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RESUMO 
 
A ocorrência de casos de intoxicações por digoxina em pacientes idosos é frequente e seu 
resultado é o grande número em hospitalizações. Este estudo tem como objetivos: identificar  
os fatores que levam á toxicidade da digoxina no idoso; identificar a disponibilidade do 
tratamento para intoxicação por digoxina no Brasil e apresentar o papel do profissional 
farmacêutico nas ações de prevenção dos efeitos tóxicos. Para responder aos objetivos foram 
utilizados artigos científicos disponíveis em biblioteca eletrônica. Observou-se que as 
interações medicamentosas ocorrem em 97,5% dos pacientes, onde a maioria dos autores 
concorda que a interação de digoxina com diuréticos e as prescrições inadequadas são os 
principais fatores do desenvolvimento da intoxicação da digoxina no idoso. Estudos revelaram 
que a disponibilidade de tratamento para intoxicação por digoxina está comprometida no Brasil, 
o anticorpo utilizado no tratamento é insuficiente, onde o Estado não garante acesso a esse 
antídoto e é fornecido apenas pelas instituições. Conclui-se que os serviços farmacêuticos 
contribuem para redução dos riscos de intoxicações por digoxina, garantindo a segurança e 
eficácia do tratamento no idoso. 
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ABSTRACT 

 
The occurrence of cases of poisoning by digoxin in elderly patients is frequent and its result is 
the large number of hospitalizations. This study aims to: identify the factors that lead will digoxin 
toxicity in the elderly; identify the availability of treatment for digoxin intoxication in Brazil and 
present the role of the pharmacist in prevention of toxic effects. To meet the objectives were 
used scientific articles available in electronic library. It was observed that drug interactions occur 
in 97.5% of patients, which most authors agree that digoxin interaction with diuretics and 
inappropriate prescriptions are the main factors of development of digoxin toxicity in the elderly. 
Studies have shown that the availability of treatment for digoxin intoxication is committed in 
Brazil, the antibody used in the treatment is insufficient, where the state does not guarantee 
access to this antidote and is provided by the institutions. We conclude that pharmaceutical 
services contribute to reducing the risk of poisoning by digoxin, ensuring the safety and efficacy 
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of treatment in the elderly. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As doenças do sistema cardiovascular são as principais causas de morte 

no Brasil, acometendo cerca de 20% dos indivíduos acima de 30 anos que 

morrem no país. Dentre as doenças cardiovasculares manifestadas em idosos, 

a Insuficiência Cardíaca (IC) é a primeira causa de internações, esta sendo 

totalizada em 78% no Brasil, a alta incidência da IC no idoso é resultado do 

processo de envelhecimento que causa alterações estruturais e funcionais no 

sistema cardiovascular (MANSUR; FAVARATO, 2012; GRAVINA et al., 2010). 

A III Diretriz Para o Tratamento da Insuficiência Cardíaca Crônica da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia descreve o tratamento farmacológico para 

IC. A indicação do medicamento digoxina para pacientes com IC sintomáticos 

com disfunção sistólica, a qual a dose prescrita deve ser de 0,125mg ou 

0,25mg ao dia, em pacientes idosos a indicação na dose de digoxina deve ser 

menor (0,125mg em dias alternados) (BOCCHI et al., 2009). 

Entretanto, por ser um fármaco de baixo índice terapêutico, seu nível 

terapêutico é muito próximo de seu nível tóxico, seu uso pelo paciente idoso 

pode levar a toxicidade devido à polifarmácia desse grupo de pacientes que 

propicia as interações medicamentosas, levando ao aumento dos níveis 

plasmático de digoxina, causando a intoxicação digitálica (HOEFLER, 2008). 

Diante do exposto, o desenvolvimento do estudo teve como objetivos: 

identificar os fatores que levam a toxicidade da digoxina no idoso; identificar a 

disponibilidade do tratamento para intoxicação por digoxina no Brasil e 

apresentar o papel do profissional farmacêutico nas ações de prevenção dos 

efeitos tóxicos. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

O trabalho desenvolveu-se através de levantamento bibliográfico, coleta e 

análise de artigos científicos disponíveis em biblioteca eletrônica como 
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Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 

e Public Medline (PUBMED). A coleta de dados bibliográficos ocorreu no 

período dos meses de março a setembro de 2016. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2016. 
 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Segundo dados estatísticos do Sistema Nacional de Informações Tóxico- 

Farmacológicas (SINITOX, 2012), dentre as intoxicações medicamentosas 

registradas no Brasil, 21,35 % delas são resultados de erros de administração, 

uso terapêutico, prescrições inadequadas, automedicação, ingestão com 

alimentos e uso indevido. 

