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Devido a disseminaqgo do uso de inseticidas no mundo moderno,
pode observar-se uma grande ocorrencia de intoxicaqdes humanas, quer
intoxicaqdes agudas (ingest20 acidental em crianqas e suicidio em adultos,
principalmente), quer intoxicaqdes cr6nicas ocupacionais. Dentre os
inseticidas mais importantes na toxicologia de wgencia, encontram-se os
compostos inibidores da colinesterase, os carbamatos e organofosforados.
Tais produtos tem uma alta toxicidade, sendo bem absorvidos por todas as
vias. S2o responsaveis por um grande numero de intoxicaqdes, muitas
destas fatais. 0 presente trabalho propde-se a fazer uma revisgo clinicolaboratorial e terapeutica a respeito do tema.

0 s inseticidas carbamatos siio compostos anticolinesterasicos com
variado grau de toxicidade para o ser humano. Essas substhcias v8m
sendo utilizadas como inseticidas, fungicidas e parasiticidas, na agricultura
desde a 2" Guerra Mundial. 0 s trabalhadores expostos acidentalmente siio
os manipuladores destas substhcias nos ambientes de trabalho, seja por
desinformagiio ou uso inadequado dos defensivos agricolas em seus
respectivos equipamentos de

protegiio.

Outras possibilidades de

intoxicagiio se diio por falta de higiene, por contaminagiio direta de
alimentos e por ingestiio proposital , ou como tentativa de suicidio. 0 s
hospitais de grande porte do Rio de Janeiro freqiientemente recebem
pacientes intoxicados por carbamatos e organofosforados, principalmente
adultos com tentativas de suicidio e criangas com ingestiio acidental.
Sabe-se que no Rio de Janeiro a ocorrencia destas intoxicagaes e
uma constante, niio so pelas intoxicagaes ocupacionais, mas como pela
utilizagiio ilegal do carbamato aldicarb como raticida. Tal produto e
largamente vendido pelo comercio informal do Grande Rto, com o nome

de "Chumbinho", acarretando inumeras intoxicaq6es agudas. Estas
intoxicaqaes em geral silo ingestaes acidentais em crianqas e tentativas de
suicidio em adultos.
Entilo, dada a importiincia epidemiologica destas intoxicag6es no
Rio de Janeiro, optou-se por fazer uma revisgo de literatura sobre o tema.
i

Para tanto, partiu-se de uma pesquisa na base de dados Medline,
onde foram levantados os periodicos pertinentes, alem da base de dados
em Toxicologia, o POISINDEX, principal referencia para o trabalho.

c

Ainda, foram pesquisados trabalhos epidemiologicos recentemente
apresentados pel0 Centro de Controle de Intoxicag6es do Hospital
Universithrio Ant6nio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, onde se
pode obter informaq6es sobre a ocorrencia e manejo destas intoxicaqaes no
Rio de Janeiro. A partir dai, elaborou-se este documento, centralizando-se
em aspectos das intoxicagaes agudas por carbamatos, tais como aspectos
clinicos, laboratoriais e teraphticos.

0 s carbamatos silo derivados do acido carbiimico (monoamida do

/
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bido carbiimico). Exemplos: carbaril (Sevin), propoxur (Baygon), aldicarb
(Temik), carbofuran (Furadan), dimetilam e metomil. Atuam como
inseticidas. Podem ser absorvidos por via oral, respiratoria e dermica. Silo
utilizados como agrotoxicos ou produtos fitossanithrios, e alguns, de
toxicidade mais baixa, silo tambem empregados em formulaqdes de
inseticidas para uso domestic0 (Poisindex, 1997).

,

Estruturalmente, silo diferentes dos organofosforados, fuiicionaiido
porem de forma similar, fazendo uma ligaqilo no sitio da enzinia
colinesterase, nas junqdes sinapticas. Contudo, ha diferenqas no
mecanismo de aqilo, que levam, a diferenqas entre estes dois grupos de
compostos, freqiientemente atribuida ao fato da inibiqilo da colinesterase
produzida pelos carbamatos ser de mais curta duraqilo (Vandekar, 1971).
Segundo Larini, a toxicocinetica destas substincias pode ser
resumisa como se segue:

Absorqiio e Distribuiqiio
I

1

0 s inseticidas organofosforados (OF) e carbamatos siio absorvidos

I

pelo organismo, pelas vias oral, respiratoria e cutinea (Jeyaratnam &

1

Maroni, 1994) . A absorgiio por via oral ocorre nas intoxicagaes agudas

I

acidentais, nas tentativas de suicidio e intoxicagaes por contaminagiio
alimentar e ocupacional ( em trabalhadores que fumam durante o trabalho),
sendo portanto, a principal via implicada nos casos atendidos nos servigos
de emergencia. A via dermica contudo, e a via mais comum de
intoxicagdes ocupacionais, seguido da via respiratoria.
Apos absorvidos, os OF e seus produtos de biotransformagao siio
rapidamente distribuidos por todos os tecidos. 0 s compostos mais
lipofilicos podem alcangar concentragaes significativas no tecido nervoso,
elou outros tecidos ricos em lipidios. A maioria dos carbamatos entretanto,
geralmente niio causa sintomatologia exuberante a nivel de SNC; e quando
estes es6o presentes, siio considerados como sinais de gravidade.

