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1. Apresentação e motivações para reavaliação
A Nota Técnica visa cumprir uma das etapas da reavaliação toxicológica,
prevista na RDC nº 10/2008 e detalhada na RDC n° 48/2008. Esta nota foi elaborada
pelos especialistas da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ.
A partir da data de sua publicação, a mesma ficará em Consulta Pública por 60
dias conforme disposto na RDC nº 48/2008, e as contribuições, após consolidadas, serão
analisadas conjuntamente pela comissão de reavaliação integrada pela ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento).
O controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio
ambiente, são incumbências do Poder Público, atribuídas pelo artigo 225 da
Constituição Federal, e regulamentado no caso específico dos agrotóxicos, pela Lei n°
7.802, de 11 de julho de 1989.
De acordo com a Lei n° 7.802/89, os agrotóxicos, como o nome aduz, são
substâncias que comportam risco à vida e à saúde, tanto para os trabalhadores expostos
a essas substâncias, quanto para os consumidores de culturas tratadas e para a população
em geral. Estes produtos necessitam de uma detalhada avaliação para obtenção de
registro, a qual é procedida pelos Ministérios da Agricultura, da Saúde e do Meio
Ambiente, cada um em suas respectivas áreas de atuação.
O legislador reconheceu a possibilidade de efeitos danosos dos agrotóxicos ao
estabelecer, no § 6º do art. 3° da Lei nº 7.802/89, as proibições de registro. Dessa forma
os agrotóxicos, para a obtenção do registro, são avaliados quanto aos impactos à saúde
humana e ao meio ambiente e com relação à eficácia agronômica.
A ANVISA é o órgão responsável no âmbito do Ministério da Saúde pela
avaliação da toxicidade dos agrotóxicos e seus impactos à saúde humana; emite o
parecer toxicológico favorável ou desfavorável à concessão do registro pelo Ministério
da Agricultura. Os estudos exigidos para efetuar a avaliação toxicológica dos
agrotóxicos seguem parâmetros e metodologias adotadas internacionalmente, em

2

particular pela ONU/OMS – Organização Mundial de Saúde, OECD – Organization for
Economic Co-operation and Development, USA/EPA – Environmental Protection
Agency e ONU/FAO – Food and Agriculture Organization. A avaliação toxicológica
leva também em conta as condições brasileiras de uso e consumo de culturas tratadas
com agrotóxicos e o impacto desses produtos na saúde humana de trabalhadores e
consumidores.
No Brasil, uma vez concedido o registro de determinado agrotóxico, este possui
validade ad eternum, sem previsão de qualquer prazo para renovação ou revalidação do
mesmo, até que os órgãos reguladores decidam reavaliá-lo. O conhecimento técnico
científico sobre os ingredientes ativos e especialmente sobre o surgimento de perigos e
riscos associados ao uso é dinâmico e pode apresentar novas evidências impondo a
reavaliação toxicológica e de efeitos sobre a saúde e ao ambiente. A Lei n° 7.802/89 e o
Decreto n° 4.074/02 amparam este procedimento.
Em relação aos aspectos toxicológicos, a reavaliação de agrotóxicos ocorre
quando há alguma indicação de perigo ou risco à saúde humana, em comparação a
avaliação feita para a concessão de registro. As novas evidências podem ser
apresentadas mediante novos estudos e pelo avanço dos conhecimentos científicos.
Alertas em função de observações epidemiológicas, clínicas ou por eventuais acidentes
podem servir como evidências, mesmo quando os estudos experimentais conduzidos em
animais de laboratório não são suficientes para concluir sobre a nocividade do produto
técnico em humanos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), diante de alertas de
efeitos adversos do Paraquate, que se configuram dentre os proibitivos de registro,
publicou a reavaliação deste produto técnico cuja análise é o objeto da presente nota
técnica.
De acordo com a RDC 10/2008, estudos demonstram que o ingrediente ativo
Paraquate está associado à alta toxicidade aguda e crônica.
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2.1

Identidade química e propriedades físico-químicas

O herbicida paraquate é um representante do grupo químico bipiridílio, sendo
um sólido incolor e cristalino, não volátil, nem explosivo ou inflamável em solução
aquosa.
É corrosivo para metais e estável em solução ácida ou neutra, mas se hidrolisa
facilmente em meio alcalino (SERRA; DOMINGOS; PRATA, 2003).
O paraquate é um agrotóxico classificado como extremamente tóxico (classe I)
segundo a Portaria 3/1992. Em animais, a dose letal média (DL50) oral varia de 22 a 262
mg/kg, de acordo com a espécie (ECOBICHON, 1996). É corrosivo para pele e
mucosas em soluções concentradas. Após ingestão e absorção intestinal acarreta lesões
hepáticas, renais; acumula-se nos tecidos pulmonares e provoca fibrose progressiva e
parenquimatização pulmonar (alveolite obliterante). A dose de 2 a 4g por via oral do
produto pode causar a morte (BRASIL, 2009b).

Nome técnico ou comum: Paraquate
Sinônimo mais comum: Gramoxone (TN)
Nome químico: 1,1’-dimetil-4,4’bipiridinium
CAS: 4685-14-7
Grupo químico: bipiridílio
Classe: herbicida
Classificação toxicológica: Classe I
Fórmula bruta: C12H14N2
Fórmula estrutural:

Peso molecular: 186,3
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Segundo a FAO (2003), a pressão de vapor para dicloreto de paraquate puro é de <<1 x
10-8KPa

em

25o

C).

Disponível

em:

<http://www.fao.org/AG/agp/agpp/Pesticid/Specs/docs/Pdf/new/paraquat.pdf>
De acordo com a FAO (2003), o log Pow é de -4,5 em 20o C). Disponível em:
<http://www.fao.org/AG/agp/agpp/Pesticid/Specs/docs/Pdf/new/paraquat.pdf>
Segundo a FAO (2003), o ponto de fusão é > 400o C. Disponível em:
<http://www.fao.org/AG/agp/agpp/Pesticid/Specs/docs/Pdf/new/paraquat.pdf>
Conforme a FAO (2003), a solubilidade em água é de 620g/L em 20°C). Disponível em:
<http://www.fao.org/AG/agp/agpp/Pesticid/Specs/docs/Pdf/new/paraquat.pdf>
Solubilidade em solventes a 20 ºC (EISLER, 1990)
 Metanol 144 g/L
 Etanol 1.7 g/L
 Acetona 200 mg/L

1.2 Produção e uso

A estrutura química do paraquate foi primeiramente descrita em 1882 e suas
propriedades de oxidação-redução em 1933. A função de herbicida foi descoberta em
1955. Esse agrotóxico foi introduzido na prática agrícola desde 1961 (GEAR et al.,
2001; SWAN, 1969), o inicio de sua comercialização no Reino Unido foi em 1962 e seu
registro nos Estados Unidos da América em 1964 (EISLER, 1990).
O paraquate tem seu uso agrícola autorizado conforme indicado na monografia
P-01 da ANVISA e vem sendo utilizado em aplicação pós-emergência das plantas
infestantes nas culturas de abacate, abacaxi, algodão, arroz, aspargo, banana, batata,
beterraba, cacau, café, cana-deaçúcar, chá, citros, coco, couve, feijão, maçã, milho,
pastagens, pêra, pêssego, seringueira, soja, sorgo, trigo e uva. Também pode ser
aplicado como dessecante da cultura de algodão, arroz, batata, cana-de-açúcar, milho,
soja e sorgo (BRASIL, 2009a; 2009b).
A utilização dos agrotóxicos no Brasil tem trazido sérias consequências para a
saúde do trabalhador rural. Essas conseqüências são, na maioria das vezes,
condicionadas por fatores como alta toxicidade dos produtos, precariedade dos
mecanismos de vigilância, uso inadequado e falta de utilização de equipamentos de
proteção coletiva e individual. Esta situação é agravada pelas precárias condições
socioeconômicas e culturais da grande maioria dos trabalhadores rurais, o que amplia
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sua vulnerabilidade frente à toxicidade dos agrotóxicos (SILVA et al, 1999;
SOBREIRA; ADISSI, 2003).
O Brasil está entre os países com maior consumo de agrotóxicos no mundo,
sendo estimado em 2,5 a 3 milhões de toneladas por ano (MOREIRA et al, 2002). É o
maior consumidor da América Latina, com consumo estimado em 50% da quantidade
comercializada nesta região (MMA, 2003). Atualmente ocupa o quarto lugar em
consumo no mundo (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007; MOREIRA, 2002).

1.3 Relevância para a saúde pública

Numerosos casos de intoxicação humana foram relatados pela ingestão
intencional do paraquate formulado. Nos primeiros dez anos após o início de sua
comercialização e uso, 232 mortes de pessoas por paraquate foram registradas em
diversos países, metade por suicídio e a outra devido à água contaminada com esse
agrotóxico (DASTA, 1978; HALEY 1979; CROME, 1986; SMITH, 1988; SMITH,
1988).
No Japão, mais de 1.000 pessoas morrem anualmente intoxicadas por paraquate
(EISLER, 1990). Inicialmente o paraquate pode produzir toxicidade para os rins, fígado,
coração, sistema nervoso central (SNC), glândulas adrenais, músculos esqueléticos. O
pulmão é um órgão alvo que desenvolve uma fibrose progressiva irreversível (EISLER,
1990). Estes efeitos foram também descritos em ratos, camundongos, porcos e
cachorros (KIMBROUGH, 1974; GIRI et al. 1979; HAMPSON; POND 1988;
O'SULLIVAN 1989). Não é conhecido um antídoto para a intoxicação por paraquate e
não existe um método de tratamento eficaz disponível (DINIS-OLIVEIRA et al;
EISLER, 1990).
TALBOT e FU (1988) relataram efeitos em mulheres grávidas de nove meses
que ingeriram paraquate deliberadamente, e observaram que em um caso, o paraquate
foi concentrado de 4 – 6 vezes no feto. Em outros casos, o fluido amniótico apresentou
paraquate em uma concentração 2 vezes maior do que o sangue materno. Todos os fetos
morreram, mesmo após a realização de cesariana.
O pulmão é um órgão severamente afetado em intoxicados por paraquate e é o
órgão preferencial de sua acumulação no nível de células alveolares. Embora outros
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órgãos sejam afetados pelo paraquate, a fibrose pulmonar é a responsável, de modo
geral, pela morte dos casos com intoxicação pulmonar (EISLER, 1990).
McDonald e Martin (1970) relataram quatro casos de intoxicação de crianças por
paraquate. Um menino de três anos de idade foi hospitalizado com queimadura
superficial em sua coxa e mão direita 24 horas depois de usar roupas com um
concentrado de 20% de paraquate. Informou que tinha brincado próximo a uma piscina
do líquido. Após 4 horas de internação surgiu um rash eritematoso na mão e na coxa.
Este caso ilustrou ser o paraquate absorvido também através da pele humana.
Diversos estudos, conforme relatado pelo INTERNATIONAL PROGRAMME
ON CHEMICAL SAFETY (IPCS) (1991), descrevem o problema da exposição humana
ao paraquate durante a atividade na agricultura. A principal via de exposição é a
dérmica, no entanto o uso de aerosóis (borrifadores) expõe o sistema respiratório às
partículas de paraquate que, ao penetrar nas vias pulmonares e chegar aos alvélolos,
causam danos celulares e teciduais que evoluem para fibrose. Concentrações de 0,55%
mg/m3 são perigosas para a saúde do trabalhador.
A concentração de paraquate na urina de trabalhadores frequentemente expostos
é inferior a 0,01 mg/l, valores acima deste indicam utilização inadequada do produto. A
maioria dos numerosos casos de intoxicação por paraquate relatadas na literatura está
relacionada com a ingestão de água contaminada e tentativa de suicídio e exposição
ocupacional (IPCS, 1991).
Em uma revisão realizada pelo LANCET (1971 apud KIMBROUGH, 1974) a
dose fatal para adulto foi identificada como sendo 15 ml (em torno de uma colher de
sopa) de solução com concentração de 20% de paraquate.
No Brasil, onde a grande parte da atividade agrícola ocorre em ambiente com
temperaturas elevadas, que dificulta o uso de roupas impermeáveis existe uma grande
possibilidade de exposição dérmica aos agrotóxicos, facilitando a intoxicação por
paraquate.

2. Toxicocinética

3.1 Vias de absorção
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O paraquate exerce sua ação tóxica através da inalação, ingestão ou absorção
dérmica (BROOKS et al., 1999; ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY, 1986;
JMPR, 1972; SCHMITT et al., 2006).
A pele íntegra é praticamente impermeável ao paraquate, porém quando irritada
ou ulcerada a absorção do composto é facilitada, podendo a lesão ser produzida pelo
contato prolongado ou pela elevada concentração tóxica (ENVIROMENTAL
PROTECTION AGENCY, 1986; TABAK et al., 1990 apud SCHMITT et al. 2006;
WESSELING et al, 1997 apud SERRA et al., 2003). A pele humana tem uma constante
de permeabilidade ao paraquate muito baixa (0,73), sendo em média 40 vezes menos
permeável do que a dos animais testados, incluindo ratos, coelhos e porcos-da-índia
(WALKER et al., 1983 apud WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986).
O paraquate não é bem absorvido pelo trato gastrointestinal de mamíferos
(BENNET et al., 1976; ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY, 1986; JMPR,
1972; DANIEL; GAGE, 1966 apud WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1970;
2003).

3.2 Distribuição

O paraquate distribui-se rapidamente por todo o organismo através da circulação
sanguínea, apresentando uma fixação rápida e precoce aos tecidos muito vascularizados
(DEY et al., 1990 apud WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003; PONCE et al.,
1986).
O paraquate é rapidamente detectado nos pulmões (cerca de 4 horas após a
ingestão), ocorrendo uma acumulação seletiva do produto a nível pulmonar, que
apresenta concentrações mais elevadas do que em outros órgãos ou mesmo do que a
concentração

plasmática

(DEY

et

al.,

1990

apud

WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2003; HONORÉ, 1994; LYTHGOE; HOWARD, 1995 c apud
FOOD

AND

AGRICULTURE

ORGANIZATION/WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2003; PONCE et al., 1986; SHARP et al., 1972 apud JMPR, 1972;
SMITH; ROSE; WYATT, 1979 apud GRAM; OKINE; GRAM, 1986; WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 1976; 1986).
Concentrações elevadas de paraquate também são observadas nos rins (DEY et
al., 1990 apud WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1986) e fígado (LYTHGOE; HOWARD, 1995a; 1995b apud FOOD
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AND AGRICULTURE ORGANIZATION/WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2003).
Em ratos tratados por via intravenosa com paraquate, foi observado o acúmulo
na medula óssea, timo e baço (NAGAO et al., 1994). Os animais foram mortos em
diferentes tempos após a exposição ao paraquate (3, 12 e 24 horas e 3, 7 e 10 dias). O
acúmulo na medula óssea ocorreu entre 24 horas e 7 dias em diferentes células
sanguíneas, granulócitos, eritrócitos e megacariócitos. No timo, o paraquate foi
encontrado na porção medular entre 12 horas e 7 dias. Já no baço o paraquate foi
encontrado na polpa vermelha entre 12 horas e 10 dias (NAGAO et al., 1994).

