
Praguicidas 

 

Herling Gregório Aguilar Alonzo e Cristiana Leslie Corrêa 

 

Herling Gregório Aguilar Alonzo 

Médico com Especialização em Toxicologia Clínica e Ambiental Mestre e Doutor em Saúde 

Coletiva pela Unicamp, Prof. Dr. Departamento de Saúde Coletiva, Faculdade de Ciências Médicas, 

Universidade Estadual de Campinas.  

 

Cristiana Leslie Corrêa 

Farmacêutica, Mestre em Analises Toxicológicas e Doutora em Toxicologia pela FCF/USP, 

Especialista em Avaliação do Risco Toxicológico pela Wageninger University (Holanda). Diretora 

técnica da Planitox –The Science-based Toxicology Company e Diretora Científica do Instituto 

Brasileiro de Toxicologia (IBTox). 

  



Sumário 

 

1. Introdução 

2. Inseticidas inibidores da colinesterase 

3. Inseticidas piretrinas e piretróides 

4. Inseticidas neonicotinóides 

5. Inseticidas organoclorados 

6. Repelente de insetos dietiltoluamida (DEET)  

7. Herbicida paraquat 

8. Herbicida glifosato 

9. Herbicidas clorofenoxiacéticos 

10. Fungicidas  

11.  Raticidas 

12. Outros praguicidas  

13. Monitoramento de trabalhadores expostos a praguicidas 

14. Bibliografia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.      Introdução 
 
 Os praguicidas, segundo a Organização para Agricultura e Alimentação das Nações Unidas (FAO), 

são produtos químicos ou quaisquer substâncias ou mistura de substâncias destinadas à prevenção, à 

destruição ou ao controle de qualquer praga, incluindo os vetores de doenças humanas ou de 

animais, que causam prejuízo ou interferem de qualquer outra forma na produção, elaboração, 

armazenagem, transporte ou comercialização de alimentos, para os homens ou os animais, de 

produtos agrícolas, de madeira e produtos da madeira, ou que podem ser administrados aos animais 

para combater insetos, aracnídeos ou outras pragas dentro ou sobre seus corpos. 

Esse termo inclui também as substâncias destinadas a serem reguladoras do crescimento das 

plantas, desfolhantes, dessecantes, agentes para reduzir a densidade ou evitar a queda prematura dos 

frutos, e as substâncias aplicadas nas culturas, antes ou após a colheita, para proteger o produto 

durante o depósito ou o transporte. São usados, sobretudo na agricultura para combater pragas, 

ervas daninhas ou doenças nas plantas e também como agentes de controle de vetores nos 

programas de saúde pública e, em menor quantidade, na pecuária e na silvicultura.  

Definição semelhante à da FAO é usada na legislação brasileira, para agrotóxico, que substituiu o 

termo defensivo agrícola, para denominar os venenos agrícolas, colocando em evidência a 

toxicidade desses produtos para o meio ambiente e a saúde humana. Essa definição exclui os 

fertilizantes e os produtos químicos administrados aos animais para estimular o crescimento ou 

modificar o comportamento reprodutivo. 

Existem diferentes classes de praguicidas, baseadas no tipo de praga a ser controlada e na sua 

estrutura química, que incluem: inseticidas (organoclorados, organofosforados, carbamatos, 

piretróides, neocotinóides), herbicidas (cloroacetanilidas, ácidos ariloxialcanóico, triazinas, uréias e 

glicina substituída), fungicidas (triazol, ditiocarbamatos, benzimidazol, dicarboximidas), entre 

outros. Para consultar a classificação completa sugerimos consultar o Compendium of Pesticide 

Common Names - Pesticide Classification, no endereço: 

http://www.alanwood.net/pesticides/index.html.  

Quanto à toxicidade para a saúde humana, a classificação Toxicológica adotada no Brasil considera 

os dados de toxicidade aguda pelas vias oral, dérmica e inalatória (baseada na DL 50), assim como 

os dados de irritação/corrosão dérmica e ocular. O efeito mais grave define a classificação, a 

modalidade de emprego, entre outros. Desta forma, foram definidas quatro classes com a respectiva 

tarja colorida, a saber: Classe I (vermelha) - extremamente tóxica, Classe II (amarela) - altamente 

tóxica, Classe III (azul) - moderadamente tóxica, e Classe IV (verde) - pouco tóxica. Além disso, a 

classificação toxicológica de uma formulação deverá ser precedida pela avaliação toxicológica do 

ingrediente ativo, que avaliará o potencial: carcinogênico, mutagênico, de toxicidade para a 



reprodução e para o desenvolvimento, neurotóxico e de desregulação endócrina, sendo grande parte 

destes impeditivo de registro, caso seja confirmado tal potencial.  

A Agencia de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency - EPA) 

também agrupa os praguicidas em diferentes categorias: químicos (organofosforados, carbamatos, 

organoclorados, piretróides, etc.), biológicos (microbianos – bactérias, protetores incorporados nas 

plantas por Engenharia Genética, bioquímicos – feromônios), e instrumentos/dispositivos para 

controle de pragas.          

Por se tratar de substâncias químicas amplamente utilizadas no mundo e pelo fato de serem 

responsáveis por inúmeros casos de intoxicações e danos ambientais, os praguicidas constituem um 

importante tópico de estudo dentro da toxicologia. No Brasil, as intoxicações agudas por 

praguicidas ocupam a terceira posição dentre os agentes causais. Entre 2007 e 2012, o SINAN - 

Sistema Nacional de Agravos de Notificação registrou 42.365 casos, sendo que 55% foram 

tentativas de suicídio, destas 66% com raticidas, que incluem o “chumbinho” (principalmente 

aldicarb); em segundo lugar, aparecem os acidentes de trabalho com 20%, principalmente com 

praguicidas de uso agrícola que representaram 86,7% dos casos; e, finalmente, 25% por outras 

causas que incluem: acidentes em geral, causa ambiental, violências, entre outras.    

 

2.      Inseticidas inibidores da colinesterase 

 

 As propriedades inseticidas dos organofosforados foram descobertas em 1937 por Shrader, que em 

1941, desenvolveu o inseticida sistêmico OMPA (Shadran) e, em 1944, o primeiro praguicida 

organofosforado a ser comercializado, cujo princípio ativo era o TEPP. Posteriormente foram 

sintetizados compostos com maior estabilidade, como o paration e paraoxon, e compostos de menor 

toxicidade, entre eles, o fention, o clortion e o malation. Na década de 1950, foram sintetizados os 

compostos heterocíclicos, aromáticos e naftil carbamatos, com potente ação anticolinesterase e 

maior seletividade contra os insetos. Entre eles encontramos o 1-naftil N-metil carbamato (carbaril) 

e o propoxifenil N-metil carbamato.  

Os compostos organofosforados e os carbamatos são largamente utilizados no controle e no 

combate a pragas, principalmente como inseticidas (agrícola, doméstico e veterinário) e como 

acaricidas, nematicidas, fungicidas e herbicidas, no controle de parasitas em fruticultura, 

horticultura, cultura do algodão, cereais, sementes e plantas ornamentais.  

Atualmente existem no mercado cerca de 29 princípios ativos de organofosforados em 79 

formulações e  14 princípios ativos de carbamatos em 50 formulações. A listagem dos praguicidas 

utilizados no Brasil, por monografias, princípio ativo e nomes comerciais, está disponível nos 

seguintes endereços: http://www.anvisa.gov.br/toxicologia/index.htm e www.agricultura.gov.br.  

 



2.1 Classificação e propriedades físico-químicas 

  

Os inseticidas organofosforados são ésteres amido ou tiol-derivados dos ácidos fosfórico, fosfônico, 

fosforotióico e fosfonotióico e podem ser representados pela fórmula geral apresentada na figura 1. 

São rapidamente hidrolisados, tanto no meio ambiente, como nos meios biológicos, e altamente 

lipossolúveis, com alto coeficiente de partição óleo/água.  

O grupo dos carbamatos é formado por derivados do ácido N-metil-carbâmico (figura 1) e dos 

ácidos tiocarbamatos e ditiocarbamatos. Estes últimos não são inibidores das colinesterases, 

portanto, têm usos e toxicidade diferentes, por isso são discutidos à parte. Entre os derivados do 

ácido N-metil-carbâmico se incluem os N-substituídos ou metil-carbamatos (carbaril); carbamatos 

fenil-substituídos (propoxur) e os carbamatos cíclicos (carbofuran). São utilizados como inseticidas 

e nematicidas (agrícola e doméstico).  

Os carbamatos têm baixa pressão de vapor e pouca solubilidade em água, são moderadamente 

solúveis em benzeno e tolueno, e altamente solúveis em metanol e acetona.  

 

2.2. Toxicocinética 

 

Os praguicidas organofosforados e os carbamatos são absorvidos através da pele, pelo trato 

respiratório e pelo trato gastrintestinal, e muitas vezes sua absorção é favorecida pelos solventes 

presentes na formulação. Nas exposições que ocorrem durante os processos industriais de 

fabricação, na formulação, na aplicação agropecuária ou no controle de vetores em saúde pública, 

as principais vias de exposição são a respiratória e a cutânea. A absorção cutânea é maior em 

temperaturas elevadas ou quando existem lesões na pele. Há diferentes taxas de absorção entre os 

vários tipos de compostos, mas todos podem levar a quadros de intoxicação caso os trabalhadores 

não estejam suficientemente protegidos. 

Nos casos de ingestão voluntária (tentativas de suicídio) e involuntária (acidentes, geralmente com 

crianças, contaminação de alimentos e/ou água, homicídios), o principal local de absorção é o trato 

digestivo. A absorção por esta via também ocorre em ambientes de trabalho com higiene precária 

ou quando os trabalhadores se alimentam em áreas contaminadas. 

Depois de absorvidos, os organofosforados e seus produtos de biotransformação são rapidamente 

distribuídos por todos os tecidos. Os carbamatos são rapidamente distribuídos no organismo, e suas 

concentrações tendem a serem maiores nos órgãos e tecidos envolvidos na biotransformação dos 

xenobióticos. Não existem evidências de bioacumulação. 

Os compostos sofrem biotransformação, principalmente no fígado, formando produtos menos 

tóxicos e mais polares, que são eliminados facilmente do organismo. Os organofosforados são 

objeto de varias rotas metabólicas mediadas por diversas enzimas, em diferentes pontos da 



molécula. Assim, com os organofosforados ou seus metabólitos ocorrem reações de oxidação, 

redução, hidrolise e conjugação. Somente uma reação, a dessulfuração oxidativa mediada pelo 

citocromo p450, ou seja, a oxidação de P=S (formas tions) para P=O (formas oxons), resulta na 

formação de metabólitos com maior toxicidade para insetos e mamíferos. Estes análogos oxidados 

podem ser rapidamente hidrolisados por hidrolases encontradas nos tecidos dos mamíferos. Os 

insetos são mais sensíveis a estes agentes porque frequentemente apresentam deficiência destas 

enzimas. 

Também ocorrem reações de dealquilação e dearilação oxidativa envolvendo a coenzima NADPH, 

o sistema citocromo P-450 e o sistema de regeneração-NADPH como provedores de elétrons e 

oxigênio para produzir metabólitos polares.  

A hidrólise dos ésteres do ácido fosfórico e do fosforotióico ocorre através de várias hidrolases 

teciduais (carboxiesterases não específicas, arilesterases, fosforilfosfatases, fosfotriesterases e 

carboxiamidas) amplamente encontradas nos reinos animal e vegetal, sendo a atividade altamente 

dependente do tipo de radical. O exemplo disso é a reação que ocorre com o malation: quando uma 

enzima do grupo carboxilesterase hidrolisa um dos dois grupos carboxílico-éster-etilado, gera o 

malation ou o malaoxon monoácidos, que são biologicamente inativos. 

Da mesma forma, os ésteres carbâmicos podem sofrer ataques em vários pontos da molécula, 

dependendo do tipo de radical acoplado na estrutura básica. Além da hidrólise do grupo éster-

carbâmico - espontânea ou pelas carboxilesterases tissulares - com liberação de fenol substituído, de 

dioxido de carbono e de metilamina, acontecem várias outras reações de oxidação e redução 

envolvendo o citocromo P-450.  

A eliminação desses compostos ocorre principalmente através da urina e das fezes, sendo que 80 a 

90% da dose absorvida é eliminada em 48 horas. Uma pequena proporção destas substâncias e de 

suas formas ativas (oxons) é eliminada, sem modificação, na urina.  

A meia-vida destes praguicidas, após administração única, varia de minutos a poucas horas, 

dependendo do composto e da via de entrada.  

 

2.3. Toxicodinâmica  

 

Os organofosforados e os carbamatos exercem sua ação principalmente através da inibição 

enzimática, o que determina a sua toxicidade. Dentre as enzimas, as esterases e, mais 

especificamente, a acetilcolinesterase, são o principal alvo da toxicidade. A acetilcolinesterase é 

responsável pela hidrólise da acetilcolina, portanto sua inibição resulta no acúmulo de acetilcolina 

nas terminações nervosas.   

