Relato de caso: Intoxicação exógena por topiramato na
população pediátrica
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Introdução
Intoxicação exógena é o conjunto
de efeitos nocivos representados
por manifestações clínicas/
laboratoriais que revelam o
desequilíbrio orgânico produzido
pela interação de um ou mais
agentes tóxicos com o sistema
biológico. No Brasil, apesar da
insuficiência de dados, a
intoxicação constitui importante
problema de saúde pública,
especialmente na faixa etária
pediátrica. Medicamentos são os
principais responsáveis.
Caso Clínico

Discussão
Há um grande índice de intoxicações
exógenas principalmente na
população pediátrica. O principal fator
causal é a falta de precaução dos
cuidadores em manter possíveis
agentes tóxicos fora do alcance das
crianças. Esses incidentes podem
resultar em consequências graves,
irreversíveis e, muitas vezes, fatais. É
necessário uma anamnese e exame
físico completos e direcionados
capazes de identificar possíveis
agentes tóxicos, sinais e sintomas de
uma intoxicação exógena para que a
propedêutica e tratamento sejam
otimizados. Dessa forma, melhoramos
o prognóstico do paciente.
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