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ABORDAGEM 

CLINICA NA 

INTOXICAÇÃO 

AGUDA POR 

INSETICIDAS E 

RATICIDAS



O grupo químico: (ação por diferentes

mecanismos de ação)
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 Carbamatos

 Organofosforados

 Bipiridilicos

 Piretróides e Piretrinas

 Tiocarbamatos

Derivados:

 Ac. Fenoxiacético

 Cloronitrofenol

 Cumarinicos

 etc



O organismo alvo: (para que se utiliza)
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Tempo de exposição

Aguda

Exposição súbita e 

excessiva a agente

tóxico, em até 24h

 Surgem rapidamente, são 

nítidos e objetivos

 Diagnóstico: claro

Tratamento: definido

Sub ou 

Sobre

Aguda

Crônica

Exp repetidas (meses

ou anos) - pequena

quantidade a produtos 

pouco tóxicos ou a 

múltiplos produtos

Exp repetidas - hs ou até

30d - quantidade mode-

rada de produto alta ou 

medianamte tóxicos 

Aparecimento mais lento, 

são subjetivos e vagos: 

cefaléia, fraqueza, mal-estar, 

epigastralgia e sonolência

Aguda: Forma leve, moderada ou grave- depende da quantidade absorvida

Sinais e sintomas

 Início lento e insidioso, 

sintomas sutís e inespecíficos

 Diagnóstico difícil instituir 

 Geral// danos irreversíveis
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Classificação da intoxicação

Aguda

Depende da quantidade absorvida
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Classificação da intoxicação

Aguda

Dra Sony Itho



INIBIDORES da ACHE

OF e Carbamatos 

RECEPTORES da ACH

Agonistas =Neonicotinóides

Antagonistas=Tiocarbamatos

RECEPTORES do GABA 

Agonistas = Avermectinas

Antagonistas = Ciclodienos

e FenilpirazolDDT=OC

Piretróides

Retardam fechamento 

de canais de Na+

Ação dos praguicidas sobre os neurônios
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Principais agentes

Carbamatos: agrotóxicos de uso agrícola e 
usado ilegalmente como raticidas

Temik - “Chumbinho” - Agrivin

Organofosforados:  agrotóxicos de uso 
agrícola e empresas especializadas

Malathion – Parathion - Clorpirifós

Inseticidas neurotóxicos inibidores da AChE
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Inseticidas Inibidores da AChE

Organofosforados Carbamatos

 Desenvolvidos durante II 

Guerra: gases dos nervos

 Derivados orgânicos: ácidos 

fosfórico, fosfônico, tiofosfórico

ou ditiofosfórico

 Inibição “irreversível”: complexo 

estável

 BHE: atravessam bem

 Comercialização: líquidos, 

diluídos  em solventes (HC)

 Odor pungente de alho

 Década de 60

 Derivados sintéticos: ácido 

carbâmico

 Menos tóxicos que OF

 Inibição reversível: menos 

estável

 BHE: atravessam pouco

 Grupo básico com diferentes 

químicos: aumento solubilidade 

e ação
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Absorção  Todos as vias: oral, respiratória e dérmica

 Lesões de pele / dermatites: altas temperaturas aumentam absorção

 OF: alta lipossolubilidade e solventes

Metabolização  OF: metabolismo hepático lento

 Hepática: hidrólise/oxidação/conjugação

 OF: tion (P=S) malation, paration  ativação a oxon (P=O) 

 CARB: ativação 

 Recirculação enteroepática

Distribuição  Todos os tecidos. OF: extensa distribuição 

 OF: acumulação gradual em tecido adiposo 

 OF: atravessam bem BHE e placenta / CARB: pouco

 Altas concentrações: rim e fígado

Meia-vida  Varia por composto . Maioria: curta. Lipossolúveis: longa [] 48dias

 OF: depósito adiposo  maior tempo ação

Eliminação  Eliminação: urina e fezes (70-80% em 48 h)

Farmacocinética dos OF e Carb

Goldfrank’s Toxicologic Emergencies, 2006 – 8th Ed Dra Sony Itho



Toxicodinâmica

 É explicada por sua modalidade 

principal da ação em: 

 Inibir a acetilcolinesterase (AChE)

 Promover a acumulação da 

acetilcolina (principalmente em 

sinapses muscarínicas e nicotínicas 

periféricas)

