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Resumo: O presente estudo teve como objetivo apresentar o 

perfil de mortalidade por intoxicação exógena na Cidade do 

Recife-Pernambuco, referente ao período de 2008 a 2009. 

Através de um banco de dados secundários do Instituto de 

Medicina Legal Antonio Persivo Cunha – PE, que contém 

resultados de laudos toxicológicos e características dos 

periciados, foi realizado um estudo descritivo. Foram detectados 

47 casos positivos de óbitos decorrentes de intoxicação. O sexo 

masculino (55,3%) prevaleceu sobre o feminino (44,7%). 

Quanto à idade, há um predomínio de intoxicação entre 

indivíduos adultos jovens (50,5%). Em relação à cor da pele, 

prevaleceu a cor parda (72,3%). Dos 47 casos, 24 (51,86%) 

tinham histórico de hospitalização. Quanto a período sazonal, os 

meses de maio e junho apresentaram a maior incidência dos 

casos de intoxicação exógena. O envenenamento foi decorrente, 

sobretudo, da ingestão do agente tóxico, cujo principal motivo 

foi o suicídio. Dessa forma, vale ressaltar a importância das 

políticas de promoção da saúde aos jovens, homens e pessoas 

com sofrimento mental, por serem, segundo o estudo, os grupos 

mais susceptíveis a esse tipo de agravo. 

Palavras-chave: Toxicologia; Toxicologia forense; Intoxicação 

por Organofosfatos; Suicídio; Causas externas; Vigilância 

Epidemiológica. 

 

Abstract- This study aimed to present the mortality profile by 

exogenous intoxication in Recife-Pernambuco City, covering the 

period from 2008 to 2009. Through a secondary database 

Medical Legal Institute Persivo Antonio Cunha - PE, which 

contains results toxicological reports and characteristics of 

periciados was a descriptive study. 47 positive cases arising 

from poisoning deaths were detected. The male (55.3%) 

prevailed over the female (44.7%). Regarding age, there is a 

predominance of intoxication among young adults (50.5%). 

With regard to skin color, prevailed mulatto (72.3%). Of the 47 

cases, 24 (51.86%) had hospitalization history. The seasonal 

period, the months of May and June had the highest incidence of 

exogenous intoxication. The poisoning was caused mainly by 

ingestion of the toxic agent, whose main reason was suicide. 

Thus, it is worth emphasizing the importance of health 

promotion policies for young people, women and people with 

mental suffering, being, according to the study, the groups most 

prone to this type of injury. 

Keywords: Toxicology; Forensic toxicology ; 

Organophosphates poisoning ; Suicide; external causes; 

Epidemiological surveillance. 
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INTRODUÇÃO 

A toxicologia objetiva a identificação e quantificação dos efeitos adversos 

associados com a exposição a determinados agentes químicos. Os termos 

“intoxicação exógena” e “envenenamento” não devem ser considerados 

sinônimos, pois embora toda substância possa causar intoxicação, no 

entanto, nem todas podem ser consideradas veneno
1,2

.  

Essas substâncias tóxicas atuam por ação física, química ou biológica, 

e são capazes de entrar em reação com os tecidos vivos e causar danos à 

vida ou a saúde
3
. No Brasil e no mundo diversos medicamentos e 

agrotóxicos tem sido intensamente consumidos, e os contextos produtivo e 

mercadológico nos quais estes estão inseridos aproximam os riscos de 

mortes por envenenamento à saúde e ao meio ambiente, relacionados à 

utilização dessas substâncias
4,5,6,7,8

. 

Numa avaliação jurídica, a intoxicação exógena pode decorrer de 

acidente, suicídio ou homicídio. Se configurado crime, o Código Penal 

Brasileiro o considera qualificado, aumentando à pena. 

No Brasil mais da metade das intoxicações decorrem de acidentes 

pessoais, sendo as crianças as principais vítimas. Quando extrapolado para 

os casos fatais, a causa jurídica mais frequente foi o suicídio, seguido de 

acidentes pessoais e abuso de drogas. O uso de agrotóxico foi à principal 

substância utilizada para a prática do suicídio, seguida de raticida e 

medicamentos. 