3.3 Biotransformação

Diversos estudos apontam que o paraquate quase não sofre biotransformação
uma vez que é excretado por via urinária quase que totalmente na sua forma original,
em diferentes espécies animais (MURRAY; GIBSON, 1974; HENDLEY; LEAHEY;
SPINKS, 1976 apud INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY
2003; MACPHERSON, 1995 apud JOINT FAO/WHO MEETING ON PESTICIDE
RESIDUES, 2003; DANIEL; CAGE, 1966).
No entanto, o paraquate é reduzido a uma forma instável que é reoxidada pelo
oxigênio molecular produzindo radicais superóxidos (SHIMADA et al., 1998; KRALL
et al., 1988). Já foi demonstrado também que o paraquate participa de reações cíclicas
de oxidação e redução em sistemas biológicos, sendo esse o seu mecanismo de ação
tóxica mais importante (BENEETTI; COMPORTI; ESTERBAUER, 1980; GRAM;
OKINE; GRAM, 1986; BONNEH-BARKAY et al., 2005; HAN et al., 2006).
Após a absorção e distribuição, o paraquate é submetido rapidamente à redução
de um único elétron nos tecidos. Em condições aeróbicas, o produto formado é oxidado
pelo oxigênio formando radical superóxido (O2-). O paraquate nessa etapa pode ser
aceptor de outro elétron, mantendo as reações de transferência de elétrons. Essa redução
é catalisada pela enzima NADPH-citocromo P450 oxidoredutase (BENEETTI;
COMPORTI; ESTERBAUER, 1980; SAITO; THOMAS; AUST, 1985; HAN et al.,
2006).
Esses ciclos de oxirredução promovidos pelo paraquate podem formar
superóxido e outras espécies reativas de oxigênio (ROS) e ainda oxidar NADPH celular
(ILLETT et al., 1974; WITSCHI et al., 1977). Os produtos formados (ROS) podem,
9

dentre outros eventos, induzir danos na membrana celular através de peroxidação
lipídica, despolimerização de ácido hialurônico e danos ao DNA (HASSAN;
FRIDOVICH, 1980 apud INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL
SAFETY, 1984). Já a diminuição de NADPH pode desregular diversos processos
bioquímicos dependentes desse cofator, como a síntese de ácidos graxos e reações
promovidas

pelas

enzimas

citocromo

P450

(SMITH

et

al.,

1979

apud

INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY, 1984; GIBSON;
SKETT, 1994).

3.4 Excreção

As principais vias de excreção são a urinária e a fecal (HONORÉ, 1994;
MURRAY; GIBSON, 1974 apud WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1986;
PONCE et al, 1986). A eliminação ocorre principalmente através das fezes quando o
paraquate é administrado oralmente, e predomina na urina quando o composto é
administrado via endovenosa ou subcutânea (DANIEL; GAGE, 1966 apud WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 1986; ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY,
1986 apud ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2009; JMPR, 1972). A
presença de paraquate nas fezes se deve, principalmente, à eliminação do composto não
absorvido (em sua forma original) (MURRAY; GIBSON, 1974 apud WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 1986; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1976). A
prolongada eliminação do paraquate em todos os animais testados indica a retenção do
herbicida no organismo. (MURRAY; GIBSON, 1974 apud WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1986).

4.

Avaliação Toxicológica

4.2. Toxicidade aguda

Conforme Huh et al. (2006) e Vale, Meredith e Buckley (1987 apud ERICKSON
et al., 1997), o mecanismo da toxicidade do paraquate em humanos está relacionado à
produção de radicais livres, ocasionando dano celular por íons hidroperóxidos. Estes
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induzem a lesão celular decorrente de uma reação direta com os lipídeos da membrana,
o que causa dano e morte celular.
O grau de intoxicação depende da via de exposição, da quantidade administrada
e da duração da exposição (SAMAI et al., 2008). Porém, independentemente da via de
exposição, o paraquate é rapidamente distribuído nos diferentes órgãos e sistemas e
tende a apresentar elevadas concentrações principalmente nos pulmões e rins (SAMAI
et al., 2008; HUH et al., 2006; SUNTRES, 2002).
As manifestações iniciais envolvem pulmões, fígado, rins, pâncreas, coração e o
sistema nervoso central, podendo ocorrer morte por falência respiratória, hepática, renal,
cardíaca e por falência múltipla de órgãos (CHEN; BOWLES; POND, 1994 apud
ERICKSON et al., 1997; DASTA, 1987 apud ERICKSON et al., 1997; GIL et al., 2009;
RUIZ-BAILÉN; SERRANO-CÓRCOLES; RAMOS-CUADRA, 2001).
Os efeitos agudos nos sistemas renal e pulmonar são mediados por espécies
reativas de oxigênio, depleção da enzima superóxido dismutase e, particularmente nos
pulmões, a subsequente peroxidação lipídica nas células epiteliais claras e alveolares
tipo I e II (DINIS-OLIVEIRA, et al., 2008; SAMAI et al., 2008; HUH et al., 2006;
SUNTRES, 2002; ELLENHORN; BARCELOUX, 1988; SYKES; PURCHASE;
SMITH, 1974 apud ERICKSON et al., 1997).
Dados sobre casos clínicos de intoxicação por agrotóxicos, no período de 1998
a 2002, em hospitais afiliados com a Associação Japonesa de Medicina Rural foram
analisados. Foram relatados 346 casos de intoxicação por agrotóxicos de 65 hospitais.
Os suicídios compuseram 70% dos casos de intoxicação por agrotóxicos, seguidos por
exposição acidental durante o trabalho de pulverização (16%) e ingestão acidental (8%).
A maior parte dos casos foi de intoxicação aguda ou subaguda sistêmica (90%), seguido
por

dermatite

aguda

(5%)

e

queimaduras

químicas

(3%).

Os

inseticidas

organofosforados foram os agentes mais frequentes nos casos clínicos (36%), seguido
por herbicidas bipiridílios (20%) e inseticidas carbamatos (6%). A taxa de mortalidade
por intoxicação pelo herbicida paraquate foi observada em mais de 70% dos casos
clínicos, mesmo quando o produto usado tinha baixa concentração, enquanto a taxa de
mortalidade de herbicidas alternativos, como glufosinato e glifosato, foram inferiores a
10% (NAGAMI et al., 2005).
Por sua ampla utilização, a exposição ao paraquate se torna um problema grave
de saúde das crianças, geralmente expostas acidentalmente e que tendem a evoluir para
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quadros graves. McDonagh e Martin (1970) chamam a atenção para esse problema ao
relatarem estudo de casos de crianças que desenvolveram intoxicação aguda grave com
dois casos de desfecho fatal. As crianças com idade entre 2 e 8 anos evoluíram com
comprometimento de vários órgãos, particularmente dos sistemas gastrointestinal,
hepático, renal e respiratório.
Dinis-Oliveira et al. (2008) destacam que a intoxicação pelo paraquate é uma
condição de difícil manejo clínico tanto por sua alta morbimortalidade, quanto pela
carência de tratamentos efetivos para serem aplicados a humanos.
Suntres (2002) refere que a ingestão do paraquate leva a sensação de queimação
na boca e garganta, seguido por irritação gastrointestinal que resulta em dor abdominal,
perda de apetite, náusea e vômito. O contato direto com a pele causa queimadura e
dermatite. Nos olhos o herbicida provoca irritação, queimadura e lesão de córnea. A
inalação do produto está associada quadro fatal de lesão pulmonar.
Segundo Huh et al. (2006), a ingestão de grandes quantidades desse herbicida
resulta em morte por falência de múltiplos órgãos e choque cardiogênico no período de
quatro dias. Na ingestão de pequenas quantidades, o paraquate se acumula nos pulmões,
resultando em fibrose pulmonar retardada, um quadro severo e irreversível que
geralmente é fatal.
Samai et al. (2008) destacam que devido a sua rápida distribuição no organismo
e conseqüente acúmulo em grande concentração nos rins, uma de suas principais vias de
excreção, o paraquate produz severa nefrotoxicidade, com redução da função renal e
elevação subsequente da concentração plasmática a mais do que o quíntuplo,
contribuindo para a toxicidade de outros órgãos e sistemas, particularmente os pulmões.
Segundo os autores, a falência respiratória associada à nefrotoxicidade é responsável
pela maioria das mortes causadas pela intoxicação por paraquate.
Vale, Meredith e Buckley (1987 apud KOLILEKAS et al., 2006) propõem uma
classificação para as manifestações sistêmicas da intoxicação por paraquate em três
grupos:
1. Intoxicação leve, quando há absorção de até 20mg/Kg do paraquate e
sintomas gastrointestinais reversíveis;
2. Intoxicação severa, quando há absorção de 20-40mg/Kg e leões cáusticas
severas no trato gastrointestinal, insuficiência renal aguda e fibrose
pulmonar progressiva;
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3. Intoxicação fulminante, quando há absorção maior do que 40mg/Kg e
falência de múltiplos órgãos que tende a evoluir para a morte em poucas
horas ou dias após a exposição.
O local primordial de acumulação do paraquate são os pulmões (DINISOLIVEIRA et al.., 2008; SUNTRES, 2002), onde, conforme Dinis-Oliveira et al..
(2008) o mesmo se mantém, mesmo quando as células sanguíneas começam a
decrescer. Há registros de que as concentrações pulmonares desse agrotóxico chega a
ser entre 6 e 10 vezes mais elevadas do que as plasmáticas.
A lesão pulmonar se caracteriza por apresentar duas fases bem distintas: uma
fase destrutiva e outra proliferativa (SUNTRES, 2002). A fase destrutiva se caracteriza
por apresentar lesão morfológica do epitélio alveolar tipo I e II. Segue-se a fase
proliferativa que apresenta alveolite, edema e resposta inflamatória aguda (SUNTRES,
2002; LHEUREUX et al., 1995 apud ERICKSON et al., 1997; VIJEYARATNAM;
CORRIN, 1974 apud ERICKSON et al., 1997).
Outras manifestações agudas observadas são o efeito fortemente irritante de pele
e mucosas, podendo causar queimadura e ulceração local (GEAR et al., 2001;
ERICKSON et al., 1997, STAIFF; DAVIS; BUTLER, 1980), particularmente de
mucosa oral, esofágica e gastrointestinal, onde também pode ocorrer surgimento de
hemorragia focal, além de necrose tubular e comprometimento hepático (ERICKSON et
al., 1997, STAIFF; DAVIS; BUTLER, 1980).
Swan (1969) apresentou um dos primeiros estudos de toxicidade aguda pelo
paraquate, registrando efeitos leves a moderados após exposição ocupacional, como
irritação de pele e olhos e dermatite. Esse estudo demonstrou possíveis efeitos
sistêmicos desse agrotóxico, avaliados pela presença de paraquate em amostras de urina
vários dias após ter cessado a exposição.
Segundo Gear et al.. (2001) o paraquate apresenta efeito corrosivo de pele e
mucosas, que leva a sangramento nasal após inalação, dano inguinal, queimadura
química e comprometimento ocular.
Conforme Ruiz-Bailén, Serrano-Córcoles e Ramos-Cuadra (2001), após
exposição oral ao paraquate ocorrem reações orgânicas decorrentes do processo
inflamatório em orofaringe, esôfago e estômago que se apresenta na forma de náusea,
vômitos, dor abdominal e diarréia, podendo ocorrer hepatite tóxica com necrose
centilobular e miocardite, acompanhado de redução do nível de consciência.
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Os efei tos subagudos e subcrônicos acometem os olhos e os sistemas
gastrointestinal, pulmonar e renal (GEAR et al., 2001; BISMUTH; HALL, 1995 apud
ERICKSON et al., 1997). Conforme McKeag et al. (2002) e Gear et al. (2001), o
paraquate provoca danos oculares severos e prolongados.
A fibrose pulmonar é mediada pela infiltração e proliferação de fibroblastos,
com ativação de resposta inflamatória (ELLENHORN; BARCELOUX, 1988; SYKES;
PURCHASE; SMITH, 1974 apud ERICKSON et al., 1997). O grau de lesão pulmonar
varia desde o derrame pleural transitório e infiltrados pulmonares até doença pulmonar
crônica e fibrose pulmonar (HUH et al., 2006).
Huh et al. (2006) desenvolveram um estudo de coorte para avaliar o
comprometimento pulmonar em pacientes intoxicados por paraquate, utilizando
tomografia computadorizada e testes de função pulmonar. Os resultados desse estudo
destacam a severidade da lesão pulmonar numa relação dose-dependente.
Im et al. (1991 apud HUH et al., 2006) referem que as alterações radiológicas
observadas na intoxicação por paraquate iniciam com condensações que evoluem para
infiltrações pulmonares focais após 1 mês, culminando em fibrose pulmonar
evidenciada particularmente as regiões centrais.
Na avaliação de Huh et al. (2006) as imagens de opacidade pulmonar difusa
foram evidentes e atingiram o pico máximo radiológico no sétimo dia e no período entre
2 semanas e 1 mês, observando-se aumento da condensação pulmonar e progressão da
fibrose com reversibilidade parcial no seguimento evolutivo dos pacientes por seis
meses.
Ruiz-Bailén, Serrano-Córcoles e Ramos-Cuadra (2001) relatam caso de
intoxicação fatal por paraquate em um homem de 20 anos que evoluiu com lesão
traqueal após quadro inicial de insuficiência respiratória e pneumotórax espontâneo. O
paciente apresentou quadro inicial de odinofagia, prurido faringeal, mal estar geral e
febre que complicou com enfisema pulmonar e pneumotórax, hipotensão, taquicardia
taquipnéia e baixo nível de consciência. O paciente desenvolveu falência de múltiplos
órgãos,

