
 

RESUMAÇO 2020 – Prof. Jorge Teixeira 

 Tema 1 : Organofosforados e Carbamatos 

Parte 2 

 

Agentes Neuromusculares 

• O que é síndrome intermediária? 

 É caracterizada por fraqueza muscular resultando em falência 

respiratória e pode ocorrer de 24 a 96 horas após a 

intoxicação aguda por organofosforado. O quadro surge após 

a supressão dos sinais da Síndrome Muscarínica e Nicotínica. 

 Instala-se abruptamente e o primeiro sinal é o paciente não 

conseguir levantar a sua cabeça na cama, pois ocorre paralisia 

da musculatura próxima dos membros flexores do pescoço e 

respiratórios (diafragma e músculos intercostais). 

 

Organofosforados e Carbamatos – Exames Laboratoriais 

1. Controle biológico para trabalhadores expostos: 

• No Quadro I da NR-7 (Vigente até Marco de 2021): 

     Dosagem de Acetilcolinesterase Eritrocitária ou 

Colinesterase Plasmática ou Colinesterase Eritrocitária e 

Plasmática (sangue total). 

• No Quadro II do Anexo I, do novo texto da NR-7 - Indicadores 

Biológicos de Exposição com Significado Clínico (IBE/SC), 

consta:  

 Dosagem da atividade da Acetilcolinesterase 

Eritrocitária ou Atividade da Butilcolinesterase no plasma ou 

no soro. 

 

 



2. Nas intoxicações Agudas 

• Dosagem da Pseudocolinesterase 

 

3. Outros aspectos de exames laboratoriais para a intoxicação por 

organofosforados e carbamatos: 

• A exposição à organofosforados/carbamatos leva à queda 

proporcionalmente maior da pseudocolinesterase. 

• A recuperação da acetilcolinesterase para as intoxicações por 

carbamatos ocorre em 24 horas e para organofosforados em 

72 horas. 

• Doenças que podem causar a diminuição da atividade da 

acetilcolinesterase: Hepatite; Cirrose; Insuficiência hepática 

por alcoolismo; Uremias; Gravidez; Câncer e Policitemia. 

 

Organofosforados e Carbamatos – Tratamento 

1. A principal causa de morte na intoxicação por inibidores da 

acetilcolinesterase é a falência respiratória, portanto, é de 

fundamental importância a manutenção da permeabilidade das vias 

aéreas. 

2. ATROPINA: Possui ação anticolinérgica. É usada como tratamento 

sintomático nas intoxicações por organofosforados e carbamatos, 

para reverter a Síndrome Muscarínica. A atropina NÃO reverte a 

Síndrome Nicotínica. 

3. Oxinas: Têm a capacidade de regenerar a acetilcolinesterase. São 

indicadas nas intoxicações moderadas e graves por 

organofosforados. NÃO é indicada para intoxicação por carbamatos. 

O organismo consegue hidrolisar a ligação acetilcolinesterase-

carbamatos em algumas horas. 

4. Carvão Ativado: É útil quando administrado precocemente para a 

prevenção de absorção de organofosforados/carbamatos ingeridos. 

 

 

 

 