Organofosforados
A toxicidade destes compostos esta intimamente ligada a sua
Biotransformagiio, dependente da relagiio entre ativagiio e inativagiio.
As principais reagdes de biotransformagiio dos OF compreendem:

Constitui uma das principais vias de biotransformaggo dos OF.

A transformagiio da ligaggo P=S em P=O, com a formag50 da forma
"OXON" do inseticida, que resulta sempre num aumento acentuado da
toxicidade do inseticida, como ocorre com o parathion

+ paraoxon,

e

malathion + malaoxon.
1.2 - Oxidagiio do grupo tioeter
Esta via tambem resulta na formaggo de compostos mais
ativos, porem em menor grau.

1.3 - Oxidagiio dos substituintes alifaticos
Tambem leva a um aumento da toxicidade, como no caso do
Diazinon.

Entiio, os compostos OF apos a biotransformagiio podem ser
ativados (pela oxidagiio do grupo P=S

+ P=O, entre outros, ou inativados

(Jeyaratnam & Maroni, 1994). A inativagiio dos OF no organismo pode
ocorrer por modificagaes bioquimicas da sua estrutura ou pela ligagiio a
certos sitios no organismo que ngo tem significado do ponto de vista
toxicologico.

Carbamatos
Na biotransformaqiio dos carbamatos, as reaq6es de maior
importiincia compreendem:

I

1 - Hidrolise
2 - Hidroxilagiio do grupamento metil ligado ao nitrogenio, com formagiio
de compostos com menor toxicidade.
3 - Hidroxilagiio do anel aromatico. Alguns produtos resultantes siio mais

toxicos, enquanto outros siio menos toxicos, como no caso do carbaryl.

Esta

via

e

considerada

de

importiincia

secundiria

na

biotransforrnaqiio dos inseticidas carbamatos.
5 - Conjugagiio com o UDPGA ( uridil difosfato acido alfa glucur6nico) e

PAPS (3- fosfoadenosina e 5- fosfosulfato), especialmente dos
compostos hidroxilados.

0rg;anofosforados e Carbarnatos
Ocorre principalmente pela urina e fezes. No caso da eliminagiio
pela via biliar, ocorre circulagiio entero-hepatica, prolongando a
sintomatologia ( no caso do Aldicarb, cerca de 30% e excretado conjugado
pela bile ).

sintomatologia ( no caso do Aldicarb, cerca de 30% e excretado conjugado
pela bile ).

0 s compostos OF e carbamatos siio inibidores da colinesterase,
impedindo a inativagiio da acetilcolina, permitindo assim, sua agio mais
intensa e prolongada nas sinapses colinergicas.
A Aceticolina e sintetizada no neur8nio a partir da
acetilcoenzima A e da colina. E inativada por hidrolise sob a950 da
acetilcolinesterase, com formag50 de colina e acido acetico, para forrnagio
da acetilcoenzima (Schvartsman, 1991). Figura 1.

Figura 1 - Sintese e Hidrolise da Acetilcolina
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Fonte: Schvartsman, Intoxicag6es Agudas, 1991.

A acetilcolina e o mediador quimico necesshrio para transmiss80 do
impulso nervoso em todas as fibras pre ganglionares do S.N.A., todas as
fibras parassimpaticas pos-ganglionares e algumas fibras simpaticas posganglionares. Ainda e o transmissor neuro-humoral do nervo motor do
musculo estriado (placa mioneural) e algumas sinapses interneurais do
SNC. Para que haja a transmiss80 sinaptica e necesshrio que a Ach seja
liberada na fenda sinaptica (I), ligue-se a urn receptor pos-sinaptico (2) e

em seguida seja hidroxilada pela Achase (3) ( Figura 2).
Quando ha a inibiq8o da Achase, ocorre um acumu.10 de Ach
na fenda, levando a uma hiperestimulaq80 colinergica.
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Figura 2: Transmisslo do Impulso Nervoso pela Acetilcolina
Microvesiculas de ACh

muscular

Fonte : Toxicologia dos Inseticidas, Larini, 1979

Ha dois tipos principais de colinesterase no organism0 hurnano
( Jeyaratnam & Maroni, 1994):

