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No presente trabalho se buscou fazer uma revisiio da literatura a
respeito da Intoxicaqiio Aguda por Carbainato, em especial o carbamato
Aldicarb, o qua1 e coinercializado ilegalineilte coin o ilome de "chumbii~ho".
Tal Intoxicaqiio vem se tornando fiequente em nossa sociedade, sendo
responsavel por urn grande niunero de tentativas de suicidio e, em muitas
vezes, atingindo tambem os trabalhadores do meio rural. 0 autor relata
aspectos bioquimicos deste inseticida, revisa aspectos clinicos e laboratoriais,
enfatiza medidas terapsuticas mais eficazes e, por fim, procura estimular a
prevenqiio de novos envenenamentos. Desta forma, pretende-se contribuir para
urn maior e melhor conhecimento na h e a de Toxicologia Ocupacional no que
se refere ao tratamento e a profilaxia da intoxicaq20 Aguda pel0 Carbainato.

ABSTRACT

This work intended to do a literature revision about Acute
Carbamate Intoxication specially the Adicarb carbamate that is commercialized
illegaly as "churnbinho". This intoxication is becoming very ofien in our
society and is responsible for a gueat number of suicid attempts and several
times affecting rural workers. The author describes bioquiinical aspects of this
inseticide, reviews clinical and laboratorial aspects, emphatizes terapeutics
measures more efficient and try to estimulate the prevention of news
poisonings. Thus the author hopes to contribute for a betten knowleadge in the
toxicology area and helps the treatment and prophylaxia of the Acute
Carbamate Intoxication.

A Intoxicagfio Aguda por Carbamato (IAC) e um problema atual
da Saude Mblica no Rio de Janeiro, pois e responsavel por inumeras tentativas
de suicidio e casos de ingest20 acidental em criangas (I I), alem de estar
relacionada a tentativas de homicidio, tanto por culpa, quanto por dolo.
0 s carbamatos constituem urn grupo de substincias derivadas do
acido carbhico, sendo utilizados como pesticidas (20,21). 0 primeiro acido
carbknico foi sintetizado em 1930 (16) e inicialmente comercializado como
fungicida, porem apresentava baixa atividade pesticida, o que nfio o fez
prosperar como "produto lucrativo". No entanto, em meados de 1950,
cientistas conseguiram sintetizar urn potente acido (metil) carbiimico com alta
atividade anticolinesterasica e baixa toxicidade para mamiferos. Este inseticida
carbamato foi formulado coino analog0 da droga fisostignina, urn alcaloide
anticolinesterasico extraido de grfios da planta Physosti~minavenenosum, o
feijiio (fava) de Calabar. A partir dai foram sendo sil~tetizados varios
carbamatos e atualmente j a existem aproxin~adamente25 esteres de acido
carbiinico disponiveis no mercado, com diferentes graus de toxicidade para o
ser humano. Assim, destacam-se o Propoxur (Baygona) e o Carbaryl
(SevinB), que apresentam baixa toxicidade, o Methomyl (LannateB) e o

Carbohan (Furadan@) com alta toxicidade e o Aldicarb (Temiko), que e
extremamente toxico.
No Estado do Rio de Janeiro, desde o final da decada de 80,
comegaram a ocorrer casos de intoxicaqiio aguda compativeis com intoxicagilo
por inibidor da colinesterase, posteriormente identificado como o carbamato
Aldicarb, que era vendido no comercio informal com os nomes de
"Chumbinho", "Japan", "Chumbinho Terrivel", "Poderoso Mengiio"(devido
seus g h u l o s vermelho e preto), "Chumbinho Japones", dentre outros, sendo
irregularmente indicado como raticida. A partir dai, passou a ser uma das
principais causas de intoxicaqaes exogenas que chegam aos S e ~ q o sde
Emergencia do Grande Rio, muitas vezes evoluindo com exit0 letal.
Certamente, devido ao grande n b e r o destas intoxicaqaes, as
quais niio siio comuns em outros paises do Globo, o Aldicarb e o carbarnato
que mais se tem conhecimento em nosso meio, o que pennite saber mais
profimdamente as alteraqaes clinicas e laboratoriais produzidas no paciente
intoxicado. Da mesma forma e o tratarnento deste paciente, o qua1 vem se
tentando aprirnorar e adaptar de acordo com a intensidade da intoxicaqilo,
intensidade esta baseada nos sinais e sintomas clinicos apresentados pel0
paciente.

Este trabalho tem como objetivo enfocar e alertar justamente esta
triade de aspectos da IAC: alteraqaes clinicas, "achados" laboratoriais e
metodos terapeuticos. Com isso, pretende-se que as equipes medicas, em

especial aquolas que trabalham nos Servipos de Emergencia, possam niio so
diagnosticar m a IAC, o que e relativamente facil, como tambem conhecer as
consequencias desta intoxicaqiio, evitar suas complicaqBes, solicitar exarnes
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convenientes ao caso, bem como saber interprets-10s e, principalmente,
inanusear corretamente as drogas (ex: atropina) que devem ser utilizadas e
cotihecer aquelas que s%ocontra-indicadas (ex: insulina) (8) por agravarem ou
inesmo complicarein a intoxicaqilo inicial. Assim, objetiva-se, por fiin, diminuir
a morbi-mortalidade dos casos de IAC e, logicamente, "como o melhor
remedio e a prevenqilo", espera-se que nos grandes centros urbanos as
autoridades competentes possarn se sensibilizar e proibir o comecio ilegal do
Aldicarb e que nas zonas ~ a i sejam
s
adotadas e praticadas inedidas que
protejam o trabalhador de uma intoxicaggo.
Para tanto, foi realizada uma revisgo bibliografica iniciando-se por
consulta a base de dados MEDLINE, onde se investigou publicaq6es a respeito
de IAC nos ultimos 10 anos. Em seguida, foi feita uma procura das referencias
nas principais bibliotecas do Sudeste: a Biblioteca Central de Manguinhos, a
Biblioteca da Escola Nacional de Saude Mblica, a Biblioteca da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense e a BIREME.
A partir das principais referencias destes artigos, fez-se novo levantamento de
material. Foi ainda utilizada a base de dados POISBIDEX da Micromedex..
Pesquisou-se, por fim, a apresentaqgo de trabalhos e publicagaes em

seminaries e congresses nacionais.