A acetilcolina é o mediador químico necessário para a transmissão do impulso nervoso em todas as 

fibras pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, em todas as fibras parassimpáticas pós-



ganglionares e em algumas fibras simpáticas pós-ganglionares. Além disso, a acetilcolina é o 

transmissor neuro-humoral do nervo motor do músculo estriado (placa mioneural) e de algumas 

sinapses interneuronais no sistema nervoso central. A transmissão do impulso nervoso requer que a 

acetilcolina seja liberada no espaço intersináptico ou entre a fibra nervosa e a célula efetora. Depois, 

a acetilcolina se liga a um receptor colinérgico gerando desta forma um potencial pós-sináptico e a 

propagação do impulso nervoso. A acetilcolina é imediatamente liberada e hidrolisada pela 

acetilcolinesterase. 

A colinesterase reage através do sítio aniônico, do sítio esteárico e pela força de van der Waals, com 

a acetilcolina dando lugar ao complexo enzima-substrato, em seguida, é liberada a colina, mas a 

enzima fica acetilada. A enzima acetilada reage com água para recuperar a enzima e libera ácido 

acético. 

As colinesterases pertencem ao grupo das enzimas B-esterases, que reagem com os compostos 

organofosforados, ficando firmemente e, em alguns casos, irreversivelmente fosforiladas e, 

portanto, inibidas nesse processo. As duas enzimas descritas são:  

 

a) A acetilcolinesterase (AChE), também conhecida como colinesterase verdadeira, colinesterase 

específica, acetilidrolase, colinesterase eritrocitária, etc., é encontrada no tecido nervoso, na junção 

neuromuscular e nos glóbulos vermelhos, sendo sintetizada na eritropoese, com renovação de 90 a 

120 dias. Sua função nos glóbulos vermelhos é ainda desconhecida. 

 

b) A butirilcolinesterase (Bu-ChE), chamada pseudocolinesterase, colinesterase inespecífica, 

colinesterase plasmática ou sérica, acilcolina, acilidrolase, etc., tem a capacidade de hidrolisar uma 

grande variedade de ésteres, incluindo a acetilcolina. Está localizada principalmente no plasma, no 

fígado, no pâncreas, na mucosa intestinal e na substância branca do sistema nervoso central. É 

sintetizada no fígado, com renovação de 30 a 60 dias. 

 

A acetilcolinesterase tem dois sítios ativos: um sítio aniônico e um sítio esterásico. Os 

organofosforados se unem somente no sítio esterásico, onde o fósforo forma uma união covalente e 

estável, dando lugar ao ácido éster-fosfórico (enzima fosforilada). Na presença de alguns inibidores, 

este ácido é hidrolisado lentamente, levando dias ou semanas, e, com outros compostos, a reação de 

esterificação é virtualmente irreversível, podendo durar meses, sendo determinada pelo tempo 

requerido para a síntese de novas moléculas de acetilcolinesterase.  

Quando há inibição prolongada, ocorrem alterações nos grupos básicos, e a enzima fosforilada não 

pode ser recuperada com a ajuda de reativadores. Este fenômeno de desnaturalização da enzima é 

conhecido como envelhecimento.  



Os carbamatos reagem com e são hidrolisados pelas esterases. Existe inibição da enzima 

acetilcolinesterase, mas a reativação é rápida e espontânea. Este processo ocorre primeiramente, 

formando um complexo reversível carbamato-acetilcolinesterase, seguido da reação de 

carbamilação irreversível da enzima, e, finalmente, a decarbamilação, por hidrólise, sendo liberada 

a acetilcolinesterase original e o carbamato fica dividido e sem atividade anticolinesterase. 

Alguns compostos têm a capacidade de reativar a enzima fosforilada, porque podem exercer uma 

atração nucleofílica para o centro ativo da enzima maior do que a dos organofosforados. Estas 

substâncias possuem na estrutura um grupo amônia-quaternário e um ácido nucleofílico (ácidos, 

hidroximas, oximas e compostos semelhantes). A reativação é uma reação de equilíbrio, na qual a 

oxima reage com a enzima fosforilada ou com o organofosforado livre, tendo como produto uma 

oxima fosforilada que, na presença de água, degrada-se rapidamente. 

Alguns praguicidas organofosforados podem levar ao desenvolvimento de uma neuropatia tardia, 

independente da inibição da acetilcolinesterase. Trata-se da fosforilação de uma esterase específica 

do tecido nervoso, denominada esterase alvo neuropática (Neuropathy Target Esterase - NTE). 

Após esta fosforilação, há um segundo passo, que é a transformação do alvo fosforilado numa 

forma envelhecida, resultado da liberação de um grupo ligado ao fósforo, sendo que um grupo 

fosforil, com carga negativa, permanece unido à proteína.  

A reação de envelhecimento é tempo-dependente e ocorre somente com certos organofosforados 

dos grupos dos fosfatos, dos fosfonatos e dos fosforamidatos.  

Embora a função bioquímica da NTE seja de uma fosfolipase/lisofosfolipase ainda não foram 

claramente definidas sua fisiologia e fisiopatologia. No homem, está presente no tecido nervoso, no 

fígado, no tecido linfático, nos linfócitos e nas plaquetas. 

A maioria dos organofosforados não é teratogênica em animais, porém, alguns são associados com 

baixo peso e/ou mortalidade neonatal elevada. Também, a grande maioria dos organofosforados 

utilizados não apresenta potencial carcinogênico.  

 

2.4. Quadro clínico  

Os sintomas podem aparecer em poucos minutos ou até 12 horas depois da exposição dependendo 

do agente químico, via e dose. Existem casos descritos de inicio mais demorado 24 até 48 horas e 

ou recaídas. A ingestão ou inalação conduzem a um início mais rápido de efeitos clínicos em 

comparação à exposição cutânea. A intensidade dos sintomas depende da toxicidade, da quantidade, 

da taxa de absorção, da taxa de biotransformação e de exposições prévias a inibidores da 

colinesterase. Os sinais e sintomas são característicos: inicialmente há estimulação da transmissão 

colinérgica, seguida da depressão da transmissão, e finaliza com a paralisia das sinapses nervosas 

nas terminações motoras. 



Os sinais e sintomas que resultam do acúmulo de acetilcolina nas terminações nervosas, decorrente 

da inibição da acetilcolinesterase, compõem a síndrome colinérgica que é constituída por efeitos 

muscarínicos, nicotínicos e do sistema nervoso central. As primeiras manifestações geralmente são 

muscarínicas. É comum encontrar miose intensa (pupila puntiforme ou cabeça de alfinete), sinal 

muscarínico que é típico e ajuda no diagnóstico. Todavia nem sempre ela está presente, as pupilas 

podem estar normais, dilatadas ou anisocóricas. A midríase (pupilas dilatadas) pode ser encontrada 

em pacientes com intoxicação severa e/ou de longa evolução. Também ocorrem o lacrimejamento, a 

visão turva e a fotofobia. As duas últimas podem persistir durante vários meses.  

Na exposição inalatória leve a vapores de organofosforados ou carbamatos, os sintomas aparecem 

rapidamente, inicialmente rinorréia e salivação excessiva, com irritação das membranas mucosas 

respiratórias superiores e broncoespasmo, seguidos de sintomas sistêmicos, se houver exposição a 

concentrações importantes.  

Nos casos de intoxicações moderadas e graves ocorrem, no trato respiratório, aumento das 

secreções bronquiais, laringoespasmo, broncoespasmo, opressão torácica e dispneia. Também nos 

casos graves, são observados taquipneia, falha respiratória e edema pulmonar não-cardiogênico. A 

causa principal de morte na intoxicação aguda por organofosforados é a insuficiência respiratória 

aguda, devido a uma ou à combinação das seguintes situações: depressão do SNC, paralisia 

respiratória, broncoespasmo, síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) ou aumento de 

secreções bronquiais. Também deve ser levada em conta a pneumonite química, que pode ocorrer 

pelo hidrocarboneto usado como veículo. 

Nos casos de intoxicação moderada e grave, no sistema cardiovascular ocorrem bradicardia e 

hipotensão ou taquicardia e hipertensão dependendo do tempo de evolução. Outros efeitos menos 

comuns associados com a intoxicação são as arritmias e as alterações no ECG que incluem: 

bradicardia ou taquicardia sinusal, atraso na condução atrioventricular e/ou intraventricular, ritmo 

idioventricular, extrasístole ventricular multiforme prematura, taquicardia ou fibrilação ventricular, 

torsades de pointes, prolongamento dos intervalos PR, QRS e/ou QT, e mudanças na onda ST-T. As 

complicações cardíacas e a morte súbita podem acontecer depois do controle do quadro clínico 

inicial.  

Os efeitos muscarínicos mais frequentes no trato gastrintestinal são: náuseas, vômitos, cólicas 

abdominais e a diarreia. A incontinência fecal ocorre nos casos graves. Além disso, foram descritos 

pancreatite hemorrágica aguda e íleo por intoxicação com organofosforados e carbamatos. 

No trato genitourinário, na maioria dos casos de intoxicação, existe aumento da frequência urinária 

e/ou incontinência. Em alguns casos de intoxicação com certos organofosforados, é possível a 

associação com a nefropatia de complexos imunes, insuficiência renal, proteinúria e cristalúria. 



Em vários casos de intoxicação grave foi registrada a acidose metabólica. Ocorrem também 

alterações do tempo de protrombina (diminuído ou aumentado) e aumento ou diminuição dos 

fatores de coagulação, mas raramente têm importância clínica. 

Na pele e fâneros, ocorre sudorese e palidez cutânea. Também foram descritas sensibilização e 

reações de hipersensibilidade, como urticária, angioedema e eritema, depois da exposição 

principalmente ao malation. 

No sistema endócrino foi registrada a hiperglicemia em casos graves de crianças intoxicadas com 

organofosforados e carbamatos, que pode ser resultado da pancreatite aguda. Também pode ser 

observada a hipoglicemia. 

As manifestações iniciais de intoxicação, relacionadas com o sistema nervoso central, incluem 

cefaléia, tonturas, desconforto, agitação, ansiedade, tremores, dificuldade para se concentrar e visão 

turva. Podem ser seguidos de torpor, ataxia, vertigem, confusão mental e dificuldade para se sentar 

ou parar. Além disso, pode haver o aparecimento de fraqueza muscular, fadiga, fasciculações, 

cãibras, reflexos tendinosos profundos fracos ou ausentes, coma, hipotermia e depressão do centro 

respiratório, que são comuns nos casos de exposição moderada e grave, particularmente nas 

crianças. A depressão do sistema nervoso central e as convulsões são mais freqüentes em crianças 

do que em adultos.  

A síndrome intermediária é caracterizada pelo aparecimento de fraqueza muscular proximal e de 

paralisia nervos cranianos, sem alterações sensitivas, que ocorrem de 12 horas a 7 dias depois da 

exposição, em alguns casos logo após a resolução dos sintomas muscarínicos iniciais ou, em outros, 

concomitante com os sinais muscarínicos e antes da aparição da polineuropatia tardia. A síndrome 

foi descrita por exposição a compostos dimetil, como: fention, dimetoato, monocrotofos, 

metamidofos, diazinon (composto dietil), o triclorfon, o malation, o sumition e o metil paration, 

entre outros.  

O quadro clínico inclui dificuldade para respirar, movimentar o pescoço e levantar a cabeça, 

oftalmoparesia, movimentos oculares lentos, fraqueza dos músculos da face, dificuldade para 

deglutir, fraqueza nas extremidades (principalmente proximal), arreflexia, paralisia da musculatura 

respiratória e morte. Este quadro não responde ao tratamento com atropina e pralidoxima, o que 

pode ser atribuída ao excesso persistente de acetilcolina nos receptores nicotínicos. O mecanismo 

definitivo é desconhecido, mas a miopatia necrotizante observada em alguns casos pode estar 

envolvida na patogênese.  

A polineuropatia tardia é uma manifestação rara, mas sua incidência pode estar sendo subestimada. 

Os organofosforados associados com a polineuropatia tardia em humanos estão os seguintes: 

clorofos, clorpirifos, diclorvos, dipterex, EPN (fosfonotioato), fention, isofenfos, leptofos, malation, 

mecarbam, merfos, metamidofos, mipafox, triclorofon, tricloronato, TOCP (tri-orto-cresil fosfato). 

Entre os carbamatos: carbaryl, carbofuran e m-tolyl methyl carbamato.  



A maioria dos casos foi registrada em adultos, embora tenha sido descrito o caso de uma criança. 

Esta neuropatia é simétrica, sensitivo-motora distal, geralmente aparece de 6 a 21 dias depois da 

exposição por qualquer via, envolvendo as extremidades inferiores e eventualmente as superiores. 

Inicia-se com dores musculares, fraqueza distal progressiva, ataxia e diminuição dos reflexos 

tendinosos, seguida de paralisia flácida, espasticidade e quadriplegia. Também pode haver perda da 

sensibilidade, sensação de queimação e formigamento. Os casos graves podem progredir para 

paralisia completa, problemas respiratórios e morte. O quadro patológico é típico de uma 

axonopatia distal com degeneração nervosa proximal progressiva. A recuperação pode ser lenta 

(semanas a meses) e incompleta. 