A) A

acetilcolinesterase,

especifica ou eritrocitiria

colinesterase verdadeira,

colinesterase

- encontrada no tecido nervoso, na junqiio

neuromuscular e nos eritrocitos. E sintetizada na eritropoiese corn
renovagiio .de 60 a 90 dias, e tem afinidade especifica para a acetilcolina.
B) A pseudocolinesterase, colinesterase inespecifica, plasrnatica ou
serica

- hidrolisa virios esteres, entre eles a acetilcolina. Localiza-se

principalmente no plasma, figado e intestinos. Sua sintese ocorre a nivel
hepatic0 e sua renovagiio se da de 30 a 60 dias. No SNC esta presente
em celulas gliais, mas niio em neurbnios.
Na superficie da colinesterase existe urn centro ativo para inativaqiio
da Ach, que contem urn sitio anianico e um esterasico. A inibiggo da

colinesterase por-estes compostos se da atraves da sua ligaqiio com o

centro esterasico da enzima diferindo apenas o tipo de ligagiio (fosforilagiio
em OF ou carbamilagiio em carbamatos). Tais substincias siio
posteriormente hidrolisadas e a enzima regenerada. A taxa de regeneraggo
varia de acordo com o composto. Se tal niio ocorre, sup6e-se que seja uma
forma fosforilada muito estavel, que foi produzida pela perda de um grupo
alquil. Tal fenbmeno denomina-se "envelhecimento" da enzima e quando
ocorre, esta niio mais se regenera. Tal parte e importante na terapeutica,
pois dele depende a utilizagiio ou niio de oximas (reatividade da enzima). A
efetividade das oximas e, entiio, diretamente proporcional a precocidade de
sua

administragiio

e

inversamente

proporcional

a

taxa

de

"envelhecimento". Tal fenbmeno ocorre em alguns OF.
0 s OF siio ditos inibidores irreversiveis da Achase, enquanto os
carbamatos siio ditos inibidores reversiveis (sofi-em hidrolise in vivo em 12
a 48 horas).
Figura 3: Esquema mostrando os sitios ativos da enzima.
Sitio
esterisico

Sitio
anibnico

Fonte: Schvartsman, Intoxicag6es Agudas, 1991.

0 s sinais e sintomas clinicos comeqam a surgir poucas horas apos a
absorggo do toxico e podem atingir seu maximo, inclusive corn morte,
dentro de algumas horas ou dias. 0 s inseticidas carbamatos produzem
sintoniatologia semelhante aos organofosforados, entretanto a sua
toxicidade usualmente e de menor intensidade e duragiio (Vanderkar, et al,
1971). 0 quadro clinico e caracterizado essencialmente por manifestagaes
nicotinicas e muscwinicas.

0 inicio das manifestagdes clinicas dependera principalmente da via
de exposigfio, frequentemente sendo observado precocemente, embora ja
tenha sido relatado um period0 de lathcia de 12 a 24 horas, em
I

organofosforado (Jeyaratnam & Maroni, 1994). As manifestaqdes clinicas
iniciais usualmente silo muscarinicas.
A intoxicaqiio por inibidores da Achase tern urn quadro clinico
caracteristico de hiperestimula@o colinergica, conforme indicado no
quadro 1.
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OUADRO 1 :Sinais e Sintomas Mais Frequentes da Intoxica@o Aguda por

Organofosforados e Carbamatos
Tecidos Nervosos e
Receptores Afetados

Locais Afetados

Manifestaqiies

lacrimejamento,

Gland Exkrinas

Sialorreia,
transpiraq20

Olhos

Miose. ptose palpebral, borramento de
vis20, luperemia conjuntival

Fibras nervosas pbs-ganGastrointestinal

Trato Respiratorio

Fibras simpiticas e
parassirnphticas (Rec.
Nicotinicos)

motores
(Rec.

Bradicardia. hipotendo

Bexiga

Incontinencia uriniiria

Sistema
Cardiovascular

Taquicarda, lupertensb: palidez

Musculos
esqueleticos

Grebro
(Rec. Acetilcolina)

HipersecreC20 br6nquica. rinorrtia.
broncoespasmo, dispneia, cianose

Sistema
Cardiovascular

II
Nervos
somiiticos
Nicotinicos)

Nauseas, vbmitos, dor abdominal,
diarrdia, tenesmo, incontinencia fecal

S.N.C.