.
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carbamato fhgicida e herbicida, (b) dithiocarbamato fungcida e (c) carbamato
inseticida e nematicida, pertencendo a este grupo o carbarnato referido nesta
monografia: o Aldicarb. Quimicarnente, o gnlpo carbamato e derivado de
esteres de acido carbhico, no qua1 o atomo de Nitroghio e substituido por
um gppo inetil. (Quadro 1)
Quadro 1 : Estrutura basica de urn ester de carbono
1
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Atualrnente, como ja citado, existem aproximadamente 25 tipos de
inseticidas carbarnatos dispoiliveis no mercado, classificados de accrdo com o
seu grau de toxicidade. 0 ANEXO 1 apresenta os principais inseticidas

carbamatos (alguns com os respectivos nomes comerciais) seguidos de sua
classificaqZio quanto a toxicidade e seu uso principal.

11.2 - 0 CARBAMATO ALDICARB

I 1.2.1 - Identificapio e Propriedades Fhico-Quimicas
0 carbamato Aldicarb e essencialmente um inseticida, embora

apreseilte atividades acaricida e nematicida, derivado do acido carbgmico e
pertencente a classe toxicologica Ia, isto e, extremamente toxico.
Nome quimico:
Propanol, 2-metil-2-(meti1tio)-o- [ ( metil-amino) carbamil ] oxima

Tabela 1: Propriedades Fisico-Quimicas do Aldicarb
- .-

~- .-"
PROPRIEDADES
"-

7

"=m--"n%,~s

->

"n

~

-

x

r

"

-

VALOR

Formula quimica

C~HI~N~O~S

Peso molecular

190,3

Estado fisico

Cristais brancos

Ponto de ebuliqiio

Decompde acima de 1 2 0 ' ~

Ponto de h s i o

10o0c

Press80 de vapor

0.05 tom a 2 0 ' ~

Gravidade especifica

1,195 a 2 5 ' ~
I.onte adaptado dc f*I:IX)SI(1992) (7)
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No comercio legal, o Aldicarb e disponivel apenas nas
fonnulaqdes TEMIK@,produzido no Brasil pela RHODIA AGRO.
A

formulaplo TEMIK@ 150

e

fabricada corn 15% de

concentraqlo de seu principio ativo, o Aldicarb. Possui um aspect0 granulado
solido de cor cinza-negro com odor ligeiramente sulfuroso.
Seu uso autorizado no Brasil e exclusivamente agricola para
tratainento do solo, sob a forrna granulada nas culturas de citricos, batata, cafe,
algodiio e feijlo.

E obrigatorio o uso de equipamentos adequados para aplicaqlo do
produto, como tambem cobri-lo imediatamente com terra de modo a evitar
contato com aplicadores e outras pessoas que penetrem posteriormente na
cultura.

0 produto apresenta uma persistencia curta no ambiente,
degradando-se em seus sulfoxidos e produtos n2o toxicos, e depois desloca-se
para reg6es vizinhas.

0 emprego domissanitario niio e autorizado. 0 s residuos incluem
a soma de Aldicarb, seu sulfoxido e sua sulfona, detenninados como sulfato de
Aldicarb e expressa como Aldicarb (Port. n"0, SNVS-MS, Diario Oficial da
Uniiio de 14/03/85).

I I. 2.2 - Toxicocinetica

0 carbamato Aldicarb e absorvido pel0 organismo pelas ~ i a oral,
s

respiratoria e cuthea. A absorqiio por via oral e comum nas intoxicaqaes
agudas acidentais e nas tentativas de suicidio, sendo a principal via implicada
nos casos atendidos em Emergencias Medicas. Entretanto, a via dermica e a
via inais comum de intoxicaq8es ocupacionais, seguido da via respiratoria.
Ulna vez absorvidos, os carbamatos e seus produtos de
biotransformaqiio siio rapidamente distribuidos por todos os tecidos, porem nil0
alcanqam concentraq6es significativas no Sistema Nervoso Central (SNC).
Deste modo, a IAC, em geral, niio causa sintomatologia exuberante a nivel
central, no entanto, quando presente, e considerado como sinal de gravidade

(24).

I I .2.2.2 - Biotransforma@o, Metabolismo e Eliminap7o
0 Aldicarb e rapidamente oxidado a sulfoxido de Aldicarb, seu

principal metabolito, o qua1 e lentamente degradado a um nlimero de
substhcias n5o toxicas. A sulfona de Aldicarb e um outro metabolito de
importiincia sob o ponto de vista da saude.

Todos os metabdlitos siio elirninados do organismo rapido e
completamente (2).

15 .

0 efeito biologico mais significative do Aldicarb e seus

metabolitos sulfoxidos e sulfona e a inibiqiio da enzima acetilcolinesterase
(AchE), a qua1 e parte integrate do SNC, envolvida na transmissiio do
impulso nervoso (12).
As propriedades toxicologicas do Aldicarb e seus metabolitos
foram estabelecidas em animais apos exposiqiio aguda e subcrbnica por vArias
vias: oral, dermica, inalatoria e injetavel.
A toxicidade do Aldicarb, quando injetado via intraperitoneal ou
intravenosa, mostrou ser quase a mesma do que quando fornecido oralmente, o
que confirma a rapida absorqiio das doses ingeridas. 0 Aldicarb tambem e
altamente toxico por via demiica, penetrando facilmente o epitelio derrnico,
especialmente quando a pele esta iunida (2).
0 carbamato Aldicarb e extrema~ne~~te
toxico, corn uma DL 50

oral aguda em ratos de 0,93 mg/Kg de peso corporeo. Sua toxicidade aguda
dermica e ligeiramente menor corn urna DL 50 dermal em coelho lnenor que
10 mg/Kg de peso corporeo.

