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ANEXO III
MODELO DE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO
DE ACIDENTE DE TRABALHO!
!"#$%&'(")(*#'+#")',)))))))-)
INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE: ( ) C/ÓBITO ( ) ACIDENTE GRAVE
1. DADOS DO TRABALHADOR ACIDENTADO
Nome:
Sexo:

Idade:

Escolaridade:
( ) 1º Grau incompleto
( ) 1º Grau completo

RG:

Expedida por:

( )
( )

( )
( )

Endereço:

2º Grau incompleto
2º Grau completo
Bairro:

Município:

Fone:

Ocupação:

Data de Admissão:

( )M

( )F

anos

Regime de Contrato de Trabalho:
( ) CLT
( ) Estatutário

( )

Empregado domestico

( )

Superior incompleto
Superior completo

( ) -

Empregado sem carteira

( )

Autônomo

2. DADOS DA CONTRATANTE DO SERVIÇO
Nome:

CGC:

Endereço:

Bairro:

Município:

Fone:

Ramo de Atividade:

CNAE:

Fax:

-

( )

Nº Total de Trabalhadores:

Nº de Homens:

3. DADOS DA CONTRATADA

(Anotar caso a vitima tenha vincul o empregatício com a contratada)
CGC:

Endereço:

Bairro:

Município:

Fone:

Ramo de Atividade:

CNAE:

Município:

( )
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-

Nº Mulheres:

Nome:

Nº Total de Trabalhadores:

( )
CEP:

Nº de Homens:

-

Ramo de Atividade:

Nº Total de Trabalhadores:
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4. DADOS DO ACIDENTE
Nome da Empresa ou Local onde Ocorreu o Acidente:
Data do Acidente:

Setor da Empresa onde Ocorreu o Acidente:

Hora:

Função da vitima no momento do
acidente:

Após quantas horas de
trabalhadas:
Há quanto tempo n essa função?

Médico Assistente:

Houve outros óbitos?
( ) Sim Quantos?

Não

Treinamento
comprovado?
( ) Sim
( ) Não
O acidente ocorreu em situação de
manutenção de máquina ou
equipamento?
( ) Sim
( ) Não
Causa básica do óbito

Descrição da lesão e parte(s) do corpo atingida(s):

Houve outros trabalhadores atingidos?
( ) Sim Quantos?
( ) Não

)

Houve treinamento?
( ) Sim
( ) Não

Equipamento ou ferramenta causadora:

Serviço de saúde onde foi realizado o atendimento:

Foi emitida CAT?
( ) Sim
(

( )

Não

CRM:
Já foi(ram) registrado(s) acidente(s)
óbito(s) na Empresa?
( ) Sim Quantos?
( ) Não

Se houve acidente(s) da mesma natureza na empresa, quais as medidas adotadas?

4.1. Descrição do Acidente

(Campo aberto)
Informações prestadas por:

( ) Trabalhador

4.2.

( ) Preposto da empresa

( ) Representante Sindical

( ) Testemunha

Descrição das causas, condições e/ou agentes que concorreram para
ocorrência do acidente.
(Campo aberto)

4.3. Informações Complementares:
(Campo aberto)
5. ENCAMINHAMENTOS
5.1. Medidas corretivas/preventivas a serem adotadas pela empresa:
(Campo aberto)
5.2. Procedimento(s) adotado(s) pelo Cesat:
( ) Notificação ( ) Infração ( ) Interdição ( ) Outro:
5.3. Informações Complementares:
(Campo aberto)
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6. OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A INVESTIGAÇÃO
(Campo aberto)

RELATÓRIO ENCAMINHADO PARA:
( ) Delegacia Regional do Trabalho
( ) Ministério Público Federal - Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região
( ) Ministério Público Estadual - Promotoria de Justiça
( ) Sindicato
( ) Empresa(s):
( ) Outro(s):
Local e Data:

Salvador,

de

de

Equipe Técnica:

De Acordo:

/ANEXO(S): ( ) F OTOGRÁFICO (
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Introdução
A asma brônquica é uma doença que se caracteriza por edema, broncoconstricção e inflamação das
vias aéreas, tendo caráter parcialmente reversível ou não, seja de forma espontânea ou por meio de
medicações.
A asma atinge um número importante da população (3 a 5%) e mesmo não ocorrendo uma grande
letalidade, os custos sócio-econômicos são elevados. O diagnóstico de asma ocupacional eleva
ainda mais esses custos devido aos encargos sociais e preventivos necessários. A prevalência da
asma ocupacional na população mundial é desconhecida. No Japão estima-se que 15% dos
asmáticos adultos tenham asma ocupacional. No Cesat, foram diagnosticados 109 casos de asma
ocupacional de 1991 a 1997.

Definição
A asma ocupacional é definida como “obstrução variável das vias aéreas, induzida por agentes
inaláveis, na forma de poeira, gases, vapores ou fumos, que estejam presentes no ambiente de
trabalho”.
A asma brônquica cujos sintomas são agravados pela exposição ocupacional deve ser chamada de
asma brônquica agravada pelo ambiente de trabalho. Pacientes com asma brônquica controlada
que desenvolvem novamente os sintomas após exposição a uma determinada substância específica
no ambiente de trabalho devem ser investigados para asma ocupacional.

Agentes Desencadeantes
Os agentes desencadeantes de asma podem ser classificados como:
! agentes de alto peso molecular - substâncias com peso molecular acima de 1000 daltons,
ou seja compostos de origem animal, vegetal, bactérias e fungos.
! agentes de baixo peso molecular - substâncias com peso molecular abaixo de 1000
daltons, ou seja poeiras inorgânicas e agentes químicos.
Já se encontra descrito cerca de 300 substâncias envolvidas no desencadeamento da asma
ocupacional. É interessante notar que o surgimento de novos processos de trabalho vão
aumentando progressivamente esta lista.
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A presença de atopia em um indivíduo pode levar à predisposição à asma ocupacional quando há
exposição a agentes de alto peso molecular.
Abaixo listamos os agentes mais frequentemente envolvidos no diagnóstico da asma ocupacional no
Cesat:
! Amônia
! Diisocianato de tolueno (TDI)
! Cloro
! Farinha de trigo
! Fumos e sais metálicos
! Tintas e corantes
! Resinas plásticas
! Inseticidas organofosforados
! Medicamentos (isoniazida, alfametildopa, etc)

Fisiopatologia
Os mecanismos fisiopatológicos da asma ocupacional não diferem da asma não ocupacional. A
associação entre os diversos mecanismos não deve ser considerada incomum.
! Broncoconstricção reflexa - agentes irritantes podem levar à broncoconstricção reflexa em
indivíduos com hiperreatividade brônquica, provavelmente por estimulação de receptores do
sistema parassimpático. Por ser uma reação inespecífica não é considerada, isoladamente, um
mecanismo de asma ocupacional.
! Broncoconstricção farmacológica - ocorre por inibição da acetilcolinesterase. O exemplo
clássico é a asma desencadeada por exposição a inseticidas organofosforados.
! Broncoconstricção alérgica - é o mecanismo mais importante. Os agentes ocupacionais
atuam como antígenos, levando a uma resposta imune envolvendo a IgE.
! Broncoconstricção inflamatória - é induzida pela liberação de agentes quimiotáticos,
liberados pela degranulação dos mastócitos, que levam ao transporte de neutrófilos e
eosinófilos para a parede brônquica. Quando esses fenômenos são desencadeados de forma
aguda ocorre a chamada síndrome da disfunção reativa das vias aéreas.
Síndrome da Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDRVA)
Descrita por Brooks e cols., essa síndrome caracteriza-se por tosse persistente, dispnéia e sibilos
que surgem após uma exposição acidental a altas concentrações de determinadas substâncias
tóxicas. É um quadro que simula a asma, diferindo desta por não possuir tempo de latência entre a
exposição e os sintomas e por apresentar alterações histológicas distintas.
Os seguintes dados devem ser observados para definição desse diagnóstico: 1. ausência de asma
pré existente ou outras pneumopatias; 2. surgimento dos sintomas após uma exposição única,
acidental a gases, fumos ou vapores em concentrações elevadas; 3. surgimento de sintomas dentro
de 24 horas após a exposição e persistência por 3 meses; 4. obstrução de vias aéreas revelada pela
espirometria; 5. teste de broncoprovocação positivo.
Cloro, amônia, ácido acético, óxido etileno, dióxido de enxofre, ozônio, ácido hipoclorídrico estão
entre as substâncias que podem provocar esta síndrome.