Na evolução da intoxicação aguda por organofosforados foram apontadas algumas manifestações 

tardias, meses depois da intoxicação aguda ou por exposições repetidas, caracterizadas por cefaléia 

persistente, perda da memória, confusão, fadiga e alterações psiquiátricas e neuropsicológicas, mas 

são necessários estudos prospectivos ao respeito.   

Outros sintomas decorrentes da exposição de longo prazo a organofosforados incluem cefaléia, 

fraqueza, sensação de peso na cabeça, diminuição da memória, alerta e atenção, alterações do sono, 

irritabilidade e perda do apetite. Além disso, alterações psíquicas, nistagmo, tremores nas mãos e 

outros distúrbios neurológicos como neurites, paresia e paralisia também tem sido descritos.  

 

2.5. Tratamento  

O tratamento das intoxicações agudas por organofosforados e carbamatos pode ser dividido em 

medidas de ordem geral e medidas específicas, que, segundo a gravidade do caso, deverão ser 

realizadas ao mesmo tempo. 

Medidas de Ordem Geral: como primeira medida nos casos graves, deve-se desobstruir e aspirar as 

secreções, manter as funções respiratória e cardiovascular. Uma boa oxigenação é fundamental para 

evitar convulsões e atingir a atropinização. É necessária a proteção da via respiratória, e, nos 

pacientes torporosos ou em coma, deve-se realizar a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica 

sempre que necessária.  

Antes de qualquer manobra de descontaminação é obrigatório controlar as convulsões, inicialmente 

usando diazepam. O esvaziamento gástrico exaustivo com soro fisiológico é o procedimento mais 

indicado até uma hora depois da ingestão. Mas considerando que não se sabe quanto tempo estes  

produtos permanecem no estômago,  nos casos de ingestão de grandes quantidades atendidos entre  

1 a 2 horas, é consenso realizar a aspiração do conteúdo e lavagem gástrica com volumes menores  

por meio de sondagem nasogástrica com previa intubação orotraqueal para proteção da via aérea. 

Não se deve provocar êmese, devido à evolução do quadro clínico, à toxicidade dos compostos e 

porque estes praguicidas freqüentemente são formulados juntamente com solventes orgânicos, cujos 

vapores, ao serem inalados e/ou aspirados, podem levar ao desenvolvimento de pneumonite 



química. Deve-se administrar carvão ativado após terminada a lavagem, pois sabe-se que existe 

adsorção potencial destes compostos. Após uma hora da administração do carvão ativado, deve-se 

infundir catártico salino. 

Nos casos de exposição ocular, respiratória e cutânea, depois das medidas de emergência e da 

descontaminação, e segundo o quadro clínico, deve-se efetivar os procedimentos específicos e o 

tratamento sintomático apresentado a seguir. 

Medidas Específicas: a atropinização é feita imediatamente, ao mesmo tempo que as medidas de 

descontaminação. A atropina é um fármaco de ação anticolinérgica (compete pelos mesmos sítios 

da acetilcolina), de efeito antimuscarínico e que atua como tratamento sintomático da intoxicação 

por praguicidas inibidores da colinesterase. A atropina não reverte os efeitos nicotínicos, por isso 

deve ser administrada somente nos quadros em que os sintomas muscarínicos são evidentes. Ela, 

sempre deve ser ministrada concomitantemente com as medidas de ordem geral. Tem papel 

fundamental no controle imediato do paciente intoxicado, principalmente no que tange ao suporte 

cardiorrespiratório. Os pacientes intoxicados são, em geral, tolerantes aos efeitos da atropina.  

A dose total varia de caso para caso e sempre deve ser estabelecida de acordo com a necessidade de 

cada paciente. Inicialmente, a dose é de 2-5mg (0,03 - 0,05mg/kg para criança), aplicada por via 

endovenosa, a cada 5 ou 10 minutos, em alguns casos pode-se optar por administração contínua em 

bomba de infusão, até conseguir manter a atropinização, que é indicada pela desaparição dos 

estertores e quando a maioria das secreções secar. Estes são considerados os melhores critérios de 

avaliação, em vez da freqüência cardíaca e do tamanho das pupilas, pois a taquicardia e a midríase 

podem ser sinais nicotínicos em intoxicados graves. 

Uma vez alcançada a atropinização e/ou a estabilização do paciente, as doses serão ajustadas 

lentamente (dose menor/ intervalo de tempo maior) para evitar o efeito rebote dos sintomas e a 

medicação deverá ser mantida pelo menos até 24 horas, após completa resolução dos sintomas. 

A pralidoxima (Contrathion®) é a oxima disponível no Brasil. Este fármaco reativa a 

acetilcolinesterase em muitos casos de intoxicação por organofosforados, liberando-a para a sua 

função normal. Preferencialmente deve ser usada precocemente, pois é incapaz de reativar a 

acetilcolinesterase envelhecida. Estudos in vitro sugerem que deve ser usada nas 24-48 horas após a 

intoxicação. Todavia, estes estudos estão sendo reavaliados, pois encontrado que a pralidoxima 

pode ser efetiva em períodos mais longos.  

A dose recomendada é de 1-2 gramas (20-40mg/kg para crianças, dose máxima 1 grama), diluídos 

em 100-150ml de soro (fisiológico ou glicosado 5%) e aplicada por via endovenosa em 30 minutos. 

Esta dose pode ser repetida uma hora depois se a fraqueza muscular ou diafragmática e o coma não 

melhorarem. Depois, administra-se em intervalos de 6 a 12 horas durante 24-48 horas para garantir 

a distribuição para todos os locais afetados. Ocasionalmente esta dosagem deve ser mantida por 

períodos mais longos dependendo da gravidade do caso.  



As oximas, amplamente utilizadas no tratamento de intoxicações por organofosforados. Como as 

oximas não interagem com a acetilcolinesterase carbamilada da mesma forma que com a 

acetilcolinesterase fosforilada, elas são contraindicadas nos casos de intoxicação por carbamatos.  

O uso destes fármacos não substitui a atropina, atuam sinergicamente e devem ser utilizados ao 

mesmo tempo no tratamento da intoxicação por organofosforados.  

A terapia prolongada (vários dias) com oximas é indicada nos casos de exposição a compostos 

lipossolúveis, como fention e clorfention, e aos que são ativados após reações de biotransformação 

como o paration. 

A alta hospitalar é indicada quando o paciente persiste assintomático pelo menos por 24 horas 

depois da última dose de atropina e as colinesterases estão em elevação, ou quando existe resolução 

das manifestações tardias, de outras patologias e/ou complicações, segundo critério do médico 

responsável. Vale salientar, que a primeira consulta ambulatorial deve acontecer em no máximo 10 

dias, especialmente, nos casos que a intoxicação ocorreu com produtos associados com a 

polineuropatia tardia.   

No ambulatório, além de avaliação clínica periódica (inicialmente a cada 1 ou 2 semanas) e 

determinações das colinesterases, o paciente deverá ficar afastado do contato com inibidores da 

colinesterase até que a atividade da enzima alcance um patamar estável e as várias determinações 

não apresentem diferenças maiores que 10%. As colinesterases voltam aos níveis basais em 

períodos diferentes. A acetilcolinesterase eritrocitária recupera-se em 90 a 120 dias. Em pacientes 

que não receberam tratamento, esta enzima aumenta em torno de 1% por dia. A colinesterase 

plasmática volta aos níveis basais em 4-6 semanas. É recomendável que este acompanhamento seja 

realizado durante 3 ou 4 meses.  

 

3.      Piretrinas e piretróides 

 

Os piretróides são um grupo de inseticidas sintéticos, introduzido no mercado na década de 1970, 

que surgiu de outra classe de praguicidas, as piretrinas naturais ou piretrum  (mistura de 6 ésteres: 

piretrinas I e II, cinerinas I e II, e jasmolinas I e II) inseticidas extraídos das flores de crisântemo 

(Tanacetum cinerariaefolium), após modificações feitas para melhorar sua estabilidade no 

ambiente. Atualmente são utilizados na agricultura, na pecuária, no domicílio, nas campanhas de 

saúde pública e no tratamento de ectoparasitoses, inclusive em seres humanos. 

Os piretróides, de acordo com sua estrutura química, são divididos em dois tipos: Tipo I - aqueles 

que não têm um ciano substituto na posição alfa; e Tipo II os que têm um ciano substituto na 

posição alfa. 

 

3.1. Toxicocinética  



  

Tanto as piretrinas como os piretróides são prontamente absorvidos por via oral e, em pequena 

quantidade, por via dérmica. No homem, a biodisponibilidade cutânea dos piretróides é de 1%, 

contra 36% na absorção gástrica. De modo geral, a taxa de absorção destes compostos é aumentada 

pelos solventes orgânicos presentes nas formulações comerciais.  

Após a absorção, distribuem-se rapidamente no organismo. A alta lipossolubilidade e a presença de 

uma glicoproteína transportadora favorecem a entrada dos piretróides no cérebro.  

Estudos sobre biotransformação demonstraram que as piretrinas sofrem, principalmente, reações de 

oxidação, e os piretróides, de hidrólise. Estas reações acontecem tanto no fígado como no plasma e 

são seguidas por hidroxilação e conjugação com sulfatos, ácido glucorônico, aminoácidos e 

conjugação lipofílica com colesterol, bile e triglicerides. A presença de um grupo alfa-ciano nos 

piretróides tipo II diminui tanto a taxa de hidrólise quanto a de oxidação.  

A maioria dos produtos de biotransformação dos piretróides é rapidamente excretada pelos rins. 

 

3.2. Toxicodinâmica  

 

As piretrinas e os piretróides são tóxicos seletivos e potentes do canal de sódio. É reconhecida sua 

ação rápida nas piretrinas e seus derivados, induzindo uma paralisia temporária (knockdown) 

principalmente nos insetos voadores. Os piretróides prolongam a corrente de sódio durante o 

potencial de ação. O tempo médio de abertura do canal de sódio fica aumentado, a amplitude e a 

duração dos potenciais de ação são pouco afetados, porém, há um fluxo de inativação anormal. Em 

suma são neurotóxicos para insetos e mamíferos. Os mecanismos de ação propostos para os dois 

tipos de piretróides são:  

 

Tipo I - afetam os canais de sódio em membranas de células nervosas, causando descargas 

neuronais repetidas e um período maior de repolarização; 

 

Tipo II - produzem maior atraso na inativação do canal de sódio, levando a uma persistente 

despolarização da membrana, sem descargas repetitivas. 

 

A interação com os canais de sódio não é o único mecanismo de ação proposto para os piretróides. 

Outros mecanismos são: antagonismo ao ácido g-aminobutírico (GABA), estimulação dos canais de 

cloro modulados pela proteína-kinase C, modulação da transmissão colinérgica nicotínica, aumento 

da liberação de noradrenalina e ações no íon cálcio.  

 

3.3. Quadro clínico 



 

Para a maioria dos piretróides, os quadros de toxicidade aguda são leves a moderados em 

decorrência da absorção deficiente por algumas vias e à rápida biotransformação. Os sinais e 

sintomas ocasionados por intoxicação aguda pelos vários tipos de piretrinas e piretróides são 

bastante similares. O início dos sintomas depende da via e da dose. As manifestações mais comuns 

na exposição dérmica são: eritema, vesículas, parestesias e sensação de queimação, prurido nas 

áreas atingidas, principalmente a pele do rosto, do pescoço, do antebraço e das mãos. Estes 

sintomas pioram com o suor ou água morna. Após a inalação, os achados clínicos mais comuns são: 

coriza, congestão nasal e sensação de "garganta arranhada".  

Pessoas sensíveis podem apresentar quadro de hipersensibilidade (cutânea e/ou respiratória) logo 

após adentrarem locais onde foram feitas aplicações. Reações de hipersensibilidade incluem 

espirros, respiração ofegante, broncoespamo, rinite, sinusite, faringite, bronquite e pneumonite. A 

intensidade geralmente é de leve a moderada, porém, podem existir quadros graves.  

Nas intoxicações pela via digestiva geralmente ocorrem dor epigástrica, náuseas e vômitos, que se 

iniciam num período de 10 a 60 minutos após a ingestão. Os sintomas sistêmicos mais importantes 

são: sonolência, cefaleia, anorexia, fadiga e fraqueza. Fasciculações musculares intensas nas 

extremidades e alterações do nível de consciência, que variam de sonolência a torpor e coma, são 

observados nos casos mais graves. Pacientes que ingeriram entre 200 e 500mL evoluíram para 

coma num período de 15 a 20 minutos. Podem ocorrer convulsões tônico-clônicas, variando na 

frequência durante vários dias ou semanas.  

Quadros de pneumonite podem advir da inalação e/ou aspiração dos solventes orgânicos presentes 

na formulação.  

Na exposição de longo prazo casos de sensibilização cutânea e respiratória tem sido descritas. Além 

disso, nos últimos 15 anos tem sido levantado o potencial de efeitos neurotóxicos, reprodução, 

diabetes e risco aumentado para câncer de próstata, mas são necessários estudos adequados em 

grupos expostos a longo prazo.  

   

3.4. Tratamento 

 

Não há antídoto específico. Pacientes assintomáticos devem ser observados no mínimo durante 6 

horas após a exposição. A primeira medida essencial é manter as funções vitais e o controle das 

convulsões com diazepam. Para o contato dérmico, deve-se lavar o local com água fria e sabonete. 