Como o Aldicarb e rapidamente convertido em sulfoxido e este e

urn inibidor mais potente da Acl* do que o proprio Aldicarb, a toxicidade do
sulfoxido do Aldicarb e primariamente responsavel pela reaqiio toxica aguda
do Aldicarb
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Estudos in vitro mostrararn que o sulfoxido de Aldicarb e urn
inibidor da AchE 23 vezes mais eficaz do que o Aldicarb e 60 vezes mais
eficaz que a sulfona de Aldicarb (2).

As propriedades toxicologicas do Aldicarb, adrninistradas por
exposiqiio subaguda ou cr6nica niio siio diferentes dos efeitos de exposigiio
aguda. 0 inseticida niio e mantido no corpo, mas uma exposiqiio continua
retarda a recuperaqiio completa dos efeitos da inibiqiio da AchE. Assim que a
exposiqiio ao Aldicarb 6 interrompida, a atividade normal da enzima e
recuperada esponthea e completamente (2).
0 metabolismo dos carbamatos, bem como de seus metabolitos

sulfona e sulfoxido, e basicamente o mesmo em mamiferos, insetos e plantas e
os efeitos toxicos siio semelhantes em mamiferos e insetos (1 4).

0 Aldicarb iilgerido e rapidanente absorvido e metabolizado, 1120
sendo armazenado nos tecidos do organismo. Seus metabolitos siio
rapidamente excretados pela urina dentro de 24 horas, ocorrendo coinpleta
eliminaqiio em cerca de 5 dias.

E completamente distnbuido pel0 organismo, entretanto, devido
sua rapida metabolizaqilo, a invasiio dos tecidos e geralmente temporaria, niio
dando continuidade a exposiqiio.
A principal reaqiio de metabolizaqiio do Aldicarb e a oxidaqiio. 0
Aldicarb e rapidamente oxidado a sulfoxido de Aldicarb; em seguida, mais
lentamente, uma pequena porqiio do sulfoxido de Aldicarb e oxidado a sulfona
de Aldicarb. Ambos os produtos silo convertidos as correspondentes oxiinas,

,
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que sgo em seguida lentamente degradados nas nitrilas correspondentes,
aldeidos, acidos e alcoois; nenhum dos quais e toxicologicamet~tesignificative
(2) (Esquema 1).

Esquema 1: Metabolism0 do Aldicarb em ratos
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Fonte Adaptado de RISHER (27)

0 Aldicarb e eliminado priilcipalme~ltepela urina e fezes. A
eliminaqiio pela via biliar (cerca de 30% do Aldicarb e excretado conjugado
pela bile) permite que este carbamato sofia circulaqgo intero-hepatica,
aumentando o tempo da sintomatologia.
Segundo estudos (2) realizados em voluntkrios humanos, aos
quais foram administrados Aldicarb oralmente n5o marcado, eliminaram

'

aproximadarnente 8% da dose coln esteres de carbamato em 8 horas. Foram
determinados na unina, ao fim de 24 horas, 24% adicionais.

11.2.2.3 - Toxicidade e Mecanismo de Aqiio Tdxica

0 efeito bioquimico mais importante do Aldicarb e seus
metabolitos sulfoxido e sulfona no homem e a sua capacidade em inibir
reversivelmente a enzima colinesterase presente no Sistema Nervoso (12).
A hn@o normal da enzima AchE e catalizar a hidrolise da
acetilcolina (Ach) formando colina e acido acetico, que seriio reutilizados para
forma~iioda Ach (Esquema 2).
Esquema 2: Sintese e hidrolise da Acetilcolina (Ach)

w

Acetilase

Fonte: Adaptado de SCI IVhKTSMAN, 100 1 (28)

I

A Ach e sintetizada no neur6nio a partir da Acetilcoenzima A e da
colina, constituindo-se em urn neurotransmissor preseilte nas fibras preganglionares do sistema nervoso aut6nom0, todas as fibras parassimpaticas
pos-ganglionares, jun$io i~euromuscular do musculo esqueletico (placa
mioneural) e algurnas sinapses interneurais do SNC. Para que ocorra a
traiismissiio sinaptica, e necessario que a Ach seja liberada na fenda sinaptica,

19 .
ligue-se a urn receptor pos-sinaptico e, em seguida, seja hidrolizada pela AchE

Esquema 3: Transmissiio do Impulso Nervoso pela Acetilcoliila

Receptores da Ach

Fibra Muscular
1- LiberagPo de acetilcolina na fenda sinaptica
2- Ligag3o de acetilcolina corn receptores p6a-sinapticos
3- Ag3o hidrolitica da acetilcolinesterase (AchE) na acetilcolina liherada
Fontt: Adaptado dc 1,AKLNI ( 1979) ( 1 9 )

Ulna vez a b s o ~ d opelo organisino, o Aldicarb fonna um
cornplexo reversivel cornpetindo corn a Ach pelo centro ativo da AchE, o que
impede a iilativagiio da Ach, pennitindo que esta proinova sua ag%ointensa e
prolongada nas sinapses colinergicas. Isto resulta nuin transtorno neurologico
que e evidenciado em vh-ios sinais e sintomas da intoxicagiio caracterizados
pela

exarcebagiio

do

sistema

nervoso

autdnorno

parassimpatico

(hiperestimulagiio colinergica), que eventualmeilte pode culininar com falencia
respiratoria e morte.