com

comprometimento

renal,

hepático,

neurológico,

respiratório,

hemodinâmico e hematológico que culminaram com choque e morte do paciente.
Kolilekas et al. (2006) apresentam caso de intoxicação severa não fatal por
paraquate em agricultora de 50 anos que evoluiu com insuficiência renal, com elevação
considerável de uréia e creatinina; e comprometimento do sistema respiratório, com
fibrose pulmonar caracterizada por imagens radiológicas de fibrose em múltiplas áreas e
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tração broncoectásica. O caso evoluiu com quadro persistente e irreversível de fibrose
pulmonar cística e tubular.
Erickson et al. (1997) relatam caso de intoxicação por paraquate em um coreano
de 71 anos de idade admitido em hospital nos Estados Unidos, que evoluiu para
comprometimento respiratório grave, falência renal e morte no oitavo dia após a
exposição oral. Na admissão o paciente apresentou disfagia, dor de garganta e houve
relato de náusea, vômito e diarréia. Também se observou midríase, bradipnéia, elevação
de temperatura corporal e congestão respiratória com estertores respiratórios. Na sua
evolução apresentou fibrose pulmonar progressiva, cuja imagem radiológica revelou
infiltrado intersticial bilateral e alveolar e congestão pulmonar. Seguiu-se a falência
renal e morte. O nível sérico de paraquate avaliado foi de 0,7µg/mL.
Huang, Yang e Ueng (2005) relatam caso de exposição ao paraquate que evoluiu
para quadro de intoxicação subaguda caracterizado por falência renal, hepatite e fibrose
pulmonar em um agricultor de 33 anos, admitido com quadro de dispnéia, perda de
apetite e mal estar geral, cujos exames revelaram infiltrado reticular bilateral, fibrose
pulmonar, alterações de enzimas hepáticas e elevação de uréia e creatinina.
Beligaswatte et al. (2008) relatam uma série de casos de intoxicação aguda por
paraquate, caracterizados por pneumonite aguda que afetou cerca de 50 pessoas
expostas ao agrotóxico adicionado à bebida alcoólica produzida ilícitamente. Dentre os
casos, cinco evoluíram com comprometimento respiratório grave, progressiva dispnéia e
foram a óbito entre o 9° e o 30° dia após a exposição. Estes apresentaram, além da
dispnéia, febre, cefaléia, tosse, dor abdominal e hepatomegalia. A necrópsia revelou
extensa necrose hepática e renal e proeminente fibrose pulmonar.
Mullick et al. (1981 apud PEIRÓ et al., 2007) registraram a ocorrência de duas
fases na evolução da hepatotoxicidade por paraquate em humanos. A primeira devido ao
acúmulo do composto e caracterizada por dano hepacelular. A segunda caracterizada
por comprometimento colangiocelular e colestático relacionado à excreção de alguns
metabólitos do paraquate na bile ou por absorção por via da circulação enterohepática e
subseqüente eliminação na bile.
Peiró et al. (2007) relatam caso de severa toxicidade hepática após exposição
dérmica a paraquate em um agricultor de 69 anos de idade admitido com dor abdominal
em hipocôndrio direito e epigástrio associada à colúria por cerca de duas semanas e que
ao exame apresentava icterícia, conjuntivite e hepatomegalia. Exames laboratoriais
foram compatíveis com dano hepático, apresentando-se negativo para hepatites virais. A
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biópsia hepática revelou colestase hepática, necrose epitelial dos ductos biliares
associada à infiltração de neutrófilos e elevada atividade de lipídios peróxidos. Em
segunda biópsia detectou-se degeneração de ductos biliares, degeneração balonar de
células hepáticas e marcada colestase. Não houve associação com lesão renal ou
pulmonar.
Nugent, Mccormickb e Orr (2004) apresentam caso de hepatite aguda secundária
à exposição ao paraquate em paciente de 64 anos que sofrera queimadura na pele
durante queima de arbustos. O indivíduo havia aplicado o herbicida na área antes da
queimagem e ao se queimar caiu no solo contaminado, onde permaneceu por cerca de 2
horas até ser socorrido. A exposição, nesse caso, se deu por inalação e pela perda da
integridade tecidual da pele, havendo grande absorção do paraquate que evoluiu para
hepatite. O quadro evoluiu para insuficiência hepática transitória, com alterações
enzimáticas, icterícia, e comprometimento renal, com elevação de uréia e creatinina.
Com base em observações empíricas dos efeitos do paraquate sobre o pâncreas
em pacientes intoxicados por esse agrotóxicos em um centro médico, Gil et al. (2009)
analisaram os efeitos clínicos e danos pancreáticos em 34 sobreviventes de intoxicação
aguda por paraquate. Foi observada a elevação das enzimas pancreáticas, amilase e
lipase em 20,6% dos casos, com pico máximo evidenciado no sétimo dia e diretamente
relacionada aos níveis séricos de paraquate. Para os autores, o comprometimento
pancreático reflete a toxicidade sistêmica do paraquate e o envolvimento de múltiplos
órgãos.
McKeag et al. (2002) relatam caso de um agricultor de 69 anos que apresentou
massiva exposição ao paraquate, tendo desenvolvido grave lesão nas primeiras 48 horas
após a exposição, caracterizada por grande perda epitelial em um dos olhos seguida de
conjuntivite pseudomembranosa.
Gear et al. (2001) apresentam caso de intoxicação fatal por exposição dérmica a
paraquate durante aplicação desse herbicida que levou a extensa área de queimadura
química, comprometendo 37% da superfície corporal. Esses autores destacam que o
primeiro caso de intoxicação fatal por exposição dérmica data de 1974 e que desde
então foram documentados 11 outros casos, cuja toxicidade dérmica esteve relacionada
a contato com o produto não diluído, perda da integridade da pele ou contato
prolongado com o produto diluído.
Adam (1980) relatou um caso de intoxicação em decorrência da inalação do
paraquate em um homem de 44 anos. Durante o ano de 1974 o paciente manifestou em
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sete ocasiões diferentes um quadro sintomatológico composto por mal estar, tosse, febre
e esputo. A intoxicação ocorreu sempre 36-48 horas após o homem utilizar em sua
atividade laboral água armazenada em um contêiner plástico que anteriormente continha
paraquate. É possível que água utilizada pelo trabalhador também estivesse
contaminada pelo paraquate e tenha contribuído para os episódios de intoxicação. Após
a substituição do contêiner plástico contaminado o homem não apresentou mais
sintomas.
Afzali e Gholyaf (2008) realizaram estudo durante um período de dois anos com
45 pacientes vítimas de envenenamento por paraquate após tentativa de suicídio. Os
pacientes foram admitidos em um hospital no Irã. Dez (10) pacientes foram vítimas de
envenenamento fulminante e todos foram a óbito nos primeiros 3-4 dias após a
exposição ao paraquate em decorrência do comprometimento de diversos órgãos e
sistemas (necrose tubular, miocardite, necrose hepática e hemorragia pulmonar). As
manifestações clínicas variaram de moderada a severa em 20 pacientes que
apresentaram sintomas como queimaduras orofaríngeas, pseudomembranas faríngeas,
vômito, diarréia severa e falências hepática e renal agudas. Outros 15 apresentaram
episódios leves de intoxicação, com manifestações clínicas como diarréia passageira,
vômito e hiperemia bucal. A necrópsia revelou lesões periorais, queimaduras orais e
faríngeas, erosões dispersas no esôfago e no estômago, sangramentos dispersos, palidez
hepática e renal e alterações adiposas. Alterações pulmonares patológicas incluíram
edema, exsudados e hemorragias alveolares, rigidez pulmonar e alterações fibróticas. O
estudo mostrou que a mortalidade após envenenamento por paraquate é elevada e a
principal causa de morte foi a síndrome respiratória.
O paraquate tem sido relacionado como potencial agente etiológico para o
desenvolvimento da doença de Parkinson, que se caracteriza pela degeneração neuronal
associada a perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra do mesencéfalo e
estudos desenvolvidos nos últimos anos têm focado a atenção sobre o mecanismo de
neurotoxicidade desse agrotóxico, como forma de procurar elucidar a fisiopatologia
dessa doença, uma vez que a exposição ao paraquate ocasiona estresse oxidativo e
morte de células dopaminérgicas (CHEN et al., 2008; CHINTA et al., 2008). Conforme
Chinta et al. (2008) estudos epidemiológicos têm sugerido o aumento do risco de
desenvolvimento de doença de Parkinson seguido à exposição crônica ao paraquate.
Segundo Dinis-Oliveira et al. (2006) estudos recentes sobre a toxicidade do paraquate
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têm demonstrado que esse herbicida pode ser considerado um fator de exposição
ambiental importante no desenvolvimento dessa desordem neurodegenerativa.
Chen et al. (2008) analisaram os efeitos protetores de uma metaloporfirina sobre
o estresse oxidativo induzida pelo paraquate e a ocorrência de apoptose em uma
linhagem de células neuronais dopaminérgicas. Os resultados trazem evidências de que
o estresse oxidativo e a apoptose estão realmente implicados na neurotoxidade induzida
pelo paraquate e podem levar à doença de Parkinson, conforme também apontam DinisOliveira et al. (2006).
Chinta et al. (2008), estudando o papel do paraquate na tensão celular e morte de
células dopaminérgicas, demonstraram que esse agrotóxico induz o estresse celular, a
disfunção celular e a morte de células dopaminérgicas. Além disso, também leva a
clivagem da proteína chaperone e a morte de células caspase-dependentes, levando a
clivagem p23 e inibição da atividade proteasômica.
A toxicidade aguda do ingrediente ativo (IA) Paraquate foi avaliada com base
nos dados disponíveis em relatórios de agências ou institutos internacionais, tais como a
US/EPA (Environmental Protection Agency) e o IPCS (International Programme on
Chemical Safety), bem como nos estudos encaminhados à ANVISA com o intuito de
suportar o registro dos produtos técnicos e formulados à base desse IA. Os estudos
foram conduzidos em animais experimentais (ratos, coelhos, camundongos, entre
outros) através da exposição pelas vias oral, inalatória, dérmica, ocular, intravenosa,
intraperitoneal e subcutânea. Os dados de doses letais (oral e dérmica) e concentração
letal estão sumarizados na tabela a seguir:
Estudos de toxicidade aguda do ingrediente ativo paraquate

Espécie

Linhagem

Via

Pureza

DL50 (mg/kg)

(%)

ou

Referência

CL50
Rato

SpragueDawley

Oral

45,9

≤ 200

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

Rato

Wistar

Oral

33

♂ - 344

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

♀ - 283
Rato

Wistar
Hannover

Oral

50

♀ - 200

18
Dossiê de registro
submetido à ANVISA

Rato

SpragueDawley CD

Oral

33,4

♀ - 175 (42,89 - 1040)

Rato

-

Oral

-

♂ - 344

Dossiê de registro
submetido à ANVISA
EPA (1997)

♀ - 283
Rato

-

Oral

-

♂ - 161
♀ - 187

Rato

-

Oral

-

♂ - 110
♀ - 100

Shirasu & Takahashi,
1977
Apud
IPCS
(1986)
Kimbrough & Gaines,
1970
Apud
IPCS
(1986)

Rato

-

Oral

-

126

Murray & Gibson,
1972
Apud
IPCS
(1986)

Rato

-

Oral

-

200

Howe & Wright, 1965
Apud IPCS (1986)

Camundongo

-

Oral

-

♂ - 260

Shirasu & Takahashi,
1977
Apud
IPCS
(1986)

♀ - 210
Porquinho da
Índia

-

Oral

-

♂ - 30

Clark et al., 1966
Apud IPCS (1986)

Porquinho da
Índia

-

Oral

-

40-80

Howe & Wright, 1965
Apud IPCS (1986)

Porquinho da
Índia

-

Oral

-

22

Murray & Gibson,
1972
Apud
IPCS
(1986)

Porquinho da
Índia

-

Oral

-

42

Makovskii, 1972 Apud
IPCS (1986)

Gato

-

Oral

-

♀ - 35

Clark et al., 1966
Apud IPCS (1986)

Gato

-

Oral

-

40-50

Howe & Wright, 1965
Apud IPCS (1986)

Galinha

-

Oral

-

300-380

Howe & Wright, 1965
Apud IPCS (1986)

Galinha

-

Oral

-

262

Clark et al., 1966
Apud IPCS (1986)

Peru

-

Oral

-

250-280

Smalley, 1973 Apud
IPCS (1986)

Macaco

-

Oral

-

50

Murray & Gibson,
1972
Apud
IPCS
(1986)

Ovelha

-

Oral

-

50-75

Howe & Wright, 1965
Apud IPCS (1986)
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Vaca

-

Oral

-

50-75

Howe & Wright, 1965
Apud IPCS (1986)

Rato

-

Dérmica

-

>2000

EPA (1997)

Rato

SpragueDawley

Dérmica

45,9

>2000

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

Rato

Alpk:APfSD
(rato albino
derivado de
Wistar)

Dérmica

33

>2000

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

Rato

SpragueDawley CD

Dérmica

33,4

>2000

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

Rato

Wistar
Hannover

Dérmica

50

>4000

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

Rato

-

Dérmica

-

♂ - 90

Kimbrough & Gaines,
1970
Apud
IPCS
(1986)

♀ - 80
Rato

-

Dérmica

-

350

Makovskii, 1972 Apud
IPCS (1986)

Camundongo

-

Dérmica

-

62

Bainova, 1971 Apud
IPCS (1986)

Porquinho da
Índia

-

Dérmica

-

319

Makovskii, 1972 Apud
IPCS (1986)

Peru

-

Dérmica

-

375

Smalley, 1973 Apud
IPCS (1986)

Rato

Wistar

Inalatória

45

♂ - 0,098±0,22 mg/cm3

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

♀ - 0,106±0,023 mg/cm3

4h
Rato

Rato

Alpk:AP (rato
albino
derivado de
Wistar)

Inalatória

Wistar

Inalatória

21,5

0,60 – 1,4 mg/m3

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

33,4*

♀ - 1,79 μg/L

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

50

♂ e ♀ - 0,14mg/L

Dossiê de registro
submetido à ANVISA

-

1 μg/L (♂ e ♀)

-

10 mg/L (♂ e ♀)

4h

4h
Rato

Wistar
Hannover

Inalatória
4h

Rato

-

Inalatória

EPA (1997)

6h
Rato

-

Inalatória

Bainova & Vulcheva,
1972
Apud
IPCS
(1986)

20

Rato

-

Inalatória

-

1 mg/L

Gage, 1968
IPCS (1986)

Rato

-

Inalatória

-

6 mg/L

Makovskii, 1972 Apud
IPCS (1986)

Porquinho da
Índia

-

Inalatória

-

4 mg/L

Makovskii, 1972 Apud
IPCS (1986)

Camundongo

-

Intraperitoneal

-

29 – 30 (♂ e ♀)

Shirasu & Takahashi,
1977 e Bus et al.,
1975
Apud
IPCS
(1986)

Rato

-

Intraperitoneal

-

♂ - 18

Shirasu & Takahashi,
1977
Apud
IPCS
(1986)

♀ - 19

Apud

Porquinho da
Índia

-

Intraperitoneal

-

♀-3

Clark et. Al., 1966
Apud IPCS (1986)

Rato

-

Intraperitoneal

-

♀ - 19

Clark et. al., 1966
Apud IPCS (1986)

Peru

-

Intraperitoneal

-

100

Smalley, 1973 Apud
IPCS (1986)

Camundongo

-

Intravenosa

-

50

Ecker et al., 1975
Apud IPCS (1986)

Peru

-

Intravenosa

-

20

Smalley, 1973 Apud
IPCS (1986)

Camundongo

-

Subcutânea

-

♂ - 30

Shirasu & Takahashi,
1977
Apud
IPCS
(1986)

♀ - 27
Rato

-

Subcutânea

-

♂ - 19
♀ - 23

Shirasu & Takahashi,
1977
Apud
IPCS
(1986)

Rato

-

Subcutânea

-

22

Makavskii, 1972 Apud
IPCS (1986)

Porquinho da
Índia

-

Subcutânea

-

5

Makavskii, 1972 Apud
IPCS (1986)

*33,4% paraquate cátion e 46,1% dicloreto de paraquate
Fonte: Dossiê de registro submetido à ANVISA; IPCS, 1986; EPA, 1997.

Os estudos agudos mostraram que o ingrediente ativo Paraquate provocou
moderada toxicidade pela via oral (DL50 variando de 22 a 380 mg/kg de peso corpóreo).
As principais alterações observadas foram: piloereção, dificuldades respiratórias,
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secreção vermelha no nariz e nos olhos, decréscimo da atividade, desidratação,
hipotermia, respiração irregular, manchas nas pálpebras, cromodacriorréia, hemorragia
pulmonar, escurecimento do fígado, rins e pulmões, entre outras. Os estudos conduzidos
para determinar a DL50 dérmica mostraram que os animais tratados exibiram secreção
vermelha no nariz e nos olhos, assim como ligeira a moderada irritação na pele (edema
e/ou eritema).
Animais expostos através da via inalatória apresentaram hipoatividade,
piloereção, tremores, dispneia, epistaxe bilateral, hemorragia nasal, emanciação,
irritação no trato respiratório, aumento no peso dos pulmões, alterações pulmonares
(congestão, hemorragia, petéquias, enfisema, etc), redução no ganho de peso corpóreo e
no consumo de alimentos, hemorragias (hepática, renais e intestinais), rins pálidos e
inchados.
Com relação à irritação ocular, o IA em questão causou quemose, vermelhidão
na conjuntiva dos coelhos tratados e opacidade. Foi observado também eritema nas
pálpebras superiores e inferiores e alterações nas pálpebras, além de hiperemia, edema,
secreção, apatia e redução da ingestão de alimentos.
O Paraquate foi considerado levemente irritante para a pele de coelhos. Os testes
realizados para avaliar o potencial de induzir sensibilização dérmica apresentaram
resultados negativos de acordo com o protocolo utilizado (Magnusson & Kligman, 1970).
Com base nos estudos de toxicidade aguda, o Paraquate está classificado como
Classe I – Extremamente Tóxico.
Toxicidade subcrônica

Estudo 1
Ano: 1980
Espécie: Rato [Fischer - CDF (F344) CRJ]
Número de animais: 20/sexo/grupo
Doses: 10, 30, 100 e 300 ppm
Via: Oral (dieta)
Tempo de exposição: 13 semanas
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Concentração do ingrediente ativo (pureza): 93,3%
Referência: Dossiê de registro submetido à ANVISA.