Os cremes à base de vitamina E e os hidratantes são indicados para o controle dos sintomas locais. 

As reações de hipersensibilidade devem ser tratadas com adrenalina, inibidores H1, inibidores H2 e 

corticóide, segundo a intensidade dos sintomas. 



A descontaminação gástrica, através de lavagem, deve ser realizada preferencialmente até uma  

hora após a ingestão, em caso de doses maciças. É indicada a administração de uma dose de carvão 

ativado por via oral ou sonda nasogástrica. O broncoespasmo deve ser tratado com 

broncodilatadores. Nos casos graves, deve-se associar corticóide sistêmico.   

 

 

4. Inseticidas neonicotinóides 

  

Os neonicotinóides (sinônimos: cloronicotinas, nitroguanidinas, clorotiazóis, nitroiminas) 

constituem uma nova classe de inseticidas e foram sintetizados a partir da nicotina natural. Alguns 

princípios ativos incluem: imidacloprido, nitenpyram, acetamiprido, tiacloprido, tiametoxam, .  

 

4.1. Toxicocinética  

Apresentam absorção escassa pela via cutânea. No trato gastrintestinal, a absorção chega a 92%. 

Tem distribuição no organismo e alcança pico plasmático em 2,5 horas. Ocorre biotransformação 

hepática por reações de oxidação, conjugação e hidroxilação. Os metabólitos, assim como o produto 

inalterado (em torno de 10 a 16%) são excretados preferencialmente pelos rins.    

 

4.2. Toxicodinâmica  

 

Os neonicotinóides imitam a acetilcolina e competem com ela pelos seus receptores nicotínicos na 

membrana pós-sináptica. A ativação dos receptores de acetilcolina é prolongada de modo anormal, 

causando hiperexcitabilidade do sistema nervoso central devido à transmissão contínua e descontrolada 

de impulsos nervosos.  

 

4.3. Quadro clínico 

Neonicotinóides tem baixa toxicidade após contato dérmico e toxicidade moderada após ingestão, e 

toxicidade variável após inalação. Os sintomas resultantes da intoxicação incluem tremores, convulsões 

(eventualmente, colapso do sistema nervoso central) e morte. Casos de tentativas de suicídio evoluíram 

com sonolência, tonturas, vômitos, desorientação, e febre. Uma mulher, 69 anos, após ingestão de 

imidacloprid 9,6% apresentou desorientação, sudorese, vômitos,  taquipneia, fibrilação ventricular e 

morte em 12 horas. Um homem, 24 anos, que acidentalmente inalou o produto contendo 17,8% 

imidacloprid enquanto trabalhava em sua fazenda apresentou desorientação, agitação, incoordenação, 

sudorese e falta de ar após a exposição. 

 

4.4. Tratamento 



 

Não há antídoto específico. Pacientes assintomáticos devem ser observados no mínimo durante 6 

horas após a exposição. A primeira medida essencial é manter as funções vitais e o controle das 

convulsões com diazepam e tratamento de suporte e sintomático. É contraindicado o uso de oximas 

porque não tem nenhum efeito.    

 

5.      Organoclorados  

 

Os inseticidas organoclorados foram amplamente utilizados no mundo na agricultura, na 

silvicultura, na saúde pública e no domicílio. A partir da década de 1970, a maioria deles foi 

proibida ou restringida em muitos países por apresentarem bioacumulação, biomagnificação e 

persistência por várias décadas, e consequentes danos aos seres vivos e ao ambiente em geral.  

Estes compostos são estruturas cíclicas, com peso molecular entre 300 e 500, têm limitada 

volatilidade, e podem ser agrupados nas seguintes categorias: 1. Diclorodifeniltricloroetano (DDT) 

e análogos; 2. Hexaclociclohexano (lindano); 3. Ciclodienos (aldrin, dieldrin, endrin, endosulfan, 

clordano, heptacloro e mirex); e 4. Toxafeno e compostos relacionados. Estes compostos 

apresentam diferenças em relação à dose tóxica, à absorção cutânea, à acumulação no tecido 

adiposo, ao metabolismo e à eliminação. No entanto, os sinais e sintomas de toxicidade em 

humanos é similar.  

 

5.1.  Toxicocinética 

  

Todos estes compostos podem ser absorvidos através da pele, do trato digestivo e do respiratório. A 

absorção pode ser modificada pelo veículo (solventes), pela presença de gorduras e pelo estado 

físico do praguicida. O DDT é o menos absorvido pela pele; já o dieldrin é muito bem absorvido. A 

volatilidade destes compostos é limitada, mas partículas suspensas no ar podem ser inaladas e/ou 

ingeridas e absorvidas.  

Estes agentes são altamente lipossolúveis, sendo distribuídos e depositados no tecido adiposo. O 

DDT, na sua forma inalterada ou na forma de DDE e ppDDE, deposita-se em todos os tecidos, 

como: medula óssea, fígado, rins, coração, sistema nervoso central e, em maiores proporções, no 

tecido adiposo. Alguns compostos podem permanecer acumulados no organismo indefinidamente. 

Concentram-se no leite materno e no tecido fetal.  

A maioria dos organoclorados são indutores das enzimas do sistema microssomal hepático, 

interferindo em seu próprio metabolismo e no de outras substâncias químicas e medicamentos que 

utilizam o mesmo sistema enzimático, acarretando efeitos às vezes deletérios para o organismo.  



A maioria dos organoclorados são declorinados, oxidados e posteriormente conjugados. A principal 

via de eliminação é a biliar, porém quase todos tem produtos de biotransformação quantificáveis na 

urina. O DDT, após a biotransformação para DDA, é eliminado na urina, e, nos casos de ingestão de 

grandes quantidades, é excretado sem alterações nas fezes. Vale ressaltar que muitos dos compostos 

não-biotransformados são reabsorvidos no intestino (circulação enterohepática), retardando, 

portanto, a excreção nas fezes. 

 

5.2.  Toxicodinâmica 

 

Os inseticidas organoclorados e são estimulantes do sistema nervoso central. Atuam alterando as 

propriedades eletrofisiológicas da membrana dos neurônios e das enzimas relacionadas como a 

Na+-ATPase e K+-ATPase, modificando a cinética do fluxo dos íons Na+ e K+. Além disso, 

promovem distúrbios no transporte do Ca ou na atividade da Ca++, Mg++-ATPase. O DDT atua 

particularmente na membrana axonal, prolongando a abertura dos canais de sódio. Os ciclodienos, o 

mirex e o lindano atuam nos terminais pré-sinápticos. O lindano, o toxafeno e os ciclodienos 

promovem inibição do fluxo nos canais de cloro regulados pelo ácido g-aminobutírico (GABA), 

presente no sistema nervoso central.  

Além disso, vários organoclorados (DDT/DDE,  clordano, toxafeno,  mirex, lindano e endosulfan) 

são considerados desreguladores endócrinos ou seja tem a capacidade de interferir com o 

desenvolvimento e função dos tecidos e órgãos, e, portanto, podem alterar a susceptibilidade a 

diferentes tipos de doenças ao longo da vida das populações expostas. 

 

5.3.  Quadro clínico 

 

Os inseticidas organoclorados induzem a um estado de hiperexcitalidade do sistema nervoso central 

(SNC). A sintomatologia pode iniciar de 30 minutos a várias horas após a exposição. A intensidade 

do quadro clínico dependerá da natureza do composto, da via e do grau da exposição e do tipo de 

diluente utilizado na formulação. As convulsões podem ser a primeira manifestação de intoxicação, 

sem que sejam precedidas de outros sintomas de hiperexcitalidade do SNC, como ocorre, 

principalmente, com os ciclodienos e o toxafeno. O paciente apresenta cefaleia, tremores difusos, 

ataxia, hiperestesia na boca e no rosto, parestesias (principalmente na língua, na face, no pescoço e 

nas extremidades), hiperreflexia, agitação psicomotora, vertigens, obnubilação, distúrbios de 

memória e, algumas vezes, só contraturas mioclônicas e outras convulsões tônico-clônicas 

generalizadas, violentas, repetidas e prolongadas. As convulsões causadas pelos ciclodienos podem 

se repetir durante vários dias.  



Muitas vezes os primeiros sintomas estão relacionados com o trato digestivo, como náuseas, 

vômitos, desconforto abdominal e diarreia. As manifestações neurológicas ocorrem a seguir e são as 

mais importantes, podendo evoluir para óbito, em virtude de sua interferência na troca pulmonar de 

gases ou da acidose metabólica grave. Também ocorrem arritmia pela sensibilização miocárdica e 

febre secundária ou de origem central, ou pelo aumento da atividade muscular, ou devido à 

pneumonite por aspiração. 

A exposição a longo prazo ao DDT e análogos tem sido relacionada com perda de peso, anorexia, 

debilidade muscular, anemia leve, alterações no EEG, hiperexcitabilidade, ansiedade e tensão 

nervosa. Os ciclodienos estão relacionados com cefaleia, tonturas, hiperexcitabilidade, tremores, 

fraqueza muscular, contraturas musculares, ataxia, incoordenação motora, insônia, ansiedade, 

nervosismo, irritabilidade, depressão, perda da memória recente, alterações no EEG, perda de 

consciência, convulsões epileptiformes, dor torácica, artralgia, lesões cutâneas, alterações hepáticas 

e alterações na espermatogênese, bem como outras doenças e alterações decorrentes da 

desregulação endócrina.        

 

5.4.  Tratamento  

 

Não há antídoto específico. Pessoas expostas a quantidades importantes de organoclorados por 

qualquer via devem ser observadas no mínimo até 12 horas após a exposição. A primeira medida 

essencial é manter as funções vitais e o controle das convulsões, inicialmente com 

benzodiazepínicos seguidos de fenobarbital, quando for necessário.  

Depois, deve-se proceder a remoção do agente tóxico. A descontaminação cutânea é importante e 

sempre deve ser realizada, com remoção das roupas e banhos rigorosos e repetidos com água e 

sabonete. É contraindicado provocar o vômito, devido ao risco de convulsões e de depressão do 

sistema nervoso central. A lavagem gástrica deve ser realizada até duas horas após a ingestão e deve 

ser seguida de doses repetidas de carvão ativado durante 12 horas. Catárticos à base de óleo não 

devem ser utilizados, porque aumentam a absorção. Outros cuidados devem ser realizados quando 

necessários, como controle dos vômitos, arritmias cardíacas, rabdomiólise ou a síndrome de 

aspiração entre outros.       

 

6. Repelente de insetos dietiltoluamida (DEET)  

 

O DEET (N,N-dietil-m-toluamida) é largamente usado como repelente de insetos, e é formulado 

para ser aplicado diretamente na pele ou nas roupas. É comercializado numa ampla gama de 

produtos, cujas concentrações variam entre 5% e 100%. As marcas disponíveis no Brasil variam 



entre 5 e 15% (Off® e Autan®) na forma de spray, aerossol e loção hidratante, sendo que alguns 

contêm etanol, álcool isopropílico e propelente. 

 

6.1. Toxicocinética 

 

Estudos em animais mostram que o DEET é absorvido através da pele, do trato gastrintestinal e do 

trato respiratório e uma hora depois alcança o pico máximo de concentração no sangue. Distribui-se 

amplamente no organismo, sendo encontrado nas glândulas lacrimais, na mucosa nasal, no fígado, 

na bile, no intestino, nos rins, na urina, e, principalmente, na tireóide e no tecido adiposo. Também 

atravessa a barreira placentária. No homem, sofre biotransformação hepática através de oxidação e 

hidroxilação. Os produtos da biotransformação são eliminados principalmente pela urina e, em 

menor quantidade, nas fezes, num período de 1 a 3 dias. Porém, foram detectados resíduos na pele, 

no músculo e no tecido adiposo até 3 meses depois do contato.    

 

6.2. Quadro clínico 

 

O mecanismo de ação ainda não foi esclarecido. O DEET é irritante primário da pele e das 

mucosas. Também foram registradas urticária de contato, erupção bolhosa, dor, necrose e cicatrizes 

principalmente na região antecubital, na poplítea e na inguinal, e reações anafiláticas após a 

aplicação do produto.  

Após a aplicação cutânea excessiva ou ingestão de quantidades grandes foram registrados vômitos, 

náuseas, dor abdominal, hepatite tóxica, hipotensão, bradicardia e encefalopatia tóxica caracterizada 

por sonolência, tonturas, irritabilidade, fraqueza, ataxia, tremores, confusão, agitação, cefaléia, 

atetose, contratura muscular e coma. Também há registro de convulsões tônico-clônicas 

generalizadas 30 minutos após a ingestão ou aplicação na pele.  

Após a utilização de DEET por vários dias ou semanas, especialmente em crianças, foram 

observadas alterações comportamentais como desorientação, incoordenação, movimentos bruscos e 

alteração da fala.  

  

6.3. Tratamento 

 

Não existe antídoto. Cuidados básicos de manutenção das funções vitais são essenciais na 

abordagem inicial do paciente intoxicado. Deve-se controlar as convulsões com benzodiazepínicos 

e, no caso de reação anafilática, realizar tratamento de urgência convencional. A descontaminação 

das áreas deve ser rigorosa: retirar as roupas, dar banho ou lavar as áreas com água e sabonete. Em 

caso de contato ocular, deve-se realizar lavagem com soro fisiológico e providenciar uma avaliação 



especializada, se necessário. Ao persistir a irritação ou outras lesões de pele, deve-se iniciar 

tratamento com anti-histamínicos e corticóides locais ou via oral.    

