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Introdução: Os medicamentos são substâncias que devem atuar em benefício da saúde do 

indivíduo, com papel de recuperar a saúde; diminuir riscos de doenças crônicas; aliviar 

sintomas; auxiliar no diagnóstico e prevenir doenças, porém, seu uso inadequado e/ou não 

racional produz sérias consequências na saúde dos indivíduos (1). O uso racional de 

medicamentos ocorre quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua 

condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período 

adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade (2). Ademais o uso irracional 

de medicamentos alimenta desperdício de recursos, gera profundas desigualdades de acesso e 

pode modificar de forma negativa a qualidade de vida de pessoas (3). Entende-se por 

intoxicação exógena o conjunto de efeitos nocivos representados por manifestações clínicas 

ou laboratoriais que revelam o desequilíbrio orgânico produzido pela interação de um ou mais 

agentes tóxicos com o sistema biológico (1). No Brasil as intoxicações por medicamento 

representam os principais casos das intoxicações exógenas (1), sendo escassas ou 

desatualizados estudos sobre essa categoria de intoxicação no estado do Pará, desta feita, 

torna-se relevante conhecer sua casuística no respectivo estado. Objetivos: Descrever o perfil 

clínico-epidemiológico e sociodemográfico das intoxicações exógenas por medicamentos no 

estado do Pará. Métodos: Realizou-se estudo retrospectivo descritivo quantitativo das 

intoxicações confirmadas por medicamento, pertencente ao banco de dados do Sistema de 

Informação de Agravo de Notificação – SINAN da Secretaria de Estado de Saúde Pública – 

SESPA, por município de residência de notificação, no estado do Pará, no período de 2007 a 

2017, sendo os dados tabulados pelo software TabWin do Ministério da Saúde, Epi Info 

versão 7.2.3.1 (Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Atlanta, Estados Unidos) e 

analisados em planilha do Microsoft Office Excel com posterior análise estatística descritiva 

simples. Resultados e Discussão: Observou-se ocorrência de 381 notificações por 

medicamentos, confirmadas, as quais abrangeram 29,17% dos municípios, principalmente 

Marabá (34,65%), Belém (16,80%) e Santarém (7,35%). Em 2007 não foram encontradas 

notificações, sendo que a maior frequência ocorreu em 2013 (22,57%); com média mensal de 

15,92 intoxicações e destaque de ocorrências entre julho e dezembro (53,54%). Prevaleceram 

os casos na zona urbana (90,03%) e no sexo feminino (66,93%), das quais 6 (1,57%) estavam 

gestantes, sendo três no 1º trimestre, duas no 3º trimestre e uma em idade gestacional 

ignorada. As intoxicações envolveram principalmente adultos (49,61%), seguido de crianças 

(32,81%), adolescentes (14,17%) e idosos (3,41%). Das ocupações informadas os maiores 

registros foram: desempregado (6,56%), autônomo (6,30%) e empregado registrado com 

carteira assinada (5,25%), 58,79% encontravam-se ignorada/branco. Houve predomínio de 

intoxicações ocorridas no âmbito domiciliar e pela via digestiva, com 82,94% e 88,98% 

respectivamente. Sobre as circunstâncias avaliadas, prevaleceu a tentativa de suicídio 

(39,63%), seguido de acidental (29,66%), automedicação (10,50%) e uso habitual (6,04%), 

com frequentes atendimentos hospitalares (68,50%) seguido de hospitalização (47,77%) na 

maioria dos casos. Certamente isso ratifica que muitos pacientes utilizam medicamento de 

forma inadequada, aumentando os riscos de morte e onerando o sistema público de saúde (1). 

A exposição na maioria foi aguda-única (62,73%) e o tempo decorrido entre a exposição à 
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intoxicação e o atendimento foi de horas (66,40%). A principal classe farmacoterapêutica 

observada nas intoxicações foi representada por anticonvulsivantes, antiepiléticos, 

antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos e antimaníacos (37,53%), analgésicos e antipiréticos 

(4,99%) e desconhecidos (4,72%); comumente tendo o diagnóstico de confirmação dos casos 

por critério clínico (55,12%). Houve predomínio da evolução das intoxicações à cura sem 

sequelas (81,63%), seguido de cura com sequelas (2,36%) e óbito pela intoxicação 

medicamentosa (1,57%). Desses óbitos, 5 foram do sexo feminino (2 adolescentes, 2 adultas e 

1 idosa) e 1 idoso. As intoxicações em crianças usualmente são favorecidas pelo uso de 

medicamentos sem indicação clínica estabelecida para as crianças, configurando uso off label, 

as dificuldades com cálculo exato de dose e medidas de medicamentos, a prática da 

auto¬medicação assistida (pelos pais ou responsáveis) e a propaganda indiscriminada de 

medicamentos (4). Referências apontam que, apesar de praticamente metade dos casos de 

intoxicação ocorrer em crianças, os casos mais graves e os óbitos são mais rotineiros em 

adolescentes e adultos (5). Em idosos os medicamentos atuam de forma diferenciada, 

aumentando os riscos de intoxicação e de efeitos indesejados e as com problemas de visão e 

de memória, são frequentes as confusões com medicamentos, principalmente os que têm 

forma ou aspecto semelhante e embalagens parecidas (5). Conclusão/Considerações Finais: 

As intoxicações medicamentosas, no estado do Pará tem acometido mais o sexo feminino em 

diversas idades, frequência adultos que residem nos centros urbanos, sendo maior o acesso 

aos medicamentos com ações e efeitos tóxicos no sistema nervoso central e comumente 

utilizados para a tentativa de suicídio. Geralmente os intoxicados levam questão de horas, 

entre a intoxicação e o atendimento clínico, o que pode estar favorecendo os casos de cura 

sem sequela, além de ocorrer maior número de hospitalizações. Ressalta-se o predomínio de 

casos no município de Marabá em relação à capital, fator preocupante e indicador para 

desenvolvimento, planejamento e implementação de programas de saúde direcionados na 

prevenção e/ou controle das intoxicações para o município e demais prioritários. 

 

Descritores: Intoxicação medicamentosa, Base de dados, Epidemiologia descritiva. 

 

Referências: 
 

1 – Brasil. Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Prêmio Nacional de 

Incentivo à Promoção do Uso Racional de Medicamentos. Brasília: DF, 2011. 152 p. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/premio_medica/pdfs/livro_premio 

_DAF_2009.pdf. Acesso em: 07 nov 2019. 

2 – Mota DM, Silva MGC, Sudo EC, Ortún V. Uso racional de medicamentos: uma 

abordagem econômica para tomada de decisões. Rio de Janeiro; v. 13, p. 589-601, 2008. 

Suplemento. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex t&pid= 

S1413-81232008000700008. Acesso em: 07 nov 2019. 

3 – WHO. The Rational Use of Drugs. Report of the Conference of Experts (El Uso Racional 

de Medicamentos. Informe de la Conferencia de Expertos). Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud, 1985. 

4 – Maior MCLS, Osorio-de-Castro CGS, Andrade CLT. Internações por intoxicações 

medicamentosas em crianças menores de cinco anos no Brasil, 2003-2012. Brasília; v. 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

26, n. 4. p. 771-782, 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ress/ v26n4/2237-

9622-ress-26-04-00771. pdf. Acesso em: 07 nov 2019. 

5 – Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Cartilha para a 

promoção do uso racional de medicamentos. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 28 p. 

 