Fascicula~ks, dimbras, diminui~io
de reflexos tendnosos, fraqueza
paralisia,
muscular generalizah
tremores

Sonolencia, letarga, fadiga, labilidade
emocional, confudo mental, perda de
concentra$b, cefaleia, coma com
a d n c i a de reflexos, ataxia, tremores,
respira~Ho Cheyne-Stokes, dispneia,
convuls6es, depress20 dos centros
respiratorio e cardiovascular.

Fonte: Klassen, Casarett & Doull's - Toxicology, 1985.

'

A - Cardiovasculares

Alteraqaes no aparelho cardiovascular $30 fieqiientes em intoxicag6es por
carbamatos. 0 s efeitos cardiovasculares variam de acordo com o tempo de
evoluqtio da intoxicaqiio. hicialrnente prevalecem os efeitos da estimulaq30
dos receptores nicotinicos, levando a taquicardia e hipertens20 arterial.
Posteriomente, a acetilcolina atua junto aos receptores muscarinicos e ocorre
o bloqueio da transmiss30 ganglionar, podendo ocorrer bradicardia e
hipotensiio (Poisindex, 1997, Casarett, 1985, Schvartsman, 1991). Numa
seie de 26 crianqas corn intoxicag80 por Aldicarb, 6 (23%) desenvolveram
bradicardia (Poisindex, 1997). Burgess et all, em 1994 relatou um caso de
um homem de 46 anos corn sinais de intoxicag30 por Aldicarb que se
apresentou com uma taxa de 50 pulsagaes por minuto. Ekins & Geller (1994)
relataram urn caso de urn homem de 52 anos que ingeriu acidentalmente um
pouco de methomyl e apresentou urn pulso de 146 e pressao de 228\120 mm

Hg (Poisindex, 1997).
Devido a urna alteragiio na conduqiio eletica, causada por carbarnatos,
podem ocorrer alteragaes eletrocardiograficas. Alteragaes no ECG foram
relatadas em um caso de intoxicaq80 por carbamato em paciente pediatric0
((Poisindex, 1997).
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A exposigio a inseticidas carbamatos pela via respiratoria leva ao
abaixamento da acetilcolinesterase e conseqiiente quadro clinico,, que
inclui aumento acentuado das secregaes branquicas, dispneia, dificuldade
de respirar, sibilos e falincia respiratoria. Ao exame clinico o quadro
assemelha-se a um edema de pulmiio, podendo ser descrito erroneamente
como tal. A forma mais comum de morte e a falincia respiratoria. Ela
ocone como resultado da fraqueza dos musculos respiratorios e depress80
do centro respiratorio. Falencia respiratoria foi demonstrada em 2 entre 13
pacientes ( 15%) com intoxicaggo por carbamato em uma serie. Lifshitz et
all, em 1994 em uma serie, demonstrou que a insuficiincia respiratoria se
desenvolveu em 3 entre 26 pacientes infantis corn intoxicag80 por Aldicarb
e Methomyl. Morte por falincia respiratoria foi demonstrada apos a
ingest50 de uma quantidade desconhecida de Carbaryl em um adulto
(Poisindex, 1 997).

A dispneia e outro sintoma comum. Broncoespasmo, secregiio pulmonar
aumentada, e torax n8o expandido podem ser devido a efeitos muscarinicos
(Poisindex, 1997).

A S ~ R O M EREATIVA DE

DISFUNCAO

DAS VIAS &REAS

.

Cone et all ( 1994 ), procedeu a urn estudo retrospectivo em relaggo a
vazamentos de METAM SODIUM, relatando 20 casos de asma induzidas
por irritagiio e 10 casos de exacerbaqso persistente, que foram vistas seguidas

a urn vazarnento de methil isothiocyanate. Uma investigaggo sobre a
associagiio entre casos he asma e carbamatos pesticidas foi demonstrada em

1939 trabalhadores em fazendas, independente de idade , uso de fumo e
rewes alergicas nasais. (Poisindex, 1997). 0 aumento de secreqiio brbnquica

pode ocorrer secundhrio aos efeitos muscarinicos (Poisindex, 1997). Ekins &
Geller reportaram um caso de ingest50 acidental de urn pouco de methomyl
por urn homem de 52 anos de idade. 0 paciente se apresentou ao serviqo de
emergencia com coloraq20 rosea, secreqiio espumosa na orofaringe, com sons
subcreptantes na inspiraqgo e expiraqgo e roncos a ausculta. A pneumonia
por aspirag20 pode ocorrer apos a ingest20 de carbamatos em veiculos
hidrocarbonados. Uma complicaq20 que pode advir de intubaqiio prolongada

e ventilaqiio meciinica, evoluindo com efeitos pulmonares apos intoxicaqiio e
a pneumonia por aspiraqiio (Poisindex, 1997).

