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OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
A disciplina deverá capacitar o estudante para: 
 
 

 Reconhecer e tratar as principais situações comuns na urgência e emergência 
toxicológica e seus diagnósticos diferenciais.  

 Adquirir conhecimento específico na abordagem dos principais problemas de 
pacientes intoxicados. 

 Preencher adequadamente prontuário médico. 
 Interpretar e analisar os principais exames complementares solicitados. 
 Fazer revisão da semiologia. 
 Atender intercorrências médicas de pacientes internados. 
 Desenvolver o raciocínio clínico. 
 Compreender a relevância e responsabilidade de interconsultas à distância e noções 

básicas de telessaúde. 
 Conhecer a importância da notificação e epidemiologia na prática médica. 
 Praticar o atendimento multidimensional e transdisciplinar. 

 
HABILIDADES DESENVOLVIDAS: 
Após o término da disciplina o aluno deverá estar apto à: 

 Reconhecer e diagnosticar as principais situações ameaçadoras da vida. 
 Reconhecer e diagnosticar situações que caracterizem negligências e maus tratos. 
 Indicar a propedêutica complementar adequada à situação de urgência e emergência 

apresentada. 
 Reconhecer e interpretar as alterações da propedêutica complementar próprias de 

cada situação. 
 Saber as intervenções e/ou manobras essenciais à preservação da vida. 



 Propor os tratamentos adequados para o atendimento de urgência e emergência 
toxicológica, conforme a complexidade do local de atendimento do paciente.  

 Estudar a distribuição e os determinantes dos estados ou acontecimentos 
relacionados às intoxicações em populações específicas, e a aplicar estes estudos 
para controle dos problemas identificados. 

 Reconhecer e notificar os casos de importância epidemiológica. 
 Assessorar e resolver consultas telefônicas.  
 Confeccionar corretamente uma história clínica Toxicológica após uma anamnese e 

interrogatório dirigido adequados. 
 Realizar consultas bibliográficas em meios eletrônicos e bancos de dados para o 

fornecimento de informações de conhecimentos em emergências toxicológicas e 
acidentes químicos 

 Evitar/ Minimizar iatrogenías 
  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
CONCEITOS GERAIS E PRINCÍPIOS EM TOXICOLOGIA  
 
ATENDIMENTO INICIAL DO PACIENTE INTOXICADO  

 Conduta de Emergência 
 Tratamento do Paciente Intoxicado 
 Alguns antídotos  

 
AS GRANDES SÍNDROMES TÓXICAS:COLINÉRGICA, ANTICOLINÉRGICA, NARCÓTICA, 
SEROTONÉRGICA, ADRENÉRGICA 
 
OS PRINCIPAIS ANTÍDOTOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO TOXICOLÓGICO 
 
MEDIDAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 
 
INTOXICAÇÃO POR PESTICIDAS 

 O Problema 
 Inseticidas (conceitos básicos) 

o Organofosforados 
o Carbamatos 
o Organoclorados 
o Piretróides. 

 Herbicidas (conceitos básicos) 
o Paraquat 
o Glifosato 

 Raticidas( regulamentados e clandestinos) 
o Anti-coagulantes 
o Estricnina 
o Arsênico 

 Diagnóstico e Tratamento das Intoxicações por Agrotóxicos 
 

INTOXICAÇÃO POR DOMISSANITÁRIOS  
 Domissanitários (conceitos básicos) 
 Domissanitários Ácidos/Álcalis 



 Manifestações Clínicas, Quadro Clínico e Tratamento 
 
INTOXICAÇÃO POR MEDICAMENTOS  

 Ansiolíticos e Tranquilizantes 
 Anticonvulsivantes 
 Antidepressivos Tricíclicos 
 Medicamentos freqüentes de uso pediátrico 

o Sulfato ferroso, Paracetamol, AAS, 
 Descongestionantes Nasais e Sistêmicos  

 Entre outros 
 

Metahemoglobinemias tóxicas 
 

 
ANIMAIS PEÇONHENTOS  

 Ofidismo 
o Serpentes Peçonhentas (Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus) 
o Serpentes Não-Peçonhentas 