O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do ingrediente ativo paraquate em
ratos que foram expostos a substância em questão durante 13 semanas através da dieta.
Os animais tratados com a maior dose exibiram notável diminuição no ganho de
peso corpóreo, acompanhado de diminuição no consumo de água e de alimentos. Além
disso, houve redução no peso de órgãos, tais como cérebro, pituitária, tireoide, coração,
timo, fígado, rins e baço.
A avaliação histopatológica revelou hipertrofia epitelial alveolar em 30% dos
machos expostos a maior dose e pigmentação marrom no baço das fêmeas tratadas com
a substância teste, essa alteração também foi observada no grupo de fêmeas que não
foram expostas ao paraquate.
O NOAEL estabelecido foi 100 ppm (equivalente a 6,57 e 7,10 mg/kg/dia para
machos e fêmeas, respectivamente).

Estudo 2
Ano: 1983
Espécie: Cão (Beagle)
Número de animais: 6/sexo/grupo
Doses: 15, 30 e 50 ppm
Via: Oral (dieta)
Tempo de exposição: 1 ano
Concentração do ingrediente ativo (pureza): 32,2%
Referência: Dossiê de registro submetido à ANVISA.
O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do ingrediente ativo paraquate em
cães que foram expostos a substância em questão através da dieta durante 1 ano.
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Os machos tratados apresentaram ligeira redução no peso corpóreo em
comparação ao grupo controle. Os animais expostos a maior dose da substância teste
apresentaram aumento do baço.
Houve aumento dose-relacionada na incidência de lesões pulmonares
(pneumonite crônica) nos animais tratados com 30 e 50 ppm de paraquate. Essas lesões
compreendem principalmente fibrose, infiltrado de células monocleares, entre outras.
O NOEL estabelecido foi 15 ppm, equivalente a 0,45 e 0,48 mg/kg/dia para
machos e fêmeas, respectivamente.

4.2.1 Diagnóstico e tratamento
O diagnóstico dos casos de intoxicação aguda por paraquate se dá por métodos
colorimétricos, cromatográficos, eletroforéticos e imunológicos, utilizando amostras de
sangue total, soro, plasma e urina (SCHMITT et al, 2006). Após o diagnóstico é
possível determinar a conduta terapêutica, principalmente porque a sobrevida do
indivíduo depende da concentração de paraquate no organismo e do tempo decorrido
após a exposição (PROUDFOOT, et al., 1979).
Apesar do diagnóstico ser de extrema importância, o índice de mortalidade pode
ser superior a 70% (NAITO; YAMASHITA, 1987 apud SCHMITT et al, 2006), sendo
agravado pelo fato do paraquate ser responsável por um alto índice de intoxicações e
fatalidades, sejam elas acidentais ou intencionais. Isso se deve à elevada toxicidade do
paraquate aliada ao fato de não existirem medidas eficazes de tratamento para a
intoxicação desse herbicida.
O tratamento da intoxicação por paraquate baseia-se na prevenção da absorção,
rápida, excreção e modificação dos efeitos manifestados (SERRA; DOMINGOS;
PRATA, 2003). A prevenção da absorção dá-se através do uso de adsorventes, mas deve
ocorrer logo nas primeiras horas após a ingestão (MOLCK; FRIIS, 1997; DAVIES,
1987). A excreção do paraquate não absorvido pode ser estimulada através de métodos
de hemodiálise, hemoperfusão, plasmaférese ou diurese forçada (LHEUREUX et al.,
1995). A reversão dos efeitos nos tecidos pode utilizar o tratamento com antioxidantes,
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corticoterapia e imunoterapia (REDETZKI; WOOD; GRAFTON, 1980; LIN; WEI,
LIU, 1996). A efetividade das medidas terapêuticas já foi questionada em diversos
estudos, corroborados pelos elevados casos de mortalidade após a intoxicação pelo
paraquate (CASTRO et al., 2005; REDETZKI; WOOD; GRAFTON, 1980; HONORE
et al., 1994; PONCE et al., 1986; FAIRSHTER; WILSON, 1975).
4.3 Toxicidade crônica

4.3.1 Estudos de carcinogenicidade

4.3.1.1 Carcinogenicidade

Em documentos da EPA de 1997 e 2006, a agência classificou o paraquate como
“Grupo E – sem evidência de carcinogenicidade para humanos, pois houve uma revisão
das lâminas por outros patologistas.
O paraquate é um potente indutor de espécies reativas de oxigênio (ROS). Os
radicais livres de oxigênio surgem como produtos de várias reações de oxidação que
participam ativamente de processos de várias patologias e envelhecimento. Os ROS
podem surgir no interior das células como intermediários de processos bioquímicos
fisiológicos e causar danos em lipídios, proteínas e ácidos nucléicos (KUCIEL;
MAZURKIEWICZ, 2004), o que pode ter papel importante no desenvolvimento de
tumores. Lee et al. (2003), por exemplo, sugere que o paraquate induz a insolubilidade
da superóxido dismutase e a metalotionina e que esse processo pode estar associado ao
surgimento de câncer gástrico.
Vários autores também associam os superperóxidos induzidos pelo paraquate
com causadores de apoptose celular (GONZÁLEZ-POLO et al., 2009; HERNÁNDEZSAAVEDRA; MCCORD, 2008), o que pode induzir o processo carcinogênico.
O paraquate associado à exposição à bipirimidinas induz lesões pré-malignas e
malignas na pele de trabalhadores rurais (JEE et al., 1995). Brand et al. (2003)
descrevem que raios ultravioleta penetram em maior quantidade na pele de
camundongos expostos a herbicidas, entre estes o paraquate.
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Estudo 1
Ano: 1982
Espécie: Camundongo (JCL:ICR)
Número de animais: 80/ grupo/ sexo
Doses: 2, 10, 30 e 100 ppm.
Equivalente a:
♂ - 0,26; 1,31; 3,92 e 13,09 mg/kg/dia, respectivamente, e
♀ - 0,26; 1,32; 3,82 e 13,03 mg/kg/dia, respectivamente.
Via: Oral (dieta)
Tempo de exposição: 104 semanas
Concentração do ingrediente ativo (pureza): 98%
Referência: Dossiê de registro submetido à ANVISA.
O objetivo do estudo foi avaliar o potencial carcinogênico do ingrediente ativo
paraquate. Os animais experimentais foram expostos ao ingrediente ativo durante 104
semanas através da dieta.
Após a segunda metade do estudo foram observadas várias mortes, tanto nos
grupos tratados quanto no controle. A necropsia macroscópica dos animais mortos
revelaram alterações no pulmão (nódulos, tumores, hiperemia), no fígado (inchaço,
turbidez e descoloração), rins (palidez), além de hipertrofia no baço e inchaço nos
linfonodos.
Os principais achados nos animais tratados com a maior dose foram: decréscimo
na quantidade de eritrócitos, leucócitos, hemoglobina, hematocrito e proteínas totais
tanto nos machos quanto nas fêmeas que receberam 100 ppm da substância teste.
Também

foi

observada

diminuição

na

atividade

das

enzimas

Alanina

Aminotransferase (GPT) e fosfatase alcalina nas fêmeas tratadas com a maior dose da
substância teste. Nos machos, houve decréscimo no peso absoluto e/ou relativo das
adrenais, tireoide, fígado e bexiga urinária. As fêmeas expostas a 100 ppm exibiram
diminuição no peso absoluto do cérebro e os machos apresentaram aumento no peso
absoluto e/ou relativo dos rins, pulmões e coração.
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Baseado nos achados descritos, o NOEL sistêmico foi 30 ppm de dicloreto de
paraquate

(equivalente a 3,92 e 3,82 mg/kg/dia, para machos e fêmeas,

respectivamente).

Estudo 2
Ano: 1983
Espécie: Rato (Fischer)
Número de animais: 70 / grupo/ sexo
Doses: 25, 75 e 150 ppm.
Equivalente a:
♂ - 25 ppm = 2,9 – 0,8 mg/kg/dia
♀ - 25 ppm = 2,8 – 0,9 mg/kg/dia
♂ - 75 ppm = 8,5 – 2,4 mg/kg/dia
♀ - 25 ppm = 8,4 – 3,0 mg/kg/dia
♂ - 150 ppm = 16,8 – 4,8 mg/kg/dia ♀ - 25 ppm = 16,2 – 5,6 mg/kg/dia
Observação: Em virtude do declínio no consumo de alimentos durante o período de tratamento, as
doses em mg/kg/dia foram calculadas em intervalos de forma a refletir tal alteração.

Via: Oral (dieta)
Tempo de exposição: ♂ - pelo menos 113 semanas e ♀ - pelo menos 122 semanas
Concentração do ingrediente ativo (pureza): 32,69%
Referência: Dossiê de registro submetido à ANVISA.
O objetivo do estudo foi avaliar o potencial carcinogênico e a toxicidade crônica
do ingrediente ativo paraquate. Os animais experimentais foram expostos ao
ingrediente ativo através da dieta por mais de 113 semanas.
Durante o primeiro ano de tratamento, os machos tratados com a maior dose
exibiram diminuição no consumo de alimento. As fêmeas também apresentaram tal
alteração, mas apenas durante as primeiras seis semanas de tratamento. Houve
diminuição estatisticamente significante (p<0.001) do peso corpóreo dos machos
durante o período compreendido entre a 26ª e a 52ª semana de tratamento. Também
houve redução do peso corpóreo, com significância estatística, durante as primeiras
vinte e seis semanas de tratamento no grupo de machos que receberam 75 ppm de
paraquate em comparação ao grupo controle.
Após o primeiro ano de tratamento, as avaliações oftalmológicas mostraram
aumento, dose-relacionada, na progressão e severidade de catarata lenticular nos
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grupos que receberam as duas maiores doses da substância teste. Além disso, foi
observada opacidade em um ou em ambos os olhos dos animais expostos a 150 ppm
de paraquate por meio da dieta e nas fêmeas tratadas com 75 ppm em comparação ao
grupo controle.
A análise da urina dos animais expostos revelou a presença do ingrediente ativo
paraquate, dose-relacionada. A substância teste foi detectada no plasma e rins de todos
os grupos tratados que foram sacrificados após a 52ª semana de tratamento. Foi
observado a presença de paraquate na pele dos machos e das fêmeas testados com 150
ppm e nos machos que receberam 75 ppm de paraquate. Além disso, o paraquate foi
encontrado no pulmão dos animais expostos a 75 e 150 ppm e no fígado das fêmeas
que receberam a maior dose da substância teste.
Ao término do estudo os animais que receberam a maior dose apresentaram
diminuição do peso do fígado e os machos tratados com a dose em questão exibiram
redução do peso testicular.
Exames macroscópicos durante a necropsia dos animais que morrerm durante o
tratamento revelaram aumento, com dose-relacionada, na incidência de opacidade
ocular. Incidência de alterações subpleurais foi observada nos animais que morreram
ao término do estudo. Em ambos os casos tais ocorrências foram mais predominantes
nas fêmeas tratadas com 75 ppm e nos machos e fêmeas que receberam a maior dose
da substância teste.
A avaliação microscópica dos tecidos dos animais tratados com as duas maiores
doses revelou a presença de lesões proliferativas no epitélio alveolar.
Foi observada incidência de hidrocefalia nos grupos controle e tratado, com
exceção dos machos não tratados que sobreviveram até o término do estudo.

4.3.1.2 Genotoxicidade
Os estudos sobre os efeitos genotóxicos do paraquate decorrentes de mutações
gênicas, cromossômicas e de lesões na estrutura bioquímica do DNA são contraditórios,
havendo entre os ensaios biológicos in vitro e in vivo, em vários sistemas, tanto
resultados positivos quanto negativos. Esses resultados podem ser observados na tabela
1 adaptada do International Programme on Chemical Safety (2003) sugerindo que o
paraquate tem potencial mutagênico em testes in vitro.
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Na literatura científica o estudo de D`Souza et al. (2006) descreve in vivo a
genotoxicidade do paraquate em células germinativas de ratos machos. A indução de
micronúcleos foi obsevada nas células da medula óssea de ratos tratados com paraquate
na dose de 6 a 30 mg/kg em única aplicação via dérmica (D`SOUZA; ZAIN; RAJU,
2005). Esses resultados, associados aos relacionados na tabela 1, apontam que além de
potencialmente genotóxico in vitro o paraquate também induz efeitos genotóxicos in
vivo.
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Tabela 1: Testes conduzidos in vitro e in vivo para avaliar o potencia genotóxico do ingrediente ativo paraquate

In vitro
Teste

Animal/micro-organismo/células

Concentração/Dose

Mutação reversa

Salmonella. typhimurium
Cepas: TA1535, TA1537, TA1538, TA98, TA100

1 - 1000µg/placa

Pureza
(%)
>99,9

Mutação reversa

S. typhimurium,
Cepas: TA1535, TA1538, TA98, TA100

0.5-500 µg/placa

100

Mutação reversa

Escherichia coli,
Cepa:WP2 hcr

0.5-500 µg/placa

100

Resultados

Referências
McGregor,
1977
Apud

0,16-5000 µg/placa

> 99

S. typhimurium
Cepas: TA1535, TA1537, TA1538, TA98, TA100

1-50 µg/placa

ND

Negativo (com
e sem ativação
metabólica)
Negativo (com
e sem ativação
metabólica)
Negativo (com
e sem ativação
metabólica)
Negativo (com
e sem ativação
metabólica)
Negativo

Mutação reversa

S. typhimurium
Cepas: TA1535, TA1537, TA1538, TA98, TA100

Não especificada

ND

Negativo

Mutação reversa

S. typhimurium
Cepas: TA98 e TA100

0 – 1 nmol/L

ND

Negativo

Mutação reversa

S. typhimurium,
Cepas: TA1535, TA1538, TA98, TA100

Mutação reversa

IPCS (2003)

Shirasu et al.,
1978
Apud
IPCS (2003)

Shirasu et al.,
1978
Apud
IPCS (2003)

Anderson,
1977
Apud
IPCS (2003)

Benigni et. al.,
1979
Apud
IPCS (2003)

Eisenbeis et
al. , 1981 Apud
IPCS (2003)

Moody
&
Hassan 1982,
Apud
(2003)

Mutação reversa

Mutação reversa

S. typhimurium
Cepas: TA98 e TA100
Escherichia coli,
Cepa:WP2 hcr
S. typhimurium
Cepas: TA1535, TA1537, TA1538, TA98 e TA100
Escherichia coli,
Cepa:WP2 hcr

Não especificada

5000 µg/placa

ND

ND

Negativo, mas
não considerou
os
resultados
completos
Negativo

IPCS

Shirasu et al.,
1982
Apud
IPCS (2003)

Moriya et al.,
1983
Apud
IPCS (2003)
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Mutação reversa

