
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e os óbitos acidentais em crianças e 

adolescentes 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) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

Em Alagoas, no período de 2016 a 2020, foram notificados 8.767 casos de intoxicação exógena em 

crianças e adolescentes, destes 1.817 (20,7%) foram acidentais. 

   Na faixa etária pediátrica, os acidentes 

são a principal causa de morte.  

 

       Segundo o Relatório Mundial sobre 

Prevenção de Acidentes com Crianças e 

Adolescentes, cerca de 830 mil crianças 

morrem vítimas de acidentes 

anualmente em todo o mundo. 

Intoxicações acidentais em  

crianças e adolescentes 

 

     As intoxicações acidentais são um problema 

de saúde global para crianças e adolescentes, 

com um número aproximado de 45 mil mortes 

anuais e uma incidência de 1,8 em 100 mil 

habitantes. 

     Em todo o Brasil, as lesões e 

envenenamentos são responsáveis por 5 a 6% 

do total das internações conveniadas pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

World Health Organization. World Report on Child Injury Prevention. 

Geneva: WHO; 2008. 

Frequência das notificações de intoxicação exógena ocorridas em crianças a adolescentes, Alagoas, 2016 a 

2020. 
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INTOXICAÇÕES E ÓBITOS 

ACIDENTAIS EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 
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INTOXICAÇÕES GERAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

INTOXICAÇÕES ACIDENTAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Em 2020 observa-se  um 

menor número de 

notificações devido a 

Pandemia da COVID-19. 

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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Sobre as notificações de intoxicação 

exógena acidental em crianças e 

adolescentes... 

Sexo 

O sexo masculino predominou entre as 

vítimas representando 54% dos casos. 

Local de ocorrência 

A residência (91%) foi o local em que  

mais ocorreu as intoxicações 

Faixa etária 

A faixa etária mais acometida foi de  

1-4 anos (68%). 

Agente tóxico 

O principal agente tóxico causador das 

Intoxicações foi o medicamento 

(46,5%). 

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. 

Em crianças menores de 1 ano, a principal causa de ÓBITO ACIDENTAL são as referidas no 

grupo outros riscos acidentais à respiração (44,2%), já em crianças de 1 a 4 anos observou-se 

maior proporção nos óbitos relacionados à afogamento (42,9%), enquanto que nas demais 

faixas de 5 a 19 anos, os acidentes de transporte foram os mais prevalentes. 

Fonte: SINAN/SESAU/SUVISA/GDANT Dados tabulados em 09/06/21 
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V01-V99 Acidentes de transporte

W01-W19 Quedas

W20-W49 Exposição a forças mecânicas ianimadas

W65-W74 Afogamento e submersão acidentais

W75-W84 Outros riscos acidentais à respiração

W85-W99 Exposição a corrente elétrica, à radiação
e as temperaturas e pressões extremas do ambiente

X00-X09 Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas

X20-29 Contato com animaise planta venenosos

X30-39 Exposição às forças da natureza

X40-49 Envenenamento (intoxicação)acidental por
exposição a substâncias nocivas

Fonte: SIM/SESAU/SUVISA/GDANT Dados tabulados em 09/06/21 Sujeitos a revisão  

Intoxicação exógena é o conjunto de 

efeitos nocivos representados por 

manifestações clínicas ou laboratoriais 

que revelam o desequilíbrio orgânico 

produzido pela interação de um ou mais 

agentes tóxicos com o sistema biológico. 

Todo caso suspeito e/ou  

confirmado de intoxicação  

exógena deve ser notificado  

à autoridade de saúde. 

Portaria nº 1.061 de 18 de Maio de 2020 

 

Em caso de dúvida ou denúncia  

relacionada as intoxicações, disque: 

0800-722-6001 

 

Para notificação de casos, ligue : (82) 

3315-2059 ou 0800 284 5415 ou 

(82)98882-9752 - Centro de Informações 

Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) 

Proporção de óbitos acidentais ocorridos em crianças e adolescentes, segundo CID 10 e 

faixa etária, Alagoas 2016-2020.  