Diagnóstico
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História clínica
O primeiro passo para a investigação da asma ocupacional é estabelecer o diagnóstico de asma
brônquica, descartando todas as outras doenças que podem provocar broncoespasmo como
bronquiectasias, DPOC, tuberculose, etc.
A asma, que classicamente manifesta-se por crises de dispnéia e sibilos no peito, reversíveis
espontaneamente ou com medicação, pode apresentar-se com um quadro leve, às vezes
persistente. Por isso, deve-se lembrar desse diagnóstico quando o trabalhador desenvolve tosse
seca ou com expectoração de forma persistente, dispnéia leve ou aperto no peito. O quadro pode
ainda estar associado a espirros, coriza, obstrução e prurido nasal.
O passo seguinte é estabelecer a relação entre o surgimento desses sintomas e a exposição a
substâncias existentes no ambiente de trabalho. Questionamentos sobre a presença de sintomas
respiratórios nos finais de semana ou férias, o tempo decorrido entre o início da jornada de trabalho
e o surgimento das queixas, a ocorrência da exposição e os sintomas são obrigatórios.
História ocupacional
A história ocupacional deve ser o mais detalhada possível, visto que é importante o conhecimento
do período de tempo que foi necessário entre a exposição e os primeiros sintomas. Sabe-se que o
tempo necessário de exposição a farinha de trigo para que um padeiro venha a desenvolver asma
ocupacional é em média 10 anos, de um operário com exposição ao TDI (tolueno diisociantato) 2
anos e em trabalhadores expostos a animais apenas alguns meses. A OIT afirma, entretanto, que
existem algumas substâncias que podem levar a asma ocupacional com um curto período de
latência.
A seguir deve-se conhecer os agravos potenciais à saúde das substâncias utilizadas no processo de
trabalho e o produto final. O fato de o trabalhador não conhecer o processo de trabalho pode
dificultar a obtenção dessa informação. A solicitação do perfil profissiográfico à empresa pode ser
útil, mas algumas vezes a inspeção do local de trabalho pelo profissional e fundamental. É possível
que a asma seja desencadeada por uma determinada substância que o trabalhador não manipule
diretamente.
Exames complementares
A realização da espirometria é de fundamental importância, pois contribui para o diagnóstico de
asma revelando a presença de padrão obstrutivo com prova farmacodinâmica positiva. Pode-se,
entretanto, obter uma espirometria normal, principalmente nos casos em que o trabalhador tenha se
afastado das suas atividades habituais, não sendo parâmetro para excluir o diagnóstico de asma.
Nos locais onde é disponível, a broncoprovocação poderá colaborar com o diagnóstico.
A realização de testes cutâneos de reação imediata para inalantes comuns e a dosagem sérica de
IgE caracterizam a presença de atopia no indivíduo, fator predisponente a asma ocupacional
desencadeada por alguns compostos de alto peso molecular.
Após a confirmação do diagnóstico de asma brônquica deve-se lançar mão de outros exames
complementares para o estabelecimento do nexo causal entre a exposição ocupacional e a doença.
A realização da curva de peak-flow é o método mais simples para ser utilizado. Com o auxílio de um
pequeno aparelho, chamado de medidor de pico de fluxo, pode-se realizar medidas diárias,
geralmente quatro, durante cerca de quatro semanas, e observar como se comporta a variação do
pico de fluxo do paciente tanto quando este encontra-se no trabalho e também quando está afastado
dessas atividades. Para isso é dado o aparelho com um mapa onde serão anotados os diversos
valores obtidos. O trabalhador deverá iniciar a medição trabalhando, permanecendo assim durante
no mínimo oito dias, seguido de sete a nove dias afastado do ambiente de trabalho e seguir com o
retorno ao mesmo. Apesar de ser um exame de fácil realização, com frequência enfrenta-se
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dificuldades como a falta de compreensão por parte do paciente devido ao baixo nível de
escolaridade e a grande freqüência com que os trabalhadores procuram os serviços de saúde
quando já se encontram demitidos. Existem ainda os casos dos trabalhadores que ao procurarem
um serviço especializado para investigação apresentam uma asma severa que impossibilita a sua
permanência no trabalho para a realização deste exame.
A opção existente quando o trabalhador não possui instrução suficiente para a realização do exame
anterior é a realização da espirometria antes e após a jornada de trabalho. Trata-se de algo difícil e
custoso para ser realizado, pois envolve a necessidade de uma aparelhagem mais cara e a
presença de um técnico adequadamente treinado no ambiente de trabalho em dois momentos
distintos. O diagnóstico é dado quando ocorre uma queda de 10% do valor de VEF1. Deve ser
lembrado que uma broncoconstricção tardia ao agente inalado pode provocar uma resposta falso
negativa.
O teste de provocação brônquica específica , o “padrão-ouro” para o diagnóstico de asma
ocupacional, é um exame que tenta mimetizar a exposição ocupacional sofrida pelo trabalhador. É
feita a inalação da substância suspeita em doses crescentes de concentrações, à medida que se
mede o valor do VEF1. Existem riscos sérios à saúde do paciente já que pode desencadear
broncoespasmo importante e insuficiência respiratória.

Tratamento
O tratamento medicamentoso não difere do da asma não ocupacional.