S. typhimurium
Cepas: TA1535, TA1537, TA1538, TA97, TA98 e TA100

0 – 20 µg/placa

ND

Negativo

Mutação reversa

S. typhimurium
Cepas: TA1535, TA1537, TA1538, TA97, TA98 e TA100

0 – 50 µg/placa

ND

Negativo

Mutação reversa

S. typhimurium
Cepa: TA102

10 ng/placa

ND

Negativo

Mutação reversa

S. typhimurium
Cepas: TA1535, TA1537, TA1538, TA98 e TA100
Escherichia coli,
Cepa:WP2 hcr
E. coli
Cepa IC203 (oxyR deficiente) e WP2 (uvrA/Pkm)

0,5 – 500 µg/placa

ND

Negativo

Lin et al.,
1988
Apud
IPCS (2003)

Lin et al.,
1989
Apud
IPCS (2003)

Levin et al.,
1984
Apud
IPCS (2003)

Mutação reversa

Shirasu et al.,
1978
Apud
IPCS (2003)

1 µg/placa

ND

Negativo

Martinez
et
al., 2000 Apud
IPCS (2003)

Mutação reversa

S. typhimurium
Cepas: TA100 e TA98

0,.06 µmol/placa

ND

Negativo

Mutação reversa

S. typhimurium
Cepas: TA102 e TA2638
E. coli
Cepas: WP2/Pkm101 e WP2 uvrA/Pkm 101
S. typhimurium
Cepa: TA100

0 – 10 µg/placa

ND

Positivo

Nishimura et
al., 1982 Apud
IPCS (2003)

Mutação reversa

Yamaguchi
1981
Apud
IPCS (2003)

20 µg/placa

ND

Negativo

Watanabe et
al., 1998 Apud

31,3 – 1000 µg/placa

45,66

Negativo (com
e sem ativação
metabólica)

Clay
&
Thomas, 1985
Speit et al.,
1998
Apud

IPCS (2003)

Mutação forward

Linfoma de camundongo (L5178Y células Tk+/-)

Mutação forward
(lócus Hprt)

Hamster chinês (células V79)

Mutação forward

S. typhimurium
Cepas: His G46, TA92 e TA1535

1 – 5 mmol/L

ND

Negativo

0,1 – 1 µg/placa

ND

Positivo

0,1 – 2,5 µg/placa

ND

Positivo

Apud
(2003)

IPCS

IPCS (2003)
(mutação para resistência
a azaguanina)

Mutação forward

Benigni et al.,
1979
Apud
IPCS (2003)

S. typhimurium

Bignami

&
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(mutação para resistência
a azaguanina)

Cepas: His G46, TA92 e TA1535, TA 1538 e TA100

Crebelli, 1979
Apud
(2003)

Teste Umu

S. typhimurium
Cepa: TA1535/Psk1002

1000 – 3333 µg/mL

ND

Positivo

Teste Umu

S. typhimurium
Cepa: TA1535/Psk1002

1000 µg/mL

ND

Positivo

Teste Umu

S. typhimurium
Cepa: TA1535/Psk1002

0,1 ml/tubo

ND

Negativo

Teste Umu

E. coli
Cepas:K12 AB1157, AB2463 H/r30, H/s30, NG30, R15, B/r e B s-1

4 mg/ml

ND

Positivo

0,02 – 67,11 µmmol/L

ND

Positivo (com e
sem ativação
metabólica)

IPCS

Oda et al.,
1985
Apud
IPCS (2003)

Nakamura et
al., 1987 Apud
IPCS (2003)

Degirmenci et
al, 2000 Apud
IPCS (2003)

Degirmenci et
al, 2000 Apud
IPCS (2003)

Teste de indução
de dano ao DNA

E. coli
Cepa: WP2s(lambda)

Teste de indução
de dano ao DNA

E. coli
Cepa: PQ300

Não especificada

99

Negativo

Teste de indução
de dano ao DNA

E. coli
Cepa: PQ37, PM21 e GC4798

Não especificada

ND

Negativo

Reparo de DNA

S. typhimurium
Cepa: TA1538 e TA1978

100 µg/placa

ND

Positivo

Mutação gênica

Aspergillus nidulans (ensaio de placa)

0 – 1000 µg/placa

ND

Positivo

Mutação gênica

A. nidulans (ensaio líquido)

20 mg/mL

ND

Negativo

Recessivo Letal

A. nidulans (ensaio líquido em conídio quiescente)

20 mg/mL

ND

Positivo

DeMarini &
Lawrence
(1992) Apud
IPCS (2003)

Eder et al.,
1989
Apud
IPCS (2003)

Müller & Jans
1992
Apud
IPCS (2003)

Benigni et al.,
1979
Apud
IPCS (2003)

Benigni et al.,
1979
Apud
IPCS (2003)

Benigni et al.,
1979
Apud
IPCS (2003)

Benigni et al.,
1979
Apud
IPCS (2003)
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Recombinação
intracromossomal

Saccharomyces cerevisiae

0 – 35 mg/mL

ND

Negativo

S. cerevisiae

1 – 20 mmol/L

ND

Negativo

Brennan et al.,
1994
Apud
IPCS (2003)

Dano ao DNA

Conversão gênica

S. cerevisiae

Conversão gênica

S. cerevisiae

Mutação reversa
e forward
Mutação reversa
e forward

100 – 900 mg/kg

ND

Positivo

1000 mg/kg

ND

Negativo

Nostoc muscorum

50 e 75 mg/kg

ND

Positivo

Nostoc muscorum

25 e 75 mg/kg

ND

Positivo

Não especificada

ND

Negativo

Paesi-Toresan
et al., 1998
Apud
(2003)

IPCS

Parry

1973,

Apud
(2003)

IPCS

Siebert
&
Lemperle
1974
Apud
IPCS (2003)

Vaishampayan
1984a
Apud
IPCS (2003)

Vaishampayan
1984b
Apud
IPCS (2003)

Citogenético

Vicia fava (feijão fava)

Gopalan
&
Njagi 1979,
Apud
(2003)

2 – 8 mmol/L

99

Negativo

D. melanogaster

Não especificada

ND

Negativo

Ensaio SMART

D. melanogaster

0 – 10 mmol/L

ND

Negativo

Ensaio SMART

D. melanogaster

0 – 10 mmol/L

ND

Positivo

Mutação
somática (teste
ponto de asa)
Ensaio SMART

Drosophila melanogaster

IPCS

Torres et al.,
1992
Apud
IPCS (2003)
Ramel
&
Magnusson
1992
Apud
IPCS (2003)
Gaivao
&
Comendador
1996
Apud
IPCS (2003)
Gaivao et al.,
Apud
IPCS
(2003)
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Ensaio SMART
Teste de
cromossomo

D. melanogaster
D. melanogaster (fêmeas com o gene mus 302 com “defeito” no mecanismo
de reparo)

0 – 16 mmol/L

ND

Negativo

200 mg/kg

ND

Negativo

0-200 µg/mL

ND

Positivo

200 – 300 µmol/L

ND

Negativo

Kitahara et al
1996
Apud
IPCS (2003)

≤200 µg/mL

45

Positivo

Lin et al. 1987
Apud
IPCS
(2003)
Sawada et al.
1988
Apud
IPCS (2003)
Nicotera et al.
1985
Apud
IPCS (2003)

Vontas et al.
2001
Apud
IPCS (2003)
Woodruff et al.
1983
Apud
IPCS (2003)
McGregor et al.
1988
Apud
IPCS (2003)

Mutação reversa
e forward
(locusTk)
Mutação para
resistência a
tioguanina
Aberrações
cromossômicas

Linfoma de camundongos (células L5178Y)

Aberrações
cromossômicas

Células de hamster chinês resistente ao peróxido de hidrogênio (H 2O2)

50 – 400 µg/mL

ND

Positivo

Aberrações
cromossômicas e
teste de troca
entre cromátides
irmãs

Fibroblasto de hamster chinês

3 – 10 mmol/L

ND

Positivo

Aberrações
cromossômicas e
teste de troca
entre cromátides
irmãs
Aberrações
cromossômicas

Células do pulmão de hamster chinês

0,08 – 20 µmol/L

ND

Positivo

Tanaka
Amano
Apud
(2003)

1 – 50 µg/mL

99

Negativo

Teste de troca
entre cromátides
irmãs
Teste de troca
entre cromátides
irmãs

Células do ovário de hamster chinês

0,625 – 100 µg/mL

45

Negativo

Ribas et al.
1998
Apud
IPCS (2003)
Wang et al.
1987
Apud
IPCS (2003)

Células do epitélio traqueal de ratos

0,625 – 100 µg/mL

45

Positivo

Hamster chinês (células V79 – linhagem transfectada com bactérias gpt
(G12, G10)
Células de hamster chinês

(aberrações
cromossômicas)

0 – 0,075 mmol/L
(teste de troca de
cromátides irmãs)

Cultura de linfócitos de sangue humano (sangue periférico)

&
1989
IPCS

Wang et al.
1987
Apud
IPCS (2003)
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Teste de troca
entre cromátides
irmãs
Teste de troca
entre cromátides
irmãs
Citogenético

Cultura de linfócitos de sangue humano (sangue periférico)

1 – 4000 µg/mL

99

Positivo

Ribas et al.
1998
Apud
IPCS (2003)

Células do pulmão de hamster chinês

1,2 – 245 µg/mL

99,4

Howard et al.
1985
Apud
IPCS (2003)

250 – 2500 µg/mL

99,6

Formação de
micronúcleos

Cultura de linfócitos de sangue humano (sangue periférico)

1 – 4000 µg/mL

99

Positivo (com e
sem ativação
metabólica)
Clastogênico
em doses
tóxicas
Negativo

Formação de
micronúcleos
(otimizado para
detectar reparo de
excisão)
Síntese de DNA
não programada

Cultura de linfócitos de sangue humano (sangue periférico)

25 – 100 µg/mL

99

Negativo

Células epiteliais humanas

20 – 2000 µg/placa

ND

Benigni et al.
1979
Apud
IPCS (2003)

Síntese de DNA
não programada

Timócitos de ratos e linfócitos de sangue periférico humano

180 – 1800 µg/mL

95

Positivo (sem
relação doseresposta)
Equivocado

10-9 – 10-2 mol/L

99,6

Negativo

≤2000 µg/mL (4h)

99

10 µmol/L

ND

Positivo (com e
sem ativação
metabólica)
Positivo

Trueman et al.
1985
Apud
IPCS (2003)
Ribas et al.
1995
Apud
IPCS (2003)

Células de hamster chinês

1 – 5 mmol/L

ND

Negativo

Speit et al. 1998
Apud
IPCS
(2003)

Células astrogliais de ratos

20 – 80 µmol/L

ND

Positivo

Frederiksen

Linfócitos humanos

(Timócitos de ratos)

900 µg/mL

Sheldon et al.
1985
Apud
IPCS (2003)
Ribas et al.
1998
Apud
IPCS (2003)
Surrallés et al.
1995
Apud
IPCS (2003)

Rocchi et al.
1980
Apud
IPCS (2003)

(linfócitos humanos)

Síntese de DNA
não programada
Ensaio
cometa
para
avaliar
danos ao DNA
Ensaio
cometa
para
avaliar
danos ao DNA
Ensaio
cometa
para
avaliar
danos ao DNA
Ensaio
cometa

Hepatócitos primários de ratos
Linfócitos de sangue periférico humano

Macrófagos alveolares de ratos e células epiteliais tipo II

Dusinska et al.
1998
Apud
IPCS (2003)

&
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para
avaliar
danos ao DNA
Ensaio
cometa
para
avaliar
danos ao DNA
Ensaio
cometa
para
avaliar
danos ao DNA

Clausen Apud
IPCS (2003)
Don
Porto
Carera et al.
2001
Apud
IPCS (2003)
Petrovska
&
Dusinska 1999
Apud
IPCS
(2003)
Sofuni
&
Ishidate 1988
Apud
IPCS
(2003)

Células humanas das linhagens A549 e THP-1

10 – 100 µmol/L

ND

Positivo

Células humanas das linhagens HeLa e Hep G2 e linfócitos periféricos
humanos

0 – 350 µmol/L

ND

Positivo

0,2 – 0,8 mg/mL (3h)

ND

Positivo

0,8 mg/mL (3h)

ND

Positivo

Sofuni et al.
1988
Apud
IPCS (2003)

1 – 5 mmol/L

ND

Negativo

Speit et al. 1998
Apud
IPCS
(2003)

Concentração/Dose

Pureza
(%)
33,07

Resultados

Referências

Negativo

Sheldon et. al.
Apud
IPCS
(2003)

ND

Positivo

Prabakaran &
Moorthy 1998
Apud
IPCS
(2003)

98

Positivo

Melchiorri et al.

Dano
cromossomal

Fibroblastos de hamster chinês

Dano
cromossomal

Células de hamster chinês

Dano
cromossomal

Células V79 de hamster chinês

In vivo
Teste

Animal/micro-organismo/células

Formação de
micronúcleos

Camundongo

Formação de
micronúcleos

Camundongo (machos albinos da linhagem Swiss)

Formação de

Camundongo (machos da linhagem ICR)

51,75 e 82,8 mg
(Dose única
administrada por
gavagem)
83 mg/kg de p.c.

15 mg/kg de p.c. (2x)
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micronúcleos

1998
Apud
IPCS (2003)

(intraperitoneal)

Formação de
micronúcleos

Camundongo (Fêmeas prenhas da linhagem Swiss)

10 ou 20 mg/kg de p.c.
(subcutânea)

99

Negativo

Pena et al. 1999
Apud
IPCS
(2003)

Formação de
micronúcleos

Camundongo (machos da linhagem Swiss)

20 mg/kg de p.c. (2x)
(intraperitoneal)

ND

Positivo

Ortiz et al. 2000
Apud
IPCS
(2003)

Citogenético

Rato (derivado de Swiss)

6,5 – 19 mg/kg de p.c.
(5 dias por gavagem)

100

Negativo

Anderson et al.
1978
Apud
IPCS (2003)

Citogenético

Rato (Alpk: AP derivado de Wistar)

15 – 150 mg/kg de p.c.
(dose única administrada
por gavagem)

33,07

Negativo

Howard et al.
1987
Apud
IPCS (2003)

Dano
cromossomal

Camundongo (machos CFLD)

* Dose única de 60
mg/kg de p.c.
* 2,4 mg/kg de p.c. duas
vezes
por
semana
durante 6 semanas
* Dose única de 15
mg/kg
de
p.c.
administrada por via
intraperitoneal
* 0,55 – 5,5 mg/kg de
p.c. administrada por via
intraperitoneal (5x)
45 -* 120 mg/kg de p.c.
(dose única administrada
por gavagem)

25

Negativo

Selypes
et.al.
1978
Apud
IPCS (2003)

33,07

Negativo

Trueman
&
Barber
1987
Apud
IPCS
(2003)

Síntese não
programada de
DNA

Rato (Alpk: AP derivado de Wistar)
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Dano ao DNA

Rato (machos da linhagem Wistar)

20 mg/kg de p.c.
(administrada por via
intraperitoneal)

ND

Negativo

Sorensen
&
Loft 1999 Apud
IPCS (2003)

Dominante letal

Camundongo (machos da linhagem Swiss-Webster)

66 mmol/kg de p.c. por
dia

ND

Negativo

Pasi et al 1974
Apud
IPCS
(2003)

Dominante letal

Camundongo (machos da linhagem CD-1)

0,04 – 4 mg íon/kg de
p.c. por dia

23,8

Negativo

Anderson et al.
1976
Apud
IPCS (2003)