Toxicidade
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Resultado:

FIBRAS RECEPTORES EFETOR- LOCAIS

Parassimpático Muscarínicos Glândulas exócrinas, olhos,
Sistema digestório (TGI)
Sistema respiratório
Sistema cardiovascular

Simpático Nicotínicos
Muscarínicos*

Sistema cardiovascular
Glândula sudorípara*

Somático - Junção 
neuromuscular 

Nicotínicos Músculo- esquelético

Sistema Nervoso Central Nicotínicos
e Muscarínicos

Sistema nervoso central 
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 Existem 4 tipos de síndromes neurológicas associadas:

1. Síndrome colinérgica (OF e CARB)

2. Síndrome Intermediária (OF e CARB)

3. Polineuropatia tardia induzida por OF (OPIDN)

4. Desordens neuropsiquiátricas induzida por OF crônico

(COPIDN)

Espectro da exposição/intoxicação
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Síndrome Colinérgica

Quadro clínico inicial geral

 Início dos sintomas variam:  

15 min a 2 h

Miose, visão turva

GI: náusea, vômitos, cólicas 

abdominais

Palidez, sudorese, pele úmida

Bradicardia e dispnéia

Cefaléia, mal estar geral

Início dos 

sintomas

após 3h

Não é 

carbamato
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Manifestações clínicas

 Respiratório: roncos, sibilos e hipóxia 

 A maioria tem bradicardia e, se a 

intoxicação é grave, hipotensão

 Fasciculações musculares e fraqueza são 

típicas

 Espera-se edema agudo de pulmão 

 A toxicidade do SNC é comum, algumas 

vezes com convulsões e excitabilidade, 

letargia e coma

 Pode ocorrer arritmias com bloqueio  

cardíaco e prolongamento de intervalo QTc

 Pancreatite é possível
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Tratamento Básico

Rápida e simultâneamente

 Manutenção de via aérea,  aspiração, 

oxigenação. Considerar intubação precoce

 Descontaminação dérmica, cutânea e/ou 

gastrintestinal (LG+CA)

 Tratamento específico: correção dos 

distúrbios colinérgicos 
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Tratamento Específico

Tratar 
sintomas 

muscarínicos

Controlar 
efeitos no 

SNC

Usar outras 
alternativas

1 2

3
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 Atropina

 Broncorréia

 Broncoespasmo

 Bradicardia

 Hipotensão

 Dose

 Sem consenso
 1-4mg EV direto
 Infusão contínua: 0,02-0,08 
mg/kg/h

Tratar 
sintomas 

muscarínicos

1

Teste terapêutico (teste “desafio”) Dose: 1-5 mg de atropina (adolescentes /adultos) ou 0,05 mg/kg (crianças)
Goldfrank’s Toxicologic Emergencies,2006. 8th ed

 Antagoniza: bloqueio competitivo da ACh - efeitos 

muscarínicos com ação central e periférica



 Secreção pulmonar

 Hipotensão

 Bradicardia

 Sudorese

 (Miose)

 Pulmões limpos

 PA > 80 mmHg

 FC > 80 bpm

 Pele seca

 (Pupilas não mióticas)

‘End points’ de atropinização

A

T

R

O

P

I

N

A
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Tratamento

 Repetir até atropinização leve

 Retirar gradualmente e restituir se efeitos retornam

 Parâmetros: secreções e FC

 OF: doses mais elevadas/maior tempo

 Corrigir cianose: taquiarritmia

 Taquicardia não contra-indica

 Uso EV, diluição 1:2, em “bolo”

 Outras: IM, endotraqueal, intra-óssea, nebulização

Antagonista
Atropina
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MANIFESTAÇÕES MUSCARÍNICAS/NICOTÍNICAS

Suspeitar de exposição a OF ou CARB

Avaliar oxigenação; assegurar via aérea 

aberta (necessidade de entubação)

Avaliar sinais vitais e garantir 

acesso venoso periférico

Administrar Atropina em bolus na dose e frequência 

suficientes para reverter as manifestações muscarínicas

Considerar a via de absorção e iniciar 

descontaminação

ORAL CUTÂNEA
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Fonte: Adebal de Andrade Filho; Soraya Diniz e Souza. Anticolinesterásicos. In. Adebal de Andrade Filho; Delio