0 mecanismo de inibiqiio da AchE provocado pelos esteres de
carbamato pode ser assirn formulado:

AchE + RO-C-NH-CH~

-

L

K- 1

[ AchE

R 0-C-NHCH3 1

Complexo enziina-carbamato
I

AckE + CH3NH2+ C02. Kr
~ 2 0

Ach E-C-NH<H3
+ RO(Enziina carbanilada)

Onde:
K1 = Reagiio de 2%rdem, velocidade consta~~te
para formaqiio do
complexo.
K-1 = Reagiio de 1

" ordem, velocidade

constante para o

desdobramento do complexo.
Kc = Reagiio de l%redem, velocidade constante de carbamilaqiio
da enzima.
Kr = Reagiio de l%rdem, velocidade constante para hidrolise da

enzima carbamilada.

A reativagiio espontiinea da colinesterase carbamilada e expressa
de acordo com sula meia-vida, o pH 7 a 7,4 e 2 5 ' ~num espaqo entre 2 e 240
minitos para a colinesterase do soro.
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E importante saber que quando se diz colinesterase, esta se
referindo aos dois principais tipos de colii~esteraseexisteiltes no hornem, que

(1) Acetilcolinesterase

especifica ou eritrocitaria

- colinesterase verdadeira, colinesterase

- encontrada no tecido nervoso, na junq2o

neuro-

muscular e nos eritrocitos. E sintetizada na eritropoiese com renovaggo de 60 a
90 dias e tem afinidade especifica para a Ach.

(2) Pseudocolinesterase - colinesterase inespecifica, plasmatica ou
serica - hidrolisa vhrios esteres, entre eles a Ach. Localiza-se principalmente
no plasma, figado e intestinos. Sua sintese ocorre em nivel hepatic0 e sua
renovagiio se da de 30 a 60 dias. No SNC esta presente em celulas gliais, mas
nil0 em neur6nios.

Na superficie da colinesterase, existe um centro ativo para
inativaqgo da Ach, que contem urn sitio ani6nico e urn esterasico. A inibiqao da
colinesterase pel0 carbamato se da atraves de sua ligag2o corn o centro
esterasico da enzima (processo denominado carbamilaqiio), sendo seguido de
hidrolise do composto carbamato e regenerag20 da colinesterase.

'
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INTOXICACAO AGUDA POR CARBAMATO
C

I 11.1 - DIA GNOS TICO CL~NICO
0 diagnostico da IAC e essencialmente clinico, devendo ser feita

uma anarnnese rapida e dirigida ao paciente (quando este puder informar) ou,
quando existir, ao acompanhante do mesmo. Portanto, na maioria das vezes, o
paciente j a chega a Emergencia com o "diagnostico popular" de que "tomou
cl~iunbinho". Dentro desta anamnese rapida, pois o tratamento deve ser
~nstituidoo mais precoce possivel, deve-se indagar sobre dose, tempo, via,
duragiio e circunst~cia (localizaqiio, eventos circundantes, inten920 ou
acidente) da intoxicaqgo, bem como se ha associagao com outrats)
substiincia(s). 0. proximo passo e identificar os siilais e sintomas da
intoxicaqiio por carbamato, que siio deterniiiiados pel0 aciimulo de Ach nos
locais dos receptores colinergicos e, consequentemente, sgo potencialmente
capazes de produzir efeitos equivalentes a hiperestimula$io dos receptores
colinergicos nos sistemas nervosos central e periferico (1 2).
Assim, as manifestag6es clinicas da IAC podem ser divididas em
4 gnrpos de acordo com os tecidos nervosos e receptores afetados (16),

conforme ilustra o Quadro 2.

'
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Quadro 2: Sinais e sintomas mais fiequentes da intoxicagiio por
organofosforados e carbainatos
Tecidos Nenmsm e
Rectpt@raafW

h a i s afetados

-

Fibras Nevosas pos
GlPndulas Exocrinas
Ganglionares Parassirnpaticas
(Receptores Muscarinicos)
Olhos

Manifestqiks
sialorreia, lacrimejamento,
transpiraqiio
miose, ptose palpebral,
borramento de visgo,
hiperemia conjuntival

Trato Gastrointestinal

nauseas, v6mitos, dor
abdominal, diarreia, tenesmo,
incontinencia fecal

Trato Respiratorio

hipersecreqgo brenquica,
rinorreia, broncoespasmo,
dispneia, cianose

Sistema Cardiovascular

bradicardia, hipotensgo

Bexiga

incontinencia urinkia

Fibras simpaticas e
parassimpaticas
(Receptores Nicotinicos)

Sistema cardiovascular

taquicardia, hipertensgo,
palidez

Nervos motores somaticos
(Receptores Nicotinicos)

Musculos esqueleticos

fasciculaqdes, cgibras,
diminui@o dos reflexos
tendinosos,fiaqueza muscula~
generalizada, paralisia,
tremores

SNC

sonoltncia, letargia, fadiga
labilidade emocional,
confbsZo mental, perda de
concentraqgo, cefaleia,
coma com ausencia de
reflexos, ataxia, tremores,
respiraqiio de Cheyne-Stokes
dispneia, convulsdes,
depress30 dos centros
respiratorio e cardiovascular
Fonte KLASSEN, 1996 ( 16
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Todos os sinais e sintomas podem ocorrer em diferentes
combinaqties e sequhcias, dependendo principalme~lteda via e do tempo de
exposiqiio. Intoxicaqties menos graves apresentam somente manifestaqdes
muscarinicas e nicotinicas, enquanto que nos casos mais severos ocorrem
efeitos sobre o SNC.
Frente ao grande n h e r o de casos de IAC, alguns dos quais corn
2xito letal, o Centro de Controle de Intoxicaqdes do Hospital Universitiuio
Ant6nio Pedro da Universidade Federal Fluminense (CCIn

