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LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DAS 
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS NO ESTADO 

DE MINAS GERAIS    
_____________________________________ 
RESUMO 

A capacidade do agente tóxico de induzir efeitos nocivos no 
organismo é dependente da concentração, via de administração, 
propriedades físico-químicas, tempo e frequência de exposição. 
A portaria Nº 204 de 18/02/2016 estabelece que as intoxicações 
exógenas devem ser notificadas e registradas no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Por isso, o 
objetivo do presente trabalho é realizar um levantamento 
epidemiológico das intoxicações exógenas ocorridas em Minas 
Gerais de 2010 a 2014. Os dados sobre intoxicações exógenas 
foram obtidos do TABNET/DATASUS, através da seleção das 
notificações registradas no SINAN de 2010 a 2014. Nossos 
resultados demonstraram aumento de casos de intoxicação 
exógena de 2010 a 2014, sendo que a maior variação ocorreu 
entre 2010 e 2011 registrando um aumento de 32% de casos. 
Em todos os anos a ingestão de medicamentos foi responsável 
pela maioria dos casos de intoxicação. Portanto, há necessidade 
de programas de prevenção para diminuição das intoxicações 
exógenas.  

Palavras-chave: Intoxicações exógenas; Saúde; Minas 
Gerais; SINAN 

_____________________________________ 
ABSTRACT 

The ability of the toxic agent to induce harmful effects in the body 
is dependent on the concentration, route of administration, 
physicochemical properties, time and frequency of exposure. 
Ordinance No. 204 dated 18/05/2016 establishes that exogenous 
intoxications must be notified and recorded in the Notification of 
Injury Information System (SINAN). Therefore, the objective of 
the present study is to carry out an epidemiological survey of the 
exogenous poisonings that occurred in Minas Gerais from 2010 
to 2014. Data on exogenous intoxications were obtained from 
TABNET/DATASUS, selecting the notifications registered at 
SINAN from 2010 to 2014. Our results showed an increase in 
cases of exogenous intoxication from 2010 to 2014, with the 
highest variation occurring from 2010 to 2011, registering a 32% 
increase in cases. In every year, the intake of medication was 
responsible for most cases of intoxication. Therefore, there is a 
need for prevention programs to reduce exogenous poisoning. 
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1. INTRODUÇÃO 

As intoxicações são ocasionadas por 

substâncias endógenas e exógenas, as quais são 

capazes de alterar a fisiologia do organismo e 

proporcionar alterações bioquímicas (THORNE, 

2013).  Segunda a Organização Mundial de saúde 

(OMS) as intoxicações exógenas acometem cerca 

de 1,5 a 3% da população mundial. No entanto, 

estes números podem ser maiores devido a 

subnotificações de casos (WHO, 1990; 2002). No 

Brasil, cerca de 4.800.000 casos são notificados 

anualmente levando à óbito cerca de 0,1 a 0,4% 

dos indivíduos (ZAMBOLIM et al., 2008). A 

facilidade de acesso a substâncias tóxicas, a falta 

de controle e prevenção, aumentam a gravidade 

das intoxicações.  

 A portaria Nº 204 de 18/02/2016 

estabelece que as intoxicações exógenas (por 

substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases 

tóxicos e metais pesados) devem ser notificadas e 

registradas no Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN).  

O SINAN tem como objetivo coletar e 

processar dados sobre agravos em todo o território 

nacional, contribuindo para gestão e decisões 

referente à saúde nos municípios, estados e país, 

além de informar o perfil da morbidade e 

disponibilizar um banco de dados para consulta 

das notificações registradas (SVS SINAN, 2005).  
 

A concepção do SINAN foi norteada 

pela padronização de conceitos de 

definição de caso, pela transmissão de 

dados a partir da organização hierárquica 

das três esferas de governo, pelo acesso à 

base de dados necessários à análise 

epidemiológica e pela possibilidade de 

disseminação rápida dos dados gerados 

na rotina do Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica do Sistema 

Único de Saúde - SUS (LAGUARDIA et 

al., 2004).  

 

A implantação gradual do SINAN teve 

início em 1993, mas devido à falta de 

coordenação e monitoramento dos gestores em 

saúde, não ocorreu de forma homogênea, 

dificultando o agrupamento das informações 

(LAGUARDIA et al., 2004). 

 As intoxicações exógenas podem ocorrer 

por diversas substâncias químicas, estando muitas 

vezes relacionadas a acidentes domésticos 

envolvendo crianças (faixa etária mais comum). 

Além disso, as tentativas de suicídio por ingestão 

de medicamentos e as intoxicações ocupacionais 

pela exposição a agrotóxicos demonstram a 

necessidade de projetos que reúnam e analisem 

estes dados com o intuito de desenvolver 

programas de prevenção. Assim o objetivo deste 

trabalho é realizar um levantamento 

epidemiológico das intoxicações exógenas 

ocorridas em Minas Gerais de 2010 a 2014 por 

meio de dados obtidos no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN).   

