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RESUMO

A intoxicação exógena em crianças é um assunto que apesar de pouco conhecido pela população, ainda repercute no atendimento nas 
emergências e urgências pediátricas. As fontes mais comuns das intoxicações são os medicamentos, produtos de limpeza, pesticidas, produtos 
veterinários, cosméticos e plantas. A intoxicação por medicamento lidera os atendimentos nas urgências pediátricas, seja pela facilidade ao 
acesso das crianças ou doses erradas administradas por pais ou responsáveis. A infância é um grupo alvo importante, pois apresenta elevada 
incidência de intoxicação exógena, havendo a necessidade de investigar as características das crianças para compreender o perfil desses usuários 
e assim atingir melhoria na assistência e na orientação para os pais e responsáveis. Objetivou-se identificar o perfil epidemiológico de crianças de 
zero a 10 anos vítimas de intoxicação exógena atendidas em um serviço de referência de Recife-PE. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, 
quantitativo, baseado em dados coletados das fichas de notificação de intoxicação exógena. A pesquisa foi realizada no Hospital da Restauração 
Governador Paulo Guerra (HR), que é a maior unidade da rede de saúde pública de Pernambuco, sendo referência para atender casos de 
queimaduras graves, intoxicação exógena e por animais peçonhentos, além de pacientes politraumatizados. A amostra populacional foi composta 
por todas as crianças atendidas no local da pesquisa notificadas com intoxicação exógena. A amostra foi constituída por 109 fichas de crianças de 
zero a 10 anos de idade, que foram notificadas como casos de intoxicação exógena, no período de 01 de Junho de 2015 à 31 de Junho de 2016. 
Somente foram incluídas as fichas legíveis e com preenchimento completo. Após o preenchimento do instrumento de coleta os dados foram 
categorizados por variáveis e descritos por razão e proporção em planilhas no programa Microsoft Office Excel 2010. A pesquisa obedeceu ao 
preceitos éticos regulamentados pela Resolução 466/2012 (CAAE: 61516416.1.0000.5640). O maior número de casos ocorreu em crianças na faixa 
etária dos dois anos (18,34%), seguido da faixa de um ano de vida (15,69%). Houve leve predomínio do gênero feminino (50,5%) e a raça parda 
teve maior prevalência (91,74%). A maioria dos casos foi procedente da Região Metropolitana do Recife (63,6%) e a Região do Agreste Central do 
estado (12,1%). A exposição aguda única ocorreu na maioria dos casos com 103 registros (94,5%) e apenas dois casos como aguda repetida. 
Dentre estas notificações o tempo decorrido entre a exposição e o atendimento em sua maioria ocorreu em questão de horas (94,5%) e dois 
casos teve duração de um dia. Em 88% dos atendimentos foram registradas como intoxicação confirmada, três (2,8%) foram reação adversa e 1 
(0,9%) outro diagnóstico. Em relação à circunstância da exposição, 66,0% dos casos ocorreu de forma acidental. Quanto à prevalência das vias de 
exposição nas intoxicações exógenas, a boca foi a principal via do agente intoxicante (90,0%). Quanto aos agentes causadores das intoxicações, 
destaca-se a ingestão de medicamentos (75 casos), onde a causa base dessa ocorrência é a fácil disponibilidade no domicílio e a extensa 
variedade de medicamentos existentes no país. As intoxicações exógenas em crianças são um problema frequente nos atendimentos de urgências 
dos hospitais pediátricos. Pôde-se observar que quanto menor a faixa etária, maior é o risco, o que torna a criança mais vulnerável e incapaz de 
discernir o perigo. A falta de esclarecimento e orientação tem sido um fato importante para o aumento da incidência do evento. Cuidados simples 
como acondicionamento correto dos produtos tóxicos, mantê-los fora do alcance das crianças, são o suficiente para a diminuição do número de 
casos.
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