A taxa global de suicídios foi de 16 óbitos por 100 mil habitantes no 

ano 2000
9
. No Brasil, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM), esta taxa não é elevada (5 óbitos/100 mil habitantes, em 2008) 

quando comparada com a taxa mundial. Entretanto, foi observado um 

aumento de 29,5% no período de 1980 a 2006. Sendo a intoxicação 

exógena um dos três principais meios utilizados nos suicídios e nas 

tentativas, a intoxicação é provocada em aproximadamente 70% dos 

casos
10,11

. 

Estudos nacionais e internacionais demonstraram que as principais 

substâncias usadas nesses eventos são os agrotóxicos, estes variando entre 

60% a 90%, principalmente nos países em desenvolvimento, enquanto que 
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os medicamentos ficam entre 12% a 60% e mais frequentes nos países 

desenvolvidos
11,12,13

. 

Kapczinski et al.
14

 demonstram que 90% das tentativas de suicídio 

envolvem envenenamento e intoxicação. De forma semelhante, Botega
15

 

estima que em torno de 60% das tentativas no Brasil são por ingestão 

abusiva de medicamentos e 20% por venenos e agrotóxicos, sobrando o 

restante com cortes e perfurações. 

Os carbamatos são inseticidas quimicamente derivados do ácido 

carbâmico. Assim como os organofosforados, seu modo de ação se 

processa pela inibição da enzima colinesterase (ChE). Esses compostos 

vem sendo mundialmente utilizados na agricultura para o combate de 

insetos, ácaros e nematóides
16

. 

Entre os carbamatos comercialmente disponíveis no Brasil, o aldicarb 

é o ingrediente ativo que apresenta maior toxicidade aguda para mamíferos 

e pode ser facilmente encontrado em casas de material agrícola com 

diferentes formulações, para uso na agricultura. Esse produto tem sido 

identificado como um dos principais componentes do “chumbinho”, um 

rodenticida popularmente conhecido e clandestinamente comercializado no 

Brasil
17

. Além disso, em virtude de sua alta toxicidade para mamíferos, 

vários casos de intoxicação humana, incluindo óbitos, têm sido atribuídos 

ao chumbinho no Brasil
17

 e ao aldicarb em outros países
18

. Cabe ressaltar 

que, embora o aldicarb seja o principal componente do clandestino 

“chumbinho”, muitas vezes já se observou adulteração nessa formulação 

ilegal, com adição de diversas substâncias, além da associação com 

organofosforados e anticoagulantes, o que pode agravar o quadro de 

intoxicação e dificultar o tratamento médico no caso de ingestão
19

. 

Diante da relevância do tema para a Saúde Pública, e da necessidade 

de diminuir a morbimortalidade relativa a estas intoxicações, torna-se 

fundamental a realização de estudos que possam caracterizar os 

envenenamentos acidentais e/ou intencionais e suas vítimas com vistas à 

melhor direcionar os esforços para o seu controle.  

Dessa forma, a presente investigação objetivou analisar as 

características epidemiológicas dos óbitos por envenenamentos acidentais 

e/ou intencionais, com registro no Instituto de Medicina Legal de 

Pernambuco, ocorridos na Cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. 

MÉTODOS 

Para a execução desse trabalho, foi realizado um estudo epidemiológico 

transversal retrospectivo dos dados de intoxicação exógena, ocorridos nos 
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anos de 2008 e 2009. Foi utilizado como fonte de dados os laudos 

necroscópicos e toxicológicos do Instituto de Medicina Legal Antônio 

Persivo Cunha – PE (IMLAPC), localizado na Cidade do Recife-PE. 

Os laudos examinados foram preenchidos pelos peritos na ocasião da 

ocorrência e incluem dados como nome, endereço, idade e informações 

referentes a suspeita de intoxicação. Em função da possível existência de 

mistura na composição dos produtos potencialmente utilizados nos 

processos de intoxicação, o critério para a identificação da substância 

utilizada foi à detecção do ingrediente ativo que propiciou a intoxicação 

letal. 