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados sobre intoxicações exógenas 

foram obtidos do TABNET/DATASUS. Foram 

selecionadas as notificações registradas no 

SINAN de 2010 a 2014 e essas foram transferidas 

para planilhas do Microsoft Excel para análise 

posterior no próprio programa. Foram analisadas 

as categorias de idade, sexo, escolaridade, região e 

substância química responsável pela intoxicação 

exógena.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram notificados de 2010 a 2014, 

67.604 casos de intoxicação exógenas no 

estado de Minas Gerais registrados no 

SINAN. Houve um aumento de casos de 

intoxicação exógena de 2010 a 2014, sendo 

que a maior variação ocorreu entre 2010 e 

2011 registrando-se um aumento de 32% de 

casos. Em todos os anos a ingestão de 

medicamentos foi responsável pela maioria 

dos casos de intoxicação e estava relacionada 

à tentativa de suicídio.  Os casos de 

intoxicação por drogas estão relacionados ao 

abuso e o perfil modificou ao longo dos anos, 

sendo que em 2010 ocupava o 4º lugar e 2014 

subiu para o 2º lugar (Figura 1). 
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Figura 1: Agentes tóxicos responsáveis pelas intoxicações exógenas em Minas Gerais de 2010-2014. 

 

A faixa etária de 20 a 39 anos (Figura 2) apresentou maior número de intoxicações exógenas na 

maioria das áreas citadas, seguido da faixa etária de 49 a 59 anos e de 15 a 19 anos, enquanto as outras 

idades apresentaram um número bem menor de intoxicações. Indivíduos com grau de escolaridade de 5º 

ao 9º ano apresentaram maior número de casos de intoxicação exógena na maioria das áreas citadas e à 

medida que a escolaridade aumenta as intoxicações diminuem, demonstrando a influência da escolaridade 

em relação as intoxicações. Em relação à idade, Entre adolescentes de 15 a 19 anos as intoxicações 

variaram de 12% a 14%, enquanto na faixa etária de 10 a 14 anos as intoxicações variaram de 4% a 5% 

(Figura 2). 
 

 

Figura 2: Faixa etária das intoxicações exógenas ocorridas em Minas Gerais de 2010-2014. 
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A análise demonstrou que as intoxicações foram maiores em mulheres variando de 56% a 59% de 

2010-2014, enquanto a variação das intoxicações em homens foi de 41% a 44% (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3: Intoxicações exógenas ocorridas entre homens e mulheres em Minas Gerais de 2010-2014. 

 

As intoxicações por medicamentos e raticida é maior em mulheres, enquanto a intoxicação por 

drogas de abuso é maior entre os homens (Figura 4-6).  Em 2010, a ingestão por medicamentos foi 

responsável por 31% das intoxicações em mulheres e 13 % em homens (Figura 5). As drogas de abuso 

foram responsáveis por 5% das intoxicações em homens e 1% em mulheres no ano de 2010 (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4: Agentes tóxicos responsáveis pelas intoxicações exógenas no sexo feminino e masculino em Minas Gerais 

em 2010. 
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Em 2011, as intoxicações por medicamentos prevaleceram no sexo feminino (34%). Enquanto em 

homens os números foram idênticos a 2010 (13%).  As intoxicações por medicamentos no sexo feminino 

em 2011 foram de 34%, aumentando para 36% em 2012 (Figura 5). As drogas de abuso foram 

responsáveis pela intoxicação de 5% dos homens e 2% das mulheres (Figura 5). Houve aumento das 

intoxicações por drogas de abuso no sexo masculino (6%) em 2012.   

 

 
 

 
Figura 5: Agentes tóxicos responsáveis pelas intoxicações exógenas no sexo feminino e masculino em Minas Gerais 

em (A) 2011 e (B) 2012. 

 

Nos anos de 2013 e 2014 os resultados foram similares aos anos anteriores. As intoxicações por 

medicamentos foram maiores no sexo feminino (Figura 6). Enquanto as intoxicações por drogas de abuso 

A 
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foram maiores no sexo masculino (Figura 6). As intoxicações por raticida foram responsáveis por 3% dos 

casos, tanto no sexo masculino quanto no feminino em 2013, diminuindo os casos entre homens em 2014 

(2%) (Figura 6).  

