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Folha de Informação sobre Superdose de Medicamentos ou
Drogas (Overdose)
Introdução à Superdose de
Medicamentos ou Drogas
(Overdose)

O que devo fazer por um membro
da família que talvez tenha tomado
medicamento demais?

Uma overdose de medicamentos ou drogas
pode afetar pessoas de todas as faixas etárias,
grupos culturais e gêneros. Tanto pode ser
acidental como intencional, isto é, para causar
dano a si próprio. Ocorre quando a pessoa
toma uma dose maior do medicamento do que
a recomendada ou a sensibilidade da pessoa a
determinado medicamento é tal que este passa
a ser tóxico. Cada um reage diferentemente a
medicamentos e drogas e às overdoses, sendo
difícil predizer as reações.

Se você suspeitar que um membro da família ou
amigo ingeriu uma overdose, é preciso buscar
atenção médica imediata. Pode ser necessário,
às vezes, convencer a pessoa a ir a um hospital
ou procurar um médico para receber assistência
médica. Se isso fracassar, os serviços médicos
de emergência (Emergency Medical Services)
devem ser chamados para dar atendimento à
pessoa. Os paramédicos são profissionais
treinados que poderão prestar assistência nesse
tipo de situação e no transporte da pessoa até
um hospital.

Uma overdose também pode ocorrer quando a
pessoa consome alguma droga ilícita ou
“recreativa” em grandes quantidades para
“curtir” e seu organismo não consegue
processar e eliminar a substância antes que
efeitos colaterais venham a ocorrer.

Quais são os sintomas de uma
overdose?
•

Aumento ou diminuição da freqüência
cardíaca, da pressão sangüínea e da
respiração, a ponto de representar risco de
vida.

•

Alterações no nível de consciência,
podendo incluir sonolência, confusão ou
coma.

•

Alterações cutâneas, podendo incluir a pele
tanto um pouco fria e úmida como quente e
seca.

•

Dor no peito.

•

Falta de ar.

•

Dor abdominal, enjôo, vômito e/ou diarréia.

•

Sangue no vômito ou nas fezes.

A fim de ajudar a pessoa que ingeriu a overdose,
você poderá tentar encontrar os recipientes de
seja qual for o medicamento, droga ou
substância química ingerida para que sejam
levados ao pronto-socorro. Esses recipientes
ajudarão o médico do pronto-socorro a
determinar o que foi ingerido e em qual
quantidade. Também poderá ser útil passar
informações, tais como o horário presumido da
ingestão do medicamento, droga ou substância
química.

Como se diagnostica uma overdose?
O médico fará um levantamento completo do
histórico de saúde e realizará um exame médico.
Fará perguntas sobre hábitos anteriores com
relação a consumo de medicamentos ou drogas,
histórico médico e uma lista dos medicamentos
atualmente receitados que a pessoa estiver
tomando.
Dependendo do medicamento ou droga ingerido,
o médico poderá solicitar exames de sangue
específicos a fim de avaliar a quantidade que
está presente na circulação sangüínea. Outros
exames de sangue também poderão ser
solicitados para determinar como o medicamento
ou droga estaria afetando o organismo.

Como é tratada uma overdose?

Cuidados de Acompanhamento

O tratamento de uma overdose depende da
droga ou substância ingerida, de sua
quantidade e do estado da pessoa.

Depois da fase inicial do atendimento, quando a
pessoa já está estabilizada, serão tomadas
medidas de acompanhamento para evitar uma
reincidência.

•

No pronto-socorro, o estômago poderá ser
esvaziado por meio de lavagem gástrica ou
“bombeado” para remover qualquer resíduo
da droga ou substância que ainda estiver
presente no estômago.

•

Uma substância conhecida como carvão
ativado poderá ser solicitada. Ela se liga à
droga ou substância ingerida, mantendo-a
no estômago ou intestino de forma que o
organismo não consiga absorvê-la na
corrente sangüínea. Um medicamento
poderá, então, ser administrado para ajudar
o organismo a evacuar o medicamento ou
substância com as fezes.

•

•

•

Às vezes a pessoa poderá ficar agitada ou
tornar-se violenta por causa da droga ou
substância ingerida. Tentarão por todos os
meios acalmá-la para evitar que se
machuque ou possa machucar outras
pessoas. Em certas situações, poderá ser
necessário administrar sedativos. Por
motivos de segurança, a pessoa poderá ser
colocada sob imobilização / contenção
temporária até se acalmar. A equipe de
assistência à saúde empenhará grandes
esforços para somente usar os sedativos e
métodos de imobilização / contenção na
medida que forem necessários para zelar
pela segurança da pessoa.
Em algumas overdoses, poderão ser
administrados outros medicamentos a fim
de reverter os efeitos da droga ou
substância ingerida em excesso. Isso
funciona como um antídoto para impedir
maiores danos causados pela overdose.
Alguns medicamentos poderão ser
administrados para impedir ou minimizar os
danos aos órgãos do corpo.
O médico poderá também pedir exames de
sangue de acompanhamento para testar
periodicamente a quantidade da droga ou
substância restante no organismo.

Se a overdose foi intencional, poderão surgir
necessidades de assistência psiquiátrica. O
médico poderá solicitar uma consulta com um
psiquiatra e/ou recomendar a internação da
pessoa em uma unidade de saúde
comportamental. No caso de overdose devida ao
consumo de drogas ilícitas / “recreativas”, uma
avaliação de saúde mental também poderá ser
recomendada para ajudar a pessoa no
tratamento de sua dependência química.
Quanto a crianças que tenham ingerido
medicamentos acidentalmente, é importante
tomar medidas de segurança preventiva no lar
para que todos os medicamentos, substâncias
químicas e produtos de limpeza sejam
guardados seguramente fora de seu alcance a
fim de evitar futuras overdoses. O tratamento de
uma overdose poderá ser muito assustador à
criança, que talvez necessite de ajuda para
enfrentar a situação e entender por que é
importante não mexer nos recipientes de
medicamentos.
Às vezes, pessoas mais idosas que integram o
lar podem ficar esquecidas ou confusas e,
acidentalmente, tomar uma overdose de
medicamento. Assim como no caso de crianças
em tais situações, é preciso ter o cuidado de
manter todos os medicamentos e substâncias
químicas seguramente fora de alcance. Poderá
ser necessária supervisão na hora de tomar
diariamente os medicamentos receitados.
Em caso de emergência por
intoxicação / envenenamento,
ligue para o Centro de Vigilância da
Intoxicação (Poison Control Center):

1-800-222-1222
Fonte:
American Association of Poison Control Centers através do site
www.aapcc.org
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