-

HUAP

- UFF)

desenvolveu urn trabalho (24) dividindo os pacientes intoxicados em 6 grupos
diferenciados pel0 grau de. gravidade da intoxicaq20, gravidade esta baseada
nas manifestaqdes clinicas apresentadas no primeiro atendimento ao paciente.
Assim, o paciente era classificado desde grau zero (sem sintomatologia ate 2
horas apos a ingest50 do "chunbinho") ate grau 5 (quadro completo de
manifestaqdes muscarinicas e nicotinicas e mais algum sinal de gravidade:
insuficikncia respiratoria agtida, crise convulsiva e/ou coma). Para cada p p o ,
ou melhor, de acordo com o grau de gravidade, foi instit~iidoum tratamento
especifico e, com isso, concluiu-se, dentre outros achados, que e necessario uin
tratarnento diferenciado conforme a intensidade das manifestaqdes clinicas.

111.2.1 - Exames Inespecflcos
Dentre os exames gerais e confonne a ~ ~ a v i d a ddoe caso, podem
ser realizados hemograma completo, bioquimica basica (glicemia (8), ureia e
creatinina sericas), perfil eletrolitico, dosagem de amilase (4,5,10,23,25,33) e

-

--
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,

lipase sericas e raio-X simples do torax em caso de suspeita de
broncoaspiragiio.
Conforme descrito por Moraes (1995) (24), ao hemograma
completo podem ser evidenciados leucocitose (68,75%) ou leucopenia
(12,5%), sendo reversiveis com o tratamento da intoxicagiio, ou seja,
possivelmente esta relacionada a resposta endocrina e metabolica ao trauma. A
hiperglicemia (8) com glicoshia e polihia e observada nos casos mais graves
associado a distinbio metabolico. Semelhante as alteragaes leucometricas,
ocorre regress80 espontiinea da hiperglicemia com a melhora da intoxicagiio,
sendo contra-indicado o emprego da insulina (vide item IV - Tratamento).
A dosagem de eletrolitos serve para corrigir possiveis distinbios
eletroliticos, como hipopotassemia em decorrencia de v6initos excessivos.
A

amilase

e

a

lipase

sericas podem

estar

elevadas

(4,5,10,23,24,24 e 33) representando, em alguns casos, possivel pancreatite
aguda ou mesmo parotidite (24).

0 raio-X simples do torax deve sempre ser solicitado quando ha
suspeita de broncoaspiraqiio em decorrencia de vbmitos iiltensos ~ssociados
a diminuigiio do nivel de consciencia (desde agitagiio ate torpor e coma). 0
raio-X do torax realizado logo apos a broncoaspiragiio pode estar normal,
porem serve como parhetro para comparar com exames radiologicos
posteriores.

O~itrosexames compl'ementares podem ser realizados de acordo
com a necessidade do quadro ou de suas complicagdes (ex.: tomografia
computadorizada do abdome em suspeita de pancreatite aguda).

111.2.2- Exames Especfficos
A atividade da colinesterase em eritrocitos (acetilcolinesterase) e

no plasma (pseudocolinesterase) siio indicadores biologicos de exposigfio para
o carbamato (20). A atividade enzimatica 110s eritrocitos inostra uma certa
correlagiio entre o grau de inibigiio enzimatica no tecido nervoso e a absorgiio
sistsmica do carbamato, ou seja, permite correlacionar a inibiqiio da atividade
da colinesterase (mais especificamente a colinesterase eritrocitzh-ia) e a
intensidade dos sintomas clinicos. A maior especificidade da colinesterase
eritrocitiria e explicada pela sua similaridade funcional com a AchE que se
ei~contranas fendas sinapticas. Deste modo, diante de uma historia cliilica n%o
muito clara e com sintomas inespecificos, a confinnaggo diagnostics de IAC
pode ser feita pela combinagiio do exaune clinico-laboratorial.
Testes fotometricos (20) baseados no metodo de Ellman siio
usados em muitos casos para determinar a atividade da colinesterase no plasma
ou nos eritrocitos. 0 s metodos determinam a atividade da colinesterase no
sangue total e no plasma, sendo a atividade da colinesterase nos eritrocitos
resultante da diferenga entre a atividade no sangue total e no plasma. Outros
metodos descritos na literatura, porem menos usados, siio o metodo
radiometrico, o teste corn papel e o metodo tintometrico.
Um metodo suplementar para monitorizagfio da exposigso ao
carbamato, embora de menor importiincia em relag80 a determinaggo da
atividade da colinesterase, e a determinagiio quantitativa de metabolitos
especificos da &a.

Este exarne e pouco utilizado devido sua baixa

sensibilidade e no futuro devera ser melhor aprimorado.
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Tanto a determinagiio da atividade da coliilesterase quanto a de
metabolitos na urina, constituem exames que niio estiio fiequentemente
disponiveis nos laboratorios da Rede miblica. Porem, sempre que possivel,
devein ser solicitados e, embora sejan ditos "especificos", deve-se levar em
consideragiio variagaes individuais e fisiologcas, podendo haver falsos
positivo e negativo.