Condutas
Deve ser afastado imediatamente da exposição e ou do ambiente de trabalho e considerada
necessidade de reabilitação para outra função. A ocorrência de um caso da doença deve
desencadear processo de investigação no ambiente de trabalho com a conseqüente recomendação
de adoção das medidas necessárias ao controle da exposição.
Notificação
Se o trabalhador for empregado, segurado do INSS/SAT, solicitar à empresa a emissão da CAT
(Comunicação de Acidente do Trabalho). Na recusa da emissão da CAT pela empresa, o serviço de
saúde deve emití-la.
Pode ser notificado o caso através da Ficha Individual de Notificação do Sinan.
Encaminhamento para Serviço de Referência
Se necessário, encaminhar o trabalhador para serviço de referência, para fins de avaliação
diagnóstica, confirmação do caso e tratamento.
Encaminhamento para Previdência Social
Encaminhar para o INSS ou instituto previdenciário do qual o trabalhador é segurado, para fins de
avaliação médico-pericial, avaliação de incapacidade, concessão de benefícios previdenciários e
acidentários e reabilitação profissional.
Vigilância Epidemiológica
O processo de vigilância deve contemplar os seguintes momentos:
! coleta criteriosa de história laborativa completa;
! comparação com dados e estudos epidemiológicos e de literatura científica;
! solicitação de perfil profissiográfico do trabalhador à empresa;
! solicitação de dados sobre avaliações ambientais à empresa;
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! inspeção na empresa/local de trabalho;
! identificação do agente (biológico, químico) que está determinando o agravo;
! identificação dos demais fatores de risco ambientais que estão contribuindo para a determinação
do agravo (como temperatura, umidade, condições de ventilação, presença de outros poluentes poeiras, óleos, graxas, etc);
! notificação dos casos suspeitos; confirmação dos casos através de investigação;
! avaliação da necessidade de afastamento (temporário ou permanente) do trabalhador da
exposição, do setor de trabalho ou do trabalho como um todo;
! acompanhamento da evolução do caso, registro de pioras e agravamento da situação clínica e
sua relação com o retorno ao trabalho;
! busca ativa de outros casos na mesma empresa ou ambiente de trabalho, ou em outras
empresas do mesmo ramo de atividade na área geográfica;
! inspeção na mesma empresa ou ambiente de trabalho, ou em outras empresas do mesmo ramo
de atividade na área geográfica, identificando os fatores relativos às exposições ao agente
específico e a outros agentes, às condições do ambiente de trabalho (temperatura, umidade,
ventilação, contaminantes atmosféricos), às formas de realização da atividade/tarefas, à
tecnologia, instrumentos e maquinaria utilizados, às formas de organização do trabalho, aos
equipamentos e medidas de proteção coletiva utilizadas, aos equipamentos e medidas de
proteção individual utilizadas;
! identificação e priorização das medidas de proteção e recomendações a serem adotadas;
! informação aos trabalhadores e às empresas a respeito dos riscos e das medidas a serem
adotadas.
As ações de educação em saúde, informação e comunicação dos riscos e das formas de prevenção
são fundamentais. Medidas de promoção da saúde e controle do tabagismo também devem ser
implementadas.
Vigilância das exposições nos ambientes de trabalho
Deve ser feito o reconhecimento prévio das atividades e locais de trabalho onde existam substâncias
ou agentes potencialmente causadores de asma ocupacional. A adoção de medidas de proteção e
prevenção relacionam-se principalmente com a adoção de práticas de uso seguro de substâncias
químicas e de controle da exposição a poeiras, névoas, gases e fumos no ar ambiente, mediante
controle de engenharia e higiene industrial. Para tal, deve-se considerar as seguintes medidas:
! substituição do agente/substância por outra menos tóxica ou lesiva;
! substituição de tecnologias de produção, por tecnologias limpas;
! isolamento do agente/substância ou enclausuramento do processo, evitando exposição;
! adoção de sistemas de ventilação exaustora local e geral adequados e eficientes; utilização de
capelas de exaustão;
! umidificação de processos geradores de poeiras;
! controle de vazamentos e emissões fugitivas mediante manutenção preventiva e corretiva de
máquinas e equipamentos;
! monitoramento sistemático de névoas, fumos, gases e poeiras;
! adoção de sistemas operacionais seguros de trabalho, de transporte, de carga e descarga;
! classificação e rotulagem das substâncias químicas segundo propriedades toxicológicas e
toxicidade;
! informação e comunicação dos riscos aos trabalhadores;
! manutenção de condições ambientais gerais adequadas, como temperatura, umidade,
ventilação, poluentes atmosféricos, limpeza do ambiente;
! diminuição do tempo de exposição e do número de trabalhadores expostos;
! adoção de medidas que assegurem a higiene pessoal (instalações sanitárias adequadas,
banheiros, chuveiros, pias com água limpa corrente e em abundância; vestuário adequado e
limpo diariamente);
! utilização de equipamentos de proteção individual, especialmente máscaras de proteção
respiratória;
! monitoramento biológico dos trabalhadores expostos.
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As máscaras de proteção respiratória devem ser utilizadas como medida temporária, em
emergências. Quando as medidas de proteção coletivas forem insuficientes, estas deverão ser
cuidadosamente indicadas para alguns setores ou funções. Os trabalhadores devem ser treinados
apropriadamente para sua utilização. As máscaras devem ser de qualidade e adequadas às
exposições, com filtros químicos ou de poeiras, específicos para cada substância manipulada ou
para grupos de substâncias passíveis de serem retiradas pelo mesmo filtro. Os filtros devem ser
rigorosamente trocados conforme as recomendações do fabricante. A Instrução Normativa Nº 1, de
11/04/1994, estabelece regulamento técnico sobre o uso de equipamentos para proteção
respiratória.
A realização de exames médicos admissionais e periódicos (e demissionais), contribuirá para a
detecção precoce de sinais e sintomas relacionados às exposições e a tomada de medidas para
prevenção de seu agravamento. Recomenda-se utilizar instrumentos padronizados, a exemplo de
questionários de sintomas respiratórios já validados nacional ou internacionalmente e exames
complementares adequados, incluindo radiografia de tórax (na admissão e anualmente, para
exposições a sílica, e tri ou bienalmente, para aerodispersóides não fibrinogênicos) e espirometria,
na admissão e bienalmente. A radiografia de tórax deve seguir técnica preconizada pela OIT (1980)
e a espirometria deve seguir técnica preconizada pela American Thoracic Society (1987).
Veja outras informações sobre a vigilância de ambientes e processos de trabalho no Capítulo 4
deste Manual.
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Anexo I

Portaria Federal Nº 1.339/GM - MS, em 18 de novembro de 1999.
DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO RELACIONADAS COM O TRABALHO
(Grupo X da CID-10)
AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA
OCUPACIONAL
Faringite Aguda, não especificada
Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 5)
(“Angina Aguda”, ”Dor de Garganta”) Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)
(J02.9)
DOENÇAS

Laringotraqueíte Aguda (J04.2)

Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 5)
Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)

Outras Rinites Alérgicas (J30.3)

Carbonetos metálicos de tungstênio sinterizados (X49.-; Z57.2 e Z57.5)
(Quadro 7)
Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 10)
Poeiras de algodão, linho, cânhamo ou sisal (Z57.2) (Quadro 26)
Acrilatos (X49.-; Z57.5)
Aldeído fórmico e seus polímeros (X49.-; Z57.5)
Aminas aromáticas e seus derivados (X49.-; Z57.5)
Anidrido ftálico (X49.-; Z57.5)
Azodicarbonamida (X49.-; Z57.5)
Carbetos de metais duros: cobalto e titânio (Z57.2)
Enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriano (X44.-; Z57.3)
Furfural e Álcoól Furfurílico (X45.-; Z57.5)
Isocianatos orgânicos (X49.-; Z57.5)
Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5)
Pentóxido de vanádio (X49.-; Z57.5)
Produtos da pirólise de plásticos, cloreto de vinila, teflon (X49.-; Z57.5)
Sulfitos, bissulfitos e persulfatos (X49.-; Z57.5)
Medicamentos: macrólidos; ranetidina ; penicilina e seus sais;
cefalosporinas (X44.-; Z57.3)
Proteínas animais em aerossóis (Z57.3)
Outras substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem, etc.)
(Z57.2)
Outras susbtâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias
respiratórias (X49.-; Z57.2) (Quadro 27)

Rinite Crônica (J31.0)

Arsênico e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)
Cloro gasoso (X47.-; Z57.5)(Quadro 9)
Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-) (Quadro 10)
Gás de flúor e Fluoreto de Hidrogênio (X47.-; Z57.5) (Quadro 11)
Amônia (X47.-; Z57.5)
Anidrido sulfuroso (X49.-; Z57.5)
Cimento (Z57.2)
Fenol e homólogos (X46.-; Z57.5)
Névoas de ácidos minerais (X47.-; Z57.5)
Níquel e seus compostos (X49.-; Z57.5)
Selênio e seus compostos (X49.-; Z57.5)
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Faringite Crônica (J31.2)

Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)

Sinusite Crônica (J32.-)

Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)
Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)

Ulceração ou Necrose do Septo
Nasal (J34.0)

Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)
Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)
Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 10)
Soluções e aeoressóis de Ácido Cianídrico e seus derivados (X47.-; Z57.5)
(Quadro 17)

Perfuração do Septo Nasal (J34.8)

Arsênio e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5) (Quadro 1)
Cromo e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 10)

Laringotraqueíte Crônica (J37.1)

Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 5)

Outras Doenças Pulmonares
Obstrutivas Crônicas (Inclui: “Asma
Obstrutiiva”, “Bronquite Crônica”,
“Bronquite Asmática”, “Bronquite
Obstrutiva Crônica”) (J44.-)

Cloro gasoso (X47.-; Z57.5)(Quadro 9)
Exposição ocupacional à poeira de sílica livre (Z57.2-) (Quadro 18)
Exposição ocupacional a poeiras de algodão, linho, cânhamo ou sisal
(Z57.2-) (Quadro 26)
Amônia (X49.-; Z57.5)
Anidrido sulfuroso (X49.-; Z57.5)
Névoas e aerossóis de ácidos minerais (X47.-; Z57.5)
Exposição ocupacional a poeiras de carvão mineral (Z57.2)

Asma (J45.-)

Mesma lista das substâncias sensibilizantes produtoras de Rinite Alérgica
(X49.-; Z57.2, Z57.4 e Z57.5)

Pneumoconiose dos Trabalhadores
do Carvão (J60.-)

Exposição ocupacional a poeiras de carvão mineral (Z57.2)
Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2) (Quadro 18)

Pneumoconiose devida ao Asbesto
(Asbestose) e a outras fibras
minerais (J61.-)

Exposição ocupacional a poeiras de asbesto ou amianto (Z57.2) (Quadro
2)

Pneumoconiose devida à poeira de
Sílica (Silicose) (J62.8)

Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2) (Quadro 18)

Beriliose (J63.2)

Exposição ocupacional a poeiras de berílio e seus compostos tóxicos
(Z57.2) (Quadro 4)

Siderose (J63.4)
Estanhose (J63.5)

Exposição ocupacional a poeiras de ferro (Z57.2)
Exposição ocupacional a poeiras de estanho (Z57.2)

Pneumoconiose devida a outras
poeiras inorgânicas especificadas
(J63.8)

Exposição ocupacional a poeiras de carboneto de tungstênio
(Z57.2)(Quadro 7)
Exposição ocupacional a poeiras de carbetos de metais duros (Cobalto,
Titânio, etc.) (Z57.2)
Exposição ocupacional a rocha fosfática (Z57.2)
Exposição ocupacional a poeiras de alumina (Al2O3) (“Doença de
Shaver”) (Z57.2)

Pneumoconiose associada com
Tuberculose (“Silico-Tuberculose”)
(J65.-)

Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2) (Quadro 18)

Doenças das vias aéreas devidas a
poeiras orgânicas (J66.-): Bissinose
(J66.0), devidas a outras poeiras
orgânicas especificadas (J66.8)

Exposição ocupacional a poeiras de algodão, linho, cânhamo, sisal (Z57.2)
(Quadro 26)
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Pneumonite por Hipersensibilidade Exposição ocupacional a poeiras contendo microorganismos e parasitas
a Poeira Orgânica (J67. -):
infecciosos vivos e seus produtos tóxicos (Z57.2) (Quadro 25)
Pulmão do Granjeiro (ou Pulmão do Exposição ocupacional a outras poeiras orgânicas (Z57.2)
Fazendeiro) (J67.0); Bagaçose
(J67.1); Pulmão dos Criadores de
Pássaros (J67.2);Suberose (J67.3);
Pulmão dos Trabalhadores de Malte
(J67.4); Pulmão dos que trabalham
comm Cogumelos (J67.5);
Doença Pulmonar Devida a
Sistemas de Ar Condicionado e de
Umidificação do Ar (J67.7);
Pneumonites de Hipersensibilidade
Devidas a Outras Poeiras Orgânicas
(J67.8); Pneumonite de
Hipersensibilidade Devida a Poeira
Orgânica não especificada (Alveolite
Alérgica Extrínseca SOE;
Pneumonite de Hipersensibilidade
SOE (J67.0)
Bronquite e Pneumonite devida a
produtos químicos, gases, fumaças
e vapores (“Bronquite Química
Aguda”) (J68.0)

Edema Pulmonar Agudo devido a
produtos químicos, gases, fumaças
e vapores (Edema Pulmonar
Químico) (J68.1)

Berílio e seus compostos tóxicos (X49.-; ZX57.5) (Quadro 4)
Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)
Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5)(Quadro 6)
Gás Cloro (X47.-; Z57.5) (Quadro 9)
Flúor ou seus compostos tóxicos (X47.-; Z57.5) (Quadro 11)
Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)
Iodo (X49.-; Z57.5) (Quadro 14)
Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 15)
Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)
Berílio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5) (Quadro 4)
Bromo (X49.-; Z57.5)(Quadro 5)
Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)
Gás Cloro (X47.-; Z57.5) (Quadro 9)
Flúor e seus compostos (X47.-; Z57.5) (Quadro 11)
Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)
Iodo (X49.-; Z57.5) (Quadro 14)
Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)

