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RESUMO 

 
 
A forma de produção agrícola do Brasil, tem grande parcela voltada para utilização de 
insumos químicos para sua otimização. Destes insumos podemos destacar os 
compostos organofosforados, que anteriormente utilizados na Segunda Guerra 
Mundial como armas químicas, atualmente estão entre os mais presentes na 
plantação. São muitos os casos de intoxicação por esses agentes, e essa intoxicação 
pode gerar uma série de sinais e sintomas, isso pois o mecanismo de ação dos 
organofosforados consiste em antagonizar a ação da acetilcolinesterase, enzima 
responsável por hidrolisar a acetilcolina nas fendas sinápticas; o objetivo geral deste 
trabalho foi compreender através de uma revisão bibliográfica a respeito do 
mecanismo de ação dos praguicidas organofosforados, ressaltando sua alta 
toxicidade e sintomatologia gerada pela intoxicação do mesmo; a metodologia 
utilizada foi revisão de literatura, com embasamento teórico em trabalhos publicados 
no espaço de tempo entre 2000 a 2018. A busca por esses trabalhos foi realizada em 
portais de notícias de instituições de Ensino, Pesquisa e da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), sites de banco de dados, livros didáticos físicos e modelo 
e-book. Os idiomas de pesquisa são português e inglês e foram avaliados e mantidos 
para uso no trabalho após leitura detalhada, todos que se relacionarem com o tema 
de forma pertinente segundo o objetivo deste aqui referido. Os sinais e sintomas 
desenvolvidos por um indivíduo intoxicado por um agente organofosforado, ocorrem 
mediante a hiperestimulação de receptores muscarínicos e nicotínicos, devido ao 
excesso de acetilcolina nas fendas sinápticas. Mesmo em baixas doses, estes 
agentes podem acarretar quadros de intoxicação, e variando de acordo com esse grau 
de exposição, o quadro sintomático pode se agravar. Conclui-se com este trabalho 
que apesar de não serem persistentes no meio ambiente, os organofosforados 
demonstram claramente efeitos tóxicos, relacionados a sua estrutura química e 
ligação com a enzima acetilcolinesterase. Os casos de intoxicação por esses 
compostos se apresentam de forma crescente, sendo assim ressalta-se a importância 
da realização de mais estudos sobre os organofosforados e sua permanência no 
organismo, de forma a que esclareça de forma mais elucidada seus efeitos não 
apenas agudos, mas também crônicos. 
 
 
Palavras chaves: Organofosforados; Anticolineterásicos; Intoxicação por 
agrotóxicos. 
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ABSTRACT 
 
 

The agricultural production in Brazil has a great deal focused on the use of chemical 
inputs for optimization. Of these inputs we can highlight the organophosphorus 
compounds, which were previously used in World War II as chemical weapons, are 
currently among the most present in the plantation. There are many cases of 
intoxication by these agents, and this intoxication can generate a series of signs and 
symptoms, because the mechanism of action of organophosphates is to antagonize 
the action of acetylcholinesterase, the enzyme responsible for hydrolyzing 
acetylcholine in the synaptic clefts; the general objective of this work was to understand 
through a literature review about the mechanism of action of organophosphorus 
pesticides, highlighting its high toxicity and symptomatology generated by the 
poisoning of the organophosphorus pesticides; the methodology used was a literature 
review, with theoretical basis in works published between 2000 and 2018. The search 
for these works was carried out in news portals of Teaching Institutions, Research and 
the National Agency of Sanitary Surveillance (Anvisa) , database sites, physical 
textbooks, and e-book templates. The search languages are Portuguese and English 
and have been evaluated and maintained for use in the work after detailed reading, all 
of which relate to the theme in a pertinent way according to the purpose of this one. 
Signs and symptoms developed by an individual intoxicated by an organophosphorus 
agent occur through hyperstimulation of muscarinic and nicotinic receptors due to 
excess acetylcholine in the synaptic clefts. Even at low doses, these agents can lead 
to intoxication, and varying according to this degree of exposure, the symptomatic 
picture may become worse. It is concluded with this work that although they are not 
persistent in the environment, organophosphates clearly demonstrate toxic effects, 
related to its chemical structure and its connection with the enzyme 
acetylcholinesterase. The cases of intoxication by these compounds are increasing, 
so it is important to carry out more studies on organophosphates and their permanence 
in the organism, in order to clarify their effects not only acute, but also chronic. 
 