III .3 - DIA GNOSTICO DIFERENCIA L

0 principal diagnostic0 diferencial da IAC deve ser feito com a
intoxicagiio aguda pel0 organofosforado (15), que e um inibidor irreversivel da
colinesterase (lembrar que o carbamato e um inibidor reversivel). Desta forma,
a sintomatologia da intoxicagiio aguda pel0 organofosforado tarnbem e
decorrente de uma hiperestimulagiio colinergica nos receptores mus:arinicos,
nicotinicos e receptor da Ach no SNC (Quadro 2). Ha uma grande dificuldade
em diferenciar o quadro colinergico agtzdo das intoxicagaes por carbamato e
organofosforado, porem suspeita-se da intoxicagiio por este pesticida quando o
paciente e proveniente de hrea nual, tem exposigiio ocupacional, quando
apresenta manifestag6es importantes a nivel do SNC (em especial conv~~lsaes
que tambem podem ocorrer nas intoxicagaes graves por Aldicarb) ou qiiando a
atropinizagio e feita corretarnente sem melhora da sintomatologia muscarinica.
Algo que vem dificultando a diferenciagiio entre as duas intoxicagaes agridas e
o fato de j a terem sido encontrados carbamato Aldicarb e organofosforado
mistuuados (24) em urn mesmo fiasco de "chumbinho". Isto agrava aiilda mais
o problema da intoxicagiio por este "veneno", pois a conduta teraphtica
apresenta pequenas, porem importantes, diferengas. Na intoxicagiio por
organofosforado estiio indicadas as oximas (a mais conhecida e a Pralidoxima -

CONTRATHIONB) , que siio reativadoras da colinesterase, filncionando
como verdadeiro antidoto. Tais oximas estiio contra-indicadas na IAC (1 7,3 1).

E importante ressaltar que os organofosforados podem produzir
manifestagees tardias (15, 31), as quais niio siio descritas na intoxicagiio pelo
carbamato Aldicarb. Dentre tais manifestagees destaca-se a Sindrome
Intennediiria, cuja fisiopatolagia e descollhecida, apresentando-se como uina
sequencia

de

sinais

neurologicos

(diminuigiio da

forga

muscular,

principalmente das cinturas pelvica e escapular),que aparecem entre 24 a 96
horas apos a crise colinergica aguda. Outra manifestagiio tardia induzida pela
intoxicagiio pelo organofosforado e a Sindrome Neurotoxica Tardia, que e
decorrente da inibigiio da enzima esterase neurotoxica (ou neuroesterase ou
esterase alvo da neurotoxicidade). Apresenta-se colno uina ileuropatia
sensitivo motora em luvas e botas e niio guarda relagiio direta com a crise
colinergica aguda.

As .principais complicagdes descritas da IAC siio a pancreatite
aguda (4,5,10,23,24,25,33) e a parotidite (24).

A pancreatite aguda induzida por inseticida allticoli~lesterasicofoi
inicialmente descrita por Dressel (4,5), tendo como agente causal um inseticida
organofosforado. A partir dai, noyos relatos de pancreatite aguda foram sendo
relatados na literatura. Em 1994, Moritz (25) descreveu um caso de intoxicagiio
por inseticida carbamato, mais precisamente pelo Aldicarb. Em estudo
prospectivo de duragiio de um ano, Ferreira (1995) (10) estudou 28 pacientes

con1 IAC (no caso, o Aldicarb), tendo observado que 3 pacientes
(aproximadamente 1 1 %) preeilcheram os criterios previalnente definidos colno
portadores de pancreatite aguda, sendo necesshio tratamento clinic0
convencional e, ate mesmo, tratamento cinirgico. Acredita-se que a
estimulag50 colinergica seja responsavel por um aumento na presslo
intraductal e um aumento na secreggo exocrina pancreatica.
Na literatwa ha relato de um caso de parotidite apos IAC e a
explicaglo fisiopatolbgica tambem encontra-se relacionada ao aumento da
press50 intraductal e das secregao das glihdulas parotidas.
0 coilhecimento de tais coinplicag6es e iinportante na pratica

medica emergencial e intensivista. Assim, diante de um quadro grave de IAC e
imprescindivel a solicitagao de ulna avaliagiio laboratorial (gliceinia,
amilasemia, calcio, etc.) para investigagao de pancreatite aguda, ate mesmo
para se ter pariimetros laboratoriais previos ao desenrolar do quadro classic0
de uma pancreatite aguda. Em geral, o paciente abre o quadro corn dor "em
barra" no andar superior do abdome, acompanhada de anorexia, nauseas e
v6mitos. Na pratica, observa-se que o medico so suspeita da pancreatite aguda
quando ocorrem os sinais e sintomas clinicos aqui descritos.

IV - TRATAMENTO

0 tratamento da IAC ntio deve necessariamente seguir uma

"receita de bolo" para todo e qualquer paciente. Conforme citado no item 111.1
(Diagnostic0 Clinico), Moraes (24) em 1995 realizou trabalho corn pacientes
com TAC dividindo-os em 6 grupos de acordo com a gravidade do quadro e,
para cada grupo, foi instituido um tratamento diferenciado, tendo-se obtido urn
indice superior a 90% de cura destes pacientes. Isto demonstra a importiincia
de se reconhecer a gravidade da intoxicagilo e dai determilla precisaineilte a
conduta terapeutica mais adequada. Sendo assim, baseado neste trabalho, sera
relatado de forma mais generica a coilduta terapeutica para os casos de IAC.
Diante de urna historia de ingest80 de carbamato (vale lembrar:
venello "chumbinho" que possui Aldicarb), sen1 sintolnatologia apos 2 horas
da intoxicagtio, o pacieilte devera permanecer ein observagtio por 4 horas no
Servigo de Emergencia e, caso mantenha-se assintomatico apos este periodo,
recebera alta hospitalar. Ja em caso de presenga de urn

011

mais sinais menores

(a saber: miose, sudorese profusa, sialon-eia, broncon-eia, liberagiio de
esfincteres e/ou miofasciculag6es), ate 2 horas apos a ingesttio, devera se
proceder a seguinte conduta: (I) induggo da 6mese com 3 colheres das de sopa
de detergente n2o-i6nico (Liinpol@) diluido em 250 ml (1 copo) de agua, via
oral; aguardar resposta ate 20 rninutos e observar o aspect0 do v61nito a fim de
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funqiio de adsower a parte do "veneno" ingerido que niio foi absorvido. E
contra-indicado em casos de ausencia de peristalse. As doses siio as seguintes:

- crianqas: 0,5 g de CAI kg/ dose diluido a 10% em S.F. a 0,9%
ate 1 g/ kg/ dose,

- adultos: 25 g de CAI dose diluido a 10% em S.F. a 0,9%.
(6) catedraticos s5o usados apos o CA, pois acredita-se que o seu
efeito laxativo propulsione o complexo "carviio-veneno" atraves do trato
gastrointestinal com mais rapidez, limitando ainda mais a absorqiio. Alem
disso, e usado tarr~bemdevido a "facilidade" que o CA tem em causar
obstruqiio intestinal, sendo administrado 1 hora apos o CA. 0 s catarticos mais
usados acomparhados de suas dosagens siio os seguintes:
a- Sulfato de sodio (soluq5o a 10%)

- crianqas: 250 mg/ kg/ dose
- adultos: 10 a 20 g da soluqiio a 10%
b- Sorbitol (soluqiio a 35%)

- crianqas: 4 mV kg/ dose

- adultos: 300 ml da soluqiio a 35%
c- Hidroxido de magnesio

- crianqas: 250 mll kg/ dose
- adultos: 30 ml da soluqiio
(7) atropina e o antidoto dos anticolinesterasicos ( no caso, o
carbamato), agindo por antagonism0 competitivo nos sitios receptores
colinergicos, mais eficazmente nos sitios muscarinicos e, em menor grau, nos
sitios ganglionares perifericos e centrais. A atropina praticamente n5o exerce
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sitios ganglionares perifericos e centrais. A atropina praticamente n5o exerce
qualquer efeito contra a ativaqso neuromuscular periferica e paralisia

Comercialmente, a atropina tem as seguintes apresentaqaes:
soluqiio injetavel de sulfato de atropina a 0,25 mg (1 ml) - mais comwn; 0,50
mg (I ml); e 2,O mg (1 ml).
Deve ser administrada via endovenosa "em bolus" na sebwinte

- crianqas: 0,015 a 0,050 rngl kgl dose, de 10110 minutos ou 15115
minutos

- adultos: 1 a 2 rngl dose, de 10110 minutos ou 15115 minlltos
Uma vez obtida a estabilizaqiio clinica do paciente, pode-se
utilizar a infus50 continua na dose de 20 a 25 ggl k g hora em crianqas e 1,O
rngl hora em adultos. Este procedimento deve ser feito com cautela, uma vez
que a dose deve ser reajustada de acordo com a melhora clinica. E importante
ressaltar que a presenqa de taquicardia e hipertens50 arterial sistemica 1150
contra-indicam a atropinizaqiio.
A medida que ocorrem revers50 do quadro e surgimento de sinais

de intoxicaqgo atropinica (secura na boca, nlbor facial, taquicardia, midriase,
agitaqgo psico-motora e alucinaqiio), as doses da atropina devem ser espaqadas
para 30130 minutos, depois para 60160 minutos e, por fim, para 212 horas. A
atropinizaqiio so deve ser suspensa quando o paciente estiver assintomatico
apos algum tempo, com espaqamento de pel0 menos 2 horas e nunca antes
disso, pois pode ocorrer efeito rebote e reaparecer o quadro muscarinico da

(8) outras medidas realizadas silo:

.tratamento sintomatico
mdiazepan em caso de crises convulsivas
.correqiio dos disbirbios hidroeletroliticos
.contra-indicaqdes:
fenotiazinicos,

aminofilina,

morfina,
teofilina

e

barbitiuicos,
insulina.

A

reserpina,
Pralidoxima

('CONTRATHION@), que e o antidoto verdadeiro por agir reativando a
colinesterase, esta contra-indicada nas intoxicaqdes por carbamato, exceto nos
seguintes casos: (a) intoxicaqiio por

inibidor da acetilcolinesterase

desconhecido; (b) associaqb entre carbarnato e organofosforado, pois
atualmente suspeita-se que o "chumbinho", que inicialmente so continha
Aldicarb, possa estar sendo vendido misturado a classe dos organofosforados;
(c) intoxicaqiio grave por carbamato que nil0 responda ao tratamento
tradicional. Portanto, caso seja feita a Pralidoxima, deve se obedecer a
seguinte posologia:

- crianqas: 4 a 5 mg/ kg EV; dose maxima: 30 mg/ kg de peso
corporal/ dia

- adultos: 200 mg EV em 50 ml de S.F. a 0,9%, de 6/6 horas; dose
maxima: 2g/ dia.
.monitorizaqiio cardiorrespiratoria, em particular nos casos mais
graves, por no minimo 72 horas.

Existem ainda os casos de IAC por outras vias, nas quais tambem
s2o tomadas medidas terapeuticas, a saber:
a) contato com a pele
3;

-

lavar abumdailtemente a(s) regi2o(des)

contaminada(s) com agua corrente e sabiio.

i

i

i
I
I

1
t

j
L
J

b) contato com os olhos

- lavar os olhos com a g ~ acorrente ou

com S.F. a 0,9% por 10 minutos e procurar medico especialista para avaliaqiio
oftalmologica.
c) inalaq%o- remoqiio da vitima da area contaminada para uma