ND – Não determinada
Fonte: International Programme on Chemical Safety (com adaptações)
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4.4 Toxicidade sobre o sistema endócrino, reprodutivo e desenvolvimento

4.4.1 Toxicidade sobre o sistema endócrino

A

inibição

da

síntese

de

aldosterona

a

partir

do

precursor

18-

hidroxicorticosterona foi observada durante a exposição ao paraquate em um estudo
realizado com patos (BLANCHOUIN-EMERIC et al., 1988). Essa reação ocorre
normalmente na medula adrenal em condições de aerobiose, catalisada pela enzima
CYP11B2 que na forma reduzida fornece elétrons para o paraquate, em vez dos seus
aceptores naturais. Dessa maneira, a exposição ao paraquate torna o sítio de ligação ao
esteróide da enzima inacessível para a 18-hidroxicorticosterona (BLANCHOUINEMERIC et al., 1988), podendo aumentar os níveis de corticosterona. Outro estudo
corrobora esse efeito, demonstrando a indução da redução da CYP pelo paraquate em
bovinos (KLIMEK; SCHAAP; KIMURA, 1983).
Um estudo de casos de intoxicação de 11 seres humanos pela ingestão de
paraquate descreve que 6 pacientes morreram entre o quinto e o oitavo dia após a
exposição. Nesses pacientes, os níveis séricos de hormônios esteróides adrenais,
encontravam-se elevados (BÁRSONY; KERTÉSZ, 1985).
Efeito semelhante foi observado no estudo de Rose e colaboradores, onde ratos
apresentaram maior liberação de catecolamina e corticosteróides quando expostos ao
paraquate (ROSE et al., 1974). Também foi observado aumento de glicose sanguínea e
do glicogênio hepático, provavelmente mediados pelas adrenais, uma vez que animais
adrenalectomizados não demonstraram tal efeito (ROSE et al., 1974). O aumento de
glicose sanguínea, dentre outros fatores, pode ser provocado pela liberação de
catecolaminas e corticosteróides (FITZGERALD; GOLDFIEN, 2004). O aumento do
glicogênio hepático também foi observado e pode estar associado ao aumento da
liberação de corticosteróides (FITZGERALD; GOLDFIEN, 2004). Essa estimulação
das adrenais provocada pelo paraquate pode ser determinante na manifestação de outros
efeitos tóxicos. Nesse estudo, os autores descreveram que os efeitos observados
ocorreram em condições onde não houve formação de radicais livres, principal
mecanismo de ação tóxica do paraquate.
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Por outro lado, o estresse oxidativo sabidamente causa diversos efeitos sobre
diversos processos fisiológicos como o desenvolvimento de resistência à insulina
(WOLFF; JIAN; HUNT, 1991; PAOLISSO et al., 1994). Em um estudo com cultura de
hepatócitos de ratos expostos ao paraquate foi observada a diminuição da supressão da
proteína ligante de fator de crescimento semelhante à insulina (IGFBP-1) e da enzima
fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK) (KIMURA et al., 2007). A IGFBP-1 media
a estabilidade, assim como a interação com seus receptores, dos fatores de crescimento
semelhante à insulina (IGF) (LEROITH et al., 1992). Estes, por sua vez, desempenham
diversas funções como regulação do crescimento fetal e pós-natal, diferenciação e
divisão celular, hematopoiese, esteroidogênese ovariana (STYNE, 2004). A PEPCK é
uma enzima controladora da gliconeogênese. Quando em níveis adequados, a insulina
inibe o IGFBP-1 e a PEPCK regulando o metabolismo da glicose e a gliconeogênese
(JONES; CLEMMONS, 1995; RAJKUMAR et al., 1996). Consequentemente a inibição
insulina-dependente da regulação de IGFBP-1 e da PEPCK, decorrente da interferência
do paraquate com a sinalização da insulina pode desencadear efeitos como a diabetes
mellitus não-insulina dependente e alterar processos metabólicos importantes
(VALERA et al., 1994).
A hiperglicemia já foi demonstrada em ratos (GIRI et al., 1979) e cães (GIRI et
al., 1983) durante a exposição ao paraquate. Em cães também se observou o aumento
dos níveis plasmáticos de cortisóis e catecolaminas e a diminuição de insulina (GIRI et
al., 1983). Esses achados comprovam os efeitos decorrentes da exposição ao paraquate
na alteração dos mecanismos de regulação mencionados nos parágrafos anteriores.

4.4.2 Efeitos adversos sobre o sistema reprodutivo

4.4.2.1 Estudos experimentais

A toxicidade reprodutiva pode ser definida como a ocorrência de efeitos
adversos no sistema reprodutivo após a exposição a uma substância química. A
toxicidade pode ser direcionada aos órgãos reprodutivos e/ou ao sistema endócrino. A
manifestação da toxicidade pode ser identificada como alterações no comportamento
sexual, fertilidade, desfechos da gravidez ou modificações em outras funções que
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dependem da integridade do sistema reprodutivo de maneira geral (AGENCY FOR
TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 2001).

a) Estudos de toxicidade reprodutiva: multigeração

Diversos estudos para avaliar toxicidade reprodutiva multigeração do paraquate
sobre ratos e camundongos foram realizados. As doses usadas variaram de 25 a 150
mg/kg de paraquate, dependendo do tipo de estudo e da espécie estudada. Em estudo de
toxicidade reprodutiva de três gerações realizado com ratos Wistar expostos a 0, 30 ou
100mg/kg de paraquate não foram observados efeitos sobre o desempenho reprodutivo
nem sobre o sistema reprodutivo dos animais. No entanto, a avaliação histopatológica
revelou alterações hidrópicas nos túbulos renais dos lactentes expostos a 100mg/kg de
paraquate (FLETCHER et al., 1972 apud INTERNATIONAL PROGRAMME ON
CHEMICAL SAFETY, 2003).
Em outro estudo de três gerações, ratos Wistar foram expostos a 0; 25, 75 e 150
mg/kg de paraquate. Foi observado um aumento da mortalidade de fêmeas da geração
F0 e F1 expostas a maior dose no período de lactação. A principal alteração observada
nesse estudo foi o marcante efeito sobre o tecido pulmonar. Os animais de todas as
gerações apresentaram edema alveolar e perivascular, infiltração de células
inflamatórias (principalmente macrófagos, e alguns neutrófilos). Também foi observado
profibroblastos e fibrose (LINDSEY et al., 1982 apud INTERNATIONAL
PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY, 2003).
Em um estudo de toxicidade reprodutiva de três gerações com ratos SpragueDawley expostos a 100, 200 ou 400 mg/kg de paraquate, realizado por Suzuki et al.
(1983 apud INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY, 2003)
também foram encontradas alterações no tecido pulmonar. Essas alterações foram
caracterizadas por hiperplasia alveolar, fibrose, congestão, hemorragia, edema,
atelectasia e fibrose e hiperplasia da parede pulmonar. Além disso, também foram
observados outros efeitos adversos, tais como, morte, redução do consumo de
alimentos, redução do peso corporal e retardo da abertura de vagina. Em um estudo de
toxicidade reprodutiva duas gerações realizado com camundongos expostos a 0; 45, 90
ou 125 mg/kg de paraquate, a analise histopatológica dos pulmões maternos e dos
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filhotes apresentou anormalidades histopatológicas, tal como fibrose (DIAL; DIAL,
1987).

Estudo 1 – Duas gerações
Ano: 1982
Espécie: Rato (Alderley Park - derivado de Wistar)
Número de animais: 30♀/grupo e 15♂/grupo
Doses: 25, 75 e 150 ppm
Via: Oral (dieta)
Tempo de exposição: 12 semanas antes do acasalamento para produzir a geração F1a.
Os animais da geração parental acasalaram novamente para formar a segunda geração
(F1b). Os animais receberam dieta contendo a substância teste durante todo o estudo.
Concentração do ingrediente ativo (pureza): 32,7%
Referência: Dossiê de registro submetido à ANVISA.

O objetivo do estudo foi avaliar a toxicidade do ingrediente ativo Paraquate
sobre o potencial reprodutivo de ratos expostos ao agrotóxico em questão.
As fêmeas das gerações F0, F1 e F2 que foram tratadas com a maior dose
exibiram alta incidência de mortalidade (27 – 43%) devido aos efeitos causados aos
pulmões em virtude da exposição ao paraquate. As principais alterações pulmonares
foram: descoloração vermelha ou púrpura, congestão, edema, fibrose, formação de
membrana hialina, infiltração celular inflamatória, as mesmas corresponderam por 27 a
35% dos danos observados nos pulmonares. Também foi observada incidência de
histiocitose alveolar nos pulmões dos animais (machos e fêmeas) tratados com as duas
maiores doses. Nas fêmeas das gerações F0, F1 e F2 a incidência dessa alteração foi de
28 – 40% no grupo controle, 28 – 54% nas fêmeas tratadas com a menor dose, 62 –
80% no grupo exposto a 75 ppm e 80 – 100% no grupo testado com a maior dose. Nos
machos as incidências corresponderam a 11 – 30%, 0 – 13%, 10 – 71% e 50 – 86%,
respectivamente.
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Os achados histológicos frequentemente encontrados ao término do estudo
foram hidronefrose, nefrocalcinose, congestão pulmonar e/ou hemorragia alveolar,
infiltração celular inflamatória perivascular nos pulmões, hipoplasia, atrofia e/ou
necrose testicular. Entretanto a incidência desses achados não foi dose-relacionada.
Baseado nesses achados, o NOEL e o LOEL para toxicidade sistêmica foram 25
ppm (1,25 mg/kg/dia) e 75 ppm (3,75 mg/kg/dia), respectivamente. O NOEL para
toxicidade reprodutiva foi 150 ppm (7,5 mg/kg/dia).

b) Estudos de toxicidade reprodutiva: efeitos sobre o sistema reprodutivo
masculino

D'Souza et al. (2006) realizaram um estudo para avaliar os efeitos da exposição
dérmica ao paraquate sobre as células germinativas de ratos machos. Ratos SpragueDawley receberam 0; 6; 15 e 30 mg/kg de paraquate, por via dérmica, uma vez por dia
durante 5 dias e foram sacrificados nos dias 7, 14, 28, e 42 após a ultima exposição. A
suspensão de espermatozóides foi obtida pela mistura da cauda do epidídimo e do ducto
deferente com o objetivo de realizar as seguintes análises: morfologia, contagem e
análise da mortalidade e motilidade dos espermatozóides. A contagem dos
espermatozóides estava diminuída (p < 0,05) nos dias 7 e 14 e foi observado um
aumento de espermatozóides anormais (p < 0,05) nos 4 diferentes tempos de sacrifício
(dias 7, 14, 28 e 42). Outras alterações encontradas foram o aumento significativo da
mortalidade e danos sobre a motilidade dos espermatozóides. O autor concluiu que o
paraquate é genotóxico e citotóxico para as células germinativas de ratos machos (ver
4.3.1.2).

4.4.2.2 Estudos epidemiológicos

A ingestão do paraquate durante a gestação provoca óbitos fetais ou neonatais
(TALBOT; HSIEH, 1988 apud POSEICION; OSTREA; BIELAWSKI, 2007). Esse
achado pode ser corroborado pelo fato do paraquate atravessar a barreira
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transplacentária e chegar ao tecido pulmonar, promovendo fibrose (CHONCHAI;
TIAWILAI, 2007).
Em outro estudo, o paraquate foi detectado em amostras de mecônio de recém
nascidos, cujos pais trabalhavam em plantação de banana como aplicadores de
paraquate nas Filipinas. A investigação detectou a prevalência de 2,8% de exposição
fetal ao paraquate. O mecônio é um bom indicador para detectar a exposição a
xenobióticos ocorrida após dois trimestres da gestação (POSEICION; OSTREA;
BIELAWSKI, 2007).

4.4.3 Efeitos adversos sobre o desenvolvimento

A toxicidade do desenvolvimento refere-se aos efeitos adversos no organismo
em formação que ocorrem após a exposição a substâncias químicas antes da concepção,
durante o desenvolvimento pré-natal, pós-natal até a maturação sexual. Efeitos adversos
no desenvolvimento podem ser detectados em qualquer momento da vida de um
indivíduo (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY,
2001).
Camundongos
Bus et al. (1975) realizaram um estudo para verificar os efeitos tóxicos do
paraquate sobre os fetos de camundongos. Os camundongos receberam 1,67 e 3,35
mg/kg de paraquate via intraperitoneal (ip) ou 20 mg/kg via oral diariamente do dia 8 ao
dia 16 de gestação. Foi observado um aumento das esternébras não ossificadas, mas
nenhum outro efeito teratogênico foi encontrado. Após a administração ip, no dia 11 de
gestação, observou-se presença do [14C]paraquate no embrião de camundongos. Em
estudos de distribuição do paraquate no período perinatal, foi observada maior
quantidade de [14C]paraquate retido no tecido pulmonar de camundongos e ratos no
período pós-natal do que nos tecidos do fígado e rins. No entanto, em estudos de
toxicidade reprodutiva pré-natal, o [14C]paraquate estava retido no tecido pulmonar de
fetos de ratos após a exposição materna ao paraquate no dia 21 de gestação, mas não
após a exposição materna ao paraquate no dia 16 de gestação. O autor sugere que os
sítios de ligação do desenvolvimento pré-natal ou o processo de transporte ativo para a
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entrada do paraquate dentro dos pulmões ou a elevada tensão de oxigênio nos pulmões
no período pós-natal contribuem para a retenção do paraquate no tecido pulmonar.
Palmer (1992) realizou um estudo de toxicidade do desenvolvimento com
camundongos Crl:CD1 (ICR) BR. Os animais foram expostos a 0; 7,5; 15 e 25 mg/kg
de paraquate do dia 6 ao dia 15 de gestação por via oral, gavagem. Na dose mais alta,
houve cinco mortes nos dias 15-17 (quatro animais foram sacrificados, pois
apresentaram sinais fortes de intoxicação, e um animal foi encontrado morto). Nos
quatro animais mortos in extremis, foram observados sinais clínicos de toxicidade tais
como piloereção, respiração com dificuldade, hipotermia, hipoatividade, postura
arqueada e olhos e extremidades pálidas. A necrópsia dos animais sacrificados in
extremis revelou manchas vermelhas escuras nos pulmões, e em todos os animais
observou-se um aumento do peso relativo e absoluto dos pulmões. Na maior dose
estudada os fetos apresentaram retardo na ossificação das vértebras caudais e dos ossos
occipital e astragalus, além de esternébras anômalas.

