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RESUMO

Introdução: As intoxicações tratam-se de um conjunto de sinais e sintomas
tóxicos  ou  apenas  bioquímicos  gerados  pela  interação  entre  a  substância
química e o organismo.  O estudo tem como propósito apresentar um estudo
bibliográfico em relação à intoxicação medicamentosa infantil. Metodologia: O
estudo é uma revisão de literatura elaborada nas bases de dados Scopus,
PubMed, SciELO e Science Direct. Foram incluídos trabalhos que abordavam
as causas, perfil  epidemiológico, fatores de risco em dissertações, artigos e
teses no período de 2009 a 2019.  Resultados e Discussão:  Observou-se  o
sexo masculino e a faixa etária entre zero e quatro anos entre os fatores mais
associados a intoxicação infantil, sendo o próprio domicílio um local propenso.
As  classes  de  medicamentos  mais  prevalentes  são  os
antipiréticos/analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais, medicamentos de
ação  nos  tratos  respiratório  e  gastrointestinal  e  por  último  os  antibióticos
sistêmicos. Conclusões: A intoxicação medicamentosa infantil é uma temática
importante na saúde pública e devem ser  adotadas práticas para mudança
dessa realidade que envolva a sociedade civil e a equipe multiprofissional.
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ABSTRACT

Introduction: Intoxications are a set  of  toxic  or  only  biochemical  signs and
symptoms generated by the interaction between the chemical substance and
the organism. The purpose of the study is to present a bibliographic study in
relation to drug intoxication in children. Methodology: The study is a literature
review prepared in the scopus, pubmed, scielo and science direct databases.
Works  that  addressed  the  causes,  epidemiological  profile,  risk  factors  in
dissertations, articles and theses in the period from 2009 to 2019 were included.
Results and Discussion: It was observed that the male gender and the age
group between zero and four years old than among the factors associated with
child poisoning. The home itself is a prone place and the most prevalent classes
of  drugs  are  antipyretics/analgesics,  non-steroidal  anti-inflammatory  drugs,
drugs that act on the respiratory and gastrointestinal tracts and finally systemic
antibiotics. Conclusions: Child drug intoxication is an important issue in public
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health  and practices to  change this  reality  that  involve  civil  society  and the
multidisciplinary team must be adopted.

Keywords - Toxicity; Drugs; Child; Epidemiology.
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INTRODUÇÃO

As intoxicações tratam-se de um conjunto de sinais e sintomas tóxicos
ou apenas bioquímicos gerados pela interação entre a substância química e o
organismo,  ou  seja,  uma  instabilidade  orgânica  ou  condição  patológica
ocasionadas da exposição a agentes químicos presentes no ambiente. Existem
medicamentos que apresentam inúmeras embalagens inadequadas, podendo
chamar  a  atenção  das  crianças  e  adolescentes  devido  ao  seu  conteúdo
colorido  e  estético  (MAIOR  et  al,  2017).  Ademais,  muitos  medicamentos
carecem de informações claras referentes à sua composição e esclarecimentos
sobre  as estratégias de prevenção e de tratamento em caso de acidentes.
Dessa maneira,  o  estudo tem como propósito  apresentar  um levantamento
bibliográfico sobre a intoxicação medicamentosa infantil.

METODOLOGIA

Esse trabalho trata-se de uma revisão de literatura elaborada nas bases
de dados Scopus, PubMed, SciELO e Science Direct. Na pesquisa de artigos
foram  utilizados  os  seguintes  descritores:  child,  drug,  intoxication.  Foram
incluídas pesquisas que abordavam as causas, perfil epidemiológico, fatores de
risco  e  as  principais  classes  de  medicamentos  envolvidos  na  intoxicação
infantil, no formato de dissertações, artigos e teses, no período de 2009 a 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A coleta e seleção nas bases de dados resultaram na inclusão de 72
artigos  na  íntegra,  sendo  selecionados,  segundo  critérios  de  inclusão  e
exclusão, 10 artigos com informações acerca de intoxicações medicamentosas
em  crianças.  Na  tabela  1  é  possível  observar  que  a  bibliografia  estudada
mostrou  que  o  sexo  masculino  e  a  faixa  etária  entre  zero  e  quatro  anos
representam a categoria de crianças mais associada à intoxicação infantil (DA
SILVA et al., 2020; TAVARES et al., 2013).

 Esse  fato  pode  ser  justificado,  principalmente,  pela  curiosidade
desenvolvida  nessa  etapa  de  desenvolvimento  infantil,  além  disso,  muitos
medicamentos  da  linha  pediátrica  possuem  embalagens  coloridas  e  com
aromas, que estimulam os sentidos da criança. Tavares et al (2013) e Silva et
al (2018) ao estudarem os fatores associados à intoxicação infantil perceberam
que o próprio domicílio é um local bastante propenso, e que a presença de
adultos não é suficiente para impedir que a intoxicação ocorra. 

Dentre as razões para a intoxicação é possível constatar o fácil acesso
aos  medicamentos  (local  de  armazenamento  e  facilidade  com  que  as
embalagens são abertas)  e  a exposição à via  oral.  Em virtude disso,  é  de
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fundamental importância que os pais e cuidadores recebam orientações quanto
ao armazenamento adequado de medicamentos. 

