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O que é Intoxicação medicamentosa? 

 O medicamento tem como finalidade a cura ou tratamento de uma do-

ença, afim de melhorar a saúde do paciente. Intoxicação medicamentosa 

consiste em efeito danoso de um medicamento administrado em dose su-

perior à indicada. Por esse motivo, dependendo da dose, medicamentos 

podem gerar danos à saúde como também, levar à morte.  

 As intoxicações acontecem por razões diversas: acidentais, por 

exemplo, crianças que se atraem pelo gosto agradável dos xaropes; por 

erros de administração ou acidentes causados pela troca ou ‘confusão’ de 

frascos dos medicamentos; por automedicação; tentativa de aborto ou de 

homicídio; e até por erro de prescrição médica. 

Quem são os mais atingidos? 

 

 Os medicamentos ocupam o primeiro lugar 

(26%) nos acidentes resultantes da exposi-

ção a agentes tóxicos 

(SINITOX,2009)  

Crianças, idosos e animais domésticos estão mais expostos as intoxi-

cações acidentais. 

Crianças menores de 5 anos corres-

pondem a 20% dos casos de intoxi-

cação medicamentosas! 

(SINITOX,2009)  



Quais os Principais Medicamentos   

envolvidos? 

Como prevenir? 

  Evite guardar medicamentos em casa (“farmacinhas”). Os remédios 

são ingeridos por crianças que os encontram em local de fácil aces-

so, deixados pelo adulto; 

  Sempre leia o rótulo ou a bula antes de usar qualquer medicamento;  

  Não dê remédios no escuro para que não haja trocas perigosas; 

   Mantenha os medicamentos nas embalagens originais;  

  Não tome medicamentos com prazo de validade vencido; 

  Não guarde restos de medicamentos e ao descartar não os jogue di-

retamente no lixo doméstico, procure um posto de coleta. 

São as classes de medicamentos que mais intoxicam em nosso país:  

 
 

 Benzodiazepínicos 

 Antigripais 

 Antidepressivos 

 Anti-inflamatórios  

 



Como agir em casos de acidentes ? 

  Observar se junto à vítima existem produtos perigosos abertos ou fora 

do lugar; 

  Examinar a boca pra verificar se a vítima mastigou ou engoliu algum 

produto; 

 Se dirigir ao pronto socorro mais próximo e, se possível, levar o produ-

to junto com a vítima; 

  Ligar para os Centros Toxicológicos da sua região. 
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