A facilidade de acesso às substâncias tóxicas, a falta de controle e de meios de prevenção 

aumentam a gravidade dos casos de intoxicações. Nossos dados evidenciaram que a intoxicação 

medicamentosa foi responsável pela maioria dos casos registrados em todos os anos. Segundo Morais e 

colaboradores (2008), as intoxicações por medicamentos ocupam o primeiro lugar, sendo uma 

intoxicação tipicamente urbana com 81,6% dos casos registrados. Nossos resultados confirmaram o perfil 

urbano das intoxicações exógenas, as quais foram de 88,5% em 2014, 86,15% em 2013, 88,09% em 2012, 

87,62% em 2011 e 88,16% em 2010, o restante das intoxicações foram rurais e periurbanas. Em todos os 

anos a intoxicações por medicamentos foram prevalentes nas regiões urbanas apresentando uma média de 

89% de 2010-2014. Quanto as intoxicações por agrotóxicos, nossos resultados apontaram que a maioria 

das notificações foram realizadas na região urbana, fato que pode ser explicado pela falta de capacitação 

dos profissionais da saúde, contribuindo assim, para a subnotificação dos casos de intoxicação em todas 

as áreas como descrito por Matos (2013). As mudanças na legislação sobre o uso de agrotóxicos podem 

aumentar os casos de intoxicação devido ao potencial tóxico dos agentes que foram liberados pelo 

governo brasileiro (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018). 

 As maiores incidências dos casos são em pessoas do sexo feminino (65,4%), na faixa etária de 20 

a 29 anos (28,8%) e relativo à tentativa de suicídio corresponde a 46,4 % dos casos, similar aos resultados 

obtidos por Vieira e colaboradores (2015) em um estudo realizado no Mato Grosso, corroborando os 

resultados obtidos no presente estudo em Minas Gerais.  
 

 

A 
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Figura 6: Agentes tóxicos responsáveis pelas intoxicações exógenas no sexo feminino e masculino em Minas Gerais 

em (A) 2013 e (B) 2014. 

 

Os efeitos nocivos do agente tóxico no 

organismo são dependentes de diversos fatores 

que contribuem para o agravo do quadro clínico, 

sendo eles: via de administração, propriedades 

físico-químicas, tempo e frequência de exposição 

(LAURENCE et al., 2010; THORNE, 2013). Os 

grupos dos neuropsicofármacos, analgésicos e 

antialérgicos são os principais agentes tóxicos 

(MORAIS et al., 2008; Vieira et al., 2015), 

enquanto Magalhães e colaboradores (2013) 

apontam que a maioria das intoxicações ocorrem 

por benzodiazepínicos, seguido de 

anticonvulsivantes, neurolépticos e 

antidepressivos. Percebe-se a notoriedade da 

necessidade de sistemas de controle e prevenção 

no caso das intoxicações, já que constituem um 

problema de saúde pública. O uso indiscriminado 

de medicamentos, está comumente relacionado a 

automedicação, acidentes e as tentativas de 

suicídio (MORAIS et al, 2008).  Mesmo com os 

protocolos padronizado nos atendimentos, na 

região sudeste foram relatados 39 óbitos 

relacionados à intoxicação por medicamentos 

(FIOCRUZ SINITOX, 2009). De acordo com 

Santos e colabores (2015) as intoxicações 

medicamentosas estão relacionadas a problemas 

psiquiátricos e depressão. Uma revisão 

bibliográfica realizada por Justo e Calil (2006) 

demonstrou que os casos de depressão são 

maiores entre as mulheres, podendo ser uma das 

explicações para a prevalência das intoxicações no 

sexo feminino. Um estudo realizado por Veloso e 

colaboradores (2017) em um serviço de 

emergência na cidade de Teresina no Piauí  

constatou que a maioria das intoxicações 

exógenas estavam relacionadas ao suicídio, 

descrevendo tal comportamento como violência 

autoinfligida. As intoxicações exógenas também 

são recorrentes entre crianças e na grande maioria 

estão relacionadas a medicamentos, como 

demonstrado por Domingos e colaboradores 

(2016). Entre 2010-2014 a maioria das 

intoxicações em crianças ocorreram de maneira 

acidental devido ao armazenamento incorreto do 

agente tóxico, muitas embalagens permitem que 

as crianças tenham fácil acesso a substância como 

apontado por Bortoletto e Bochner (1999). Neste 

mesmo trabalho, os autores citam que o gosto de 

fruta, formato de bichinhos, medicamentos 

adocicados e coloridos acabam atraindo criança a 

ingerir a medicação ocasionando a intoxicação.   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise das ocorrências de intoxicações 

exógenas na população de Minas Gerais de 2010 a 

2014 relatadas ao SINAN, demonstrou-se que  

a maioria das notificações eram relacionadas a 

ingestão de medicamentos e eram mais 

prevalentes entre as mulheres. Estes dados 

B 
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evidenciam a necessidade da criação de 

programas de prevenção visando a diminuição das 

intoxicações exógenas, principalmente nas 

populações de maior risco. 
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