Síndrome de Disfunção Reativa das Bromo (X49.-; Z57.5) (Quadro 5)
Vias Aéreas (SDVA/RADS) (J68.3) Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5) (Quadro 6)
Gás Cloro (X47.-; Z57.5)(Quadro 9)
Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5) (Quadro 13)
Iodo (X49.-; Z57.5)(Quadro 14)
Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5) (Quadro 17)
Amônia (X49.-; Z57.5)
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Introdução
O benzeno é o menor e o mais estável hidrocarboneto aromático, que se apresenta como um líquido
incolor, lipossolúvel, volátil, inflamável, de odor característico, perceptível a concentrações da ordem
de 12 ppm, cuja fórmula molecular é C6H6. Esta substância é largamente utilizada como matériaprima em diversas indústrias químicas e como solvente. Apesar de existirem variadas formas de
exposição, tais como em emissões industriais, através de vapores de gasolina, de gases de
exaustão de motores, da fumaça de cigarro e da contaminação de mananciais de água, as
exposições ocupacionais são consideradas as de nível mais elevado (Snyder et al., 1993; Carvalho
et al, 1995).
No Brasil, a exposição a benzeno tem sido vista como um dos sérios problemas observados nos
ambientes de trabalho (Mendes, 1993). Novaes et al. (1981) analisaram teores de benzeno em
solventes industriais comercializados no Brasil, e verificaram concentrações que variaram de 0,01%
a 90%, sendo que os solventes com mais altos teores eram utilizados principalmente em oficinas
mecânicas, funilarias e gráficas, geralmente empresas com menos de 100 empregados. Além das
indústrias que produzem ou diretamente utilizam o benzeno, admite-se a possível exposição ao se
utilizarem misturas de solventes, tintas, vernizes e gasolina automotiva (Brasil, 1998).
Um problema freqüentemente referido em estudos epidemiológicos que envolvem os solventes é
que os indivíduos quase que invariavelmente manipularam misturas que contêm diversos tipos de
solventes, sendo muito difícil reconhecer um agente específico. Sabe-se que os solventes
comumente usados, como o tolueno e o xileno, contêm pequenas quantidades de benzeno como
impureza, não sendo desprezível a exposição a este agente (Vianna & Polan, 1979; Olsson &
Brandt, 1988), fato que desperta especial interesse na Epidemiologia Ocupacional (Wallace, 1989;
Snyder et al., 1993).
A maior produção de benzeno da América Latina, cerca de 400 mil toneladas/ano, ocorre no Estado
da Bahia, mais precisamente no Pólo Petroquímico de Camaçari. No início da década de 90,
dezenas de trabalhadores foram afastados do trabalho nesta região em função da presença de
alteração hematológica, mais notadamente a redução do número de leucócitos/neutrófilos no
sangue periférico.
! Versão anterior atualizada e revisada por Marco Antônio V. Rêgo. Assinala-se que alguns trechos incorporam as proposições da NORMA DE VIGILÂNCIA
DA SAÚDE DOS TRABALHADORES EXPOSTOS AO BENZENO/ Ministério da Saúde, 2001.
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O benzeno está implicado em uma variedade de anormalidades sangüíneas de há muito relatadas
(Selling, 1910; Selling, 1916; Hektoen, 1916; Legge, 1919/1920; Smith, 1928). As evidências dos
seus efeitos nocivos são muito bem descritos (Hricko, 1994; Landrigan, 1996), sendo conhecida sua
ação carcinogênica sobre a medula óssea (Vigliani & Saita, 1964; Aksoy et al., 1972; Aksoy et al.,
1974; Vigliani & Forni, 1976; Aksoy et al., 1976; Infante et al., 1977; Sawahata et al., 1985; Rinsky et
al., 1987; Yin et al., 1987; Austin et al., 1988; Paci et al., 1989). Entretanto, apesar desta
reconhecida ação carcinogênica sobre o sistema linfo-hematopoiético – classificação no grupo 1 da
International Agency for Research on Cancer (IARC) – (IARC, 1987), ainda são discutidos os
padrões de adoecimento de populações expostas (trabalhadores e comunidade em geral), as
tendências das curvas leucocitárias, bem como a capacidade mutagênica, clastogênica e
teratogênica deste agente, situações que justificam as ações de vigilância voltadas para este agente
e respectivos agravos à saúde.

Definição
O benzenismo compreende um conjunto de manifestações clínicas e/ou sinais laboratoriais
compatíveis com os efeitos da exposição aguda ou crônica a benzeno.

Atividades Associadas à Exposição Ocupacional ao Benzeno
Sendo o benzeno um agente comprovadamente carcinogênico, não existe limite seguro para
exposição. As principais fontes de exposição ocupacional estão presentes nas seguintes indústrias /
atividades / situações, nas quais a substância seja matéria-prima, sub-produto, produto,
contaminante:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Siderurgias;
Indústrias do petróleo;
Indústrias petroquímicas;
Indústrias químicas que utilizam o benzeno em processo de síntese química;
Indústrias de tintas, vernizes, resinas e plásticos sintéticos;
Usinas de álcool anidro;
Indústria da borracha
Laboratórios de análise química;
Gráficas;
Atividades de pintura;
Indústria de móveis;
Construção civil;
Indústria e reparo de calçados;
Agricultura;
Postos de gasolina;
Oficinas mecânicas

O benzeno é encontrado na gasolina automotiva e em outros combustíveis como impureza ou
componente de misturas carburantes, ampliando o espectro de exposições ocupacionais e nãoocupacionais, inclusive pelo seu uso indevido como solvente. No Brasil é proibida a fabricação de
produtos que contenham benzeno em sua composição, admitida, porém, a presença dessa
substância como agente contaminante com percentual não superior a 1% (um por cento) em volume
(Brasil, 1982).
Como resultado de uma revisão epidemiológica realizada para avaliar a correlação entre exposição
ocupacional ao benzeno e câncer, ficou evidenciada esta relação em todos os tipos mais frequentes
de leucemia e em alguns tipos de leucemias raras, tais como, mielóide aguda (AML),
mielomonocítica (AMMoL), monocítica (AMoL), promielocítica, eritroleucemia (AEL), aguda
indiferenciada, linfóide aguda (ALL), mielóide crônica (CML), linfóide crônica (CLL) e “hairy cell”
(HCL), como também foi reportada a associação da exposição ocupacional a síndrome
mielodisplásica e mielofibrose (Franco Neto,1997).
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Aspectos Toxicológicos
As vias de absorção do benzeno são a respiratória e oral, podendo também ser absorvido por via
cutânea. A mais importante via de absorção é a respiratória. A maior parte do benzeno inalado é
eliminado pela expiração (cerca de 50% a 60%), sendo a retenção respiratória de cerca de 30%
(Nomiyama & Nomiyama,1974). Dados animais confirmam que o benzeno é rapidamente absorvido
através dos pulmões (Schrenk et al., 1941). O benzeno deposita-se preferencialmente no tecido
adiposo. Durante exposição a 500 ppm de benzeno, níveis desta substância se estabilizaram no
sangue em 4 horas, no tecido adiposo em 6 horas, e em menos de 02 horas na medula óssea
(Rickert et al., 1979).
O benzeno absorvido é predominantemente metabolizado no fígado. Esta transformação ocorre em
duas fases. A fase 1 é dependente da atividade das enzimas do complexo P450 que promovem uma
alteração na estrutura da molécula através de reações de oxidação e redução, no sentido de
favorecer a ocorrência da fase 2, de conjugação, principalmente com o ácido glicurônico, no sentido
de transformá-la em uma molecula polar, facilmente excretável pela urina. Vale lembrar que o
benzeno é uma substância apolar, ou seja, não miscível em água, com grande afinidade pelo tecido
gorduroso, e que necessita desses passos do metabolismo para ser excretada. Os principais
metabólitos são os fenóis, catecóis e quinonas.
O efeito carcinogênico do benzeno é atribuído aos produtos intermediários gerados no processo de
metabolização. A medula óssea é o órgão alvo de toxicidade do benzeno, órgão onde as
mieloperoxidases catalisam a ativação de fenol ou outros metabólitos do benzeno, o que
possivelmente é a base da toxicidade do benzeno na medula óssea.