É contra-indicado o esvaziamento gástrico por indução de vômitos devido ao risco de convulsões. A 

lavagem gástrica deve ser realizada até duas horas depois da ingestão de quantidade razoável de 

DEET. Outros cuidados de suporte ou tratamento sintomático devem ser realizados quando 

necessários. 

 

7.      Herbicida Paraquat  

 

O paraquat, pertencente ao grupo dos dipiridilos. É um sal de amônia quaternário bastante solúvel 

em água e insolúvel em solventes orgânicos. É um herbicida de contato não-seletivo amplamente 

usado na agricultura com vários nomes comerciais: Gramoxone®, Gramocil®, Agroquat®, 

Gramuron®, Paraquat®, Paraquol®, etc., e também em misturas com outros princípios ativos, 

como o Secamato®.  

O produto é comercializado na forma líquida, com concentração de 20 a 40%, variando na cor 

desde o vermelho até o verde. Os fabricantes acrescentam substâncias com odor desagradável para 

evitar a ingestão acidental e também substâncias eméticas potentes, para que, tão logo o produto 

seja ingerido, induzam vômitos, reduzindo o tempo de permanência no trato gastrintestinal. Seu uso 

tem sido restringido pelo governo de vários países.  

 

7.1. Toxicocinética 

 

É pouco absorvido por via digestiva (menor que 30% da dose ingerida), inalatória ou através da 

pele íntegra. A absorção é maior quando o estômago está vazio e pode ser aumentada pela irritação 

ou lesão das mucosas causadas pelo próprio paraquat. Apesar da pequena taxa de absorção, atinge 

rapidamente altos níveis séricos.  

Após a absorção, não se liga às proteínas plasmáticas e se distribui amplamente em todo o 

organismo, mas as maiores concentrações são encontradas principalmente nos rins, nos pulmões 

(pneumócitos I e II) e nos músculos. Os músculos atuam como reservatório, de onde o paraquat é 

liberado lentamente. Isto pode explicar em parte sua detecção no plasma e na urina várias semanas 

ou meses após a ingestão. Atravessa a barreira placentária e atinge concentrações mais elevadas no 

feto do que na própria mãe. Mais de 90% da dose absorvida é eliminada pelos rins nas primeiras 12-

24 horas depois da ingestão, porém a meia-vida é prolongada, maior que 24 horas, quando a função 

renal fica comprometida.     

 

7.2. Toxicodinâmica 



 

Os efeitos cáusticos do paraquat produzem lesões locais após a exposição oral, a cutânea, a 

respiratória, a ocular e a vaginal. O mecanismo de ação ainda não está completamente elucidado. As 

lesões nos rins, no coração, no fígado, no pâncreas e nos músculos parecem ser explicadas pela alta 

afinidade do paraquat com os processos de óxido-redução, desencadeando a formação de radicais 

livres. Isto ocorre na presença de NADPH e do citocromo P450-redutase. O radical formado é 

altamente instável e transfere um elétron para o oxigênio molecular, formando o radical ânion 

superóxido, que é uma espécie altamente reativa. Desta forma, o paraquat entra no ciclo continuo de 

oxido-redução ou ciclo redox.  

Os radicais ânion-superóxidos formados no ciclo redox do paraquat, reagem com outros, formando 

o peróxido de hidrogênio e o oxigênio molecular, em uma reação que pode ocorrer 

espontaneamente ou na presença da enzima superóxido-dismutase. Em condições normais, o 

peróxido de hidrogênio é inativado pela catalase e pela glutationa peroxidase, mas, quando estes 

mecanismos estão sobrecarregados ou esgotados, fica livre e causa os efeitos tóxicos nas células. Na 

presença do ferro, o radical ânion-superóxido reage com peróxido de hidrogênio, gerando outro 

radical mais potente, o hidroxilo. Este radical interage com biomoléculas, como as proteínas ou as 

cadeias lipídicas das membranas biológicas, iniciando a lipoperoxidação, que danifica a membrana 

celular. A morte celular ocorre quando as funções são alteradas pela reação das espécies reativas de 

oxigênio com o DNA, as proteínas e as membranas celulares. 

Em contraste com a rápida produção das espécies reativas de oxigênio, é limitada a capacidade dos 

sistemas antioxidantes, tais como as enzimas superóxido-dismutase, catalase, e glutationa-

peroxidase, e as vitaminas C e E. Além disso, estes sistemas requerem um período de tempo para 

sua adaptação ou para voltar ao equilíbrio.   

 

7.3. Quadro clínico 

É um praguicida extremamente tóxico para o ser humano, com a dose letal de 10-15ml de solução a 

20%. A maioria dos casos de intoxicação ocorre por ingestão proposital ou acidental do produto.  

O quadro clínico inicial depende da via de exposição. Na exposição ocular ocorre lesão corrosiva 

significativa da córnea (com opacificação) e conjuntiva que pode alcançar seu grau máximo em até 

24 horas. A severidade da corrosão e das lesões oculares depende da concentração do produto.  

Em contato com a pele, as concentrações elevadas podem causar corrosão intensa e formação de 

bolhas, os sintomas progridem rapidamente em 24 horas. Toxicidade sistêmica com pele intacta é 

pouco comum. No entanto, a exposição prolongada a soluções concentradas podem conduzir a 

danos na pele e subsequente absorção sistêmica. Também, em trabalhadores agrícolas são 

observados ressecamento, descamação, dermatite e lesões nas unhas depois do contato com o 



produto, especialmente se este local não é lavado imediatamente. As unhas apresentam 

deformações, linhas brancas horizontais, superfície irregular e alterações no crescimento.  

Na exposição por inalação não têm sido registrada toxicidade pulmonar significativa. Isto é devido, 

provavelmente, ao fato de que as gotas de paraquat, quando pulverizado, são muito grandes, não 

chegando nas vias aéreas inferiores. Os pacientes podem desenvolver a irritação das vias 

respiratórias superiores com manifestações como: hemorragia nasal, inflamação, ulceração, tosse e 

dor torácica.  

Os sinais e sintomas iniciais após ingestão de paraquat são dor e queimação na boca, garganta e 

abdome pelo efeito corrosivo nas mucosas. Também faz parte do quadro, diarreia, às vezes, 

sanguinolenta. Além disso, sintomas gerais como tonturas, cefaleia, febre, mialgias, letargia e coma 

são comuns. O coma pode ocorrer na fase final da intoxicação, em consequência da hipóxia.  

O fígado é afetado na maioria dos casos moderados e graves. Ocorre a destruição de hepatócitos, 

levando a quadro de icterícia que se instala nas primeiras 24 horas. Os rins são acometidos 

precocemente, apresentando hematúria, proteinúria, azotemia, piúria, oligúria, anúria e diminuição 

da eliminação do paraquat. Tanto as lesões hepáticas como as renais são autolimitadas. Quando o 

paciente recebe tratamento imediato, é possível a recuperação em 7 a 10 dias. 

As alterações pulmonares manifestam-se dois a quatro dias depois da ingestão, ou mais tardiamente, 

em torno do sétimo ao 14o dia. Podem ser evidenciadas por tosse, dispneia, taquipneia, queda da 

curva de saturação da hemoglobina, crepitações nas bases pulmonares, diminuição da tolerância a 

esforço físico e, finalmente, cianose periférica. Este quadro é progressivo e agrava-se à medida que 

a fibrose pulmonar torna-se intensa, comprometendo a troca gasosa pulmonar.   

A morte sobrevém geralmente por insuficiência respiratória progressiva. Nos casos de intoxicação 

grave, a principal complicação precoce é o choque. A morte se deve à falência de múltiplos órgãos, 

resultado da ação tóxica direta do paraquat.  

A experiência clínica permitiu estabelecer a seguinte escala, segundo a gravidade do quadro clínico, 

em indivíduos que ingeriram paraquat:  

1) Ingestão de menos de 20mg do íon paraquat por kg de peso (menos de 10ml de paraquat 20% 

para uma pessoa de 70kg) – os pacientes permanecem assintomáticos ou apresentar sintomas 

restritos ao trato gastrintestinal, como corrosão e úlceras na mucosa orofaríngea, náuseas, vômitos, 

dores abdominais, diarreia, etc., com recuperação sem sequelas após o tratamento. 

2) Ingestão de 20 a 40mg do íon paraquat (10-20ml de paraquat 20% para uma pessoa de 70kg) – os 

pacientes usualmente vão a óbito em 5 dias ou semanas depois da ingestão. O quadro clínico inclui 

lesões corrosivas do trato gastrintestinal, necrose tubular aguda e fibrose pulmonar. Em geral, as 

lesões renais regridem. A morte é decorrência das lesões pulmonares.  

3) Ingestão de mais de 40mg de paraquat por kg de peso - na maioria das vezes os pacientes 

morrem 1 a 5 dias depois da ingestão por falência de múltiplos órgãos ou pelas lesões corrosivas no 



trato gastrintestinal. A morte após perfuração esofágica ou mediastinite ocorre 2-3 dias após a 

ingestão.  

 

7.4. Tratamento  

 

O tratamento do paciente intoxicado por paraquat mostra muitas controvérsias, sobretudo porque 

ainda existem dúvidas em relação ao mecanismo de ação. No entanto, medidas de emergência 

devem ser tomadas após a suspeita de intoxicação, mesmo em pacientes assintomáticos, nos quais 

deve ser descartada a exposição e acompanhamento não menor que 24 horas.   

O diagnóstico pode ser confirmado com a dosagem sérica de paraquat através de 

espectrofotometria, cromatografia gasosa ou radioimunoensaio. O teste colorimétrico com ditionito 

de sódio pode ser utilizado para identificar de forma rápida a presença de paraquat no conteúdo 

gástrico ou na urina.  

Não existe antídoto específico, cuidados básicos de manutenção das funções vitais são essenciais na 

abordagem inicial do paciente intoxicado. Não se deve administrar oxigênio complementar 

enquanto o paciente não apresentar hipoxemia. Altas concentrações de oxigênio no pulmão 

aumentam os danos induzidos pelo paraquat. Existe benefício em manter o paciente em locais com 

menor concentração de oxigênio ambiental (15% - 16%). Caso o paciente evolua para insuficiência 

respiratória, deve-se instituir ventilação mecânica. 

A descontaminação da pele é feita com água e sabonete e as roupas contaminadas devem ser 

retiradas. Em caso de contato ocular, os resíduos devem ser retirados com água limpa, depois o 

paciente deve ser avaliado e tratado por oftalmologista. 

Antes da chegada ao hospital, caso não tenha ocorrido espontaneamente, a indução do vômito deve 

ser realizada até uma hora após a ingestão, mesmo em se tratando de uma substância cáustica. Isto 

porque a toxicidade sistêmica é mais prejudicial do que seu efeito local no trato digestivo. A 

lavagem gástrica deve ser realizada o mais precoce possível, em até uma hora depois da ingestão e 

até que seja recuperado conteúdo límpido. 

Um adsorvente, seguido de um laxativo (citrato de magnésio, manitol ou sulfato de magnésio) tem 

que ser administrado via oral ou pela sonda o mais rápido possível. A terra de füller (1 a 2g/kg), a 

bentonita (1 a 2g/kg) e o carvão ativado (1 a 2g/kg) em solução são efetivos para diminuir a 

absorção do paraquat presente no trato digestivo.  

As funções renal, hepática, cardíaca e respiratória e o balanço hidroeletrolítico devem ser 

monitoradas cuidadosamente. Os cuidados de suporte e paliativos são os mais importantes no 

manejo dos pacientes intoxicados por paraquat.  

Está indicada a diurese forçada utilizando solução salina, manitol ou furosemida. Deve ser feito 

balanço hídrico rigoroso. Além disso, hemodiálise ou hemofiltração deve ser iniciada precocemente 



e mantido por dois a cinco dias. A plasmaférese é outra medida de depuração esporadicamente 

utilizada. Também, altas doses de imunossupressores (ciclofosfamida e corticoides), que 

diminuiriam a produção de superóxido e outros radicais de oxigênio, prevenindo o edema do 

pulmão, tem sido utilizadas, assim como terapia antioxidante com deferoxamina, acetilcisteína e 

vitamina C 

O prognóstico, de modo geral, dependerá da quantidade de paraquat ingerida, existência de 

alimentos no estômago e do tempo decorrido até a descontaminação gástrica. A quantificação do 

paraquat em plasma até 28 horas permite estimar o prognóstico. A grande maioria dos pacientes 

apresenta fibrose pulmonar irreversível.   

 

 

8.      Herbicida glifosato  

 

 O glifosato ou sal isopropilamina de N-(fosfonometil) glicina, é um herbicida sistêmico não-

seletivo usado no controle de uma ampla variedade de ervas anuais, bienais e perenes. É usado nas 

culturas de frutas, vegetais, grãos, algodão, silvicultura, pastagens, ervas aquáticas, etc. Alguns 

nomes comercias incluem: Glifosato®, Agrisato®, Glifogan®, Glifonox®, Rodeo®, Rondo®, 

Roundup®, Bronco®, Weedoff®, Pasor®, Sting®.  