A população estudada foi composta de 47 casos, de indivíduos de 

ambos os sexos, sem discriminação de idade, que deram entrada no IML-

PE, com suspeita de intoxicação exógena. Ressalta-se que os casos foram 

classificados como suspeitos em função das informações contidas no laudo 

médico, ou informações prestadas pelos familiares ou pelas testemunhas, 

que depõem aos peritos nos casos de intoxicação, mas a confirmação do 

agente tóxico (ingrediente ativo) só se processa após necropsia e 

identificação pelo método de cromatografia de camada delgada (CCD).  

O laboratório de toxicologia do IMLAPC realizou pesquisa de tóxicos 

metálicos, pela técnica de Reinsch, e a pesquisa de tóxicos orgânicos, 

utilizando a técnica de Stahl. 

Este estudo considerou os casos de intoxicação exógena aguda 

definida como efeito nocivo que é produzido quando uma substância tóxica 

é ingerida ou entra em contato com a pele, os olhos ou as mucosas. Os 

casos positivos para intoxicação exógena aguda ocorreram por ingestão de 

agrotóxicos foram confirmados a partir dos resultados das análises de 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) nas amostras biológicas 

(estômago e conteúdo estomacal) do periciado. 

Os dados foram registrados no Software SPSS 13.0 (Statistical 

Program for Social Science) e realizada exaustiva verificação de 

inconsistências mediante cruzamento e verificação de dados. Os quais 

foram descritos sob forma de distribuição de freqüências absolutas e 

relativas, para cada variável estudada. 

Para a verificação de freqüências entre as variáveis explanatórias e a 

variável resposta, foram empregados o teste Qui-quadrado e o teste exato 

de Fischer. Adotou-se como erro alfa um p<0,05. 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Universidade de 

Pernambuco e aprovada de acordo com o que foi estabelecido pela 
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Resolução 466/12 do Ministério da Saúde. Foram cumpridos os princípios 

éticos contidos na Declaração de Helsinki, e atendimento a legislações 

específicas brasileiras. 

RESULTADOS 

No período 2008 a 2009, foram detectados 47 casos positivos de 

intoxicação no banco de dados do IMLAPC, no ano de 2008 houve 30 

mortes e 17 no ano de 2009. A ocorrência predominante foi no sexo 

masculino (55,3%), e de cor parda (72,3%).  

A faixa etária das vítimas variou de 14 a 85 anos, com a seguinte 

distribuição: seis vítimas menores de 19 anos, treze de 20 a 29 anos, seis de 

30 a 39 anos, onze de 40 a 49 anos, e onze acima de 50 anos. Neste estudo 

houve ausência de crianças (tabela 1). 

Verificou-se que houve hospitalização de 24 vítimas (51,06%), 15 

delas no Hospital da Restauração, referência no estado de Pernambuco. No 

entanto, 33 deram entrada em algum hospital da região metropolitana 

(tabela 2). 

Quanto à distribuição sazonal, houve predominância no mês de maio 

(19,1%), seguido por junho (14,9%) e julho (10,6%), de acordo com o 

gráfico 1. 

A causa jurídica da morte foi definida como suicídio em 16 laudos 

necroscópicos (34%) e nos demais foram ignorados. Os médicos peritos em 

66% dos casos solicitaram exame toxicológico para verificação da causa 

mortis. 

Dos 31 exames toxicológicos solicitados no laudo do médico legista, 

27 foram realizados. Em 12 deles não foram detectadas as substâncias 

tóxicas pesquisadas pelo IMLAPC. Os organofosforados estiveram 

presentes em 10,6% das amostras, enquanto que os carbamatos em 6,4%. 

DISCUSSÃO 

Observou-se que a maior parte das vítimas de intoxicação exógena foi do 

sexo masculino (55,3%), corroborando os trabalhos de Oliveira et al.
20

, 

Bortoletto e Bochner
21

.  