Campolina; Mariana Borges Dias. 2.ed. Belo Horizonte. Folium: 2013. P.96.                                                                                                                

IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE TÓXICO

CARBAMATO ORGANOFOSFORADO

Persistência de 

bradicardia e 

secreção pulmonar

Classificado como 

moderado ou grave

Atropina em infusão contínua a 

0,04 – 0,08 mg/Kg

Atropina em infusão contínua a 

0,04 – 0,08mg/Kg;



INTOXICAÇÃO POR INIBIDORES DE 

COLINESTERASES – Uso de atropina

 A atropina é o único antagonista muscarínico a ser 

utililizado (não reverte os efeitos nicotínicos)

 Usar somente quando houver sintomatologia 

(síndrome colinérgica)

 NÃO deve ser usado profilaticamente

 Precocidade no uso: melhorar a função cardíaca e 

ventilatória do paciente

Referência. Michael Eddleston; Richard Franklin Clark. Insecticides: Organic 

Phosphorous Compounds and Carbamates. Chapter 113. In: Lewis S. Nelson et al.  

Goldfrank´s Toxicological Emergencies. 9th Edition, 2011. p. 1450 a 1466.



INTOXICAÇÃO POR INIBIDORES DE COLINESTERASES

Atropina: Esquema inicial

 Passo 1 - administrar atropina em bolus por via intravenosa (IV)

 1 - 2mg nas intoxicações leves e moderadas

 DOSE adultos: 3 - 5mg nos casos graves (paciente inconsciente)

 DOSE crianças:  0,015 - 0,05mg/Kg 

 Infundir soro fisiológico 0,9% para manter PA sistólica > 80mmHg, e débito 
urinário >0,5 mL/Kg/hora;

 Passo 2 - registrar a frequência de pulso, PA sistêmica, tamanho da pupila, 
presença de suor e ausculta pulmonar no momento da administração da 
primeira dose de atropina;

 Passo 3 - cinco minutos após administrar a atropina, repetir a avaliação 
descrita no passo 2 e, na ausência de melhora clínica, administrar o dobro da 
dose inicial;

Referência. Michael Eddleston; Richard Franklin Clark. Insecticides: Organic Phosphorous 

Compounds and Carbamates. Chapter 113. In: Lewis S. Nelson et al.  



INTOXICAÇÃO POR INIBIDORES DE COLINESTERASES

Atropina: Esquema inicial

 Passo 4: examinar o paciente a cada cinco minutos, dando o dobro da dose 

anterior, se a resposta continuar ausente

 Essa administração em bolus deve ser feita até a estabilização do paciente e 

aparecimento de sinais de atropinização, ou seja, quando cessar o quadro 

colinérgico ou se iniciar manifestações anticolinérgicas

 CUIDADO: não esperar o paciente se intoxicar por atropina para cessar a 

administração em bolus. Deve-se identificar o momento correto entre os dois 

tipos de intoxicação (colinérgica e anticolinérgica)

Referência. Michael Eddleston; Richard Franklin Clark. Insecticides: Organic 

Phosphorous Compounds and Carbamates. Chapter 113. In: Lewis S. Nelson et al.  



Parâmetros clínicos para avaliar a 

estabilização do paciente
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 FC > 80 bpm (até 120) 

 PA sistólica > 80mmHg 

 Ausculta pulmonar normal (lembrar que a atropina não elimina 

sinais focais de aspiração)

 Diminuição da sudorese (na maioria dos casos)

 Pupila: em geral dilata, porém, não representa sinal útil de 

atropinização

... a midríase constitui um sinal de intoxicação pela

atropina



Parâmetros clínicos para avaliar a 

estabilização do paciente
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 SENSIBILIDADE DOS PARÂMETROS (ordem 

decrescente):

1) SALIVAÇÃO 

2) SUDORESE 

3) FC (até 120bpm)

4) PUPILA OBSERVAÇÃO: taquicardia não é contra-

indicação para a atropinização já que pode ser 

causada por múltiplos fatores.