 
Key words: Organophosphates; Anticolineterásicos; Poisoning by agrochemicals 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Utilizados como armas químicas durante Segunda Guerra Mundial, os gases 

organofosforados Tabun e Sarin, já fizeram parte de muitos confrontos armados, 

ataques terroristas e atentados o qual a intenção era causar uma dissipação em 

massa de uma determinada população. Seus efeitos anticolinesterásicos geravam 

vários sintomas em um indivíduo exposto e variando com o grau e tempo de exposição 

podiam se tornar letais.  

Tempos após, esses agentes foram introduzidos a agricultura como defensivos 

agrícolas contra pragas, com o intuito de promover produções em larga escala 

trazendo muitos benefícios para a economia mundial. Essa tecnologia também foi 

implantada no Brasil que hoje tem como maior mercado financeiro o agronegócio, cujo 

principal veículo de crescimento foi e ainda é o uso de insumos químicos para otimizar 

e aumentar a produção. O consumo de agrotóxico cresce cada vez mais, estando hoje 

em níveis alarmantes. Campanhas publicitárias, artigos, reportagens, são muitos os 

meios de comunicação que estão investindo nesse alerta, trazendo em seu conteúdo 

informações que causam a indagação de porque esses produtos são tão utilizados 

frente o que já se sabe sobre seus efeitos e de onde iniciou sua utilização.  

O consumo destes insumos se tornou um problema de saúde pública, por sua 

elevada toxicidade ao ser humano e meio ambiente. O fosmete, forate, metamidofós 

e clorpirifós são exemplos de químicos pertencentes ao grupo dos organofosdorados 

(OPs). Segundo Silva, Borges Jr e Figueroa-Villar (2012) estes compostos 

apresentam como principal mecanismo de ação, inibir a acetilcolinesterase (AChE), 

enzima fundamental na terminação da transmissão dos impulsos nervosos em várias 

estruturas do corpo humano.  

A utilização dos agrotóxicos se tornou uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento e expansão do agronegócio no Brasil, porem essa eficácia está 

sendo contestada cada vez mais, isso pois os órgãos de saúde relatam 

constantemente que a intoxicação por esses compostos pode ser gravemente 

deletéria. Entender o mecanismo de ação desses compostos de forma mais 

aprofundada, proporciona um embasamento mais concreto para entender essa 
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questão tão debatida, e também propicia o entendimento de quais problemas de 

saúde podem ser de fato, ocasionados por uma intoxicação por organofosforados.  

O presente trabalho visou compreender através de uma revisão bibliográfica a 

respeito do mecanismo de ação dos praguicidas organofosforados, ressaltando sua 

toxicidade e sintomatologia gerada pela intoxicação do mesmo. Foram abordadas 

informações que permitam entender o porquê da intensa utilização dos agrotóxicos 

no Brasil, compreender sobre os organofosforados, seu surgimento e funcionalidade, 

e discutir apresentando opiniões de autores sobre os malefícios destes praguicidas 

para o homem, a curto e longo prazo, e citar casos clínicos sobre intoxicação pelo 

mesmo.  

A metodologia desse trabalho foi baseada em uma revisão de literatura, com 

embasamento teórico em trabalhos publicados no espaço de tempo entre 2006 a 

2018. A busca por esses trabalhos será realizada em portais de notícias de instituições 

de ensino e pesquisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sites de 

banco de dados, livros didáticos físicos e modelo e-book, e foram utilizados 4 

descritores para pesquisa destes trabalhos sendo esses: agronegócio, agrotóxicos, 

organofosforados, intoxicação por agrotóxicos e inibidores de acetilcolinesterase.  
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2. AGRICULTURA E AGROTÓXICOS 

 