Em severas intoxicaq6es, a depress20 respiratoria, confusiio mental,
inconsci2ncia, hemorragias cerebrais e convuls6es podem ocorrer. Cefaleia,
visZio turva, tremores, coma, neuropatias posteriores, distonias, fiaquezas,

Genericamente diz-se que os organofosforados atravessam mais a
barreira heinatoencefalica do que os carbarnatos, sendo o quadro
neurologico de relevincia na intoxicaqao aguda dos organofosforados,
enquanto que nos carbamatos em geral niio e t20 significativa. Deve-se
excetuar o aldicarb, que embora seja um carbamato, constantemente
apresenta quadro neurologico evidente.
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COMA - Depressaes do Sistema Nervoso Central evoluindo para coma
podem ocorrer apos intoxicaqaes. Em uma serie , 8 entre 8 ( loo%),
desenvolverarn severa depress50 do SNC com torpor e coma. Em outra serie
de 26 crianqas com intoxicaqiio por Aldicarb ou Methoiiiil desenvolveram
torpor e coma. Umehara et all, em 1991, relata o caso de um senhor de 55
anos vitima de suicido, ficou comatoso apos ingestiio de m- tolyl carbamato
(Poisindex, 1997).

CONWLS~ES- Podem ocorrer em intoxicaq6e.s. As crianqas siio mais
suscetiveis que os adultos. Em uma serie 2 crianqas intoxicadas por
carbamatos tiveram convuls6es. Em outra serie de 26 crianqas com
intoxicaqiio por Aldicarb ou methomyl, 3 ( 11%) desenvolveram convuls6es

NEUROPATIAS

- Virios tipos de neuropatia perifericas foram relatadas

@s uso de carbamatos. 0 s sintomas siio similares aqueles vistos com os
organofosforados . Neuropatia periferica axonial repetidas foram vistas em

urn paciente que ingeriu 5OOmgkg de Carbaryl. Polineuropatia com
degeneraqiio axonal foi descrita 6 dias apos ingestiio de m-tolyl methyl
comatoso por 3 dias antes de desenvolver parestesia. 0 s sintomas
melhoraram em 3 meses , porem os reilexos tendinosos profundos
permaneceram ausentes (Poisindex, 1997).
DISTONIAS

-

Distonias agudas foram descritas em um paciente apos

injeqiio de uma combinaqiio caseira contendo diclorvos and propoxur
(Poisindex, 1997).
NEUROTOXICIDADE SUBAGUDA - Pacientes com exposiq2o cr6nica
ao Carbaryl desenvolve Sindrome progressiva de debilitaqiio, que inclui

23

dores de cabega, perda de memoria, fiaqueza muscular, fasciculaggo
muscular, caimbras, e anorexia (Poisindex, 1997).

D- Hematologicas

Hemorragias podem ser provocadas pela ingestgo de Methomyl. Miyazaki
et all, em 1989 relatou urn caso de ingestgo de po de Methomtyl, evoluindo
corn rnorte 19 horas apos a ingestgo, apesar de tratamento intensivo. A
autopsia, urn grande numero de hemorragias foram encontrados em ambos os
lados do thlarno (Poisindex, 1997).
Coagulaggo intravascular disseminada podem ser causadas pel0 propoxur
(Poisindex, 1997, Misra et al, 1987).

Kurt et a1 publicaram estudo de alteragaes da coagulaggo, onde observaram
que de 3 1 individuos expostos a agentes anticolinesterasicos, 10 apresentaram
hipercoagulabilidade, associado corn a diminuiggo do tempo de protrombina
elou awnento da atividade da tromboplastina. 0 aumento da atividade do
fator VIII foi a responsavel pel0 aumento da atividade da protrombina.
Houve hipocoagulabilidade em 15 casos, associado a urn prolongado
aumento do tempo da protrombina, com urna significante reduggo da
atividade do fator VIII.

24

E- Gastrointestinais.

D&IA

E V ~ M I T O S- nauseas e v6mitos silo sintomas comuns em

intoxicaqaes por carbarnatos (Poisindex, 1997).

