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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA

RESULTADOS

Intoxicação medicamentosa consiste em uma variedade de sinais e sintomas produzidos quando um

medicamento é administrado em dose acima da terapêutica. Cada droga apresenta um quadro de sinais e

sintomas específico, incluindo sua toxicocinética. No Brasil, a incidência de intoxicação medicamentosa é

decorrente da frágil política de controle sob os medicamentos. O presente trabalho trata-se de uma análise

dos casos de intoxicação medicamentosa no Brasil no ano de 2016.

Identificar as áreas de maior incidência de casos de indivíduos acometidos pela intoxicação.

Realizou-se coleta dos dados disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológica

(SINITOX),vinculado a Fundação Oswaldo Cruz e o Ministério da Saúde. Foi analisado o ano de 2016, com as

seguintes variáveis: faixa etária e unidade federada.

Durante o período analisado foi registrado o total de 32.311 casos

de intoxicação medicamentosa no Brasil, sendo 57.97% das

unidades federadas da região Sudeste, 31.39% da região Sul,

7.61% da região Nordeste e 3.03% da região Centro-Oeste. Na

região Norte não houve registro de casos nas unidades federadas.

As faixas etárias mais acometidas são de 01a 04 anos (25.4%) e

20 a 29 anos (12.31%). O número total de óbitos registrados foi de

50 mortes. Das regiões com os maiores números de casos, as

unidades federadas com maior incidência está São Paulo com

34.58% dos casos da região Sudeste e Porto Alegre com 20.73%

dos casos da região Sul.

CONCLUSÕES

Conclui-se que a maior incidência de envenenamento medicamentoso ocorre nas regiões Sul e Sudeste.

Sendo assim, se faz necessário o aumento do monitoramento e assistência farmacêutica nesse locais e que

os profissionais de saúde, dando ênfase aos médicos e farmacêuticos, elaborem estratégias de

desenvolvimento que visem a redução do número de intoxicação medicamentosa, que ocorre em

consequência da automedicação populacional.
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