Acredita-se que desde meados do século XIX já se falava no Brasil sobre a 

criação de uma agricultura moderna que viria para substituir e evoluir os meios antes 

utilizados, aumentando a produção do setor, semelhante ao que se utilizava para 

expansão da área industrial. Dessa forma ocorreu com a introdução dos engenhos a 

vapor e com as usinas de açúcar no Nordeste canavieiro ou com o uso sistemático de 

máquinas no arroz e no trigo no sul do país nos anos de 1950 (HEREDIA; PALMEIRA; 

LEITE, 2010). Porem foi apenas a partir da década de 70 pela ação do regime militar 

com políticas que visavam modernizar a agricultura, que evoluir no mercado agrícola 

foi realmente visto como possibilidade, e também como mecanismo de avanço para o 

capitalismo e desenvolvimento de empresas do ramo rural. (HEREDIA; PALMEIRA; 

LEITE, 2010). 

O setor mais importante da economia brasileira atualmente é o agronegócio 

com valor referente aproximado de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

Em âmbito mundial, o Brasil se destaca também como promissor em perspectivas de 

crescimento nesse mercado, isso levando em consideração as características e 

diversidades, em questão de clima e solo, contando com território propicio para plantio 

e criação de animais (PACHECO et al., 2012). O agronegócio tem se demonstrado 

por dados quantitativos e qualitativos como importante ferramenta impulsionadora da 

economia nacional, tanto em relação a capacidade empregadora e crescente geração 

de renda, sobressaindo até sobre o desempenho apresentado pelo setor industrial 

(PACHECO et al., 2012). 

O modelo de produção nacional, baseia-se na utilização de pesticidas agrícolas 

para compensar o processo de produção.  A primária intenção da introdução dos 

agrotóxicos no meio de produção era de corrigir as necessidades do solo e prevenir e 

eliminar os ataques de pragas que prejudicam a produtividade.  Buscava-se assim, 

aumentar a eficiência e produção em grande escala, maior faturamento e 

desenvolvimento do trabalho rural (VEIGA, 2007). Com base nessas informações 

Veiga (2007) cita em seu artigo esses e outros fatos, justificando com isso a razão 

pela qual a venda de agrotóxicos no Brasil tenha crescido tanto, colocando o país no 

ranking dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. As informações contidas 

nos trabalhos citados continuaram se afirmando ao longo dos anos, isso pois o 
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mercado agrícola avançou cada vez mais baseado nessa produção com intensa 

utilização de pesticidas.  

Não há apenas o modelo de produção baseado na utilização de insumos 

químicos, apesar de isso ser citado e ser muito mais utilizado esse método de 

trabalho. Algumas regiões propiciam outras formas de produção a qual se destaca a 

orgânica. Agricultura orgânica pode também ser chamada de biológica, isso devido 

ao fato de que é uma forma de produção que não utiliza de insumos químicos como 

fertilizantes e agrotóxicos para o cultivo. Um dos principais objetivos desse meio de 

produção, a agricultura orgânica favorece a preservação dos recursos naturais e o 

equilíbrio do meio ambiente, com técnicas de baixo impacto especialmente no solo 

com enfoque na sustentabilidade. Esse plantio exige acompanhamento diferenciado 

recebendo um cuidado constante, rotatividade de culturas, compostagem orgânica e 

controle de pragas e contaminações por compostos biológicos. Muitas são as 

vantagens desse meio de cultivo, porem há bastante desvantagens também 

principalmente de caráter financeiro, isso por ser alto o custo para manter uma 

plantação orgânica e exige mais trabalho, a produção diminui em relação de escala, 

sendo muito mais demorado, impactando diretamente no faturamento do setor 

(PACHECO et al., 2012). 

Há constantes debates em relação aos pós e contras comparando o meio de 

produção baseado em insumos químicos e a orgânica, porém focando em fins 

financeiros e desenvolvimento da economia do país, o método por uso de agrotóxicos 

é muito mais utilizado. Em um artigo de Antônio Pignati et al. (2017) já se afirma que 

o Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do mundo e para manter essa 

produção, há uma intensa utilização de insumos químicos, como fertilizantes e 

agrotóxicos e que devido a extensa área de plantio no Brasil proporcionou que o país 

fosse o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. 