Os dados encontrados demonstram a ocorrência de intoxicação 

exógena em praticamente todas as faixas etárias, principalmente na faixa de 

adultos e adultos jovens, significativo em ambos os sexos. Os picos de 

idade encontrados são semelhantes ao estudo de Regadas et al.
22

, com 

prevalência na segunda e quinta décadas de vida. Deve-se destacar que não 

haviam crianças nesse estudo. Alto número de óbitos em adultos (40,4%), 
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de 31 a 50 anos, possivelmente está relacionado ao desemprego, à falta de 

perspectiva de ascensão social, à depressão e a doenças mentais. Já a alta 

prevalência em adolescentes e adultos jovens (19,1% e 21,3%, 

respectivamente) é um fato bastante preocupante devido ao aumento do 

comportamento autodestrutivo entre jovens. Entre os fatores associados 

destacam-se o abuso de drogas, problemas familiares, disputas amorosas, 

depressão e doenças mentais. Hesketh e Castro
23

 avaliaram as tentativas de 

suicídio ocorridas durante o ano de 1976 no Hospital de Sobradinho, cidade 

satélite do Distrito Federal, e constataram que entre os homens suicidas há 

maior incidência da problemática socioeconômica como fator 

desencadeante. 

Quanto à substância utilizada os organofosforados e os carbamatos 

foram observados como os principais agentes causais em ambos os sexos e 

em todas as idades, como verificado também nos estudos de Bortoletto e 

Bochner
21

; Regadas et al.
22

; Bochner
24

. Em especial aos carbamatos, apesar 

de proibida pela legislação brasileira, é comercializada livremente em 

estabelecimentos comerciais
17

. O produto é desviado do seu uso agrícola, 

sem receituário agronômico, fracionado em pequenos frascos, e vendido 

sem qualquer rótulo de identificação. Tal fato e a forma como ocorre são 

completamente contrários às determinações da Lei N
o 
7.802, de 11 de julho 

de 1989, do Presidente da República, a chamada “Lei dos Agrotóxicos”, 

que normatiza a pesquisa, experimentação, produção, armazenamento, 

comercialização, utilização, registro, controle, fiscalização e inspeção dos 

agrotóxicos
25

. 

Em todos os casos (100%), a via de intoxicação foi à via oral. Da 

mesma forma, em 100% dos casos, os envenenamentos ocorreram na 

própria residência, no entanto, não foi possível precisar se ocorreram na 

zona urbana ou rural, devido à falta dessa informação no laudo cadavérico.  

Existe uma grande dificuldade em comparar as frequências das 

intoxicações exógenas como meio nas tentativas e suicídios, devido à 

diversidade metodológica empregada nos estudos nacionais e 

internacionais realizados sobre o tema. Ao se utilizar diferentes fontes de 

informação para análise desta mesma temática também ocorrem 

dificuldades similares, devido tanto à diversidade entre as propostas dos 

sistemas, quanto entre as variáveis que compõem os mesmos
26

. 

Entretanto, essa dificuldade não impediu que se corroborasse as 

evidências apontadas por outros autores
11,27,28

 sobre, por exemplo, o 

impacto do fácil acesso ao raticida alcunhado chumbinho. 
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Outros Estados brasileiros, através de dados dos centros de 

informações sobre intoxicações, também têm registrado o uso do 

chumbinho em tentativas e suicídios com taxas próximas a 75% (Bahia, n = 

415; Santa Catarina, n = 478)
29,30

. 

Dos 47 casos, nenhum deles apresentou causa acidental, sendo que 16 

vítimas, correspondendo a 34%, foram consumação de suicídio. Sabe-se 

que normalmente intoxicação por tentativa de suicídio é mais grave, porque 

a dose ingerida é maior
31,32

. Dos laudos com causa jurídica definidos, a 

faixa etária de 21 a 30 anos foi a mais prevalente, com 37,5%. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Bortoletto e Bochner
21

, no qual a faixa 

de 20 a 29 apresentou maior prevalência, com 29% dos óbitos por essa 

causa. 

As tabelas disponibilizadas pelo SINITOX
33

, relacionando o agente 

tóxico e a circunstância do óbito, mostram que em todas as regiões 

brasileiras, os óbitos por agrotóxicos de uso agrícola e por raticidas são, em 

praticamente 100% dos casos, causados por tentativa de suicídio. Tal fato 

pode explicar a ausência de crianças acometidas no presente estudo, visto 

que essas, em geral, são vítimas de acidentes domésticos. Cabe observar 

também a faixa etária e o sexo de maior ocorrência. Embora o aspecto 

ocupacional não pareça ter sido importante para a intoxicação letal, vários 

autores confirmam que a faixa etária de trabalhadores rurais varia de 10 a 

60 anos, com maior predominância entre 15 e 49 anos de idade
34,35,36

. Pelo 

fato de Pernambuco ser uma área de grande produtividade agrícola, várias 

pessoas possui acesso aos produtos agrotóxicos, em geral, nas áreas mais 

afastadas do centro, o que poderia explicar parcialmente o acesso ao agente 

tóxico. 

