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Benzeno é um hidrocarboneto aromático encontrado no estado líquido incolor, 

lipossolúvel, volátil, inflamável, de odor característico, perceptível a 

concentrações de 12ppm, cuja fórmula molecular é C6 H6. É encontrado nos 

processos produtivos da indústria do couro, adesivos e colas, tintas, limpeza a 

seco, produtos derivados de petróleo, metalurgia e siderurgia e na fabricação de 

veículos automotores.  

 

A exposição pode causar intoxicação aguda e crônica. É um agente mielotóxico 

regular, leucemogênico e cancerígeno até mesmo em doses inferiores a 1ppm. 

 

O quadro clínico de toxicidade ao benzeno pode se caracterizar pelo 

comprometimento da medula óssea, sendo a causa básica de diversas 

alterações hematológicas. Os órgãos hematopoiéticos como a medula óssea são 

muito sensíveis ao benzeno e este malefício tem sido usado como base para a 

construção da regulamentação do uso deste composto. 

 

O diagnóstico de benzenismo, de natureza ocupacional, é eminentemente clínico 

e epidemiológico e se baseia na história da exposição ocupacional e na 

observação de sinais e sintomas clínicos e laboratoriais. Em trabalhadores 



potencialmente expostos ao benzeno, todas as alterações hematológicas devem 

ser valorizadas, investigadas e justificadas. 

 

Os sinais e sintomas mais freqüentes de intoxicação por benzeno são astenia, 

mialgia, sonolência, tontura e infecções repetidas. Os dados hematológicos mais 

relevantes são neutropenia, leucopenia, eosinofilia, linfocitopenia, 

monocitopenia, macrocitose, pontilhado basófilo e plaquetopenia. 

 
A exposição ambiental e ocupacional ao benzeno tem sido objeto de controle 

dada a sua característica de contaminante universal e seus potenciais efeitos à 

saúde. 

 

O risco de intoxicação de trabalhadores depende da toxicidade da substância, 

do tempo de exposição do trabalhador, das condições ambientais, da via de 

entrada no organismo (respiratória, digestiva ou cutânea) e da forma como a 

substância é manipulada. Nas situações de exposição de trabalhadores as 

substâncias químicas, a intoxicação pela via oral é menos frequente que a 

respiratória e a cutânea. 

 

Medidas de prevenção devem ser desenvolvidas para que haja eliminação da 

exposição. A adoção de medidas preventivas nos ambientes e processos de 

trabalho deve objetivar inicialmente a eliminação dos fatores e situações de risco 

identificados ou o seu controle. Essas medidas classificam-se em: medidas 

aplicáveis aos ambientes e processos de trabalho e medidas aplicáveis ao 

trabalhador individualmente. 

 

As medidas de prevenção e controle de caráter coletivo são sempre mais 

eficientes e eficazes para a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas 

ao trabalho. Medidas organizacionais que impliquem diminuição do tempo de 

exposição aos riscos podem ser aplicadas de forma a proteger um ou mais 

trabalhadores, ou podem envolver todos os trabalhadores de um determinado 

setor. Por exemplo, escalas de trabalho que contemplem tempos menores em 

locais com maior exposição aos riscos à saúde; rodízio de tarefas/atividades. 



Essas medidas devem ser cuidadosamente planejadas para evitar exposições e 

proteger o maior número de trabalhadores. 

 

O monitoramento e a vigilância da saúde dos trabalhadores são importantes para 

a identificação da necessidade de medidas de prevenção e proteção a serem 

adotadas e avaliar a adequação ou falhas nas medidas implementadas. O 

monitoramento é feito por meio de exames periódicos de saúde, que devem ser 

programados considerando os riscos ocupacionais a que estão expostos os 

trabalhadores.  

 
Segundo a nova norma regulamentadora número 7 (PORTARIA Nº 6.734, DE 9 

DE MARÇO DE 2020) a substância Benzeno possui como indicador biológico o 

Ácido sfenilmercaptúrico (SPMA) na urina ou Ácido transtransmucônico (TTMA) 

na urina e ambos devem ser coletados ao final da jornada de trabalho. Como se 

trata de substância química cancerígena os prontuários médicos dos 

empregados expostos devem ser mantidos por período mínimo de 40 (quarenta) 

anos após o desligamento do empregado.  

 

As medidas de controle incluem-se: a educação e a informação ao trabalhador; 

as medidas organizacionais; o controle médico; o monitoramento e a vigilância 

da saúde dos trabalhadores; e o uso de EPI (máscaras, óculos de proteção 

contra respingo, protetores auriculares, roupas especiais impermeáveis, 

calçados de segurança e outros); 

 

Por fim se conclui que associação entre hábitos ocupacionais e sintomas de 

intoxicação pelo benzeno indicam a necessidade imediata de ampliar o debate 

sobre a implantação de medidas preventivas, educativas, administrativas e 

controles de engenharia para prevenção e promoção da saúde dos 

trabalhadores.  

 

 

 

 

 



 

 

            