De acordo com Maior et al. (2017), Domingos et al. (2014) e Woo et al.
(2013), as mães são as responsáveis principais e indutoras da automedicação,
seguidas dos funcionários de farmácia e de  fármacos não especificados, de
medicamentos  antiepilépticos,  sedativo-hipnóticos  e  antiparkinsonianos,  de
medicamentos  de  ação  nos  tratos  respiratório  e  gastrointestinal  e  de
antibióticos sistêmicos. Esses dados apontam para a importância da orientação
farmacêutica, pois mesmo com a prescrição médica, é preciso ter cuidado com
as  diferenças  nas  dosagens  que  podem  gerar  complicações,  em  especial
quando a medida é feita com base em uma colher de sopa, de sobremesa ou
de café. 

Esses  mesmos  autores  relatam  que  a  ausência  dos  medicamentos
causadores de intoxicação nos prontuários é caracterizada como uma perda de
informações e que isso pode dificultar a implantação de estratégias de controle
e  reversão  de  casos.  A  presença  do  agente  causador  da  intoxicação  no
prontuário possibilita que os  pediatras realizem recomendações sobre limites
de  dosagem,  mecanismos  de  ação  tóxica,  evolução  do  quadro  clínico,
procedimentos diagnósticos e opções de tratamento para as crianças.  

Em relação ao ambiente hospitalar, eventos de intoxicação também são
bastante  prevalentes,  principalmente  quando  a  rede  de  saúde  carece  de
farmacêuticos nas equipes multiprofissionais, fato que evidencia a importância
do profissional farmacêutico, detentor de conhecimento sobre medicamentos,
dentro do ambiente hospitalar. Li et al. (2014), Birarra et al. (2017) e Rashed et
al. (2014) avaliam a polifarmácia e problemas de dosagem como decisivos no
processo de intoxicação, que dependendo do caso, pode evoluir para a morte
do paciente pediátrico, sendo grande parte desses casos evitáveis. 

Diante disso, é notória a necessidade de que profissionais de saúde se
engajem  na  luta  pela  criação  de  programas  específicos  de  prevenção  de
acidentes  em crianças.  Ademais,  é  necessária  também a divulgação dessa
morbidade infantil para que as famílias percebam os fatores de risco, inclusive
para o óbito, que circundam o uso indiscriminado de medicamentos, além de
intensificação dos métodos preventivos contra a intoxicação medicamentosa na
infância,  que  perpassa  pela  educação  em  saúde  dos  profissionais  e  da
população.

Autoria Resultados Obtidos

DA  SILVA
et al., 2020

De  acordo  com  o  SINITOX,  no  Brasil  a  maioria  de  mortes  por
intoxicações medicamentosas são de crianças de 1-4 anos.

MAIOR  et
al., 2017

As classes terapêuticas mais envolvidas nas internações de crianças
menores  de  cinco  anos  por  intoxicações  medicamentosas  foram
fármacos não especificados  (responsáveis  pela  maioria  dos casos),
antiepilépticos, sedativo-hipnóticos e antiparkinsonianos.

TAVARES
et al., 2013

Crianças do sexo masculino e com faixa etária entre 0-4 anos são as
mais  expostas  à  intoxicação,  sendo  o  acesso  facilitado  pelo
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armazenamento do medicamento e pela via de exposição oral.

VIANA
NETO et al.,
2012

64,2% dos pacientes  eram do sexo  feminino.  A principal  causa  de
intoxicação verificada foi acidente individual.

DOMINGOS
et al., 2014

Os  medicamentos  foram  responsáveis  por  42,4%  das  internações.
66,7% das internações ocorreram na faixa etária de 1-4 anos. O sexo
masculino apresentou o maior número de internações.

RASHED  et
al., 2014

A incidência geral de problemas relacionados a medicamentos foi de
21,0%.  Os  problemas  de  dosagem  foram  os  relatados  com  mais
frequência  (42,7%),  seguidos  pelos  problemas  de  escolha  de
medicamentos (23,2%) e reações adversas (13,4), sendo 81,7% dos
problemas relacionados a medicamentos evitáveis.

BIRARRA
et al., 2017

Os  problemas  relacionados  a  drogas  identificados  com  mais
frequência  foram  problemas  de  dosagem  (42%),  seguidos  por
interações  medicamentosas  (38,67%)  e  reação  adversa  a
medicamentos (8,49%).

WOO  et al.,
2013

Acima  de  50%  dos  casos  de  intoxicação  por  medicamentos  foi
desenvolvida em crianças com menos de 6 anos de idade, e 90% da
exposição  tóxica  ocorreu  em  casa.  Os  responsáveis  foram
analgésicos,  preparações tópicas,  produtos para tosse e resfriado e
vitaminas.

LI  et  al.,
2014

Pacientes do sexo masculino foram os mais afetados.  A proporção de
crianças que sofreram um caso grave foi  de 2,16% e a de mortes
relacionadas a drogas foi de 0,34%.

SILVA  et
al., 2018

Grande  parte  das  intoxicações  ocorre  nas  residências  devido  ao
armazenamento incorreto que facilita o acesso. A apresentação dos
medicamentos pode ser atrativa às crianças devido ao seu design e
coloração.

CONCLUSÕES

A  intoxicação  medicamentosa  infantil  causa  grande  impacto  nos
sistemas de saúde de inúmeros países do mundo e diante disso, devem ser
adotadas medidas para  reduzir  a  quantidade de casos,  envolvendo tanto a
sociedade civil como a equipe multiprofissional.
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