidas, como por exemplo o modo 
de usar, quantas vezes devo tomar no dia.E se você não entender o que 
está escrito nela, peça para seus pais ou para um prossional de saúde 
fazer a orientação para você.



Ação futura: Você só deve tomar quando um adulto oferecer. Lembrando 
sempre que existe doses e horários certos pais ou para um prossional de 
saúde fazer a orientação para você.

B. Ignora o frasco e vai brincar .( CERTO )

Ação futura: O medicamento não é um doce. E ele têm uma quantidade 
máxima que pode ser consumida, caso ultrapasse irá causar 
desconfortos.

A. Toma tudo, para nunca mais sentir coceira . Ou toma mais um 
pouco, pois é gostoso. ( ERRADO ) Volte 4 casas

4. Você toma um xarope com sabor de morango para melhorar sua 
coceira, e acha bem gostoso. O que você faz se esse xarope ca 
perto de você?



Ação futura: Você tem que avisar um adulto, para que não sinta mais a dor 
ou o incômodo.

B. Vou e tomo mais do comprimido já que não melhorou. Fico me 
sentindo mal e não falo nada aos meus pais ou um adulto. 
(ERRADO) Volte 4 casas

Ação futura: Parabéns, você certo, qualquer desconforto ou piora, deve 
ser comunicado para seu responsável poder te ajudar e resolver.

A. Chamo um adulto e aviso . ( CERTO )

5.  Ao tomar um remédio que sua mãe deu ou um adulto, você se sente 
pior do que estava antes. O que faz?



6. Você acha que deve jogar a caixa do remédio e o papel que vem 
dentro da caixa fora?

A. Sim . aquilo não serve para nada .( ERRADO ) Volte 1 casa

Ação futura: Caso ocorra uma situação e que se precise obter 
informações sobre o medicamento, a bula não vai estar lá para ajudar.

B. Não .( CERTO)

Ação futura: O papel que vem dentro da caixa se chama bula. A bula e 
caixa servem para dizer qual o nome do medicamento e para que ele é 
utilizado, jogar fora diculta a sua identicação.



7. Seu animal de estimação, está doente e você vê um remédio e 
acaba dando para seu bichinho, você acha que fez certo ?

A. Sim, pois ele vai melhorar. O remédio faz a gente car bem .( 
ERRADO ) Volte 3 casas

Ação futura: O medicamento é especíco para tratar uma doença, o 
mesmo comprimido não serve para todos os doenças. Isso vai fazer mal 
ao seu bichinho, fazendo ele sentir dor.

B. Não . ( CERTO )

Ação futura: Você ajudou o seu animal de estimação e com os cuidados
especícos ele irá melhorar.



8. Meu amigo estava doente e tomou um comprimido amarelo. Após 
tomar ele melhorou, você acha que deve tomar um comprimido 
amarelo que tem em sua casa quando estiver se sentindo mal, que 
nem seu amigo fez?

A. Sim ( ERRADO ) Volte 2 casas

Ação futura: Não, pois você não sabe qual era o medicamento que seu 
amigo tomou e nem o motivo que ele precisou tomar. Ao sentir alguma dor 
ou desconforto fale com seus pais ou responsável e peça para ir ao 
médico.

B. Não .( CERTO )

Ação futura: Isso você fez o certo já que não sabe o que tem, um 
medicamento ter a mesma cor não sinal que é o mesmo ou que todos os 
comprimidos amarelos são iguais por conta da cor.



9. Se você ver seu amigo ou irmão tomando um remédio e ele não tem 
o costume de tomar sempre. Você acha que deveria falar com os 
pais dele ou com quem está tomando conta dele?

A. Não, ele sabe o que faz. ( ERRADO ) Volte 4 casas

Ação futura: Seu irmão ou amigo, acabou passando mal por tomar um
medicamento sem precisar.

B. Sim. ( CERTO )

Ação futura: Sim, você deve informar, pois as vezes seu amiguinho ou 
irmão pode estar tomando sem precisar tomar. Você evitou uma situação 
que poderia causar um desconforto para quem iria tomar o medicamento.
iguais por conta da cor.



10. Você tem costume de tomar seu remédio com suco, leite, 
achocolatado ou outra bebida além de água?

Ação futura: Você fez o correto, o ideal é tomar com água, pois alguns 
medicamentos não se dão bem com outros tipos de líquidos.

A. Sim, tomo e ca mais fácil, pois o medicamento têm um gosto 
ruim. (ERRADO) Volte  1 casa

Ação futura: É importante você tomar o medicamento, apenas com água, 
pois você pode não car bom ao ingerir com outros líquidos ou alimentos.

B. Não, me ensinaram a tomar com água.