DOR ABDOMINAL

-

Dores abdominais

e cairnbras

podem se

desenvolver em intoxicagaes por carbamatos (Poisindex, 1997).
PANCREATITE - Em um estudo prospectivo em 17 crianqas intoxicadas

corn inseticidas carbamatos, 5 tiveram diagnostic0 de pancreatite. As
manifestaqaes clinicas foram moderadas. Vhrios outros autores relatam
casos de

pancreatite

relacionados

a

intoxicaqgo

por

agentes

anticolinesterasicos (Poisindex, 1997; Dressel, et al, 1979; Weizman &
Sofer, 1992; Dressel et al, 1979; Moore & James, 1081; Dagli & Shaikh,

1983; Lanskisch et al, 1990)
EFEITOS HEPATICOS - A porfiria intermitente aguda e um efeito raro

que pode aparecer. Uma sindrome similar a porfiria interrnitente aguda foi
descrita em 1 caso do segundo ao vigesimo terceiro dia apos a ingest50
acidental de uma desconhecida quantidade de Carbaryl. Vinte e tres dias
apos a ingestgo, em sua urina, foram encontrados quantidade

de

porfobilinogenio, uroporfirina, e coproporfirina 3 a 7 vezes maior que o
normal. 0 paciente experimentou dor abdominal, tetraparesia e mudangas
do comportamento, com morte por insuficiencia respiratoria e circulatoria
ap6s tratamento sintomatico (Poisindex, 1997).

F - Derrnatologicos

0 principal efeito dermatologico e a dermatite de contato. Diaforese
tambem pode ser visto apos exposiqiio. Celulite tambem pode ser
observado ap6s exposiqiio a spray domestico.

DIAFORESE - A Diaforese pode ser desenvolvida como um efeito
muscarinico.

CELWLITE - Goldberg et all relatou dois casos de pacientes que injetaram
subcutanearnente e intravenosamente, sprays domesticos contendo
inseticidas com Methomyl e apresentaram celulite em torno do local de
injegiio. A celulite evoluiu para abscess0 sem desenvolvimento bacteriano
(Poisindex, 1997).

Alguns autores referem que uma reduqiio da taxa de filtraqiio
glomerular, bem como uma reduqilo da reabsorqiio tubular de fosfato,
sugerindo urna disfunqiio tubular proximal leve, tem ocorrido em
trabalhadores da agricultura expostos a estes inseticidas (Poisindex, 1997).
Outros autores descrevem uma sindrome oligoanixica, corn azotemia
elevada, albuminuria, importante cilindniria ( cilindros hialinos,
granulosos e celulares ) e modesta hematiiria (Poisindex, 1997).

0 CARBARYL (1- naftil metil carbamato) e um exemplo desta
categoria e e um inseticida de amplo espectro, largamente utilizado.

Aparentemente, em estudos animais, o carbaryl e distribuido para os
testiculos, mas uma relaqao definitiva entre exposiq%oe esterilidade n%ofoi
estabelecida. A exposiqiio crbnica em animais produz uma atrofia testicular
e urn deficit de espermatogenese. Dois estudos em humanos mostraram

uma reduggo limitrofe na contagem de espermatozoides em trabalhadores
expostos ao carbaryl e a presenga excessiva de espermatozoides anormais
em urn estudo de seguimento de uma mesma coorte apos dois anos. Poucos
dados estiio disponiveis sobre estudos em humanos e animais do sex0
feminino. Embora haja relatos de que mulheres expostas, que trabalham na
produgao

agricola,

apresentem

uma

incidencia

aumentada

de

anormalidades menstruais, e a intoxicaggo aguda parega afetar o ovhrio
dxetamente (Poisindex, 1997).
Existem relatos de que tais compostos atravessam a barreira
placentiiria, produzindo efeitos no feto ( Malgorzata, et al, 1989). Romero
et a1 em 1989 faz um relato de caso, onde urna gestante tem contato com as

subst&ncias, atraves da ingestso de couve-flor contarninada com dois
organofosforados e um carbamato e seu recem-nascido apresentava
multiplos anomalias cardiacas, anomalia bilateral do nervo optico,
microftalmia do olho esquerdo, atrofia cerebral e cerebelar, e anomalias
faciais ( Romero, et al, 1989).

0 diagnostico da intoxicagiio por inseticidas carbamatos e feito

atravks da anamnese e exame fisico, podendo haver confirmagilo
laboratorial atraves da dosagem da acetilcolinesterase. Uma reduggo de

50% ou

mais

da

(pseudocolinesterase,

atividade
produzida

da

acetilcolinesterase no
no

figado)

ou

plasma

eritrocitos

(acetilcolinesterase verdadeira), e suficiente para provocar sinais e
sintomas (Poisindex, 1997). A pseudocolinesterase e um bom indicador de
exposigilo, enquanto a colinesterase eritrocithria guarda maior relagilo com
a sintomatologia, sendo melhor para se estimar o prognostico e gravidade

da intoxicagiio, como pode ser observado no quadro proposto por
Jeyaratnam & Maroni. Nos casos agudos, quando n2o se sabe se houve
contato com o toxico, a miose associada a bradicardia e a sialorreia levam

a suspeita de intoxicagilo por inseticidas carbamatos.
0 doseamento do teor de colinesterase no sangue total ou

separadamente no plasma e nos globulos verrnelhos e de importiincia
fundamental para o diagnostico (Jeyaratnam & Maroni,