See e colaboradores (2014) apresentam estudos sobre as hospitalizações 

de toxicidade por digoxina e afirmam que quanto mais idoso o paciente, maior  

é o atendimento por intoxicação digitálica em relação aos adultos jovens. Os 

autores demonstram que em cinco anos de estudo, a digoxina representou 

3,3% dos atendimentos por intoxicação e destes casos, 78,8% resultaram em 

hospitalizações. 

Moriarty et al. (2015) fizeram um estudo na Irlanda durante quinze anos e 

concluíram que a polifarmácia no idoso aumentou 42,6% nesse período de 

tempo, resultado do aumento no número de prescrições medicamentosas em 

idosos. Para Varallo et al. (2011), a polifarmácia utilizada pelos idosos é um 

fator de risco para a ocorrência de Reações Adversas Medicamentosas (RAM) 

e Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI) resultando em 

hospitalizações. Os autores ainda observaram em seus estudos que a digoxina 

está dentre os MPI’s responsáveis pelas admissões hospitalares de idosos. 

A toxicidade por digoxina tem como um fator de risco as interações 

medicamentosas. Em seus estudos, Ortega López et al. (2014) observaram 

que 97,5% dos pacientes apresentavam riscos de intoxicação pela interação de 

digoxina com: hidrocloritiazida, espironolactona, captopril, enalapril, nifedipino, 

atenolol e AAS (Ácido Acetilsalicílico). Destas interações medicamentosas, 

17,5% levavam a inefetividade da digoxina, fato que apresenta necessidade de 

um trabalho em conjunto do médico e farmacêutico refletindo na qualidade do 

tratamento do paciente. 
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De acordo com os estudos de Sobreiro et al. (2015), 60% dos pacientes 

estudados faziam uso de chás e fitoterápicos e destes, 30% interagiam com a 
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digoxina utilizada pelos pacientes. Os autores demonstram que a interação da 

digoxina com a cáscara sagrada potencializa o efeito da digoxina, com a erva 

cidreira ocorre potencial indução do sono e com o Ginkgo biloba ocorre a 

elevação da pressão arterial. Os serviços farmacêuticos são de extrema 

importância, sendo eles responsáveis pela identificação de tais Problemas 

Relacionados ao Medicamento (PRM), afirmam os autores. 

Wang et al. (2010) apresentam estudos que destacam o uso de diuréticos 

combinados ao uso de digoxina e afirmam que tal combinação aumenta o risco 

por intoxicação de digoxina, um risco ainda maior foi observado em pacientes 

que fazem uso combinados de classes de diuréticos e digoxina. No estudo 

realizado por Ortega López et al. (2014) foi observado que 85% dos pacientes 

faziam uso de diuréticos, apresentando risco de toxicidade por digoxina. 

Os diuréticos estão dentre os medicamentos que causam interação 

medicamentosa com a digoxina. Estudos realizados identificaram que dos 

medicamentos pesquisados nos idosos em uso de digoxina, o diurético 

hidrocloritiazida representou 10,8% das interações com digoxina e seu principal 

efeito é o aumento da toxicidade da digoxina no idoso (HUFFENBAECHER; 

VARALLO; MASTROIANNI, 2012). 

Segundo Tatlisu et al. (2015), apesar da estreita janela terapêutica da 

digoxina sua prescrição inadequada ainda continua alto. Um estudo realizado 

pelos autores demonstrou que 66% dos pacientes estudados apresentaram 

prescrições inadequadas de digoxina. Pacientes que faziam uso de 0,25mg de 

digoxina/dia apresentaram concentração plasmática de 3,61ng/ml enquanto os 

pacientes que faziam uso de 0,125mg de digoxina/dia apresentaram 

concentração plasmática de 2,93 ng/ml de digoxina. Os autores destacam que 

o cuidado na prescrição da digoxina reflete na redução da sua toxicidade. 

Para salientar o assunto das prescrições inadequadas de digoxina, 

Sobreiro et al. (2015) demonstra em sua pesquisa que, do grupo de idosos por 

eles estudados, 10% dos pacientes apresentavam prescrições inadequadas de 
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digoxina pois não havia qualquer diagnóstico de insuficiência cardíaca. Skoog 

et al. (2015) acrescentam que a má qualidade das prescrições e suas 

consequências no paciente idoso, acabam por gerar gastos para a sociedade. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2016. 
 

Uma das medidas proposta pelos autores é a avaliação do uso de drogas 

prescritas para os idosos. 