 Escorpionismo (Tityus serrulatus,Tityus bahiensis, Tityus stigmurus,Tityus cambridgei,  
Tityus cambridgei) 

 Araneísmo (Phoneutria, Loxosceles, Latrodectus, Lycosa e caranguejeiras) 
 Outros Animais Peçonhentos (lacraias, abelhas, formigas, entre outros) 

 
PLANTAS TÓXICAS  

 Conceitos gerais, 
 Classificação por família, nome popular, quadro clínico e medidas preventivas das 

intoxicações/contatos pelas principais plantas tóxicas 
 
INTOXICAÇÕES POR METAIS PESADOS 

 Chumbo  
 Mercúrio 
 Cádmio  
 Outros  

 
INTOXICAÇÃO POR DERIVADOS DO PETRÓLEO 

 Gasolina  
 Querosene  
 Metanol  
 Benzeno  
 Outros  

 
INTOXICAÇÃO POR GASES TÓXICOS  

 Monóxido de carbono 
 Ozônio 
 Amoníaco 
 Sulfídrico 
 Cloro 
 Armas de guerras 

 



 
 
DROGAS DE ABUSO 

 Álcool: Epidemiologia; Conceito da Síndrome de dependência do álcool (SDA). Níveis de 
consumo e sua consequências. Distúrbios mentais causados pelo álcool. Comorbidades 
psiquiátricas e modalidades de tratamento. 

 
 Cocaína: Histórico; formas de uso; diagnóstico clínico e psicológico; tratamento e 

complicações decorrentes do uso.  
 

 Maconha: Histórico, Diagnóstico  clínico e psicológico e principais modelos de tratamento.  
 

 Tabaco: Definição, epidemiologia, consequências do uso de tabaco, dependência da 
nicotina, sindrome de abstinência, determinação do grau de dependência, avaliação da 
intoxicação por monóxido de carbono e tratamento. 

 
 Benzodiazepínicos e Anfetaminas: Definições, diagnóstico e principais tratamentos. 

 
 Solventes: Principais produtos; complicações agudas, complicações  crônicas e tratamento. 

 
 Outras drogas 

 
 Controle de dano 

 
 
METODOLOGIA: 
 

 Atividades práticas e teóricas, em plantões , escalas fixas, variáveis conforme 
sorteio e dia da semana da referida turma (7 às 13horas, semanalmente; 13 às 
19horas , semanalmente ou 19 às 7horas quinzenalmente) no CIAT-BH/Unidade de 
Toxicologia do Hospital João XXIII. Nesses plantões o aluno será responsável por: 

o Participar ativamente da passagem dos plantões 
o Admissão do paciente, 
o Evoluções, 
o Prescrições diárias,  
o Relatórios de alta,  
o Reunião com equipe transdisciplinar de plantão para discussão dos casos dos 

pacientes assistidos. 
o Orientações por telefone. 
o Preenchimento adequado da fichas e notificações.  
o Discussões e atividades teóricas conforme cronograma e sob orientação do 

preceptor resonsável. 
 

Plantões: aproximadamente 150 horas semestrais sob supervisão do médico de plantão no 
CIAT-BH/Unidade de Toxicologia do Hospital João XXIII, média de seis horas semanais, 
durante seis meses. 
 
 



 
 
AVALIAÇÃO: 
 
40 pontos : Participação [Freqüência ,pontualidade, organização do prontuário e da 
prescrição, relação aluno-paciente, aluno-equipe, desenvolvimento de habilidades 
(conhecimentos semiológicos), presença e participação nas atividades (discussões, 
plantões), qualidade da apresentação dos pacientes nas reuniões de grupo, incluindo 
raciocínio clínico, planos propedêuticos e terapêuticos ( deve-se avaliar também os 
conhecimentos teóricos)]. 
 
 
60 pontos: 3 Provas (20 pontos cada) sobre temas conforme cronograma e discussões. 
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