1994),

principalmente na intoxicaggo ocupacional, subclinica. Esta determinaggo

e entilo, importante para a prevengao de envenenamento nas pessoas que
manipulam os inseticidas carbamatos porque, ao ser notado um
abaixamento da colinesterase sangiiinea, o trabalhador deve ser removido

da exposigao. 0 abaixamento do teor de colinesterase do plasma pode
permanecer por 30 dias, e o da colinesterase dos globulos verrnelhos por

90 dias, apos o ultimo contato com os carbarnatos.

h d r o 2: Severidade e prognostico da intoxicagilo aguda por
organofosforados, relacionado a diferentes niveis de inibig2o da
acetilcolinesterase (ACHE).

Sintomas

Moderada

Fraqueza, cefaleia, vertigens, nauseas,
saliva~iio,
lacrunejamento,
miose,
broncoespasmo moderado.

ConvalescGncia
por 1 a 3 dias.

Fraqueza abrupta, dishirbios visuais,
sialorreia, viimitos, diarreia, bradicardia,
hipertonia, tremores, rniose, dor toracica,
cianose.

Convalesc6ncia
por 1 a 2
sernanas.

Tremor abrupto, convuls50 generalizada,
disturbios psiquicos, cianose , edema
pulmonar, coma.

Morte por
falGncia
cardiovascular

Fonte: Jeyaratnam & Maroni, 1994.
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6 - TRATAMENTO

0 tratarnento da intoxicagiio por carbamatos didaticamente pode ser

dividido em medidas gerais e medidas especificas, segundo o Poisindex, e
a rotina do Centro de Controle de Intoxicagbes de Niteroi,.como descrito a

A - Medidas Gerais

Manter o paciente sob observagiio rigorosa, no minimo, durante os tr2s
primeiros dias, manutengiio das vias aereas, posigiio correta da cabega em
extensilo e lateralizada, aspiragiio de secregdes, controle ventilatorio,
oxigenio,

manutengiio

da

freqiitncia

cardiaca,

pressiio

arterial,

eletrocardiograma.
Desta forma, alem do tratamento com os antidotos especificos, e
indispensavel instituir tambem o tratamento sintomatico, restabelecer o
equilibrio eletrolitico e adrninistrar antibioticos, no caso de intercom2ncia

=m
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de pneumonia conseqiiente a aspiraqiio do toxico. Nos casos em que surge
dificuldade respiratoria e convulsaes, alem do tratamento descrito, as vias
aereas devem ser mantidas livres de secreqaes e reanimaqiio artificial
instituida quando necessirio. A respiraqiio boca a boca deve ser evitada,
nos casos de suspeita de intoxicaqiio por via oral, porque os residuos junto

a boca, tanto do material ingerido con10 dos vamitos, podem conter
quantidades perigosas do inseticida.
A maioria das intoxicaqaes ocupacionais ocorre por exposiqiio
cutinea ou por ingestiio dos inseticidas carbamatos; por isto, e
indispensavel observar cuidadosamente as condiqaes do paciente que
poderiio conduzir a uma absorqiio retardada.
A

descontaminaqiio deve

ser

efetuada,

removendo

vestes

contaminadas, lavar a pele com sabiio e agua, com o cuidado de proteger o
individuo que realiza este procedimento, caso a exposiqiio tenha sido
cutinea. Se a intoxicaqiio tiver sido por ingestiio, deve-se proceder a
lavagem gastrica, com os volumes abaixo discriminados:
Recem-nascido: 500 ml de soro fisiologico (SF) a 0,9%
Lactentes: 2 a 3 1 de SF a 0,9%
Pre-escolares: 4 a 5 1 de SF a 0,9%
Escolares: 5 a 6 1 de SF a 0,9%
Adultos: 6 a 10 1 de SF a 0,9%
Apos a lavagem gastrica, ministrar o carviio ativado (CA), diluido
em de SF a 0,9%, de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, via sonda
nasogastrica (SNG), mantendo a SNG aberta, em sifonagem. A utilizaqiio
do carviio ativado e contra-indicada em casos de ausencia de peristalse.
Ministrar ate quatro doses. A dose recomendada pel0 Centro de Controle
de Intoxicaqaes de Niteroi e:
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Criangas: 0,5 g de CA/Kg/dose, diluido a 10% em SF a 0,9%