Aspectos Clínicos
Efeitos agudos
O benzeno líquido é um potente irritante das mucosas e sua aspiração provoca edema pulmonar e
hemorragia nas áreas de contato. Os vapores em altas concentrações são também irritantes para as
mucosas oculares e respiratórias. A absorção do benzeno tem efeitos tóxicos para o sistema
nervoso central, causando, na dependência da quantidade absorvida, narcose, excitação seguida de
sonolência, vertigem, cefaléia, náuseas, taquicardia, dificuldade respiratória, tremores, convulsões,
perda da consciência e morte.
Efeitos crônicos
A absorção do benzeno em pequenas quantidades é, em geral, a causa das intoxicações crônicas
ocupacionais. Destacam-se:
! Alterações hematológicas: ação tóxica do benzeno sobre a medula óssea que pode se dar
pelos seguintes mecanismos: depressão das células progenitoras primitivas e
indiferenciadas, que darão origem às diversas linhagens celulares do tecido hematopoiético,
podendo ainda a ação danosa ocorrer em qualquer fase da maturação celular; formação
clonal de células primitivas afetadas, decorrentes de danos nos seus cromossomos,
localizando-se possivelmente aí a ação carcinogênica do benzeno e seus metabólitos.
Qualquer alteração encontrada em indivíduos expostos deve ser valorizada e criteriosamente
interpretada. Essa alterações geralmente são assintomáticas no estágio inicial. As alterações
hematológicas quantitativas podem se manifestar como citopenias isoladas (leucopenias, anemias,
plaquetopenias), como citopenias combinadas e anemia aplástica (pancitopenia), assim como a
leucocitose. Na série branca, além das alterações já citadas, diminuição ou aumento do número total
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de leucócitos, pode-se encontrar neutropenia, eosinofilia, linfopenia ou linfocitose. No Brasil, a
neutropenia tem sido a manifestação mais freqüentemente detectada. Também são sinais
hematológicos do efeito da exposição ao benzeno, as alterações qualitativas como macrocitose,
pontilhados basófilos, hipersegmentação dos neutrófilos (anomalias de Pelger) e a presença de
macro plaquetas. O aumento de volume corpuscular médio (VCM) e a diminuição do número de
linfócitos são sinais tidos como precoces na intoxicação crônica pelo benzeno. Em uma avaliação
dos parâmetros hematológicos foi evidenciada diferença entre expostos e não-expostos quanto ao
volume corpuscular médio, ainda que os valores absolutos estivessem dentro da faixa de
normalidade (76 a 96 fL). Diferenças quanto ao VCM têm sido descritas como indicador de
toxicidade da medula óssea nas intoxicações por álcool e benzeno.
Na medula óssea são observadas alterações no tecido estromal (microambiente) e nas células da
hematopoiese. No estroma podem ser observados necrose, edema, aumento de fibras reticulínicas,
hemorragia intersticial e presença aumentada de células inflamatórias (eosinófilos, plasmócitos,
monócitos). As células hematopoiéticas apresentam alterações quantitativas (hipocelularidade
global, hipocelularidade dos setores granulocítico, eritrocítico e principalmente atipias de
megacariócítos). As alterações na medula óssea mais frequentes, descritas entre os de
trabalhadores brasileiros intoxicados por benzeno, foram a hipocelularidade do setor granulócito e a
presença de micromegacariócitos.
Em geral não se tem observado uma correlação entre a intensidade das alterações centrais e as
observadas no sangue periférico. A capacidade homeostática e a grande reserva funcional da
medula óssea permitem que, após longo tempo de afastamento da exposição, haja compensação
hematimétrica do sangue periférico, o que não significa plena regeneração da medula óssea.
Mesmo que os indivíduos sejam precocemente retirados da exposição a benzeno, o quadro
hematológico pode levar anos para se normalizar. O tempo médio de compensação para níveis de
normalidade do número total de leucócitos e/ou neutrófilos é em geral de cinco anos após o
afastamento, sendo que um grande número de trabalhadores permanece com alterações após esse
período.
! Neoplasias: as alterações mielodisplásicas e as leucemias podem ser decorrentes de
distúrbios originários de uma simples célula progenitora primitiva, que resulta em clone
severamente defeituoso, contendo precursores celulares com dificuldade em prosseguir a
maturação, a qual pode ser bloqueada parcial ou completamente em vários níveis, dando
origem às variantes morfológicas de leucemias. Embora as leucemias atribuídas ao benzeno
possam ser de qualquer tipo (mielóide aguda, mielomonocítica, monocítica, promielocítica,
eritroleucemia, aguda indiferenciada, linfóide aguda, mielóide crônica, linfóide crônica e “hairy
cell”), a mais freqüentemente observada é a leucemia mielóide aguda. A leucemia pode
manifestar-se clinicamente apenas poucas semanas antes da morte. Pode surgir durante a
exposição ou, o que é mais freqüente, ocorrer após um longo período de latência. Suspeitase que outras neoplasias podem estar relacionadas à exposição a benzeno, como o linfoma
não-Hodgkin e o câncer de pulmão. Valores hematimétricos normais não afastam a
possibilidade de ocorrência de hemopatias malignas e aplasia de medula óssea a longo
prazo.
! Alterações neuro-comportamentais: os estudos experimentais, clínicos e epidemiológicos
da exposição a solventes orgânicos revelam o aparecimento de efeitos neurocomportamentais ou neuro-psicológicos agudos e crônicos. Os efeitos freqüentemente
observados em exposição a longo prazo são alterações comportamentais que têm caráter
progressivo. No estágio inicial percebe-se um desconforto generalizado acompanhado de
sensação de inadequação e resposta emocional exacerbada. Seguem-se sintomas de
depressão moderada e irritabilidade, cefaléia e redução da eficiência no trabalho, alem de
distúrbios do sono. A latência no aparecimento desses sintomas, assim como a
reversibilidade do processo, é variável. Testes psicométricos podem revelar redução das
funções cognitivas, da memória e da atenção. Além dessas manifestações, a exposição a
solventes vem sendo relacionada a encefalopatia crônica e crises convulsivas.
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Diagnóstico/diagnóstico diferencial
No exame clínico deve-se investigar as manifestações relacionadas às alterações hematológicas da
série branca (gengivite, estomatites, baixa resistência às infeções); da série vermelha (anemia); e da
plaquetária (púrpuras, sangramentos). Também devem ser pesquisadas alterações neurocomportamentais tais como astenia, irritabilidade, cefaléia, alterações de memória, dificuldade de
atenção e concentração. Como já referido anteriormente, o paciente em geral é completamente
assintomático nos estágios iniciais do benzenismo.
Exames complementares
É necessário se fazer o levantamento da série histórica de hemogramas, inclusive aqueles
realizados em período anterior à admissão na empresa atual/última. Se não se dispõe da série
histórica, realizar três hemogramas com intervalo de 30 dias (hemograma completo, com análise
quantitativa e qualitativa das três séries sangüíneas, contagem de reticulócitos, dosagem de ferro
sérico e ferritina), de preferência pelo método de contagem automática. O valor de normalidade para
fins de comparação deve ser o do próprio indivíduo em período anterior ao trabalho em atividades
que o exponham agentes mielotóxicos. Na ausência deste dado, considerar o valor do exame
admissional. Para fins de referência recomendam-se os valores mais preventivos, segundo
Wintrobe’s (1993) (Quadro 1). Esses limites preconizados pelo Wintrobe’s de normalidade individual
(3.8 a 10.6 x 103/ml para o homem e 3.6 a 11.0 x 103/ml para mulher) foram estabelecidos como de
referência pela Instrução Normativa N° 2 (Brasil, 1996).
Trabalhadores expostos que apresentem número total de leucócitos abaixo dos referidos, após
diagnóstico diferencial devem ser considerados como casos confirmados. Na avaliação dos
indivíduos devem ser realizados ainda os seguintes exames: provas de atividade reumática e/ou
inflamatória, com VHS, ASLO, prova do látex, proteína C reativa e Waaler Rose; provas de função
hepática: TGO, TGP, Gama GT, Fosfatase Alcalina; exame parasitológico de fezes (três amostras)
com pesquisa para S. Mansoni, teste de Elisa (HIV) e demais exames a depender de critério clínico.
A biópsia da medula óssea é um exame sensível, porém invasivo, não devendo ser utilizado de
rotina para investigação de intoxicação pelo benzeno. Sua indicação é precisa e deve limitar-se aos
casos em que concorram diversas causas possíveis, para esclarecer o quadro clínico, ou na
presença de manifestações de evolução desfavorável. Sua realização e interpretação dos achados
devem ser feitas por profissional especializado, treinado e da confiança do trabalhador, dependendo
a sua realização da aprovação do indivíduo. Não deve ser solicitada compulsoriamente para efeitos
legais, sendo um exame complementar ao raciocínio clínico do médico assistente.
Quando solicitada, a biópsia deverá ser realizada na crista ilíaca superior e posterior, com inprint
através de agulha para adulto do tipo Jamishidi ou similar. O fragmento retirado deverá ser fixado
em Zenker (9 ml) e ácido acético (0,5 ml), e processada a preparação histológica imediatamente
após 24hs da coleta. As lâminas deverão ser minimamente coradas com hematoxilina-eosina e por
“impregnação da prata (Gomori)”. Deverão ser analisados os aspectos citológicos e histológicos do
material, observando-se o tecido hematopoiético e estromal e seus aspectos quantitativos e
qualitativos.
Como alteração quantitativa no tecido hematopoiético pode-se encontrar com grande freqüência a
hipocelularidade granulocítica e como alterações qualitativas as atipias megacariocíticas. Dada a
ação mielodisplásica do benzeno, observar as alterações seletivas (MDS) ou trilineares (MDST) e a
presença de células primitivas e imaturas em posição normal (ALIP). A presença de necrose,
edema, hemorragia intersticial, fibrose, a freqüência aumentada de células inflamatórias e o
aumento de fibras de reticulina na medula óssea constituem sinais de toxidade que devem ser
valorizados.
Quando possível, podem também ser realizadas avaliações citogenéticas, imunológicas,
neuropsicológicas e outras que permitam uma avaliação completa dos danos causados pela
exposição a benzeno.
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O diagnóstico diferencial deve ser feito com base nos dados de anamnese, exame físico e exames
complementares específicos. Os principais diagnósticos são os seguintes: leuco-neutropenias
constitucionais ou por uso de medicamentos; febre tifóide, septicemia, malária, calazar,
esquistossomose, tuberculose e hepatite viral; hiperesplenismo, esplenomegalia; hemoglobinúria
paroxística noturna; lúpus eritematoso sistêmico; AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida);
hepatopatias; doenças do colágeno; anemias carenciais; esquistossomose mansônica; sífilis; uso de
medicamentos que causam neutropenia, quais sejam:

Anti-Arrítmicos

procainamida, propranolol, quinidina;

Antibióticos

cloranfenicol, penicilinas, sulfonamidas, sulfametoxazol trimetropina, ácido para-aminosalicílico, rifampicina,
vancomicina, isoniazida, nitrofurantoína;

Anti-Maláricos:

Dapsona, quinina, pirimetamina;

Anti-Convulsivantes

carbamazepina, mefenitoína, trimetadiona, etoxisuximida,
fenitoína

Hipoglicemiantes
Orais

tolbutamida, clorpropamida;

Anti-Histamínicos

cimetidina, bromfeniramida, tripelenamina;

Anti-Hipertensivos

metil-dopa, captopril

Anti-Inflamatórios

fenilbutazona, ibuprofeno, indometacina, aminopirina, sais ouro

Anti-Tireoidianos

propiltiouracil, tiouracil, metimazole;

Diuréticos

acetazolamida, hidroclorotiazida, clortalidona;

Fenotiazinas

clorpromazina, promazina, proclorperazina;

Agentes
imunosupressivos

Antimetabólicos

Agentes Citotóxicos

agentes alquilantes, antimetabólicos, antraciclinas, vinca alcalóides,
cis-platinum, hidroxiuréia, actinomicina D

Outros Agentes
penicilamina

alfa e gama interferon, allopurinol, etanol, levamisole
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Definição de Suspeito de Intoxicação Crônica pelo Benzeno
O primeiro aspecto a ser verificado é a história profissional, com descrição de atividades em empresas
onde há a possibilidade de exposição a benzeno, seja no trabalho atual, seja nos anteriores. A seguir,
consideram-se as seguintes situações relacionadas ao hemograma:
! tendência decrescente de leucócitos, neutrófilos e/ou plaquetas na série histórica de
hemogramas ³ 20%, nos três últimos hemogramas realizados em exames periódicos;
! aumento do volume corpuscular médio (VCM) - macrocitose e diminuição do número absoluto de
linfócitos (linfopenia ou linfocitopenia) nos dois últimos hemogramas realizados em exames
periódicos;
! leucocitose (valores de leucócitos > 11.000 / mm3) nos dois últimos hemogramas realizados em
exames periódicos;
! pontilhado basófilo, hiposegmentação dos neutrófilos (anomalia de Pelger) e presença de
macroplaquetas evidenciada em um hemograma;
! valores de leucócitos < 5.000 / mm3 e/ou valores de neutrófilos < 2.500 / mm3, em dois
hemogramas seguidos, em trabalhador que não possua série histórica de hemogramas.
Na análise da medula óssea destacam-se as seguintes alterações:
! hipocelularidade granulocítica e alterações qualitativas e as atipias megacariocíticas;
! alterações seletivas (MDS) ou trilineares (MDST) e a presença de células primitivas e imaturas
em posição normal (ALIP);
! necrose, edema, hemorragia intersticial, fibrose e aumento de fibras de reticulina;
! presença aumentada de células inflamatórias.
! Além desses achados, alguns sinais e sintomas e diagnósticos merecem atenção:
! infecções de repetição; infecções oportunísticas; alterações neuro-psicológicas / neurocomportamentais; sangramentos / hemoglobinúria noturna.

Definição de caso de intoxicação crônica pelo benzeno
Ao se realizar a avaliação clínico-laboratorial do suspeito e em se confirmando a ausência de patologias
concomitantes que possam causar tais alterações, havendo exposição a benzeno, fica confirmado o
diagnóstico de benzenismo. O achado de uma doença ou o uso de medicamentos que causem
alterações hematológicas em trabalhadores expostos a benzeno, não afasta a possibilidade de que o
indivíduo possua benzenismo associado. Caso isto ocorra e se evidencie que a exposição a benzeno
seja preponderante e a doença apresentada tenha pouco significado clínico e/ou o uso de
medicamentos mielotóxicos seja pouco expressivo, fica confirmado o diagnóstico de benzenismo.