Por um lado, o uso de agrotóxicos favoreceu a produção de alimentos, no 

entanto, seus efeitos negativos são observados cada vez mais na saúde humana e 

no meio ambiente. A agricultura tem um papel de destaque em relação aos 

agrotóxicos, isto faz com que os trabalhadores agrícolas sejam a população mais 

suscetível à essa exposição, mas estes produtos ainda têm capacidade de acumular-
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se no ar, água ou solo, podendo causar danos a todos os seres humanos (VALE et 

al., 2017).   

Em relação ao mecanismo de ação, os agrotóxicos podem ser divididos em: 

inibidores da colinesterase, pietrinas, piretróides e organoclorados. Já a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), classifica os agrotóxicos em relação a 

toxicidade aguda oral (DL50 oral), toxicidade cutânea (DL50 cutânea) e inalatória 

(CL50 inalatória), e os produtos contendores, classificados e rotulados nas categorias 

1 a 5 ou não classificados. 

DL 50, ou Dose Letal 50% e CL 50, ou Dose Letal 50%, expressa o grau de 

toxicidade aguda de substâncias químicas. Esses valores correspondem a dose ou 

concentração do insumo químico que provavelmente será capaz de matar 50 % da 

população em questão estudados. Com base nesses dados, são estabelecidas 

classes toxicológicas de produtos de classes químicas e farmacológicas (PIRES et al., 

2003). 

A classificação dos agrotóxicos em função da toxicidade aguda deverá ser 

determinada e disposta com os respectivos nomes das categorias e cores nas faixas 

do rótulo dos produtos, de acordo com os dados estabelecidos na tabela 1 abaixo.  

 

Tabela 1 - Classificação dos agrotóxicos em função da toxicidade aguda. 

Categoria 1 – Produto Extremamente Tóxico – faixa vermelha;  

Categoria 2 – Produto Altamente Tóxico – faixa vermelha;  

Categoria 3 – Produto Moderadamente Tóxico – faixa amarela;  

Categoria 4 – Produto Pouco Tóxico – faixa azul;  

Categoria 5 – Produto Improvável de Causar Dano Agudo – faixa azul; e  

Não Classificado – Produto Não Classificado - faixa verde. 

Fonte: ANVISA (2016).  

 
Dados relacionados como concentrações dos componentes, impurezas ou 

outros produtos similares já testados, devem ser embasados tecnicamente pela 

empresa responsável e apresentar os estudos necessários para esta extrapolação 

(ANVISA, 2016).  
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3. TRANSMISSÃO SINÁPTICA 

 
A transmissão sináptica é a propagação dos impulsos nervosos de uma célula 

do sistema nervoso a outra. Essa propagação acontece em estruturas específicas, a 

qual há junção do axônio de um neurônio pré-sináptico em um local com o neurônio 

pós-sináptico (KREBS; WEINBERG; AKESSON, 2013). Essa transmissão pode 

ocorrer por sinapse elétricas ou químicas, que contém as definições conforme 

descritas a seguir: 

Segundo Krebs, Weinberg e Akesson (2013, p.13-14): 

 
Sinapses Elétricas: Dois neurônios podem ser acoplados eletricamente um 
ao outro por meio de junções comunicantes. Uma junção comunicante é um 
complexo de poro e proteína (conexina) que permite que os íons e outras 
moléculas pequenas se movam entre as células. Neurônios acoplados a 
junção comunicante são encontrados em áreas nas quais as populações 
neuronais precisam estar sincronizadas, como, por exemplo, no centro 
respiratório ou nas regiões secretoras de hormônio do hipotálamo. Sinapses 
Químicas: Uma sinapse química é composta de um terminal pré-
sináptico, uma fenda sináptica e um terminal pós-sináptico. As cargas e os 
íons não se movem diretamente entre as células. A comunicação se dá por 
neurotransmissores.  

 

Os neurotransmissores são moléculas liberadas no processo de transmissão 

sináptica pelos neurônios pré-sinápticos, e são a forma de comunicação nas sinapses 

químicas. Os neurotransmissores são específicos cada qual para seu receptor e ao 

se ligar provocam uma resposta nos neurônios pós-sinápticos, resultando em sinais 

excitatórios ou inibitórios (KREBS; WEINBERG; AKESSON, 2013).  