A acelerada ocupação urbana e a expansão agrícola tem aumentado 

significativamente a população, muitas vezes sem o acompanhamento 

socioeducativo e cultural adequado. Segundo Chrisman et al.
35

 em trabalho 

realizado no Rio de Janeiro, existia uma predominância de casos de 

intoxicações fatais com aldicarb (raticida) entre moradores de bairros com 

baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). 

Segundo Garcia et al.
37 

os aspectos relacionados ao controle dos 

agrotóxicos são diversos e envolvem questões políticas, sociais, 

econômicas e técnicas. A legislação é apenas um dos fatores essenciais 

para o controle dessas substâncias e geralmente reflete a evolução dessas 

questões na sociedade. Ainda segundo o autor, reconhece-se o papel dos 

agrotóxicos na necessária produção agrícola, mas enfatiza-se a necessidade 

de proteção contra os riscos, sendo o principal foco das ações a retirada dos 
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produtos considerados “inseguros” do mercado em prol da introdução no 

mercado de outros mais seguros. 

Os medicamentos foram o outro grupo de agentes que se mostraram 

mais prevalente. Os nossos achados não diferiram daqueles de países 

europeus e de outros Estados brasileiros. Estudo realizado em Madri 

mostrou que cerca de 80% (n = 1240/1508) das intoxicações foram 

tentativas de suicídio e 68% das tentativas usaram psicofármacos. Os 

autores apontaram que na Espanha, como em outros países industrializados, 

o consumo de tranquilizantes tem crescido em torno de 5% ao ano, desde 

2005, sendo as mulheres as principais consumidoras
38

. No Paraná, 

Margonato et al.
39

 analisaram 546 dados do Centro de Controle de 

Intoxicação de Maringá, dos quais 38,3% eram tentativas, destacando-se os 

psicotrópicos (43,3%). Rios et al.
40

 também apontaram a presença de 

psicofármacos em 60% de todos os casos de tentativas de suicídio por eles 

estudados. 

Quanto ao uso de psicotrópicos, ressalta-se que a sua prescrição não é 

exclusiva de psiquiatras. Estudos têm mostrado que o clínico geral é a 

categoria médica que mais prescreve psicotrópicos, principalmente, os 

ansiolíticos e antidepressivos
41,42

. Apesar da legislação que visa à regulação 

de medicamentos controlados
43

, com parâmetros para a prescrição e venda 

desses produtos observa-se que os médicos muitas vezes dispensam 

psicotrópicos sem uma avaliação adequada e algumas vezes fora da 

consulta formal
42

. Essa discussão mostra que, mais do que um esforço 

fiscalizador, fica clara a necessidade de se rever o modelo regulatório 

adotado, uma vez que as medidas implantadas não estão alcançando os 

resultados desejados. 

A OMS
9
 argumenta que, embora o medicamento seja o recurso 

terapêutico com melhor relação custo–efetividade, o seu uso inadequado 

torna-se um problema mundial, com consequências à saúde e à economia
44

. 

Estudos nacionais têm mostrado que o estoque domiciliar de medicamentos 

favorece a automedicação e o acesso como meio para tentativas e 

suicídios
44,45

. Uma medida que poderá mudar essa situação é o 

fracionamento de medicamentos. O projeto de Lei 7.029 de 2006 visa 

garantir a obrigatoriedade na venda de medicamentos fracionados; contudo, 

o mesmo ainda se encontra em tramitação na Câmara Federal. O que se 

observa é que a despeito das políticas públicas existentes, pouco se 

avançou efetivamente como medidas de prevenção e restrição ao acesso 

destes insumos. Entidades sociais, setores da saúde e da indústria 

farmacêutica têm discutido sobre o projeto de Lei, porém sem considerar a 

urgência de soluções
27

. 
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As limitações deste estudo se referem principalmente à 