1

I

(ate 1g/Kg/dose)
Adultos: 25 g/CA/dose, diluido a 10% ern SF a 0,9%
0 carviio ativado e extremamente coi~stipante,podendo haver, como

complicagiio, constipagiio, oclus~oe suboclusiio intestinal. Para se evitar
tais complicaq6es7recomenda-se a utiliza~iiode um cathtico salino uma
hora apos cada administraggo do carvso. 0 s de escolha s8o discriminados a
seguir :
Sulfato de Sodio (sol. a 10%):
Criangas: 250 mg/Kg/dose
Adultos: 15 a 2 0 g d a s o l . a 10%
Sorbitol (sol. a 35%):
Criangas: 4 ml/Kg/dose
Adultos: 300 ml da sol. a 35%

B - Medidas Especificas

As condigdes do paciente, inclusive sua respiragiio, press50 arterial,
freqiisncia de pulso, salivagiio e ocorr2ncia de convuls6es7 devem ser
cuidadosamente observadas e serviriio de guia para a administraggo
posterior de atropina. Ha casos descritos na literatura em que mais de 100
mg de sulfato de atropina foram administrados durante as primeiras vinte e
quatro horas. Usualmente, entretanto, niio e necessirio exceder a 50 mg.

Sulfato de Atropina

- Atua nos sintomas muscarinicos ou

parassimpaticomimeticos como antidoto farmacologico, contrabalangando
os efeitos do excess0 de acetilcolina no organismo, e os derivados de
oximas ou reativadores da colinesterase. Doses de 1 a 2 mg de sulfato de
atropina devem ser administradas, por via intravenosa ou intramuscular,
cada 10

ou 15 minutos conforme a gravidade do caso. Apos a

estabilizagiio do paciente, pode-se utilizar a infusiio continua na dose de 1
mg bora . Em criangas (abaixo de 12 anos), administrar atropina em doses
de 0,015 a 0,050 mgkg\dose repetidas a cada 10 a 15 minutos e 20 a 25
micrograma\quilobora apos estabilizagiio do paciente.
Nos casos de intoxicaq6es graves, 4 a 6 mg de sulfato de atropina
podem ser aplicados, inic'ialmente por via intravenosa, continuando-se a
administragiio repetidamente de 2 mg de sulfato de atropina, com cinco a
dez minutos de intervalo, quantas vezes forem n e c e s s ~ a spara manter a
atropinizagiio completa.
A atropinizagiio deve ser espagada quando o paciente estiver
apresentando sinais de intoxicagiio atropinica e suspensa quando estiver
assintomatico apos algum tempo, com espagamento de pel0 menos 2 horas,
e nunca antes Qsso, pois pode haver efeito rebote e reaparecimento do
quadro de intoxicagiio.
Durante a atropinizagiio pode ocorrer taquicardia. Uma observagiio
cuidadosa da secregiio salivar e da sudorese deve ser mantida para evitar a
atropinizagiio excessiva. 0 s sinais de intoxicagiio atropinica incluein :
midriase, taquicardia, mucosas secas, agitagiio, hipertensiio, alucinagiio,
agitagiio psicomotora.

Contrathion

- Classicamente, esta contra-indicado em intoxicagdes

por carbamato, a ngo ser quando:

. .a intoxicag20 for por um inibidor da colinesterase desconhecido.
.

em

intoxicagdes

onde

haja

associag6es entre

carbamatos

e

organofosforados
. em intoxicagdes por carbamatos que ngo responda ao tratamento

tradicional.
Atualmente, alguns autores referem o uso de pralidoxima
(contrathion) em intoxicaggo por carbamatos. Entretanto, sua utilizaggo
continua controversa.

Amostras de sangue devem ser retiradas antes e durante o tratamento
I

para doseamento do teor da colinesterase, a fim de verificar o aumento da
taxa desta enzima como conseqiiencia de sua liberaggo pela atuaggo dos
reativadores. Nas intoxicag6es recentes, a reativaggo da atividade da
colinesterase sangiiinea pode ser observada em uma hora apos a
administraggo dos reativadores; entretanto, nos casos em que o paciente
chega tarde para o tratamento - apos 36 horas do inicio -,os reativadores
da colinesterase sgo pouco eficientes.

1- As intoxicag6es por carbamatos representam importante causa de
morbimortalidade no Brasil e em todo o mundo.
2- 0 s trabalhadores rurais devem

ser mantidos informados e

conscientizados da importiincia de medidas preventivas como manipulag50
adequada, informagiio quanto ao potencial toxicologico e determinaggo dos
niveis de colinesterase em populagdes alvo.
3- Considerando as vias de absorgiio, medidas de prevengiio como o uso de

equipamentos de protegiio individual ( mascaras, oculos, aventais etc. )
devem ser estimuladas e fiscalizadas.
4- 0 interval0 de tempo decorrente entre a exposiqiio aguda e o
atendimento medico representa importante fator de risco inerente ao
aumento de mortalidade.
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