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RESUMO 

Introdução: O uso de medicamentos de forma abusiva pode ocasionar intoxicação 
medicamentosa (ALVES; ALVES; PARTATA, 2010). O trabalho possui como 
objetivo analisar o perfil epidemiológico dos eventos de intoxicações 
medicamentosas em idosos notificados entre 2007 e 2017, no Brasil. Metodologia: 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com abordagem quantitativa. Os 
dados foram provenientes do Sistema de Informação de Doenças e Agravos de 
Notificação (SINAN), a população de estudo foram os casos de notificados entre 
2007-2017 e amostra, indivíduos com idade igual ou maior a 60 anos. As variáveis 
utilizadas: gênero, escolaridade, ano, região e circunstancia de notificação. 
Resultados e Discussão: Foram registrados 11.773 casos em idosos. Evidencia-se 
uma tendência ascendente de notificações, havendo predominância na região 
Sudeste (52,2%), em pessoas do sexo feminino (67,6%), que cursaram ensino 
fundamental incompleto (26,8%). Tentativa de suicídio foi a circunstância que 
apresentou maior incidência (36,6%). Conclusões: As intoxicações 
medicamentosas são problemas de saúde publica. A análise de dados de 
intoxicação constitui fonte para medidas profiláticas e de controle.  

Palavras-chave – Toxicidade; medicamentos; automedicação. 
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ABSTRACT 

Introduction: The use of drugs abusively can lead to drug intoxication (ALVES; 
ALVES; PARTATA, 2010). The objective of this study is to analyze the 
epidemiological profile of drug intoxication events in the elderly reported between 
2007 and 2017. Methodology: This is a descriptive epidemiological study with a 
quantitative approach. The data came from the Information System of Diseases and 
Notification Diseases (SINAN), study population were the cases reported between 
2007-2017 and sample, individuals aged 60 or older. The variables used: gender, 
schooling, year, region and circumstance of notification. Results and Discussion: 
There were 11.773 cases in the elderly. There was an upward trend in notifications, 
with predominance in the Southeast region (52.2%), in female students (67.6%), who 
attended incomplete primary education (26.8%). Attempted suicide was the 
circumstance that presented the highest incidence (36.6%). Conclusions: Drug 
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intoxications are public health problems. The analysis of intoxication data constitutes 
a source for prophylactic and control measures. 

 

Keywords - Toxicity; medicines; self-medication. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população é considerado um fenômeno um mundial. Em razão 
da prevalência de múltiplas doenças em idosos, eles constituem o grupo etário mais 
exposto à polifarmacoterapia (SANTOS; CUNHA, 2017).  

O uso de medicamentos nessa faixa etária torna-se alvo de preocupação, uma vez 
que, se utilizados de forma abusiva, podem ocasionar quadros de intoxicação 
medicamentosa. O conhecimento do padrão de utilização de medicamentos pela 
população idosa é de fundamental importância para o uso racional de fármacos 
(ALVES; ALVES; PARTATA, 2010). 

Diante do exposto, o presente trabalho possui como objetivo analisar o perfil 
epidemiológico dos eventos de intoxicações medicamentosas em idosos notificados 
no Brasil entre os anos de 2007 e 2017. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo epidemiológico de natureza descritiva com abordagem 
quantitativa. Os dados utilizados foram provenientes da plataforma eletrônica 
Sistema de Informação de Doenças e Agravos de Notificação (SINAN), 
disponibilizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS/MINISTÉRIO DA SAÚDE). A população da pesquisa é formada por 
notificações de intoxicações medicamentosas registradas entre 2007 e 2017, 
utilizando como amostra, os registros referentes aos casos ocorridos em indivíduos 
com idade igual ou superior a 60 anos. 