Ratos
Um estudo de toxicidade reprodutiva em ratos foi realizado para avaliar os
efeitos do paraquate sobre os ductos arteriais de fetos de ratos (MASAOKA et al.,
1994). Os animais receberam 2; 7 ou 25 mg/kg de paraquate por via subcutânea no dia
21 de gestação. Os diâmetros do ducto arterial (DA) dos fetos foram medidos 1; 3; 6 e
24 horas após a injeção. Os animais expostos a 7 mg/kg apresentaram significativa
constrição do DA 3 horas após o tratamento com paraquate, enquanto os animais que
receberam 25 mg/kg de paraquate mostraram significativa constrição após 3 e 6 horas
de tratamento. Os resultados do estudo indicam que o paraquate induz constrição dosedependente do DA dos fetos de ratos quando administrado em estágios tardios da
gestação. Esse mesmo efeito foi observado por Shirai et al. (1994) em um estudo de
toxicidade reprodutiva com ratos expostos a 25 mg/kg de paraquate no dia 19 de
gestação.
Em um estudo de toxicidade do desenvolvimento realizado com ratos expostos
1; 5 ou 10 mg/kg de paraquate entre os dias 6-15 de gestação (HODGE et al., 1978a
apud INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY, 2003), os sinais
clínicos de toxicidade materna foram piloereção, perda de peso e dificuldade
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respiratória a partir da dose de 5mg/kg de paraquate. Redução do ganho de peso
corpóreo materno foi observada nas doses de 5 e 10 mg/kg, sendo o efeito mais
pronunciado na dose mais alta. Além disso, as mães encontradas mortas, que foram
expostas a maior dose apresentaram áreas vermelhas nos pulmões, edema pulmonar
com infiltração polimorfonuclear e degeneração tubular proximal nos rins. Leve
redução no peso fetal foi observada nas doses de 5 e 10 mg/kg (a significância em p <
0,05 na dose de 5 mg/kg dependeu de uma fêmea que teve 12 reabsorções de 14
implantes, e os dois fetos eram muito pequenos). Diferenças significativas entre os
grupos quanto a sobrevivência fetal, número de fetos viáveis, proporção de fêmeas com
reabsorções, números de corpos lúteos e razão de sexos não foram observadas.
Entretanto, se a fêmea da dose de 5 mg/kg, que teve 12 reabsorções de 14 implantes,
fosse incluída, diferença seria observada quanto aos fetos viáveis, se comparado ao
grupo controle. Foi observado retardo na ossificação (vértebras da cauda e dígitos dos
membros anteriores e posteriores) nas doses de 5 e 10 mg/kg.
O paraquate posssui potencial de alterar o desempenho reprodutivo de seres
humanos de acordo com os achados de estudos experimentais e epidemiológicos. Em
animais foram observadas alterações sobre os sistemas respiratório, reprodutivo
masculino e feminino, alterações ósseas e no desenvolvimento, quando a exposição
ocorreu no período pré-natal e lactação. Já em seres humanos o paraquate mostrou ser
capaz de atravessar a barreira transplacentária e, dessa maneira, causar seus efeitos
tóxicos nesses períodos críticos do desenvolvimento.

Estudo 1
Ano: 1978
Espécie: Rato (Alderley Park)
Número de animais: 30♀/dose
Doses: 1, 5 e 10 mg/kg de peso corpóreo/dia
Via: Oral (gavagem)
Tempo de exposição: 6º ao 15º dia de gestação
Concentração do ingrediente ativo (pureza): 100%
Referência: Dossiê de registro submetido à ANVISA.
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O estudo avaliou os efeitos do ingrediente ativo paraquate sobre o
desenvolvimento embriofetal de ratos. As principais alterações observadas no grupo
exposto a maior dose maior dose foram: significativa redução de peso corporal das
fêmeas durante a gestação e do peso corpóreo dos fetos, edematose e redução do
tamanho dos filhotes, ligeiro retardo de ossificação dos dedos e das caudas nos filhotes.
Piloereção, postura encurvada e respiração acelerada nas genitoras.
Sete fêmeas tratadas com a maior dose foram encontradas mortas durante o
tratamento, a avaliação macroscópica mostrou pulmões manchados, edema e fluido nos
alvéolos, alterações degenerativas nos túbulos proximais dos rins e extensiva alteração
degenerativa da medular lombar, em relação ao controle.
As fêmeas expostas as duas maiores doses (5 e 10mg/kg/dia) apresentaram, em
comparação ao controle, piloereção, peso corporal reduzido, postura encurvada,
respiração acelerada e manchas em torno do nariz e da cabeça. Durante a gestação o
peso corporal foi significativamente reduzido nas fêmeas que receberam 5mg/kg/dia e
10mg/kg/dia.
Nos grupos tratados com 5mg/kg/dia e 10mg/kg/dia o peso médio dos fetos
apresentou redução (com significância estatística). Também foi observado ligeiro
retardo de ossificação dos dedos das patas dianteiras, das patas traseiras e também da
cauda.

Estudo 2
Ano: 1992
Espécie: Camundongos – Crl: CD-1(ICR) BR
Número de animais: 26♀/dose
Doses: 7,5; 15 e 25 mg/kg de peso corpóreo/dia
Via: Oral (gavagem)
Tempo de exposição: 6º ao 15º dia de gestação
Concentração do ingrediente ativo (pureza): 38,2% p/v íon dicloreto de paraquate
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Referência: Dossiê de registro submetido à ANVISA.

O estudo avaliou os efeitos do ingrediente ativo paraquate sobre o
desenvolvimento embrionário e fetal de camundongos quando administrado durante a
organogênese.
No grupo tratado com a maior dose, cinco fêmeas morreram antes do término do
estudo. Antes de morrer, as mesmas apresentaram piloereção, dificuldade de respiração,
postura encurvada, hipotermia, hipoatividade, palidez das patas e dos olhos. Na
necropsia, foram detectadas manchas escuras e avermelhadas nos lobos pulmonares, o
peso corporal foi significativamente reduzido em relação ao controle, os fetos presentes
no útero desses animais foram encontrados ainda vivos.
As fêmeas tratadss com 25mg/kg/dia exibiram significativa redução de peso
corpóreo (principalmente durante o final da gestação) em relação ao controle. A
necropsia desses animais mostrou manchas vermelhas escuras nos lobos pulmonares,
ligeira diminuição no peso absoluto de rins em relação ao controle, entre outras
alterações.
Nos fetos, ocorreu um caso de espinha bífida em um animal exposto a 7,5 mg/kg/dia
de dose, fenda palatina e agenesia renal unilateral em um animal exposto a 15mg/kg/dia.
Aumento na incidência de ossificação incompleta das vértebras da cauda, astrágalo não
ossificado e surgimento de 14º vértebra torácica foram alterações verificadas entre os
animais expostos a maior dose. As alterações ósseas citadas apresentaram incidência
semelhante ao observado no controle histórico.
Também foi observada a ocorrência de aumento unilateral da cavidade pélvica
do rim entre os fetos expostos a 15 e 25 mg/kg/dia, verificado em 11 e 10 fetos,
respectivamente, retardo na ossificação occipital em seis ninhadas e média de peso
corporal significativamente reduzida no grupo exposto ao maior nível de dose em
comparação ao controle.
O NOEL materno e fetal foi 15mg/kg/dia.

4.5 Neurotoxicidade
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O paraquate pode provocar intoxicação por ingestão, inalação ou contato
dérmico (BROOKS et al., 1999; SCHMITT et al., 2006).
Os mecanismos de neurotoxicidade associados à exposição ao paraquate são
mediados via estresse oxidativo. A toxicidade do paraquate em mamíferos envolve a
liberação de radicais livres de oxigênio (superóxido e peróxido de hidrogênio) próximo
às membranas mucosas resultando em danos a diferentes órgãos. Esses radicais são
instáveis e reagem rapidamente com ácidos graxos, provocando as lesões (AFZALI,
GHOLYAF, 2008; BOVE et al., 2005; PETER et al., 1992 apud SCHMITT et al., 2006;
TINOCO et al., 1993; ZAIDI et al., 2009).
Estudos evidenciam que o paraquate não atravessa facilmente a barreira
hematoencefálica (BARTLETT et al., 2009; BOVE et al., 2005). Todavia, a ação
neurotóxica pode ocorrer devido ao comprometimento da barreira hematoencefálica em
decorrência de infecções, traumas ou exposição in útero. Outro possível meio de entrada
do paraquate no cérebro (afetando células estriatais e neuronais) é através de um
mecanismo de transporte mediado por aminoácidos (SHIMIZU et al., 2001). O acúmulo
do paraquate no cérebro também pode decorrer de exposições crônicas e a altas doses
ou mesmo da degeneração neuronal resultante de exposições repetidas, resultando em
um efeito tóxico cumulativo nos neurônios dopaminérgicos (BARTLETT et al., 2009).
Ao atravessar a barreira hematencefálica, o paraquate pode provocar lesões no
sistema nervoso central, principalmente nos neurônios dopaminérgicos do núcleo
estriado, induzindo toxicidade dopaminérgica no cérebro (BROOKS et al., 1999;
SHIMIZU et al., 2001).
O paraquate também pode provocar danos em regiões do cérebro que não
possuem barreira hematoencefálica (BARLETT et al., 2009; GRANT; LANTOS;
PARKINSON, 1980; HUGHES, 1988). Em exame post-mortem, Grant, Lantos e
Parkinson (1980) evidenciaram edema cerebral generalizado e hemorragia em 08
vítimas de envenenamento por paraquate. Hughes (1988) encontrou dano cerebral ao
redor do lateral e terceiro ventrículos em uma vítima de suicídio de 20 anos de idade
que ingeriu 50-100 ml de uma solução de paraquate 20%. Bartlett et al. (2009)
demonstraram a presença de paraquate no cérebro de primatas, fornecendo evidências
quantitativas de acúmulo do paraquate em determinadas estruturas cerebrais sem
barreira hematoencefálica como na glândula pineal e nos ventrículos laterais.
O paraquate pode ainda estar envolvido na patogênese da doença de Parkinson,
uma desordem neurodegenerativa que resulta da perda (morte) dos neurônios
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dopaminérgicos presentes na substância negra no cérebro caracterizada por tremor
progressivo, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural (BOVÉ et al., 2005; BROOKS
et al., 1999; BROWN et al., 2006; CHEN et al., 2008; CHINTA et al., 2008; LIOU et
al., 1997; McCOMACK et al, 2002 apud SHIMADA et al., 2009). É possível que
exposição crônica a baixas doses de paraquate, em níveis não tóxicos para os pulmões,
possa produzir uma síndrome definida pelo dano aos gânglios basais e provocar
Parksonismo (BROOKS et al., 1999).
Estudos indicam que o risco de desenvolver Parkinson é maior em indivíduos
expostos ao paraquate, sugerindo que esse composto pode atingir o sistema nervoso
central (SNC) e comprometer neurônios dopaminérgicos (BROOKS et al., 1999;
BROWN et al., 2006; LIOU et al., 1997). Evidencias toxicológicas indicam ainda que o
paraquate pode ter uma ação tóxica que potencializa o desenvolvimento da doença de
Parkinson (BROWN et al., 2006).
Efeitos epigenéticos relacionados à intoxicação pelo paraquate podem estar
envolvidos na etiologia da doença de Parkinson idiopática (BARTLETT et al., 2009).
Bartlett et al. (2009) não encontraram evidências de acumulação seletiva nos
neurônios dopaminérgicos localizados no núcleo caudado e putame em exposição
aguda, o que pode levar a crer que o dano aos neurônios dopaminérgicos ocasionando
doença de Parkinson decorre de exposições crônicas e a altas doses ou mesmo da
degeneração neuronal resultante de exposições repetidas (efeito tóxico cumulativo nos
neurônios dopaminérgicos).
Quando o paraquate está associado a outros fatores de risco, os efeitos
nigroestriatais são potencializados, evidenciando um importante mecanismo de
interação na etiologia de processos neurodegenerativos (BARLOW et al., 2003;
CICHETTI et al., 2005; CORY-SLECHTA et al., 2008; PRASAD et al., 2007;
THIRUCHELVAM et al., 2002). O paraquate age sinergicamente com outros químicos
como o fungicida maneb, potencializando seus efeitos neurotóxicos (BARLOW et al.,
2003; THIRUCHELVAM et al., 2002).
Posecion, Ostrela e Bielawski (2008) verificaram que o paraquate atravessa a
placenta, exercendo toxicidade sobre o feto e podendo causar danos ao cérebro. A
presença do paraquate no mecônio de recém-nascidos evidencia os potenciais efeitos
neurotóxicos na criança, que podem repercutir na vida adulta. O estudo também observa
que a pode haver relação entre a exposição ao paraquate durante o período fetal e o
desenvolvimento da doença de Parkinson na fase adulta da vida.
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1.1. Manifestações clínicas

Os sintomas de intoxicação por paraquate em geral são dose-dependentes
(AFZALI, GHOLYAF, 2008; SAMAI et al., 2008); todavia há casos descritos de
intoxicações seguidas de óbito após exposição a baixas doses (SCHMITT et al., 2006).
A exposição ao paraquate pode provocar ansiedade, convulsões, ataxia e
diminuição do estado de vigília. Pode ocorrer uma leucoencefalopatia hemorrágica que
atinge o SNC, além de hemorragias e desmielinizações, bem como meningite
hemorrágica (HONORÉ et al., 1994). Brooks et al. (1999) observaram em mamíferos
efeitos como confusão, redução da atividade motora e perda das fibras nervosas
dopaminérgicas estriatais e células neuronais presentes na substância negra.
O paraquate pode induzir desordens neurodegenerativas como a doença de
Parkinson, causando efeitos comportamentais, eletrocorticais e neurodegenerativos
(BROOKS et al., 1999; BROWN et al., 2006; CHEN et al., 2008; LIOU et al., 1997).

1.2. Estudos de neurotoxicidade em humanos

Ruiz-Bailén, Serrano-Córcoles e Ramos-Cuadra (2001) relataram um caso de
intoxicação por paraquate com manifestações neurológicas seguidas de morte em um
homem de 20 anos. O paciente apresentou inicialmente odinofagia, prurido faringeal,
mal-estar geral e febre, evoluindo para enfisema pulmonar e pneumotórax, hipotensão,
taquicardia taquipnéia e baixo nível de consciência. O paciente desenvolveu falência de
múltiplos órgãos, com comprometimento renal, hepático, neurológico, respiratório,
hemodinâmico e hematológico que culminaram com choque e morte do paciente.
Liou et al. (1997) realizaram estudo em 120 pacientes com doença de Parkinson
e encontraram que o paraquate estava associado com um risco aumentado de
desenvolver a doença degenerativa. O risco de desenvolver doença de Parkinson foi
maior entre sujeitos que fizeram uso do paraquate do que entre os que fizeram uso de
outros agrotóxicos. A associação entre a exposição e a doença foi dose-relacionada.
Costello et al. (2009) realizaram estudo do tipo caso-controle na Califórnia
(EUA) envolvendo 361 casos de doença de Parkinson e 341 controles. O estudo avaliou
a exposição dos indivíduos ao paraquate e ao maneb durante os anos de 1974-1999. A
exposição a ambos agrotóxicos (aplicados no máximo a 500 metros de distância da
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residência dos indivíduos estudados) aumentou o risco de desenvolvimento de doença
de Parkinson em 75%, especialmente em indivíduos jovens (<60 anos).
Firestone et al. (2005) investigaram a associação entre agrotóxicos e a doença de
Parkinson. No estudo do tipo caso-controle realizado com 250 pacientes portadores da
doença de Pakinson e 388 indivíduos sadios (pareados de acordo com idade e sexo), os
resultados sugeriram um risco aumentado de desenvolver a doença de Parkinson em
indivíduos expostos ocupacionalmente a esses agentes.
Fong et al. (2007) realizou estudo de caso-controle em população com história
de alta exposição ocupacional a agrotóxicos, particularmente herbicidas, como o
paraquate. Foram avaliados 153 sujeitos portadores de doença de Parkinson idiopática e
155 indivíduos não portadores da doença. Os sujeitos foram comparados em relação a
sexo, idade e origem. Também foram determinados os genótipos superóxido dismutase
dependente de manganês (MnSOD) e quinona oxidoredutase 1 (NQO1). Sabe-se que
indivíduos que carregam os alelos afetados de enzimas antioxidantes que participam
cooperativamente na eliminação de espécies reativas de oxigênio derivadas do
metabolismo decorrente da exposição a agrotóxico têm predisposição a desenvolver a
doença de Parkinson.
Os resultados do estudo de Fong e outros (2007) evidenciaram a associação
entre essa enfermidade e a exposição a herbicidas, com o Odds Ratio (OR) de 1,69
(95% IC; 1,07-2,65), mantendo-se significante após ajustamento por idade, sexo e
hábito de fumar. A distribuição dos genótipos mostrou-se significante nos sujeitos com
história ocupacional de exposição aos agrotóxicos, com OR de 2,49 (95%IC; 1,18–5,26,
p=0,0072) para o alelo MnSOD C e de 2,42 (95% IC; 1,16–4,76, p=0,0089) para o alelo
NQO1 T, respectivamente. Além do mais, a variante do genótipo combinado
MnSOD/NQO1

foi

significativamente

associada

com

o

elevado

risco

de

desenvolvimento da doença de Parkinson (95% IC; 1,34–10,64, p=0,0052). Para os
autores, esse estudo fornece evidências e suporta a hipótese de que as variantes
susceptíveis dos gens MnSOD e NQO1 interagem com a exposição herbicidas e
aumentam o risco para a doença.