 

3.1 ACETIOLCOLINA (ACh) 
 

A acetilcolina é utilizada nos sistemas nervoso central e periférico, e também 

nas junções neuromusculares. Existem dois tipos de receptores para esse 

neurotransmissor, os nicotínicos, inotrópicos e estão acoplados a um canal de cátion 

não seletivo, e os muscarínicos de ACh que são uma família de receptores 

metabotrópicos ligada a vias mediadas pela proteína G (KREBS; WEINBERG; 

AKESSON, 2013). Segundo Souza e Rebelo (2008) a ACh é sintetizada pela célula 

transmissora, ou pré-sináptica e por ser muito hidrossolúvel tem de ficar armazenada 
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em vesículas, até que seja necessária sua liberação, essas vesículas são 

denominadas, vesículas sinápticas.  

Quando ocorre um potencial de ação, ocorre despolarização da membrana 

plasmáticas das células pré-sinápticas, que resulta na passagem de Ca2+, e por 

conseguinte fusão da vesícula sináptica com a membrana da célula. Com isso o 

neurotransmissor ACh é liberada nas fendas sinápticas e propaga até a célula pós-

sináptica para ligar-se aos seus receptores (SOUZA; RABELLO 2008). Ocorrido a 

ligação com o neurotransmissor acetilcolina, o receptor em questão sofre uma 

alteração de conformação na estrutura tridimensional que ocasiona a entrada de Na+, 

despolarizando a membrana plasmática na célula pós-sináptica. Dessa forma terá 

início o potencial de ação dessa célula. Antes que haja outro sinal de estimulação para 

desencadear um novo potencial a acetilcolina tem de ser removida da fenda sináptica, 

processo esse que requer a ação de uma enzima responsável pela degradação da 

acetilcolina, denominada acetilcolinesterase. O sistema de Síntese, liberação, 

degradação e recaptação da acetilcolina na fenda sináptica, estão exemplificados na 

figura 1. 

Figura 1 - Transportador vesicular de acetilcolina (▲), transportador de colina (█) e 

receptor de acetilcolina (R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Ventura et al. (2009). 

 

Com a ação dessa enzima, será catalisada a hidrolise da acetilcolina, 

desmembrando-a em colina e acetado. A colina e absorvida por células pré-sinápticas 
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e utilizada em um novo processo para sintetizar acetilcolina, enquanto que o acetato 

é transportado para outros tecidos e sofre metabolização (VENTURA et al., 2009). 

 

3.2 RECEPTORES COLINÉRGICOS 
 

Desde 1914 as ações da ACh são classificadas em muscarínicas e nicotínicas 

(VENTURA et al., 2009).  Tal classificação baseia-se nos subtipos de receptores 

colinérgicos que possuem capacidade de ligar-se a muscarina e a nicotina, que resulta 

em ativação colinérgica de alta afinidade.   

 

3.2.1 Receptores colinérgicos nicotínicos 
 

Os receptores colinérgicos nicotínicos (RCN) pertencem à família de receptores 

ionotrópicos que, quando ativados, adquirem a conformação de canal aberto 

permeável aos íons Na+ e K+6. Estes receptores estão distribuídos em diversos 

tecidos, dente esses o cérebro e o tecido muscular, e estes medeiam resposta 

excitatória rápida. Os RCNs localizados no encéfalo distribuem-se em áreas pré, pós, 

peri e extrassinápticas, sendo capaz de modular a libera]ao de neurotransmissores e, 

por conseguinte atividade sináptica neuronal. Esses receptores são ativamente 

participativos em ações como aprendizado e memória e desenvolvimento dos 

neurônios. Uma disfunção do gene que sintetiza a subunidade β2 (receptores que 

controlam a liberação de ácido gama-aminobutírico e a resposta de neurônios 

dopaminérgicos no mesencéfalo) é responsável pela atrofia do córtex e perda de 

neurônios, o que aponta que os receptores nicotínicos são participantes de processos 

de sobrevivência de neurônios, além da fisiologia e manutenção dos circuitos 

sinápticos neuronais (VENTURA et al., 2009).   

