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RESUMO

Introdução: O Brasil apresenta particularidades que tem proporcionado
o aumento do consumo de medicamentos nos últimos anos. Trata-se de
um país em desenvolvimento característico de população com
comorbidades de doenças crônicas não transmissíveis e infecciosas
prevalentes. Os medicamentos são agentes intoxicantes independente
das propriedades que o constitui, pois, podem causar problemas ao
organismo diante ao tempo de exposição e quantidade de dose
administrada. Objetivo: Discutir a incidência de intoxicação no uso de
medicamentos quanto as circunstâncias envolvidas. Metodologia:
 Concerne a um estudo epidemiológico descritivo com abordagem
quantitativa na perspectiva das intoxicações por medicamentos quanto as
suas circunstâncias em 2017, no Brasil, registrados no Sistema Nacional
de Informações Tóxicos-Farmacológicos – SINITOX. A incidência
apresentada foi obtida pelo número de casos novos/população em risco
x100%. Resultados: O SINITOX apresenta dezessete circunstâncias e
dezenove agentes intoxicantes. Em 2017 o número de intoxicação no uso
de medicamentos foi de 20637 (27,11%) casos de intoxicações sendo a
mais incidente entre os agentes relatados pelo sistema. Tentativas de
suicídio foi a circunstância mais incidente em 9983 (48,37%) dos casos, a
acessibilidade aos medicamentos, a sobredosagem de fármacos,
comportamentos suicidas psiquiátricos e fatores relacionados a história
individual são atribuídos a situação encontrada. Acidentes individuais foi a
segunda circunstancia observada em 5051 (24,48%) dos casos, as
farmácias caseiras colaboram para o desfecho, pois, o livre e demasiado
consumo de medicamentos, influenciado, às vezes, por propagandas que
sustentam hábitos de acúmulo dessas substâncias em casa. Conclusão:
Diante ao contexto apresentado, conclui-se que as tentativas de suicídio e
acidentes individuais foram as circunstâncias mais incidentes registradas
em 2017 no Brasil. A intoxicação por medicamento é um problema de
saúde pública e ações integradas entre gestores e profissionais de saúde
devem ser estabelecidas para o desenvolver de medidas educativas e
interdisciplinares para garantir o uso racional dos medicamentos perante
a sociedade.
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