Maior correlação com 

secreção pulmonar



Controlar efeitos 
no SNC

2

 Diazepam: 5-10mg
Crianças: 0,2mg

Diazepam

 Pode aumentar a sobrevida por diminuir a incidência 

de convulsões e neuropatia

 Pode diminuir o dano morfológico cerebral quando 

das convulsões 

Estudo sugere que o Diazepam ajuda a atenuar a depressão respiratória induzida por OF 

postulando que os BZD diminuem a superestimulação do centro respiratório
Dickson EW et al. Acad Emerg Med 2003;10:1303-1306
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Monitorização cardíaca

 Controle dos transtornos hidreletrolítico

 Isoproterenol

 Marcapasso temporal

Usar outras 
alternativas

Sulfato de magnésio EV a 20%. Dose:
 Adultos: 4gr

 Crianças: 0,3 cc/kg

3
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Outras 
alternativas?

Alternativas em estudos

 Carvão ativado, dose única x múltiplas

 Lavagem gástrica única x tripla

 Clonidina e outros agonistas adrenérgicos

 Reposição com butirilcolinesterase

 Remoção extracorpórea (hemodiálise, 

hemofiltração, hemoperfusão)

 Plasma fresco congelado

 Hidrolases de organofosforados

 Alcalinização plasmática (bicarbonato de 

sódio)

 ???

3
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Prognóstico geral

 Depende: tempo e qualidade 

do atendimento inicial

 Melhora dos sintomas após 

iniciado o tratamento: 

sobrevida

 Atropina sub-doses ou BIC 

precoce: recuperação 

prejudicada (lenta) e seqüelas

 Óbito: intoxicados graves e não 

ou mal tratados

Complicações

 Pulmonares: mais freqüentes

 Intubação prolongada

 Ventilação mecânica

 Pneumonia aspirativa

 Convulsões: hipóxia

 Insuficiência renal: fasciculações

 Outras: EAP, hiperglicemia, 

hipertermia, pancreatite, 

coagulopatias, arritmias cardíacas, 

alergia de contato 
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Antagonista

Conclusões

 Intoxicação por agrotóxicos é um problema de saúde 

pública mundial

 Tratamento da intoxicação = 

Atropina (++) & Ressuscitação (simultameamente)

 Endpoints de atropinização:     PA,      FC,      

secreções,    secreções pulmonares 
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CASO CLÍNICO 

1.1

 JGO, 17 anos, sexo feminino, procedente de Serra

 Solicitante: médico do PA de Carapina

 História Clínica: Ingestão de veneno de rato

 Exame:  episódios de vômitos, liberação de esfíncter 

urinário e anal, miose reativa, broncorréia, sialorréia, 

sudorese e fasciculação em face.  Agitação psicomotora 

mas, consciente.

Dra Sony Itho



FALTOU

 Tempo da exposição

 4 horas

 Quantidade

 Indeterminada

 Aspecto (apresentação e coloração) do raticida

 Pelets/ iscas – rosa   

 Bolinhas - cinza
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CASO CLÍNICO

 Conduta: 

 Indução de vômitos

 LG + CA = 3 doses + SM 

 Atropina 20 amp diluídas 1: 50 EV aberto

 Atropina 20 amp diluídas 1:2 EV aberto

 Repetir até sinais de atropinização

 Balanço atropina após 2:40 h = 100 ampolas

1.2
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 Evolução após 2:30h: 

 FC= 68 bpm

 AP: crepitações em bases pulmonares

 Exames: leucocitose; hiperglicemia; CPK: 440 U/L;   Rx tórax: 

condensações em bases

 Conduta: 

 Atropina:  0,05mg/kg/h em BIC 

 Manter atropina diluída em 1:2 EV em bolus

 Introduzir antibiótico e administrar insulina 

 Repetir atropina até sinais de atropinização

1.3

CASO CLÍNICO 

Dra Sony Itho



 Evolução com 10 h após início do atendimento: 

 lúcida, sem sialorréia, sem miose, ausculta pulmonar limpa, eucárdica, normotensa 

 Balanço de atropina final: 80 amp / 0,25mg

 Tratamento sintomático

 Tratamento de suporte

 Observação clínica: 12h assintomático

 Apoio psicológico

 Notificação

CASO CLÍNICO 

1.4
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Discussão:

...Tempo para suas considerações  
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Muito Obrigada!



www.saude.es.gov.br

serviços: intoxicações

Toxcen-ES:  0800 283 9904

Informações e contatos

Sony de Freitas Itho
Toxicologia - USP

www.emescam.br

sony.itho@emescam.br

http://www.saude.es.gov.br/
http://www.emescam.org.br/