Trata-se de substância viscosa, clara, solúvel em água e inodora, mas pode ter outras características, 

dependendo da formulação ou do fabricante. Em geral a formulação comercial contém o surfactante 

polioxietilenamina.      

 

8.1. Toxicocinética    

A exposição cutânea é a mais frequente nos trabalhadores. A inalação é considerada mínima em 

decorrência da baixa pressão de vapor. Nos casos de acidentes e exposição intencional, a ingestão é 

mais frequente.                                           

Em estudos in vitro com tecidos humanos, a absorção cutânea foi menor de 2%. Em ratos, a 

absorção chegou a 35 - 40%, quando administrado via oral.  

Após a absorção, é distribuído no organismo, sendo encontrado principalmente nos intestinos, nos 

ossos, no cólon e nos rins. Aparentemente a biotransformação do glifosato em animais é mínima, 

em torno de 1% para o ácido aminometilfosfônico (AMPA). Portanto, quase 100% da quantidade 

encontrada nos tecidos corresponde ao produto original . 

A maior proporção é eliminada nas fezes, e o glifosato absorvido é rapidamente eliminado sem 

alterações na urina.  

 

8.2. Toxicodinâmica  



 

A molécula do herbicida glifosato é um organofosfonato, que não reage com ou inibe a 

colinesterase, não existindo, portanto, o quadro clínico característico do acúmulo de acetilcolina no 

espaço intersináptico. Os sinais e sintomas são decorrentes do efeito irritante sobre a pele e as 

mucosas. O surfactante (polioxietilenamina) presente na formulação pode ter algum papel na 

toxicidade após a ingestão. Em testes in vitro com mitocôndrias isoladas de fígado de rato, o 

glifosato atua desacoplando a fosforilação oxidativa e interferindo na reação trans-hidrogenase 

energia-dependente.  

 

8.3. Quadro clínico 

 

Os sinais e sintomas são decorrentes do efeito irritante sobre a pele e as mucosas tanto do glifosato 

como do surfactante aniônico, a polioxietileneamina. Em seres humanos foi observada toxicidade 

grave após a ingestão intencional de quantidades em torno de 100ml da formulação a 41%.  

Sintomas gerais como diminuição da temperatura e da atividade espontânea foram observados, 

assim como hipertermia e hipotensão, principalmente em casos de ingestão de grandes quantidades 

do produto.  

O glifosato é moderadamente irritante das mucosas. Podem ocorrer conjuntivite e edema 

periorbitário após exposição ocular. Após a inalação, ocorrem irritação e erosão das mucosas do 

trato respiratório, com dor e sensibilidade na garganta e na via respiratória superior. Raramente 

ocorre cianose e broncoespasmo.  

A exposição cutânea ao produto comercial pode causar piloereção, eritema e dermatite de contato. 

Não foram observados sintomas sistêmicos após a exposição cutânea. A dermatite de contato foi 

registrada em trabalhadores agrícolas cronicamente expostos à formulação comercial.  

Após a ingestão de quantidades grandes, podem ser observados tardiamente alterações da 

consciência e do estado mental, provavelmente em consequência da hipoxia e da hipotensão. No 

trato gastrintestinal, os sinais e os sintomas mais frequentes são náuseas e vômitos, hiperemia da 

mucosa, odinofagia, disfonia, aumento da salivação, erosão e ulceração, esofagite e gastrite. Nos 

casos graves, podem ser observados hemorragia, íleo paralítico, diarreia, desidratação e distúrbios 

hidroeletrolíticos, necrose das membranas mucosas e melena. Também, pode ocorrer elevação da 

amilase sérica, bilirrubinas e desidrogenasse láctica. 

Há ocorrência de hematúria e necrose tubular aguda, com oligúria e anúria, aparentemente 

secundárias e/ou exacerbadas pelo choque hipovolêmico, além disso, disritmias, incluindo 

taquicardia, palpitações, arritmia ventricular, bradicardia e parada cardíaca, e também, edema agudo 

de pulmão não-cardiogênico, pneumonia e pneumonite por aspiração. 



Foi registrada acidose metabólica em 78% dos casos de intoxicação grave ou fatal. Também foi 

registrado, poucas horas depois da ingestão, leucocitose e hiperpotassemia, que pode, também, ser 

consequência de insuficiência renal.  

O prognóstico é ruim nos casos que evoluem com insuficiência respiratória, edema de pulmão, 

insuficiência renal ou acidoses que requerem hemodiálise, e/ou hiperpotassemia.   

Exposições em longo prazo estão relacionadas com irritação cutânea, ocular e cefaleia em 

trabalhadores agrícolas  

 

8.4. Tratamento 

 

 Não existe antídoto. Nos casos de exposição ocular, deve-se irrigar com água corrente ou solução 

fisiológica, durante 15 minutos. Na exposição cutânea, deve-se retirar as roupas contaminadas e dar 

banho. É necessário um exame minucioso, preferivelmente por especialista, se a dor e a irritação 

persistirem depois da descontaminação.  

Nos casos ocasionais de inalação acidental da névoa, além do afastamento da área para um local 

arejado, raramente é necessário tratamento sintomático. Os sinais de comprometimento respiratório 

devem ser monitorados.  

No caso da ingestão de preparações em concentrações baixas (<10%), deve-se administrar um copo 

de água, em torno de 250ml, para diluir o produto e tratamento sintomático. A descontaminação 

gástrica (êmese, aspiração ou lavagem) não é necessária, mesmo que a vítima não tenha vomitado 

espontaneamente. 

A ingestão de produto com concentrações de glifosato entre 10%-40% ou mais usualmente provoca 

êmese espontânea. Quando não ocorre, pode ser realizada a aspiração gástrica, logo após a ingestão, 

com o objetivo de remover o produto ainda não absorvido.  

Em geral os sinais e sintomas da intoxicação aguda por glifosato aparecem num período de 24 horas 

e progridem rapidamente. O tratamento é sintomático e depende da quantidade ingerida e da 

gravidade do quadro clínico, podendo variar de observação mínima por 24 horas até internação na 

unidade de terapia intensiva. É importante o monitoramento hemodinâmico, o do balanço 

hidroeletrolítico, o dos gases arteriais e das funções respiratória, renal e hepática. 3 

 

9.      Herbicidas clorofenoxiacéticos  

 

Estes compostos ficaram conhecidos porque faziam parte do "agente laranja" utilizado como 

desfolhante durante a Guerra do Vietnã. Atualmente são amplamente usados no controle de plantas 

de folhas largas em áreas de pastagem, cultura de cereais, ao longo de rodovias e terrenos públicos. 

Os clorofenoxiacéticos incluem ácidos, sais, aminas e ésteres. O herbicida mais comumente usado é 



o ácido 2,4 Diclorofenoxiacético (2,4-D). Outros exemplos são o ácido 2,4,5 Triclorofenoxiacético 

(2,4,5-T), o ácido 4 cloro-2-metilfenoxiacético (MCPA), o ácido 2-(2-metil-4-clorofenóxi) 

propiônico (Mecoprop), e o ácido 2-(2,4-diclorofenóxi) propiônico. Vale ressaltar que alguns destes 

compostos podem conter dioxinas como contaminante, ou seja, impurezas formadas no processo de 

fabricação e armazenagem. Entre as múltiplas marcas comerciais estão o 2,4-D®, Agroxone®, 

Tordon®, Agritox®, Butyrac®, Banvel®, etc. Muitas vezes, são misturados com outros herbicidas 

ou fertilizantes para o controle das ervas nas culturas.        

 

9.1.  Toxicocinética 

 

Estes compostos são bem absorvidos pela via digestiva e por via inalatória, mas apresentam 

reduzida absorção pela pele. Não são acumulados em tecido adiposo e ligam-se amplamente a 

proteínas. Embora alguns ácidos sofram conjugação, a biotransformação no organismo é limitada e 

são excretados sem alterações pela urina. A meia-vida do 2,4-D no organismo humano é de 13-39 

horas, enquanto que a do 2,4,5-T é de cerca de 24 horas. Em geral, a meia-vida é diminuída quando 

o pH é alcalino.  

 

9.2.  Toxicodinâmica 

 

O mecanismo de ação não é conhecido exatamente, mas estudos experimentais apontam para: danos 

estruturais e no transporte na membrana plasmática; interferência nas rotas metabólicas celulares 

dependentes da acetilcoenzima A (acetil-CoA); desacoplamento da fosforilação oxidativa pela 

interferência no metabolismo celular ou pela disrupção das membranas intracelulares.  

Como esses herbicidas são estruturalmente parecidos com o ácido acético, supõe-se que são capazes 

de formar análogos de acetil-CoA (ex. 2,4-D-CoA), podendo entrar na rota de síntese da 

acetilcolina e atuar como falsos mensageiros nas sinapses muscarínicas e nicotínicas que, em parte, 

explicam a miotonia, as contraturas musculares e as arritmias cardíacas ocasionadas pela exposição 

a esses agentes. Além disso, podem entrar na rota metabólica da acetil-CoA e interferir no 

metabolismo energético e na utilização do carbono no ciclo do ácido cítrico e, talvez, alterar os 

níveis do colesterol e a beta-oxidação dos ácidos graxos. 

A rápida depleção do ATP compromete uma variedade de funções celulares, tais como: a 

manutenção dos gradientes iônicos através da função dependente de ATP-traslocases (ex. Na+/K+ 

ATPase); a síntese de proteína de DNA; a polimerização de microtúbulos e microfilamentos, que 

compromete o citoesqueleto e o formato celular; que explica os efeitos neuromusculares, a miotonia 

e os distúrbios na regulação do Ca+.  

 



9.3.  Quadro clínico 

 

Os herbicidas clorofenoxiacéticos são irritantes da pele e mucosas, e este quadro pode ser acentuado 

pelos adjuvantes presentes na formulação. A inalação da névoa causa sensação de queimação no 

trato respiratório, acompanhada, às vezes, de tosse, dispneia e tonturas. Exposições cutâneas e 

respiratórias curtas podem causar: náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, cefaleia, mialgia, 

fraqueza muscular e sintomas respiratórios semelhantes aos da crise asmática.  

As manifestações sistêmicas foram descritas a partir de casos graves observados após a ingestão de 

grandes quantidades. Algumas horas depois da ingestão, o paciente apresenta odor característico 

(odor fenólico), cefaleia, vômitos, diarreia, hemorragia ocasional, alterações neuromusculares 

(astenia, rigidez e contrações musculares, fasciculações, ataxia, arreflexia e miotonia), alteração do 

comportamento, letargia, torpor e coma, nos casos graves. Em alguns casos, o comprometimento do 

sistema nervoso central pode ser observado através de hipertonia, hiper-reflexia, espasmos clônico, 

miose, nistagmo, alucinações e convulsões.  

Além disso, ocorrem taquicardia, hipotensão, sudorese, hipertermia, e acidose metabólica grave. A 

perda de líquidos pelo trato gastrintestinal pode levar a choque hipovolêmico, mas também pode ser 

resultante da hipotensão decorrente da diminuição da resistência vascular periférica ou da 

toxicidade cardíaca direta.    

Na fase aguda não há depressão respiratória e a hiperventilação deve-se à acidose metabólica grave 

ou ao desacoplamento da fosforilação oxidativa causada pelo composto. Ocorrem também o coma 

associado à insuficiência respiratória, e, ocasionalmente, edema pulmonar. A hipóxia ocorre pela 

hipoventilação decorrente da depressão do sistema nervoso central e pelo comprometimento da 

musculatura respiratória, que faz parte da miopatia generalizada.       

Pode-se observar insuficiência renal e aumento da atividade das enzimas hepáticas,  

trombocitopenia, anemia hemolítica, hipercalemia, e hipocalcemia.  

Na maioria dos óbitos houve insuficiência renal, acidose, alteração dos eletrólitos e falência de 

múltiplos órgãos. 

Estudos sugerem a associação entre 2,4-D e efeitos neurológicos como: neuropatia periférica, 

desmielinização e degeneração ganglionar no sistema nervoso central, diminuição da velocidade de 

condução, miotomia e alterações neurocomportamentais.  

 

9.4. Tratamento 

 

O diagnóstico é feito pelo quadro clínico e pelo relato de exposição ao composto. Não existe 

antídoto. Deve-se realizar banho com água e sabonete e retirar as roupas contaminadas, no caso de 



exposição cutânea. Quando for ingestão, é indicada a lavagem gástrica, até duas após a exposição, 

seguida da administração de carvão ativado estão indicadas. 

Nos pacientes intoxicados com estes compostos, além dos cuidados gerais e de suporte, a diurese 

forçada pode ser indicada para aumentar a taxa de excreção, que é predominantemente renal, 

mantendo-se o débito urinário de três a quatro vezes o considerado adequado para o paciente. O 

monitoramento do balanço hidroeletrolítico é imprescindível para evitar complicações. Nos casos 

graves tem sido utilizada com sucesso a alcalinização da urina, administrando bicarbonato de sódio.  