Foram levantadas variáveis sociodemográficas e epidemiológicas como grau de 
escolaridade, sexo, circunstâncias em que os eventos ocorreram, região e ano de 
notificação. A coleta e análise dos dados foram realizadas em Julho de 2019. As 
tabelas foram construídas através do software Microsoft Excel 2010 considerando 
casos absolutos de intoxicações notificados. Não houve a necessidade de sujeitar o 
estudo ao Comitê de Ética em pesquisa com Seres Humanos, segundo indica a 
Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Brasil, entre 2007 e 2017, foram registrados pelo Sistema de Informação de 
Doenças e Agravos de Notificação (SINAN) 11.773 casos de intoxicações 
medicamentosas em indivíduos com faixa etária igual ou superior a 60 anos de 
idade, demonstrados no Gráfico 1. 
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Gráfico 1- Distribuição dos casos de intoxicações medicamentosas em idosos 
segundo período de notificação. Brasil, 2007 a 2017 

   
Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN NET 
(2019)  

Evidencia-se no Gráfico 1 tendência ascendente nos registros de intoxicações. A 
ocorrência pode ser explicada pela disseminação da prática de automedicação, 
refletida pelo aumento do número de drogarias, constatado por dados do Cadastro 
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES). Pamplona e 
colaboradores (2017) associaram a tendência ao uso de estratégias de marketing 
das indústrias farmacêuticas e aumento do consumo de medicamentos com o 
avanço da idade. 

Na Tabela 1 os eventos toxicológicos registrados no período em questão 
apresentam-se distribuídos segundo região de federação na qual foi registrada a 
notificação, sexo e grau de escolaridade.  

Tabela 1- Casos de intoxicações medicamentosas em idosos distribuídos segundo 
variáveis sociodemográficas. Brasil, 2007 a 2017 
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Tabela 1- Casos de intoxicações medicamentosas em idosos distribuídos segundo 
variáveis sociodemográficas. Brasil, 2007 a 2017 
...Continuação 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN NET 
(2019)  

A predominância de intoxicações medicamentosas no sexo feminino (67,6%) 
apresentadas pela Tabela 1, apresenta consonância com estudos de Santos e Boing 
(2018), que associam o achado ao fato de mulheres utilizarem mais medicamentos, 
sendo mais propensas a intoxicações. Em relação à alta incidência de casos na 
região Sudeste, pode ser explicado ao observar que dos 33 Centros de Informação e 
Assistência Toxicológica (CIATs), 14 localizam-se na região, refletindo em facilidade 
para notificação dos eventos. A região Norte apresenta 2 CIATs, refletindo nos 
poucos casos notificados.  

Quanto aos altos índices de intoxicações registrados entre indivíduos de baixa 
escolaridade (Tabela 1), Secoli e colaboradores (2018), justificaram pela falta de 
conhecimento dos riscos associados a medicamentos, menor acesso aos serviços 
de saúde e facilidade de aquisição de medicamentos sem prescrição. Ademais, as 
notificações de escolaridade preenchidas como “ignorado/branco” (54%), foram 
relacionadas a questões culturais/religiosas. 

Em relação às circunstâncias nas quais ocorreram intoxicações medicamentosas, 
expostas pela Tabela 2, evidencia-se que a maioria dos casos se caracteriza como 
tentativa de suicídio (36,6%).  

Tabela 2- Distribuição dos casos de intoxicações medicamentosas em idosos 
notificadas por circunstâncias de uso no período de 2007-2017 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN NET 
(2019) 
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A Tabela 2 mostra que a maioria dos eventos decorreu de tentativas de suicídios. 
Resultados que se assemelham aos estudos de Pamplona e colaboradores (2017), 
que explicam os achados pela utilização de medicamentos para distúrbios psíquicos 
e do envelhecimento. Ademais, as denominações “uso terapêutico” e “uso habitual” 
podem ser inclusas em “automedicação”, e o alto número de notificações da 
categoria são associados a dificuldades de acesso aos serviços de saúde. 

As medidas educativas são fundamentais para o uso racional de medicamentos, 
entretanto, devem ser acompanhadas de maior rigor na venda e disponibilização 
desses para consumo. Nesse contexto, os Centros de Assistência Toxicológica são 
sentinelas passíveis de atuação da vigilância sanitária para adoção de medidas 
preventivas de eventos toxicológicos (GANDOLFI; ANDRADE, 2006). 

CONCLUSÕES 

As intoxicações medicamentosas constituem problema de saúde publica. Nos casos 
notificados entre 2007 e 2017 é possível evidenciar que os eventos apresentaram 
perfil de predominância na região Sudeste, em indivíduos de baixa escolaridade e do 
sexo feminino, e em sua maioria decorrente de tentativa de suicídio.   A análise das 
ocorrências das intoxicações medicamentosas constitui fonte importante de dados 
que podem ser utilizados para adoção de medidas profiláticas e de controle dos 
eventos.  
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