Dutra et al. (2016) destacam que o baixo nível de escolaridade do 

paciente idoso portador de doenças cardiovasculares acaba por comprometer a 

compreensão quanto a sua doença e gera dificuldades na adesão ao 

tratamento farmacológico. Os autores afirmam que devido à falta de 

investimentos surgem as complicações das doenças cardiovasculares nos 

idosos e cabe aos profissionais da saúde a elaboração de práticas de 

promoção da saúde e prevenção de eventos adversos. 

Para Sabatine et al. (2014) a Digoxina Imune Fab é um medicamento 

que possui destacada eficácia e especificidade para tratar as intoxicações por 

digoxina. Pautas et al. (2012) afirmam que é de extrema importância para a 

sobrevivência do paciente intoxicado por digoxina a presença deste anticorpo 

em hospitais geriátricos. 

Entretanto, em seus estudos sobre os antídotos disponíveis no Brasil 

Galvão et al. (2013) afirmam que a assistência farmacêutica ao paciente 

intoxicado no país está comprometida. Segundo os mesmos autores, o 

anticorpo Digoxina Imune Fab apresenta dificuldade de acesso, pois o Brasil 

não produz tal anticorpo e sua disponibilidade é apenas por importação, onde o 

Estado não garante acesso a este antídoto e é fornecido apenas pelas 

instituições. 

Pautas et al. (2012) afirmam que é imprescindível realizar uma avaliação 

da segurança da digoxina no idoso, visto que sua prescrição é frequente e seu 

risco de toxicidade é alto no paciente idoso. Um estudo realizado por Sobreiro 

et al. (2015) observou melhoras de pressão arterial em 40% dos pacientes em 

uso de digoxina após receberem acompanhamento farmacoterapêutico, 

demonstrando a importância dos serviços farmacêuticos na terapia 

medicamentosa do paciente idoso. 
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Pacientes apresentando polimorbidades, como é o caso dos idosos, o 

monitoramento do uso de digoxina deveria ser de caráter obrigatório (RENARD 

et al., 2015). Em um estudo realizado em duas unidades ESF (Estratégia 
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Saúde da Família) por Huffenbaecher; Varallo; Mastroianni (2012) identificaram 

que a digoxina representava 12,3% dos MPI´s prescritos para os idosos, os 

autores demonstram a necessidade de implantação de um acompanhamento 

farmacoterapêutico para o paciente idoso. 

Em uma pesquisa realizada por Paula et al. (2012) no período de quatro 

anos o SUS registrou aumento de 88,7% nas internações de idosos intoxicados 

no Brasil, os autores afirmam a preocupação de adequar um processo de 

farmacovigilância com objetivo de detectar as causas que decorrem a 

intoxicação e praticar um monitoramento das prescrições, dispensação, uso e 

adesão do medicamento pelo idoso. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto foi possível identificar o crescente problema em relação 

às intoxicações por digoxina no idoso, dentre os fatores que levam a 

intoxicação da digoxina destaca-se a polifarmácia que propicia as interações 

medicamentosas. É importante ressaltar que a pesquisa demonstra que dentre 

as interações medicamentosas que favorecem as intoxicações digitálicas está 

os diuréticos, principalmente o hidrocloritiazida, medicamentos 

cardiovasculares e fitoterápicos. As prescrições de doses inadequadas bem 

como prescrições errôneas para idosos que não apresentam diagnóstico de 

insuficiência cardíaca compõem os fatores que desenvolvem as intoxicações. 

Em relação ao uso do antídoto para tratar a intoxicação por digoxina, os 

estudos apontam que é de grande importância nas emergências geriátricas e 

afirmam a eficácia do tratamento. Entretanto, a disponibilidade do antídoto no 

Brasil ainda apresenta dificuldade de acesso, pois o país não produz o antídoto 

então o Estado não garante o tratamento e este é disponibilizado apenas pelas 

instituições, fato preocupante visto os números apresentado pelos estudos 

sobre a intoxicação digitálica no idoso. 
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A maioria dos autores concorda com a necessidade dos serviços 

farmacêuticos na atenção ao idoso em tratamento com digoxina. Um 

acompanhamento farmacoterapêutico visando identificar os PRM’s, prescrições 
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inadequadas, interações medicamentosas e orientações quanto a adesão ao 

tratamento são de extrema importância para redução dos riscos de intoxicação 

por digoxina, garantindo segurança na terapêutica do idoso e melhorias em sua 

qualidade de vida. Propõe-se também a implantação de um processo de 

farmacovigilância para melhorar a identificação das causas que desenvolvem 

as intoxicações medicamentosas no idoso. 
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