A principal medida de prevengiio da IAC, no caso o "chumbinho",

e a proibig5o de sua venda, urna vez que o comercio deste veneno e ilegal, isto
e7 e realmente pirata. 0 "chumbinho" niio tem registro, seu comercio niio e
tributado e, o que e mais agravante, e extremarnente toxico para o ser humano
com eficacia altarnente letal. 0 grande numero de casos de intoxicag50 agtida
por "chumbinho" esta relacionado a sua facilidade de compra (e barato e
encontrado em "qualquer esquina") e as suas caracteristicas de ser inodoro, de
facil manuseio e n5o deixar vestigios. Portanto, a proibig20 de sua venda ilegal
inicia-se no controle da venda do Aldicarb a partir do seu fabricante
(RHODIA), no transporte da fabrica ate os fornecedores e destes para as lojas
de produtos agr6nomos e, por fim, a venda no varejo atraves da receita
agr6noma (a qua1 e exigida por lei).
Para o controle de todas estas etapas e necessiuio ulna
fiscalizagiio seria e, para isso, e imprescindivel que as autoridades competentes
se sensibilizem. E importante tambem que a populagso se co~lscientizedo
perigo e dos riscos de uma intoxicagiio por "chumbir~l~o".Isto deve ser feito
atraves de campanhas de esclarecimentos em fonna de palestras,
dramatizagaes e uso dos meios de comunicag2o escrita e falada. Deve-se ter o

cuidado em tornar o arnbiente domiciliar a prova de crianqas, n2o deixando
produtos toxicos em locais de facil acesso as mesmas. Para aquelas pessoas
que ja tentaram o suicidio, e imprescindivel o tratarnento psiquiatrico elou a
participagao em grupos de apoio(re1igiosos ou nio), a fim de se preveilir novas
tentativas.
Nos casos em que o Aldicarb e utilizado no campo, e necesshrio o
uso de equipamentos de protepiio individual: botas, macacb, luvas, chapeu,
oculos protetores e mascara especial provida de filtro adequado. Nao comer,
beber ou b a r se fazem indispensaveis durante o manuseio do pesticida.

Esta monografia niio pode e nem teve a pretensiio de esgotar o
assunto da Intoxicaqiio Aguda pel0 Carbamato. E real que tal intoxicaqiio,
representada em nosso meio pelo "chwnbinho", cujo principio ativo e o
carbamato Aldicarb, tornou-se urn grave problema de Saude Riblica no Rio de
Janeiro, ja sendo responsavel por urn dos maiores nhneros de tentativas de
suicidio em nosso Estado.
0 quadro clinic0 de intoxicaqiio aguda caracterizado pelo

surgimento rapido de sinais e sintomas de exacerbaqiio colinergica, e grave e
potencialmente letal caso n8o sejam tomadas medidas de socorro medico
imediatas. E necessh-io que tais medidas sejarn adequadas a gravidade da
intoxicaqiio, de mod0 a aumentar a eficacia do tratamento e a diminuirem os
riscos de intoxicaqiio e o tempo de permanencia hospitalar. Deve-se atentar
para certas complicaq6es que siio pouco diagnosticadas por serem pouco
reconhecidas, como a pancreatite e a parotidite. A modernizaqiio dos
laborat6rios dos hospitais da Rede Pliblica faz-se necessario em virtude da
importincia da dosagem da colinesterase eritrocitaria no diagnostic0 e na
evoluqiio do paciente corn IAC e, sobretudo, devido ao n5o atendimento destes
pacientes pelos Planos de Saude.

A criaqiio e a notificaqgo de Centros de Referencias Toxicologicas
(Centro de Controle de Intoxicaqdes
Toxicologico

-

-

CCIn, Centro de Informaqfio

CIT, e outros) em muito contribuem, pois e neles que se

desenvolvem pesquisas cientificas que orientam a prevenqao, o diagnostic0 e o
tratamento das intoxicaq6es.
Enquanto niio forem adotadas medidas serias de prevenqao, que
viio desde a fiscalizaqiio da comercializaq80 do Aldicarb ate a proibiqao da
produqiio e da venda do "churnbinho", novos casos letais de IAC continuarao
chegando as Emergencias Medicas. E necessiuio um trabalho interdisciplinar
do Govemo envolvendo .diversas Secretarias no sentido de proibir a
comercializaqiio do "chumbinho". De um outro lado esta a populaqiio, que e a
que compra, consome e "sofie" a intoxicaq80. Campanhas de esclarecimento
se fazem mais que necessiirias, pois e conscientizando a sociedade e que se
pode diminuir e ate mesmo extinguir a IAC .
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ANEXO 1

Lista dos Principais Inseticidas Carbamatos Representativos
Aldicarb (TemikB)
Aldoxycarb
Aminocarb (Matacile)
Benfiacab
Dimetilan
Formetanate
Mecarban
Nitralicarb
Thiofanox
Butacarboxin
Oxamyl
Methomyl (Lannate@,Metomil@)
Carbohran (Furadan@)
Carbosulfan ( ~ a r s h a l @ )
Furathiocarb
Cloethocarb

'Ia

Ib
Ib
Ib
,Ib
Ib
Ib
Ib

I-S

I-N
I
I
I
A
I
I
I-S
I
I
I
I
I
I
1

Bendiocarb (FicamB, GarvoxB)
Carbaryl (Servinm, DicarbanB)
Thiodicarb (Larvina, SemevinB)
Promecarb
Pirimicarb (Primicarb)
Proproxur (BaygonB, AprocarbB)

I1
I1
I1
I1
I1
II

I
I
I
I
I-AF
I

FENOTHIOCARB

111

L

FENOXYCARB
ALANY CARB

(*) Estes pesticidas s8o produzidos sob vbios nomes comerciais

(**) A Organizai$io Mundial de Saude recomenda a classificag50 pel0 risco (perigo)

toxico1ogico ( 1992), a saber:
I a = extremamente toxico

I b = altamente toxico
I1 = moderadamente toxico
I11 = levemente toxico
n.r.

= n8o

parece apresentar toxicidade aguda

n.a. = n8o avaliado
(* * *) Uso principal:

A = Acaricida

AF = Aficida
I = Inseticida
L = Larvicida
N = Nematicida

-S = aplicado no Solo
Fonte: MACHEMER E PICKEL, 1994 (20)