heterogeneidade quanto à captação de dados, uma vez que os laudos 

necroscópicos não são padronizados, ficando a critério do médico legista a 

redação do mesmo. Dessa forma, depende da solicitação de exame 

toxicológico em momento oportuno. Além disso, não tivemos acesso às 

unidades de saúde que atenderam os casos de tentativas e suicídios por 

intoxicação exógena nesse período, bem como aos prontuários médicos e o 

período de hospitalização, visto que intervenções médicas e espaço 

temporal até o óbito pode ser suficiente para a completa eliminação da 

substância tóxica da corrente sanguínea do indivíduo, mascarando os 

resultados da pesquisa. O acesso a tais informações aumentaria a 

confiabilidade do perfil epidemiológico dos agravos. Apesar disto, a 

padronização dos registros permitiu uma boa caracterização dos casos. 

CONCLUSÃO 

Diante dos dados apresentados, os óbitos por intoxicação exógena 

acometeu principalmente adultos jovens, independentemente do sexo, e 

estão relacionados principalmente aos agrotóxicos, sendo o envenenamento 

decorrente, sobretudo, da ingestão do agente tóxico, cujo principal motivo 

foi o suicídio. Os homens foram as principais vítimas, e a substância 

conhecida como “chumbinho”, um agrotóxico usado indevidamente como 

raticida, foi a mais frequente. 

Destarte, é fundamental o controle do comércio ilegal do 

“chumbinho”, particularmente em virtude da sua toxicidade e alta 

morbimortalidade, e é indispensável à conscientização da população sobre 

os riscos do produto. Esta conscientização poderá ser alcançada via 

campanhas para alertar sobre sua venda, ao chamar a atenção e sensibilizar 

as pessoas para a gravidade do uso indiscriminado e inadequado do 

“chumbinho”. Contudo, as campanhas abertas à comunidade devem ser 

vistas com critério, para não estimular o uso, sobretudo por aqueles 

potencialmente suicidas. 

Ações conjuntas das diversas áreas do poder público (saúde, 

segurança, laboratórios de referência) se fazem necessárias, no sentido de 

reprimir a comercialização em áreas urbanas. Tal medida poderá impactar 

sobre a facilidade de acesso ao produto, constituindo, portanto, uma 

importante forma de mitigar a utilização inadequada e ocorrências futuras. 

Nesse intuito, vale ressaltar a importância das políticas de promoção 

da saúde aos jovens, homens e pessoas com sofrimento mental, por serem, 

segundo o estudo, os grupos mais susceptíveis a esse tipo de agravo. 
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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 da 

intoxicação exógena. 
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TABELAS 

Tabela 1: Distribuição das vítimas de intoxicação exógena por sexo, cor e faixa etária, 

no período de 2008 e 2009. 

Table 1: Distribution of Poisoning Victims of exogenous sex , color and age range , no 

period 2008 and 2009 . 

Variáveis      n      % 

SEXO    

Masculino  26 55,3 

Feminino  21 44,7 

Total  47  100,0 

COR    

Branca 

Preta 

Parda 

Total 

 8 

5 

34 

47 

17,0 

10,6 

72,3 

 100,0 

FAIXA ETÁRIA    

Até 19 anos  6 12,8 

20 a 29 anos  13 27,7 

30 a 39 anos   6 12,8 

40 a 49 anos  11 23,4 

Acima de 50 anos  11 23,4 

Total  47 100,0 

Fonte: laudos tanatoscópicos do IMLAPC. 
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Tabela 2:  Distribuição das vítimas de intoxicação exógena quanto à hospitalização e 

serviço de referência. 

Table 2 :  Distribution of exogenous poisoning victims as hospitalization and referral 

service . 

Referência Hospitalar      n       % 

Hospital da Restauração     15    31,91 

Outros 

Sem referência hospitalar 

 9 

13 

19,15 

29,79 

Total  47 100,00 

Fonte: laudos tanatoscópicos do IMLAPC. 

 

 

 
Gráfico 1:  Distribuição saxonal de mortes por intoxicação exógena. Fonte: laudos 

tanatoscópicos do IMLAPC. 

Figure 1 :  Distribution saxonal deaths exogenous intoxication . Source : tanatoscópicos 

reports of IMLAPC . 
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