A fisioterapia é importante no tratamento e no acompanhamento dos pacientes com polineuropatia 

periférica decorrente da exposição a estes compostos. 

 

10. Fungicidas  

 

Os fungicidas são amplamente usados na indústria, na agricultura, na jardinagem e no ambiente 

doméstico com vários propósitos, incluindo: 1) proteção de sementes durante armazenagem, 

transporte e germinação; 2) proteção de culturas maduras, de mudas, de frutos, de flores, de culturas 

em geral e de pastagens; 3) proteção de paredes (adicionados à tinta), carpete e móveis.  

 

Os fungicidas são derivados das mais variadas estruturas químicas. Encontramos compostos 

inorgânicos simples, como o enxofre e o sulfato de cobre, como também, compostos aril ou alquil-

mercuriais, organoestânicos, fenóis clorados e derivados ácido-tiocarbâmicos contendo metais. 

Aqui serão abordados os ditiocarbamatos e os compostos do cobre, que são os mais freqüentemente 

encontrados no mercado.  

 

10.1. Ditiocarbamatos 

 

Estes fungicidas podem ser divididos em dois grupos: 1) dimetilditiocarbamato e 2) 

etilenebisditiocarbamato (EBDC), dependendo do cátion metálico presente na substância química. 

Em sua maioria são formulados em pó, pó-molhável e suspensão aquosa. Aos 

dimetilditiocarbamatos pertencem o Ferbam, Metan-Sodium, Thiram e Ziram. Um dos metabolitos 

da biostransformação destes produtos é disulfeto de carbono, que tem quadro clínico característico. 

Aos etilenobisditiocarbamatos pertencem o Maneb, Zineb e Mancozeb, etc. E de seus metabólitos 

da biotransformação é a etilenotioureia (ETU), que é carcinogênica em animais.  

Estes grupos de fungicidas são irritantes da pele e das mucosas. São poucos os casos de intoxicação 

sistêmica em humanos, provavelmente porque sua absorção é limitada e variável entre os 

compostos.  



No caso dos dimetilditiocarbamatos, especialmente o Thiram, inibem a enzima acetaldeído 

desidrogenase, responsável pela conversão do acetaldeído em ácido acético, promove o 

aparecimento de um quadro clínico característico, semelhante ao efeito do Disulfiram (Antabuse), 

que é o etil análogo do Thiram: náuseas, vômitos, cefaleia intensa latejante, tonturas, fraqueza, 

confusão mental, dispneia, dor torácica e abdominal, sudorese e vermelhidão cutânea. Esta reação 

tem sido observada em trabalhadores que ingeriram bebidas alcóolicas após a exposição ao Thiram. 

Após a ingestão de Thiram aparecem náuseas, cefaleia, tremores, encefalopatia, insuficiência renal 

e hepática e polineuropatia periférica.   

O Ziran e Ferban são irritantes, hemólise foi registrada em um caso de intoxicação com Ziran. A 

inalação prolongada do Ferbam e do Ziram foi relacionada com distúrbios neurológicos e visuais. 

No caso do Metam-Sodium, os efeitos registrados são decorrentes da formação do gás metil 

isocianato em contato com a água, extremamente irritante das mucosas, principalmente do trato 

respiratório, causando edema agudo de pulmão.  

Os casos envolvendo a exposição humana ao grupo do etilenobisditiocarbamato são muito raros na 

literatura. Estes compostos não inibem as colinesterases e nem a acetaldeído desidrogenase. Com a 

exposição ao Maneb, foram descritas insuficiência renal e alteração neurocomportamental. Além 

disso, o Maneb contém manganês na sua composição e é associado com manganismo – alterações 

psicológicas e motoras – nas pessoas a ele expostas por um longo prazo.  

Em caso de intoxicação, não existe antídoto para estes compostos, sendo o uso de atropina 

contraindicado. Em caso de exposição ocular, o tratamento inicial é de descontaminação, irrigação 

com água ou soro fisiológico. Deve-se retirar as roupas contaminadas e lavar com água e sabonete 

as partes do corpo atingidas pelo produto. A persistirem sintomas de irritação local ou lesões locais, 

deve-se iniciar tratamento e acompanhamento especializados. A lavagem gástrica e a administração 

de carvão ativado são indicadas em caso de ingestão. Além disso, deve-se evitar o uso de bebidas 

alcoólicas no mínimo durante 3 semanas.  

 

10.2. Compostos de cobre 

 

Existe um grande número de fungicidas à base de cobre no mercado. Os produtos comercializados 

podem ser pós, cristais, pó-molhável e sais solúveis, quase sempre da cor azul ou verde. O sulfato 

de cobre, o cloreto e o oxicloreto de cobre são as sais mais usadas como fungicidas na agricultura, 

entre outros múltiplos usos. O íon cobre é o responsável pela toxicidade destes compostos. 

O cobre é um elemento essencial (2-3mg/dia adultos) nos organismos vivos, sendo necessário na 

formação da hemoglobina e para os ossos. Além disso, faz parte de várias enzimas, como a 

citocromo oxidase,  a catalase, a peroxidase entre outras. 



Estes compostos são bem absorvidos pelo trato gastrintestinal, principalmente no estômago, pelo 

pH ácido. Na circulação, apresenta importante ligação com a albumina, e é transportado para o 

fígado, os rins, o cérebro e a córnea, neles ficando armazenado. O cobre é incorporado a um grande 

número de enzimas, é excretado pela bile. É excretado principalmente pelas fezes e, em menor 

proporção, pelos rins. 

O efeito corrosivo nas mucosas do trato gastrintestinal pode levar a um choque hipovolêmico, que é 

considerado o dano mais importante no organismo. O mecanismo de ação bioquímico, após a 

ingestão de grandes doses, ainda não é conhecido. 

O quadro clínico, após ingestão de uma dose elevada de algum derivado do cobre, envolve sintomas 

digestivos imediatos, sabor metálico, vômitos intensos verde-azulados, às vezes com sangue, 

epigastralgia, dor abdominal e diarreia. Algum tempo depois, observa-se hemólise, hemoglobinúria, 

anemia e icterícia, e posteriormente, insuficiência hepática e renal (necrose tubular aguda). A dose 

letal para um adulto pode estar em torno de 10g ou 140mg/Kg. Em contato com a pele, causa 

dermatite irritativa de contato. 

O tratamento inicial é de descontaminação das áreas de contato e promoção do vômito, se este não 

ocorrer espontaneamente. Deve-se manter boa hidratação e reposição hidroeletrolítica. Dentre os 

antídotos, são utilizados o Dimercaprol (BAL), o Edetato Cálcico Dissódico e a D-penicilamina, 

utilizada via oral quando é possível.  

 

10.3. Triazóis 

 

Os fungicidas pertencentes a este grupo são sistêmicos em plantas, com ação protetora, curativa e 

erradicante, e incluem: propiconazol, tebuconazol, epoxiconazol, metconazol, entre outros. Estes 

compostos são esteroides que atuam como inibidores da desmetilacao na via metabólica do 

ergosterol para a biossíntese do esterol. Esses fungicidas são muito ativos contra os fungos da 

ferrugem da soja do que a maioria dos fungos protetores. Também são muito efetivos contra varias 

doenças em uma ampla gama de culturas, inclusive milho, cereais, amendoim, frutos e ornamentais. 

De forma geral, apresentam baixa toxicidade aguda para mamíferos, provavelmente porque são 

rapidamente excretados. São considerados potentes indutores do sistema enzimático hepático 

Citocromo P450. Em geral não apresentam potencial genotóxico in vitro e in vivo. Podem causar 

alterações hormonais devido a sua ação como inibidor da enzima aromatase, que é responsável pelo 

equilíbrio entre os hormônios sexuais masculinos e femininos, através da conversão hormonal de 

androgênios para estrogênios. 

Os sinais e sintomas clínicos no homem não são conhecidos. O diagnóstico é estabelecido pela 

confirmação da exposição e do quadro clínico. Não existem exames laboratoriais específicos. 

 



11. Raticidas 

 

A variedade de compostos destinados para matar ratos e outros roedores é ampla, com grande 

diferença na composição química e na toxicidade. Os compostos inorgânicos incluem: arsênico, 

tálio, fósforo, carbonato de bário, fosfeto de alumínio e fosfeto de zinco. Entre os orgânicos estão: o 

fluoroacetato de sódio, a alfa-naftil-tiouréia (ANTU), os anticoagulantes de curta e longa duração, a 

cila (red squill), a estricnina, a norbormida e o vácor (PNU). Muitas dessas substâncias tiveram seu 

uso proscrito devido à alta toxicidade ou à baixa especificidade, porém, ainda podem ser 

encontrados em fabricações ilegais, contrabando ou estoques antigos.  

Nas últimas três décadas, o “chumbinho” tornou-se um problema de saúde pública responsável por 

grande número casos de intoxicação e de óbitos no País. Trata-se de um produto ilegal usado como 

raticida a base de carbamatos e organofosforados (ver item sobre inseticidas inibidores da 

colinesterase), sendo que, em cerca de 50% das amostras analisadas, foi encontrado o  aldicarbe 

(carbamato) e em menor proporção carbofurano (carbamato), terbufós (organofosforado), forato 

(organofosforado), monocrotofós (organofosforado) e metomil (carbamato).  

O grupo dos anticoagulantes, representado pela warfarina e análogos (cumarinas e indadionas), é o 

mais utilizado na atualidade e o mais frequentemente envolvido nas exposições e intoxicações 

registradas nos Centros de Controle de Intoxicações.   

A partir da descoberta da cumarina e do dicumarol, quase uma centena de compostos sintéticos 

foram estudados como medicamentos e/ou raticidas. A warfarina foi introduzida como raticida em 

1948, mas foi descontinuada porque sua eficácia depende da ingestão repetida e algumas 

populações de ratos desenvolveram resistência. A partir da pesquisa de outras alternativas, duas 

novas classes foram introduzidas no mercado: as 4-hidroxicumarinas (antagonistas da vitamina K 

de segunda geração ou superwarfarínicos – brodifacum, bromadiolona, cumacloro e difenacum) e as 

indadionas (clorofacinona, difacinona e pindona), raticidas anticoagulantes de ação prolongada e 

maior potência, mas com maior risco para os humanos. 

Os raticidas são utilizados na agropecuária, na indústria, no ambiente doméstico e em campanhas de 

saúde pública. Em geral, são comercializados em grãos, iscas, pellets, blocos, etc., em cores 

diferentes como lilás, vermelho, laranja e verde azulado. A concentração pode variar entre 0,005% e 

2%.  Alguns fabricantes têm adicionado substâncias amargas à formulação como o bitrex (benzoato 

de denatônio) para diminuir os acidentes.  

 

11.1 Toxicocinética 

 

A intoxicação pode ocorrer após a ingestão, considerada a mais frequente, e por exposição 

inalatória e cutânea. Os derivados cumarínicos são bem absorvidos pelo trato gastrintestinal em 



duas a três horas. Após a absorção, 99% da warfarina é ligada às proteínas, principalmente à 

albumina, e é distribuída em todo o organismo. 

A warfarina é biotransformada no fígado e nos rins. Existe conjugação com o ácido glucorônico, 

sendo que estes conjugados passam para a bile e logo são reabsorvidos na circulação entero-

hepática. Após essa passagem, os produtos da biotransformação inativos são eliminados, 92% na 

urina e o restante, sem alteração, nas fezes. Vale ressaltar que existem vários medicamentos que 

podem aumentar ou diminuir os efeitos dos cumarínicos. Supõe-se que a cinética dos 

superwarfarínicos seja semelhante à da warfarina, porém com duração dos efeitos muito maior.  

 

11.2. Toxicodinâmica 

 

As cumarinas e indadionas atuam através da inibição da enzima K1 epóxido-redutase e vitamina K 

redutase do ciclo da vitamina K no fígado, que leva à depleção da vitamina KH2, forma ativa da 

vitamina K, e, consequentemente, à diminuição dos fatores de coagulação II, VII, IX e X ativos, 

levando à prolongação do tempo de protrombina. Além disso, agem diretamente nos vasos, 

aumentando a permeabilidade capilar no organismo.  

O distúrbio hemorrágico tem início após a degradação dos fatores de coagulação já produzidos e 

circulantes, pois a falta de vitamina K só interfere na ativação de novos fatores de coagulação. O 

prolongamento do tempo de protrombina é esperável somente quando a meia-vida dos fatores de 

coagulação estiver em torno de 25% do seu valor. São os seguintes os valores: fator VII - de 4 a 7 

horas, fator IX - 24 horas, fator X - de 36 a 48 horas e fator II - 50 horas. 

 

11.3. Quadro clínico 

 

O paciente, após uma ingestão única de raticida, pode apresentar-se assintomático, principalmente 

se for acidental (ingestão de pequena quantidade). Doses de 5-10mg/dia de warfarina numa semana  

e menos de 1mg de difenacum, num adulto, ou 0,014mg/kg numa criança são capazes de 

desencadear sintomas. Ingestão a longo prazo, mesmo em pequenas doses, tem maior risco de 

provocar distúrbios hemorrágicos.  

