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•Objetivo Geral 

 

•Desenvolver a qualidade da assistência clínica e da 

informação toxicológica, com vistas à prevenção de agravos e 

à promoção da saúde da população 

  

•Objetivo Específico 

•Descrever o perfil dos casos de intoxicações admitidas no 

hospital Casa de caridade da cidade de Ouro Fino- M.G. no 

período de 2006 a junho/2010. 

• Demonstrar a importância da notificação e do registro dos 

casos de intoxicação; 

  

 

Diante dos dados apresentados concluiu-se que durante o ano de 2006 a 2010 foram 

atendidos 51 casos de intoxicação exógena na cidade de Ouro Fino/MG ,com alta 

prevalência do sexo masculino e faixa etária tratando-se  a maior parte de pessoas 

acima de 30 anos. Esses casos são frequentes como tentativa de suicídio ou até 

mesmo por causas acidentais. Apesar de constituir um problema de saúde pública e 

absorver grande parte dos investimentos financeiros destinados à saúde, esta 

situação é prevenível. Com a prevenção, podem-se alterar favoravelmente as 

estatísticas ora existentes e evitar a perda de tantas vidas em decorrência das 

intoxicações. 

 

•A intoxicação é um processo patológico causado por substâncias endógenas ou 

exógenas, caracterizado por desequilíbrio fisiológico. 

•As intoxicações constituem problema de saúde pública em todo o mundo, e as 

diferenças geográficas, sociais, econômicas e culturais determinam perfis diferentes 

entre os países com relação a intensidade de ocorrências . 

•A intoxicação pode ser um acidente ou uma tentativa deliberada de assassinato ou de 

suicídio. A presença comum de uma extensa variedade de medicamentos no Brasil 

favorece o surgimento de problemas relacionados a estes produtos, que representam 

um desafio à saúde pública tanto em países em desenvolvimento como em países 

desenvolvidos. A região do sul de minas têm na cultura do café, morango e batata uma 

de suas principais fonte de renda.Os agrotóxicos são muito utilizados nessas culturas e 

consistem em importante fator de intoxicação acidental nessa região. 

•O trabalho apresenta um levantamento dos casos de intoxicação atendidos no Hospital 

Casa de Caridade de Ouro Fino M.G. com objetivo de analisar o perfil de cada paciente 

e descrever as intoxicações ocorridas 
 

•Rev. Assoc. Med. Bras. vol.55 no.3 São Paulo  2009/ Intoxicações 
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•É um estudo quantitativo, descritivo, documental e de caráter retrospectivo, pois descreve as características de determinada população ou 

estabelece relações entre variáveis. A população foi composta por 51 atendimentos por intoxicação na cidade de Ouro Fino-M.G., durante os 

anos de 2006 à 2010. 

•Os dados foram coletados das fichas de atendimento hospitalar. Para obter o perfil dos casos de intoxicação, identificamos a faixa etária, 

naturalidade, sexo e agente tóxico. Os dados foram analisados através das convergências das variáveis coletadas e apresentadas em forma de 

gráficos. 
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A maioria dos casos ocorrem nas pessoas acima de 30 anos e do sexo masculino.E as intoxicações mais presentes são as exógenas e 

por medicamentos. 
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