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As intoxicações são ações químicas que podem lesar o corpo, através da exposição a substâncias químicas do 
ambiente ou isoladas, como medicamentos, produtos químicos, plantas, pesticidas, entre outros. Ela pode ser 
causada de forma acidental ou intencional, onde a tentativa de suicídio é a principal circunstância da forma 
intencional. Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários provenien-
tes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de 2010 e 2019. Ao 
analisar os agentes tóxicos, é perceptível que medicamentos aparecem em todos os anos como os principais 
causadores da intoxicação exógena, bem superiores aos outros agentes. Outra circunstância significativa foi a 
acidental, ele é explicado devido à alta incidência para a faixa etária 01. Casos obtiveram cura sem sequela. Os 
dados se assemelham à evolução dos casos do estado, bem como ao bom funcionamento da saúde pública para 
o tratamento. Conclui-se que a associação da escolaridade com a incidência também é um fator preocupante, 
pois a grande maioria das notificações de intoxicação exógena se refere a pessoas de baixa escolaridade com 
isso, analisa-se que a maior parcela de notificações se dá a partir de pessoas com pouco conhecimento, princi-
palmente quanto a intoxicação exógena. Os agentes tóxicos estão diretamente associados à incidência, à alta 
incidência de intoxicação medicamentosa, muito superior aos outros agentes.
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A difteria, também conhecida como crupe, é uma doença altamente contagiosa, toxinfecciosa, causada por bac-
térias bacilares gram-positivas do gênero Corynebacterium que podem se manifestar de diversas formas, sendo 
a espécie Corynebacterium diphtheriae expressa como difteria respiratória ou cutânea.Trata-se de um estudo 
transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários provenientes do Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS), de 2019 a 2019. A base os períodos de aparecimento da doença, situou-se 
nos registros de casos de difteria notificados no Estado de Alagoas quanto às questões relacionadas ao despejo 
de resíduos da vacina. Houve um aumento da cobertura vacinal contra a difteria durante os anos após casos 
registrados a doença. A eficiência da vacinação diftérica reduziu o número de casos da doença no Estado de 
Alagoas, a qual foi utilizada como parâmetro. Com a redução de casos, a doença conseguiu ser controlada na 
região e a vacina, devido ao seu enorme potencial, foi implantada como forma primordial de combate à doença. 
Conclui-se que mesmo com a produção de vacinas em larga escala ocasionou o aumento do lixo hospitalar 
contaminante que se descartado de maneira incorreta interfere preponderantemente no meio ambiente.