 

3.2.2 Receptores muscarínicos (RCMs) 
 

 

Os receptores muscarínicos estão presentes em diversas células e pela ligação 

da acetilcolina, participam da sinalização celular. Nos pulmões humanos há uma 

grande presença de receptores muscarínicos, principalmente nas células da 

musculatura lisa, epiteliais e fibroblastos. Os RCMs de acetilcolina são do tipo 

metabotrópicos e são da superfamília de receptores ligados à proteína G, sendo já 
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descritos em média 5 subtipos desses receptores, classificados de M1 a M5 

(RODRIGUES et al., 2006). Os RCMs, também estão presentes no sistema nervoso 

periférico, e quando ativos esses medeiam ações que incluem bradicardia, 

relaxamento da musculatura lisa dos vasos sanguíneos e constrição das vias aéreas, 

brônquios e bronquíolos. No sistema nervoso central estão envolvidos no controle da 

função extrapiramidal, vestibular, em funções cognitivas como memória, aprendizado 

e atenção, em respostas emocionais, na modulação do estresse, no sono e na vigília 

(VENTURA et al., 2009).   

 

3.3 ACETILCOLINESTERASE (AChE) 
 

 

A acetilcolinesterase é a enzima de maior eficiência catalítica conhecida na 

atualidade e pode apresentar diferentes isoformas, que podem ser classificadas como 

globulares ou assimétricas, dependendo da sua conformação espacial. (VENTURA et 

al., 2009).  A acetilcolinesterase é uma enzima cuja ação é crucial na propagação do 

impulso nervoso. A AChE inativa a ação do neurotransmissor acetilcolina hidrolisando-

o em acetato e colina. Durante o potencial de ação antes que ocorra uma nova 

liberação de acetilcolina, a molécula previamente liberada deve ser hidrolisada pela 

AChE (MOTA et al., 2012).  
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4. MECANISMO DE AÇÃO DOS ORGANOFOSFORADOS 

 

Os agrotóxicos organofosforados são agentes anticolinesterásicos, sendo esse 

seu principal mecanismo de ação. Por serem de características hidrossolúveis, os 

OPs são de fácil absorção em toda superfície corporal, trato gastrointestinal, pulmão 

e olhos. Inibindo a acetilcolisterase de forma irreversível, haverá um acumulo de 

acetilcolina nas fendas sinápticas ocasionando em maior número de despolarizações, 

resultando em paralisia espástica (DALTO et al., 2011). Esses agrotóxicos possuem 

uma dose máxima de tolerância no organismo, a qual se ultrapassada, pode resultar 

em um quadro de intoxicação.  A exposição crônica a esses compostos tem sido 

relacionada com câncer, efeitos teratogênicos, toxicidade reprodutiva, deficiência 

cognitiva e alterações comportamentais e funcionais (CALDAS; SOUZA 2000). 

Essa toxicidade pode afetar qualquer espécie animal, como foi pesquisado pelo 

trabalho de Dalto et al., (2011, p.2): 

Quadros de intoxicações podem ocorrer em qualquer espécie animal e já 
foram descritos em bovinos bubalinos, bovinos e humanos. Uma 
superdosagem provoca aumento da acetilcolina nos tecidos e na atividade do 
sistema nervoso parassimpático, bem como dos nervos colinérgicos pós-
ganglionares do sistema nervoso simpático dos mamíferos. Os efeitos tóxicos 
são evidenciados pelos efeitos muscarínicos e nicotínicos. Os efeitos 
muscarínicos provocam aumento no peristaltismo, salivação, constrição 
brônquica, aumento da secreção de muco, miose e sudorese. Os efeitos 
nicotínicos ocasionam tremores, fraqueza e paralisia flácida. Podem ocorrer, 
também, alterações no sistema nervoso central através de convulsões, 
depressão e coma.  

 

4.1 INTOXICAÇÃO POR ORGANOFOSFORADOS  
 

Cavaliere et al., (1996) citou que mesmo com já naquela época era alta a taxa 

de intoxicação por organofosforados.  Dentre os dados obtidos no trabalho estatísticas 

de centros toxicológicos de cidades com Belo Horizonte, Campinas, Florianópolis, 

Ribeirão Preto, Londrina e Maringá apontaram que de 495 casos de intoxicações 

ocupacionais, cerca de 34,9% foram devidos a agrotóxicos da classe dos 

organofosforados; de 622 casos de tentativas de suicídio, 38,1% resultaram do uso 

de compostos deste grupo; de 38 casos de óbitos, 44,7% foram devidos a 

organofosforados. 