4.5.4 Estudos experimentais de neurotoxicidade
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O herbicida paraquate induz toxicidade sobre o sistema dopaminérgico
nigrostriatal. Kang et al. (2009) investigaram o efeito do paraquate sobre os níveis de
dopamina (DA) e glutationa na substância negra de camundongos. Camundongos
machos C57/BL/6 com 7 semanas de idade foram tratados com salina (veículo) e
paraquate (10 mg/kg, via i.p.) duas vezes por semana por três semanas consecutivas. As
alterações na imunorreatividade da tirosina hidroxilase (TH), DA e seus metabólitos, e
glutationa na substância negra foram medidas. O estudo sugere que injeções repetidas
desse herbicida induzem neurotoxicidade dopaminérgica através da geração de estresse
oxidativo, e que essa toxicidade esta relacionada ao declínio da glutationa (GSH) na
substância negra. O mecanismo de neurotoxicidade pode envolver especificamente o
aumento do caminho oxidativo do metabolismo da DA através do acoplamento com o
sistema GSH antioxidante na substância negra.
Para elucidar o papel do oxido nítrico na neurotoxicidade induzida pelo
paraquate, Djukic et al (2007) realizaram um estudo com ratos Wistar usando a N(G)nitro-L-arginiae metil ester (L-NAME), um inibidor óxido nítrico sintase (NOS) não
seletivo, para avaliar os efeitos do óxido nítrico, geração de espécies reativas de
oxigênio (ROS) e desenvolvimento da peroxidacao lipídica (LPO) durante a
neurotoxicidade mediada pelo paraquate. Os resultados do estudo confirmaram o
envolvimento do oxido nítrico na neurotoxicidade mediada pelo paraquate.
Somayajulu-nitu et al. (2009) avaliaram os efeitos da exposição intraperitoneal
ao paraquate durante três semanas em ratos adultos. As análises bioquímicas e
histopatológicas dos cérebros dos ratos revelaram aumento dos níveis de marcadores do
estresse oxidativo e perda de aproximadamente 65% dos neurônios dopaminérgicos na
substância negra. Os ratos expostos ao paraquate também exibiram danos na habilidade
do teste do rotor que foi evidenciado pela redução no desempenho de andar.
Fredriksson et al. (1993) realizaram um estudo para avaliar os efeitos
neurotóxicos após a exposição neonatal ao paraquate e ao 1-metil-1-4-fenil-1,2,3,6tetraidropiridina (MPTP). Grupos de camundongos com idade entre 10 e 11 dias
receberam 0,07 ou 0,36 mg/kg de paraquate, ou 0,3 ou 20 mg/kg de MPTP por via oral.
A atividade motora espontânea neonatal foi testada no 18º dia de vida e a atividade
motora espontânea adulta foi testada nos dias 60 e 120. Ao completarem 125 dias os
animais foram sacrificados e os índices de dopamina e serotonina e seus metabólitos no
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estriato foram analisados. Não foram observados distúrbios respiratórios ou no
desempenho motor nos animais com 18 dias expostos a 0,36 mg/kg de paraquate. Os
resultados dos testes de comportamento realizados nos animais com 60 dias de idade
mostraram condições de hipoatividade marcante nos camundongos que receberam
ambas as doses de paraquate e MPTP. No dia 120 de idade a hipoatividade persistiu e
apareceu mais pronunciada. Também foi observada redução estriatal no índice de
dopamina e seus metabolitos nos animais expostos ao paraquate.
Thiruchelvam et al. (2009) realizaram um estudo em camundongos C57BL/6
para verificar qual é o período critico de exposição ao paraquate e maneb, isto é, em
qual período do desenvolvimento a exposição pode alterar permanentemente o sistema
dopamina (DA) nigrostriatal e aumentar sua vulnerabilidade para subseqüentes agentes
neurotóxicos. Os animais foram tratados diariamente com salina, 0,3 mg/kg paraquate, 1
mg/kg maneb ou paraquate + maneb do dia 5 ao dia 19 pós-natal (PN). Na sexta
semana, foi observada uma diminuição de 20% da atividade no grupo paraquate +
maneb, com declínio posterior de 40% observado no sexto mês. Um grupo de animais
foi desafiado na idade adulta com 10 mg/kg paraquate, 30 mg/kg maneb, ou paraquate +
maneb por três semanas. Os camundongos expostos durante o desenvolvimento e
desafiados na idade adulta foram os mais afetados, apresentando 70% de redução na
atividade motora duas semanas apos a última dose desafio. O estudo mostrou que a
exposição ao paraquate durante o desenvolvimento e o desafio na vida adulta causa
significativa redução na DA e contagens de células nigral. O autor sugere que o
conjunto de resultados indica que a exposição durante o período de desenvolvimento
pode produzir lesões progressivas e permanentes no sistema DA nigrostrital, e aumentar
a suscetibilidade dos adultos a esses agrotóxicos, sugerindo que a exposição a agentes
neurotoxicos durante o desenvolvimento pode estar envolvida na indução de desordens
neurodegenerativas e/ou alterar o processo de envelhecimento normal.
A

exposição

ao

paraquate

é

responsável

por

diversos

efeitos

neurocomportamentais e perdas neuronais, bem como efeitos neuroquímicos, como a
depleção da dopamina, além de ser um fator de risco e provável indutor da doença de
Parkinson. A exposição ao paraquate durante o período fetal também pode causar
efeitos neurotóxicos que podem se manifestar até a fase adulta.

Estudo 1
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Ano: 2006
Espécie: Rato Wistar (ALPK: Apf SD)
Número de animais: 12/grupo/sexo
Doses: 15, 50 e 150 ppm
Via: Oral (dieta)
Tempo de exposição: 90 dias
Concentração do ingrediente ativo (pureza): 33,4% m/m técnico – 45,6% m/m
dicloreto de Paraquate
Referência: Dossiê de registro submetido à ANVISA.

O objetivo do estudo foi avaliar o potencial neurotóxico do ingrediente ativo
paraquate. Os animais experimentais foram expostos ao agrotóxico através da dieta
por 90 dias.
Foi observado reflexo de postura corporal ligeiramente reduzido em cinco
machos que receberam a menor dose, em 5 machos e 8 fêmeas expostos a 50ppm e em 3
machos que receberam 150 ppm da substância teste. Contudo, o respectivo controle
também apresentou redução no reflexo de postura, sendo que quatro animais foram
afetados neste grupo. Foi observado postura da cauda ereta em um animal do grupo não
tratado, em 4 fêmeas que receberam a dose de 15ppm e em 3 machos e 3 fêmeas que
receberam 150 ppm de paraquate.
No grupo que recebeu a maior dose, todos os machos apresentaram redução
estatisticamente significativa no consumo de alimentos durante a primeira semana de
tratamento e consequente diminuição de peso corpóreo na segunda semana, em relação
ao grupo controle.
A necropsia dos animais detectou, em relação ao controle, ligeira degeneração
de retina em um macho do grupo que recebeu 150 ppm. Também detectada
desmielinização do nervo tibial em 5 fêmeas que receberam a maior dose e em dois
animais do grupo controle.
O NOEL foi 150 ppm (10,2 a 11,9 mg de cátion paraquat/kg de peso corpóreo)
para ratos machos e fêmeas.
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4.6 Imunotoxicidade

A desregulação endócrina induzida pelo paraquate pode interferir com funções
imunológicas, principalmente considerando a tríade de interação recíproca, ou tríade da
influência regulatória, que se caracteriza pelas interações que ocorrem entre os sistemas
imunológico, endócrino e nervoso (BURNS-NAAS; MEADE; MUNSON, 2001;
ADER; COHEN, 1991).
Em ratos tratados por via intravenosa com paraquate, foi observado seu acúmulo
na medula óssea, timo e baço (NAGAO et al., 1994). Na medula óssea o acúmulo foi
observado em diferentes células sanguíneas, granulócitos, eritrócitos e megacariócitos.
Esse acúmulo pode desencadear efeitos em células, mas também tecidos imunorelacionados e, consequentemente imunotóxicos. Alterações estruturais de órgãos
linfóides em coelhos (BUTLER; KLEINERMAN, 1971) e timo e baço de ratos
expostos ao paraquate (CLARK; MCELLIGOTT; HURST, 1966).
Após a exposição a baixas doses de paraquate, um trabalhador agrícola
desenvolveu glomerulonefrite, uma reação do tipo autoimune, provavelmente associada
à presença de anticorpos contra membrana basal glomerular (STRATTA et al., 1988).
Os estudos encontrados sugerem que o paraquate possui potencial imunotóxico
uma vez que provocou alterações em células e tecidos e a indução de reações autoimunes.
5. Aspectos regulatórios – a situação internacional do registro do paraquate

Em 11 de julho de 2007, a Corte de Primeira Instância da União Européia (Case
T-229/04) baniu o Paraquate no âmbito de sua jurisdição em atendimento a demanda da
Suécia, Dinamara, Finlândia e Áustria (IEEP, 2007).

Hungria, Eslovênia e Suíça também baniram (DINHAM, 2003).
Vários países em desenvolvimento também baniram ou restringiram
severamente o paraquate, como por exemplo, Indonésia, Kuwait e Malásia (DINHAM,
2003).

6. Conclusões e Recomendações
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Os estudos encontrados na literatura científica demonstram que a exposição ao
paraquate provoca efeitos de extrema gravidade para a saúde humana.
O paraquate também age sinergicamente com outros químicos como o fungicida
maneb, potencializando seus efeitos neurotóxicos.
A exposição ao paraquate pode provocar em humanos danos em diversos
sistemas: concentra-se nos tecidos alveolares e provoca fibrose pulmonar, o que leva a
morte dos acometidos. Doses muito pequenas podem levar a morte de crianças e
adultos.
Em situações de exposição aguda o paraquate atinge fígado, cérebro, rins,
coração, adrenais e músculos, mas o principal dano ocorre nos pulmões, culminando em
falência respiratória e morte. Mesmo nas situações em que a intoxicação aguda foi
debelada ou em situações de exposição crônica, o paraquate possui o potencial de causar
efeitos graves a longo prazo, como neurotoxicidade, toxicidade reprodutiva,
desregulação endócrina e genotoxicidade e até de perpetuar muitos desses efeitos para
gerações subsequentes.
O paraquate apresenta toxicidade aguda para humanos de difícil tratamento
clínico, que leva a falência de múltiplos órgãos, o que determina alta morbidade e
mortalidade. Os efeitos de toxicidade aguda são mais comumente desencadeados nos
pulmões, como o desenvolvimento de fibrose progressiva irreversível; nos rins, onde
causa insuficiência renal por necrose tubular; e no fígado, causando insuficiência
hepática.
Mesmo à exposição a pequenas doses, o pulmão é um órgão severamente
afetado em intoxicados por paraquate e é o órgão preferencial de sua acumulação, onde
determina a ocorrência de diferentes graus de lesão pulmonar. Os quadros clínicos
geralmente se revestem de maior severidade, podendo se apresentar na forma de
derrame pelural transitório, infiltrados pulmonares, doença pulmonar cônica e fibrose
pulmonar, um quadro severo, irreversível e geralmente fatal. O quadro respiratório
grave, evidenciado em diversos estudos da literatura, é geralmente responsável pelas
altas taxas de mortalidade do paraquate, devido a sua toxicidade severa.
A alta mortalidade devido à exposição ao paraquate é um grave problema de
saúde pública e pode estar diretametne realacionada à inexistência de tratamentos
eficazes.
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Diversos estudos já questionaram a efetividade das medidas terapêuticas, e a
elevada taxa de mortalidade após a intoxicação pelo paraquate corrobora com essa
afirmação. Em muitos casos onde ocorre dano pulmonar irreversível o tratamento busca
aumentar a sobrevida dos pacientes para a realização de posterior transplante de
pulmão.
O paraquate pode ser detectado no cérebro em regiões sem barreira
hematoencefálica ou pode atravessar a barreira hematoencefálica, sendo responsável por
diversos efeitos comportamentais e perdas neuronais na substantia negra, bem como
efeitos neuroquímicos, como depleção da dopamina. Dessa maneira os estudos
demonstram que esse herbicida pode ser considerado um fator de exposição importante
no desenvolvimento de desordens neurodegenerativas como a indução de parksonismo.
A doença de Parkinson também pode se manifestar quando a exposição ao
paraquate se dá na gestação e lactação. Durante esse período de exposição o paraquate
também pode alterar o desempenho reprodutivo e toxicidade no desenvolvimento e no
sistema pulmonar quando ocorre exposição in utero e durante a lactação. A passagem do
paraquate pela barreira placentária foi comprovada em estudos com seres humanos.
O paraquate é um desregulador endócrino e como tal, é capaz de interferir com
funções cruciais para a manutenção de funções essenciais à manutenção da homeostase,
ao metabolismo, ao desenvolvimento neuronal e reprodutivo. Dentre os efeitos sobre o
sistema endócrino após a exposição ao paraquate encontra-se: a alteração do mecanismo
de sinalização mediado pela insulina, podendo causar hiperglicemia e diabetes mellitus
não-insulina dependente; o aumento da liberação de catecolaminas, corticosteróides,
causando aumento da glicose sanguínea e de glicogênio hepático, em condições onde
não foi observada a formação de radicais livres, como as espécies reativas de oxigênio.
Vários estudos apontam que o paraquate é um potente indutor de espécies
reativas de oxigênio. Além disso, o paraquate demonstrou genotoxicidade em testes in
vitro e in vivo.
De acordo com a Lei brasileira N° 7.802/89 de 11 de julho de 1989 (BRASIL,
1989), fica proibido o registro de agrotóxicos, nas seguintes condições:
a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para
desativação de seus componentes, de modo a impedir que
os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio
ambiente e à saúde pública;
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b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no
Brasil;
c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas
ou mutagênicas, de acordo com os resultados atualizados
de experiências da comunidade científica;
d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho
reprodutor, de acordo com procedimentos e experiências
atualizadas na comunidade científica;
e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os
testes

de

demonstrar,

laboratório,
segundo

com

animais,

critérios

tenham

técnicos

e

podido

científicos

atualizados;
f) cujas características causem danos ao meio ambiente.

Considerando a lei 7802 de 1989 e a elevada toxicidade aguda sobre o sistema
respiratório e a ineficácia das medidas de tratamento, os efeitos neurotóxicos, efeitos
sobre o sistema reprodutivo e desenvolvimento, diversas alterações sobre funções
hormonais e efeitos mutagênicos, o paraquate deve ser banido das atividades agrícolas
do Brasil.
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