
BOLETIM – RESUMO 

Este BOLETIM INFORMATIVO, dirigido aos gestores e técnicos do setor saúde e de outros setores, bem como a 

sociedade alagoana, traz informações sobre as notificações de intoxicação exógena por tentativa de suicídio com 

agrotóxicos no Estado de Alagoas, no período de 2016 a 2020. As informações têm como fonte de dados o Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Dos 6.250 casos de tentativa de suicídio por envenenamento notificados em Alagoas, no período de 

2016-2020, 911 foram provenientes do uso de agrotóxicos, representando 14,6% das notificações. 

Intoxicações/envenenamentos  

por agrotóxicos 

      O Brasil é o terceiro mercado e o oitavo maior 

consumidor de agrotóxicos por hectare no mundo, sendo 

os herbicidas e inseticidas responsáveis por 60% dos 

produtos comercializados no país. 

. Segundo a OMS, a autointoxicação por pesticidas 

constitui um dos principais métodos de suicídio nos países 

de baixa e média renda, devido à sua disponibilidade e alta 

letalidade, particularmente na população rural envolvida em 

agricultura de pequena escala. 

 

(Fonte:https://www.scielo.br/j/csp/a/nCctdfr4HLZpfzspc7yWYZn/?l

ang=pt). 

Proporção das notificações de tentativa de suicídio por envenenamento/intoxicação, segundo grupo do 

agente tóxico, Alagoas, 2016 a 2020. 

Fonte: SINAN/SESAU/SUVISA/GDANT Dados tabulados em 20/09/21 Sujeitos a revisão  
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TENTATIVA DE SUICÍDIO POR 

ENVENENAMENTO COM 

AGROTÓXICOS 

Através da Lei N° 8.441, de 17 de Junho de 2021, 
foi instituída a Semana Estadual de Prevenção de 
Acidentes com Crianças e Adolescentes em 
Alagoas, compreendida entre os dias 25 e 31 de 
Agosto. 
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Medicamento
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Prod. químico

Alimento e bebida

Cosmético

Drogas de abuso

Metal

Planta tóxica

São considerados  agrotóxicos na 

ficha de notificação de intoxicação 

exógena: 

 

 Agrotóxicos agrícolas 

 Agrotóxicos de uso doméstico 

 Raticidas 

 Produtos veterinários 

VSPEA 

      A Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Agrotóxicos (VSPEA) foi criada com o intuito de contribuir 

com a promoção da qualidade de vida e redução, controle 

ou eliminação da vulnerabilidade e dos riscos à saúde de 

populações expostas ou potencialmente expostas a 

agrotóxicos. Para auxiliar  na descentralização da VSPEA 

para os municípios, foi inclusa no PNS 2020-2023 a meta: 

implantar em 60% dos municípios prioritários a VSPEA. 

Os municípios priorizados em Alagoas foram: Feira 

Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Junqueiro, Limoeiro 

de Anadia, Piranhas, São José da Tapera, São 

Sebastião e Traipu. 
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Sobre as notificações de tentativa de suicídio 

por envenenamento/intoxicação com 

agrotóxicos... 

Sexo 

O sexo feminino predominou entre as 

vítimas, representando 57% dos 

casos. 

Local de ocorrência 

A residência (85%) foi o local em que  

mais ocorreu as intoxicações. 

Faixa etária 

A faixa etária mais acometida foi de  

20-29 anos (31%). 

Ocupação 

Em 24% dos casos as vítimas eram 

estudantes, e em 19% donas de casa 

Informações adicionais sobre vigilância das intoxicações exógenas são obtidas na Gerência de Vigilância e Controle das Doenças Não 

Transmissíveis – GDANT,  contatar (82) 3315:1135 | gdantalagoas@gmail.com. 

Fonte: SINAN/SESAU/SUVISA/GDANT Dados 

tabulados em 20/09/21 Sujeitos a revisão  

Tipo de exposição 

Em 6,3% dos casos a intoxicação foi 

provocada outras  vezes. 

Escolaridade 

A maioria das vítimas (12,6%) tinham 

da 5° a 8° série incompleta  

9.8879-2710 

A maioria dos casos de tentativa de suicídio 

por intoxicação com agrotóxico advém dos 

residentes de Maceió (23%), Arapiraca (17%) 

e Girau do Ponciano (5%). 

Frequência das notificações de tentativa de suicídio 

por envenenamento com agrotóxico, segundo 

município de residência, Alagoas, 2016 a 2020. 

Fonte: SINAN/SESAU/SUVISA/GDANT Dados 

tabulados em 20/09/21 Sujeitos a revisão  
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Dentre os agrotóxicos utilizados nas 

tentativas de suicídio por envenenamento, o 

raticida foi  mais prevalente, representando 

64,8% das notificações. 

Fonte: SINAN/SESAU/SUVISA/GDANT Dados tabulados em 

20/09/21 Sujeitos a revisão  

Rede de apoio: 

É preciso articular a notificação do 

caso à vigilância epidemiológica do 

município imediatamente após o 

seu conhecimento e encaminhar o 

indivíduo para a Rede de Atenção 

Psicossocial – RAPS. 

A tentativa de suicídio deve ser notificada 

compulsoriamente em até 24 horas pelo 

profissional de saúde ou responsável pelo 

serviço assistencial que prestar o primeiro 

atendimento à pessoa.  

  

Nos casos de intoxicações relacionadas a 

circunstâncias de violência ou tentativa 

de suicídio deve-se realizar também a 

notificação no Sinan, na ficha de Violência 

Interpessoal e Autoprovocada, de forma 

complementar a ficha de Intoxicações 

Exógenas.   

Portaria de Consolidação nº 04, de 28 de setembro de 2017,  

anexo V, Capítulo I |    Portaria n° 1.900 de 29 de Maio de 2018 

 Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e 

Tratamento de Intoxicações por Agrotóxicos, CAP 

1, MS, 2018. 