Segundo Passagli (2009) a intoxicação por via oral é causadora de danos 

graves aos consumidores de alimentos tratados com esses agentes. A absorção 
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dérmica é a principal forma de intoxicação ocupacional em indivíduos que tem contato 

com os organofosforados durante a cultura de alimentos, e durante a poda e colheita. 

Já nos indivíduos que trabalham com a pulverização a principal via de intoxicação se 

dá pelas vias aéreas.   

Dalto et al., (2011) apresentou em seu trabalho um relato de caso ocorrido em 

uma fazenda do Uruguai no ano de 2008.  No caso em questão o proprietário de 

bezerras na faixa média de 15 dias de vida, observou que estas estavam com sinais 

e sintomas como apatia generalizada, dificuldade em manter posição de estação e 

sialorreia. Frente a anamnese e exames clínicos, os animais estavam prostrados, com 

secreção ocular mucosa (Figura 2), protrusão de língua, sialorreia, fraqueza muscular 

(Figuras 3 e 4) e miose. 

 

Figura 2 - Bezerro intoxicado com organofosforado apresentando secreção ocular 

mucosa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fonte: Dalto et al. (2011) 

         

Figura 3 - Bezerro intoxicado com organofosforado em decúbito esternal 

permanente e com protrusão de língua. 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Dalto et al. (2011) 



22 

 

 

Figura 4 - Bezerro intoxicado com organofosforado apresentando fraqueza muscular 

e dificuldade de se levantar. 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Dalto et al. (2011) 

 

Foi constatado então havia sido utilizado pelo proprietário um inseticida pour-

on, composto de ethion 15%, da classe de antiparasitários do grupo dos 

organofosforados. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO 
 

O diagnóstico da intoxicação por pesticidas organofosforados baseia-se no 

histórico de exposição ou ingesta, sintomatologia apresentada devido a hiperatividade 

colinérgica e na redução da taxa de atividade da enzima acetilcolinesterase, sendo a 

união desses, a forma mais adequada de diagnóstico (PASSAGLI, 2009). Quando se 

tem base de qual insumo químico pode estar envolvido, é possível dosar os níveis 

desse composto no organismo, tornando diagnóstico mais preciso. Dentre as 

metodologias de diagnóstico está o ensaio de Ellman, empregado em 1991, capaz de 

identificar de forma qualitativa a presença de substâncias anticolinesterásicas. 

Segundo Araújo (2016) neste ensaio, placas de cromatografia em camada delgada 

serviram de suporte para as substâncias testadas e soluções de DTNB, acetiltiocolina 

e AChE são borrifadas. Para visualizar os resultados observa-se o aspecto das 

substâncias em questão, sendo que quando a substância apresenta atividade 

inibitória da acetilcolinesterase, forma-se um halo branco ao redor do local em que a 
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substância foi aplicada após aproximadamente 5 minutos da aplicação do último 

reagente, enquanto que o resto da placa fica com aspecto amarelada.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de agrotóxicos otimizou os processos de produção agrícola, 

levando este setor a obter uma alta rentabilidade e beneficiando muito o mercado 

financeiro de nosso país. Porém, o uso indiscriminado e de forma errônea acarretou 

também em impactos não apenas ambientais, mas também para a saúde pública.  

O mecanismo de ação dos gases organofosforados já é bem descrito, e 

evidentemente apresenta riscos para a população. O bloqueio da enzima 

acetilcolinesterase pode gerar variados graus de sintomatologia, sendo esses 

impactantes não apenas ao ser humano, mas aos animais em geral.  

Sendo assim, ressalta-se a importância de averiguar melhor através de 

pesquisas acadêmicos o balanço entre prós e contras em relação a essa prática de 

compensação de produção, e concluir se não seria pertinente avaliar outros métodos 

que possam compensar o mercado financeiro, sem desmerecer a saúde dos 

consumidores finais.  
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