Os sintomas iniciam-se, em média, um a dois dias depois da ingestão. Mais raramente, nos casos de 

grande ingestão, os sintomas ocorrem em 12 horas. Após a ingestão podem ocorrer sintomas 

inespecíficos como náusea, vômitos e cólica abdominal, o mecanismo ainda é desconhecido. A 

coagulopatia é o quadro clínico mais frequente, caracterizado por: sangramentos espontâneos, 

sangramento gengival, equimoses e hematomas, principalmente nos joelhos, cotovelos e nádegas, 

hemorragia subconjuntival, macroematúria acompanhada de dor na região lombar, epistaxe, 

hemorragia vaginal e gastrintestinal. Além disso, aparecem sintomas de anemia, como fadiga e 



dispneia. Os casos mais graves, apresentam hemorragia na cavidade abdominal ou intracraniana e 

podem evoluir para choque e óbito.  

 

11.4. Tratamento  

 

É indicada a indução do vômito, ou a lavagem gástrica, até duas horas após a ingestão, seguida de 

carvão ativado até 12 horas após a exposição. Se a dose ingerida for pequena, basta uma única dose 

de carvão ativado e podem ser dispensadas outras medidas de descontaminação gástrica. Nos casos 

de ingestão repetida ou de paciente com risco de sangramento, não é recomendada a indução de 

vômito devido à probabilidade de hemorragias, principalmente acidente vascular cerebral 

decorrente do aumento da pressão intracraniana. 

Em caso de sangramento excessivo, pode ser necessária a transfusão de plasma fresco congelado ou 

de fatores de coagulação associados a cristalóides, para evitar choque hipovolêmico. Neste caso, 

deve-se administrar paralelamente vitamina K1 (Kanakion®). A administração da vitamina K1 só é 

indicada quando houver prolongamento do tempo de protrombina e/ou sangramento ativo. O uso 

profilático da vitamina K1 mascara o problema, pois o tempo de protrombina perde valor como 

parâmetro na avaliação da gravidade da intoxicação passadas 48 horas da ingestão, devendo o 

paciente ser monitorado por, no mínimo, cinco dias.   

As doses de vitamina K1 variam entre 5 -10mg para adultos e 1-5mg para crianças, podendo ser 

repetidas a cada seis ou oito horas, se necessário. A duração do tratamento varia entre 40 e 300 dias. 

As vias de administração usadas geralmente são a intramuscular, nos casos de baixo risco de 

sangramento, e a intravenosa lenta (vitamina K1 diluída em água destilada), nos pacientes com 

sangramento ativo.  

Quanto aos exames, o tempo de protrombina é importante na avaliação do paciente. Quando estiver 

alterado, deve ser repetido de seis em seis horas até sua estabilização, podendo, a partir de então, ser 

realizado diariamente. A Razão Normalizada Internacional (RNI) pode ser o indicador mais 

fidedigno do estado de coagulação no paciente. Hemograma, plaquetas, tempo de sangramento, 

tempo parcial de tromboplastina, concentração de fibrinogênio e/ou tomografia computadorizada 

devem ser realizados para auxiliar o acompanhamento ou afastar outros diagnósticos.  

Os pacientes que ingeriram grande quantidade ou que estejam sintomáticos devem permanecer em 

tratamento e observação até a melhora do coagulograma e/ou melhora clínica. A alta do paciente 

assintomático que ingeriu pequena quantidade do agente tóxico pode ocorrer após os cuidados 

básicos. Em ambos os casos, deve haver a prévia orientação do paciente e/ou responsável para fazer 

a observação domiciliar e retornar ao serviço em caso de novos sintomas, ou após 48 horas da 

ingestão, para nova avaliação clínica e laboratorial, se necessário.  

 



12. Outros praguicidas  

 

Considerando que um grande número praguicidas não foi abordado neste capítulo, sugerimos, 

quando necessário, consultar os Centros de Controle de Intoxicações e/ou os  bancos de dados da 

OMS (Organização Mundial da Saúde), ATDR (e o TOXNET, na Biblioteca Nacional de Medicina 

dos Estados Unidos (PubMed). Os telefones para contato, bem como estes bancos de dados são 

facilmente encontrados na internet. 

Vale salientar, que devido aos avanços tecnológicos, principalmente a nanotecnologia, novos 

praguicidas estão sendo introduzidos no mercado. No caso dos nanopraguicidas, deve-se considerar 

que as características físico-químicas e tóxicocineticas das nanopartículas são diferentes e na 

maioria dos casos desconhecidas, portanto a toxicodinâmica e os efeitos tóxicos agudos e crônicos 

nas populações expostas e no ambiente merecem atenção especial das instituições de pesquisa e 

regulação.  

 

13.  Monitoramento de trabalhadores expostos a praguicidas 

 

O monitoramento de populações expostas a praguicidas é uma atividade da Vigilância e Atenção à 

Saúde. Este consiste da avaliação regular do estado de saúde dos expostos e inclui: a) triagem 

epidemiológica, clínica e laboratorial, e b) acompanhamento/seguimento clínico e monitorização 

biológica (biomarcadores de exposição e efeito/órgão alvo). Dependendo da relação de trabalho, 

tradicionalmente, incluem-se: 1) exame pré-ocupacional; 2) exame periódico e 3) exame de retorno. 

A triagem é realizada com os trabalhadores que desenvolvem atividades com praguicidas, como por 

exemplo, os pequenos agricultores. Nesta são levantados: 1) dados de identificação e contato, 

importante para realização de atividades de vigilância em saúde; 2) dados demográficos e sobre a 

caracterização da exposição; 3) dados clínicos (sintomas e doenças), principalmente, os 

relacionados com o contato/manuseio e/ou durante a permanência em ambientes onde são usados 

praguicidas, e finalmente; e 4) dados sobre resultados de algum exame laboratorial de triagem, a 

colinesterase plasmática nos expostos a inibidores da colinesterase, por exemplo. Os dados dos 

blocos 2 a 3 são considerados críticos para dar seguimento, sendo que um bloco positivo é 

suficiente para dar prosseguimento à investigação clínica.  

O exame pré-ocupacional que é voltado para as pessoas que serão contratadas para trabalhar em 

um ambiente com exposição a praguicidas, candidatos para trabalhar no controle de vetores, por 

exemplo, e o acompanhamento/seguimento clínico são procedimentos realizados para estabelecer 

o estado de saúde basal do trabalhador e candidato, bem como identificar as pessoas com 

suscetibilidade aos praguicidas.   



Além de registrar a anamnese completa, incluindo história reprodutiva (homens e mulheres), 

ocupacional, ambiental detalhadas, deverá ser feito um exame físico minucioso, incluindo exame 

neurológico. É recomendado realizar testes de função hepática, função renal e hemograma 

completo, quantificação das colinesterases plasmática e eritrocitária (expostos a inibidores da 

colinesterase) e outros exames laboratoriais podem ser considerados a partir dos achados na história 

e exame físico. 

O seguimento/exame periódico deverá ser realizado considerando as condições de saúde da 

população de risco e os padrões de exposição (controle de vetores, antes, durante e depois da 

temporada, pequenos agricultores hortifrutigranjeiros, duas ou três vezes ao ano, por exemplo) 

sendo que a frequência e o que será avaliado dependerão de critérios técnicos estabelecidos. Sugere-

se a realização do seguimento/exame periódico no mínimo uma a três vezes por ano.  

Além da avaliação geral, o seguimento/exame periódico deverá basear-se na história ocupacional 

detalhada com especial ênfase na possível ocorrência de sintomas e episódios de intoxicação aguda 

leve ou moderada. Para isto, pode ser considerada a classificação de casos, como: provável, possível 

ou improvável/desconhecido recomendado pelo grupo de trabalho do Fórum Intergovernamental de 

Segurança Química da OMS que define a intoxicação aguda por praguicidas como “qualquer 

agravo ou efeito na saúde resultado da exposição, suspeita ou confirmada, a um praguicida em até 

48 horas, exceto as warfarinas, superwarfarinas e cumarinas que os achados laboratoriais ou 

aparecimento dos sintomas pode ser adiada mais de 48 horas”. Os efeitos na saúde podem ser 

locais (cutânea e ocular) e/ou sistêmico (respiratórios, neurotóxicos, cardiovasculares, endócrinos, 

gastrointestinais, reações alérgicas e nefrotóxicos).  

O exame de retorno deve ser realizado depois de qualquer estado de saúde ou problema médico 

relevante, sendo indicada a avaliação médica completa para estabelecer novos valores basais. 

Vale salientar que, as atividades com praguicidas não podem ser realizadas por pessoas menores de 

18 anos, mulheres grávidas ou amamentando e pessoas para quem o trabalho com substâncias 

químicas é contraindicado pelas condições de saúde, incluindo os alcoólatras. No caso de mulheres 

em idade reprodutiva deve ser garantido o direito ao conhecimento dos riscos para a saúde e 

reprodução associados ao contato com praguicidas e acompanhamento cuidadoso para evitar a 

exposição aos produtos antes de acontecer a gravidez.  

As contraindicações para trabalhar com praguicidas são: desnutrição, doenças do sistema nervoso 

central, problemas mentais e epilepsia, problemas endócrinos, doenças infecciosas crônicas, asma, 

problemas respiratórios crônicos, doenças cardíacas, problemas circulatórios, problemas 

gastrintestinais (úlcera), gastroenterocolite, doenças hepáticas e renais, problemas oculares 

(conjuntivite crônica e ceratite), pessoas com atividade das colinesterase diminuída (congênita ou 

adquirida).  



Vale ressaltar que, a disponibilidade de biomarcadores de exposição e efeito/órgão alvo é restrita a 

algumas classes de praguicidas em virtude do não conhecimento detalhado da farmacocinética, nem 

do mecanismo de ação tóxica no organismo, dificultando assim o estabelecimento de indicadores 

biológicos adequados e a definição de valores de referência para estas substâncias. 

Tradicionalmente, a monitorização biológica é usualmente realizada para os inseticidas inibidores 

da colinesterase. A inibição da atividade das colinesterases tem correlação com a intensidade e a 

duração da exposição aos inseticidas organofosforados e carbamatos. Assim sendo, a determinação 

da atividade destas enzimas serve de apoio no diagnóstico dos casos de intoxicações agudas e no 

seguimento dos trabalhadores expostos. 

A colinesterase eritrocitária, ou acetilcolinesterase, geralmente constitui um indicador mais 

específico e sensível do que a colinesterase plasmática ou pseudocolinesterase, pois a molécula alvo 

é a mesma que é responsável pela toxicidade aguda no sistema nervoso central. Entretanto, 

compostos tais como o malathion, o diazinon e o diclorvos inibem primeiramente a colinesterase 

plasmática, fazendo deste parâmetro o indicador mais sensível de exposição, todavia, esta inibição 

pode não vir associada com sinais e sintomas de intoxicação. 

A validade da utilização da atividade da colinesterase para a monitorização biológica na exposição a 

anticolinesterásicos é limitada devido a variações biológicas, intra e interindividuais, na população 

sadia. A eficácia do teste pode ser melhorada adotando, como referência, valores de pré-exposição 

do mesmo indivíduo, para comparação com os valores após a exposição. 

Pode-se encontrar valores baixos de atividade da colinesterase plasmática em pessoas portadoras de 

doenças hepáticas, tais como a hepatite, a cirrose, ou outra forma de icterícia, uma vez que esta 

enzima é sintetizada no fígado, bem como uremia, câncer, insuficiência cardíaca ou reações 

alérgicas. Também são encontrados valores diminuídos nas mulheres durante a menstruação e a 

gravidez. Pode-se encontrar um aumento da atividade da colinesterase plasmática no 

hipertireoidismo ou em outras situações nas quais o metabolismo está aumentado. 

Valores baixos da colinesterase eritrocitária são encontrados em indivíduos com leucemias e 

neoplasias; altos valores são encontrados em pessoas com policitemias, talassemias ou discrasias 

sanguíneas congênitas. 

A Norma Regulamentadora número 7 (NR-7) estabelece que o valor de referência para este 

indicador biológico de efeito deve ser obtido através dos exames pré-ocupacionais, sendo os índices 

biológicos máximos permitidos iguais a 30%, 50% e 25% de depressão da atividade inicial para os 

indicadores: colinesterase eritrocitária, colinesterase plasmática e colinesterase total, 

respectivamente. 

No caso dos carbamatos, outro método de monitorização biológica utilizado, porém de menor 

importância, é a determinação de produtos de biotransformação na urina. Como exemplo tem a 



determinação do 1-naftol, para avaliar a exposição ao carbaryl. Todavia, a correlação entre a 

concentração desta substância na urina e a sintomatologia clínica não pode ser feita com segurança. 

Para as demais classes de praguicidas, ainda não foram estabelecidos indicadores biológicos de 

exposição que sejam técnica e economicamente factíveis e que proporcionem boa correlação entre a 

exposição externa, a dose interna e os efeitos nocivos, e por isso não serão descritos neste capítulo. 

No geral, tanto o acompanhamento médico quanto a monitorização biológica, apresentam como 

objetivo principal a proteção à saúde do trabalhador exposto aos praguicidas, tendo em vista a 

ampla utilização e a toxicidade inerente às diversas substâncias químicas pertencentes a este grupo. 
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Figura 1. Estrutura geral dos inseticidas organofosforados e carbamatos. 

 


