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INTRODUÇÃO

Os organofosforados são ésteres fosfóricos  com potente capacidade 
inseticida, existem mais de 200 tipos diferentes (Figura 1 e 2). Por 
inibirem a enzima acetilcolinesterase no sistema nervoso de insetos e 
mamíferos é considerado um agrotóxico eficiente e por isso vem sendo 
um dos mais utilizados na agricultura (MACEDO, 2011). 

A origem desses compostos se deu na Idade Média através dos preparos 
de alquimistas, mas seu estudo sistemático só ocorreu em 1820 pelo 
químico alemão Gerhald Schrader (Quimica Nova, jan./fev.2007). Desde 
então, os organofosforados tiveram diversas formas de utilização. Além de 
pesticidas, são usados no controle de vetores de algumas doenças como 
dengue e malária (MACEDO, 2011) e também em tratamentos 
antitumorais e antineoplásicos (Quimica Nova, jan./fev.2007).

Figura 1: Estrutura básica dos organofosforados

Figura 2: Exemplos de organofosforados

FORMAS DE INTOXICAÇÃO

Os venenos entram no corpo por meio de 
contato com a pele, mucosa, pela respiração 
e ingestão.

Contato Direto: manuseio do produto e vias respiratórias.
Contato Indireto: água ou alimentos contaminados.

                     Sinais e Sintomas da exposição ao agrotóxico 

CASOS

* Crianças expostas ainda no ventre (pesquisa - Berkeley): 
Pesquisas recentes mostram que crianças ainda no ventre 
quando expostas aos organofosforados podem ter seu neuro 
desenvolvimento afetado, levando a um futuro quadro de 
TDAH.

* Creche Cataguases - MG: Crianças, com pouco mais de um 
ano, morreram intoxicadas por organofosforados após 
dedetização da creche. 

* Funasa pesticidas DDT e Malation: Agentes de saúde da 
Funasa que dedetizavam residencias no combate à febre 
amarela, malária e dengue, durante os anos 70, sem a proteção 
adequada, lutam hoje para sobreviver devido a contaminação 
dos organofosforados.

CONCLUSÃO

Os organofosforados apresentam um 
largo campo de aplicações sendo a 
principal delas como inseticidas. Também 
pode ser utilizado na medicina oncológica, 
demonstrando que os compostos 
organofosfosforados em pequenas doses 
podem ser benéficos para o homem. O 
grande problema é o despreparo da 
sociedade em manusear estes produtos. 
Muitas vezes exagerando na dose ou se 
expondo ao produto sem os cuidados 
necessários. 
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Sinais e sintomas do envenenamento por agrotóxicos. Disponível em:
http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/vene3.htm 

Efeitos da ação prolongada do organofosforado no homem

Fonte: http://www.maracanet.com/?
pagina=noticias&idNoticia=238

Fonte: 
http://www.prevencaonline.net
/2011/01/classificacao-das-
agrotoxicos-e-suas.html
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