Prognóstico
A reversão do quadro hematológico periférico pode ocorrer após um período longo do afastamento da
exposição. De acordo com experiência nacional, o tempo mediano encontrado em estudo de coorte em
casuística de Cubatão foi de cinco anos (Augusto, L.G.S., 1991). Porém, a reversão para a
“normalidade” do quadro hematimétrico, no sangue periférico, não deve ser considerada como estado de
cura, pois não exclui totalmente a possibilidade de evolução para o agravamento, como a manifestação
de hemopatias malignas ou anemia aplástica tardias. Portanto, os trabalhadores que apresentaram
alterações hematológicas devido à exposição ao benzeno devem ser considerados como de maior risco
para a ocorrência de futuros agravos á saúde.
Yin e cols (1987) acompanharam uma coorte de 28.460 trabalhadores expostos ao benzeno e 28.257
não expostos, na China. Entre os primeiros, existiam 196 casos de intoxicação crônica por benzeno e
anemia aplástica, e 7 desenvolveram leucemia, o que significa dizer que a mortalidade por leucemia
entre os intoxicados foi de 700,7/100.000 pessoas / ano, 49 vezes maior que o verificado entre os
expostos não intoxicados (14/100.000). O autor considera que este achado sugere uma relação estreita
entre benzenismo e leucemia. Hayes (1992), também na China, acompanhou coorte com cerca de 1.000
trabalhadores com diagnóstico de benzenismo, caracterizado pela existência de leucopenia e história de
exposição ocupacional a benzeno. Em análise preliminar verificou que a incidência de leucemia entre
estes foi 20 vezes maior do que entre os indivíduos sem a intoxicação. Pergunta-se então: o benzenismo
é um marcador de uma grande exposição ao benzeno ou é, além disso, um passo intermediário na
relação entre benzeno e leucemia?
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Conduta
As ações e procedimentos de vigilância da saúde de trabalhadores expostos a benzeno estão
abrangidas pelo item 7.4.1. da NR-7 (Portaria 3.214 de 08/06/78, alterada pela Portaria 24 de
29/12/94) e seguindo os seguintes procedimentos de rotina:
Exame admissional: realização de anamnese clínico ocupacional, exame físico e exames
complementares, compreendendo no mínimo hemograma completo com contagem de plaquetras e
reticulócitos;
Exames periódicos: devem ser realizados a intervalos máximos de 6 meses ressaltando a
importância da construção da série histórica de hemogramas; o monitoramento biológico deve ser
realizado sempre que necessário para avaliar a exposição de trabalhadores em atividades de maior
risco ou em situações onde houve algum descontrole. Portanto, este tipo de avaliação deve ocorrer
de forma desvinculada do exame periódico. Preconiza-se a análise do ácido trans,trans-mucônico
(metabólito alifático do benzeno) na urina, que é um indicador sensível, ainda que com média
especificidade. A sua concentração é influenciada quando ocorre exposição simultânea ao tolueno
ou pela ingestão de ácido ascórbico e seus sais, presentes na alimentação (Ducos et al., 1990;
Inoue et al., 1989). Segundo Costa et al (1998) o limite de detecção para o ácido trans,transmucônico, avaliado por cromatografia líquida de alta resolução é de 0,1 mg/L.
Exame de mudança de função ou local: procedimentos idênticos aos do exame admissional;
Exame de retorno ao trabalho: procedimentos diferenciados, em função da patologia que o afastou e
da exposição pregressa a benzeno;
Exame demissional: deve ser feito nos trabalhadores compreendendo a anamnese clínicoocupacional, exame físico, exames complementares (conforme acima exposto), avaliação da série
histórica de hemogramas e dados epidemiológicos e toxicológicos dos grupos de risco.
Diante de um quadro suspeito o médico da empresa deve convocar o trabalhador para exame e
proceder da seguinte forma:
! colher anamnese minuciosa;
! realizar exame físico geral e específico para os diversos órgãos;
! solicitar os exames complementares que se façam necessários para elucidação diagnóstica.
Na ocorrência de alterações hematológicas comunicar / encaminhar ao serviço de saúde de
referência (CESAT, USAT, NUSAT) / SUS e ao INSS para as devidas providências. O trabalhador
deve ser imediatamente afastado da exposição.
A empresa deverá comunicar em um prazo de 48 horas quando o indicador biológico de exposição
estiver acima da normalidade conforme Ficha de Notificação constante do Anexo I.
Todas as pessoas expostas e que manifestaram alterações hematológicas devem ter
acompanhamento médico, devendo seu posto de trabalho e sua atividade ser segura e afastada a
possibilidade de qualquer exposição ocupacional ao benzeno. Mesmo após a remissão das
alterações hematológicas periféricas ou de outras manifestações clínicas, os casos deverão ser
acompanhados clínica e laboratorialmente de forma permanente, com periodicidade pelo menos
anual, através de realização de exames complementares. Para tanto, os prontuários médicos de
trabalhadores e dos intoxicados devem ser mantidos à disposição daqueles, dos seus
representantes legalmente constituídos e dos órgãos públicos por no mínimo 30 (trinta) anos após o
desligamento do trabalhador.

Tratamento
Não existe tratamento medicamentoso específico para intoxicação pelo benzeno. Em casos de
suspeita ou confirmação da intoxicação, o afastamento da exposição deve ser imediato e
compulsório. O acompanhamento médico para os casos confirmados deve ser regular e a longo
prazo e as intercorrências clínicas tratadas com precocidade. As perturbações de ordem psíquica e
social causadas ao indivíduos devem merecer atenção especializada em programas de saúde
integrados sob o enfoque do trabalho.
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Prevenção
Considerando-se as características do produto como toxicidade e carcinogenicidade, as ações
preventivas são as que se apresentam como sendo de maior relevância na proteção da saúde.
Assim, o ambiente e o processo de trabalho devem assegurar sempre a menor exposição
ocupacional possível. Medidas de proteção coletiva adotadas no processo de trabalho, minimizando
a exposição, e medidas de proteção individual contribuem decididamente na prevenção da
intoxicação. A avaliação quantitativa do nível de benzeno no ar, associada à dosimetria individual de
exposição e a análise do Índice Biológico de Exposição (IBE) em grupos homogêneos de risco de
exposição são ferramentas importantes quando se objetiva o controle da exposição (vide Instrução
Normativa – IN-01) (Brasil, 1996).
Os serviços de saúde do trabalhador realizarão a vigilância dos ambientes de trabalho,
compreendendo a análise, investigação e orientação das empresas através de inspeções sanitárias.
A notificação, intimação, autuação, multa, suspensão de atividades e interdição seguirão a
legislação da área de abrangência do serviço e as orientações dos instrumentos legais referentes ao
controle da exposição a benzeno.
! A vigilância dos ambientes de trabalho priorizará os seguintes critérios:
! dados fornecidos pelo sistema de informação;
! descumprimento de qualquer norma estabelecida;
! denúncia de trabalhadores, meios de comunicação ou sociedade civil;
! solicitação do sindicato de trabalhadores;
Os serviços de saúde do trabalhador privilegiarão, na intervenção nos ambientes de trabalho os
processos de discussão, de negociação e de formalização de acordos tripartites (empregadores,
governo, trabalhadores) para estabelecimento de medidas de controle da exposição a benzeno, com
integração interinstitucional entre o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência e
Assistência Social, Ministérios Públicos, Secretarias de Meio Ambiente, Instituições de Ensino e
Pesquisa, entre outras.!!
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Quadro 1.
Valores de referência de parâmetros hematológicos para adultos normais,
segundo Wintrobe’s 1993

Homem
Indicador

Mulher

Unidades
Sistema
Unidades
Sistema
convencionais internacional de convencionais internacional de
unidades
unidades

Hemoglobina

13 a18 g/dl

Hematócrito

40-52%
6

130 a 180 g/L

12-16 g/dl

120-160 g/L

0.40-0.52(L/L)

35-47%

0.35-0.47(L/L)

4.4 a 5.9 x 10 /L

3.8 a 5.2
x106/ul

3.8-5.2 x 1012/L

12

Contagem de
eritrócitos

4.4 a 5.9 x 10
/µl

Contagem de
leucócitos

3.8-10.6 x
103/µl

3.8 a 10.6 x 109/L

3.6 a 11.0 x
103/µl

3.6 a 11.0 x 10 9/L

Volume
corpuscular
médio

80-100 fl

80-100 fl

80-100 fl

80-100 fl

Hemoglobina
corpuscular
média

26-34 pg

26-34 pg

26-34 pg

26-34 pg

Concentração
de hemoglobina
corpuscular
média

32-36 g/dl

320-360 g/L

32-36 g/dl

320-360 g/L

Contagem de
plaquetas

150-440 x
103/ul

150-440 x 109/L

150-440 x
103/uL

150-440 x 109/L

Contagem de
reticulócitos

0.8-2.5%

0.0008-0.025

0.8-4.0%

0.0008-0.025

Contagem de
reticulócitos

18.000158.000/mm3

18-158 x 109/L

18.000158.000/mm3

18-158 x 109/L

Taxa de
sedimentação

0-10 mm/hr

0-10 mm/hr

0-20 mm/hr

0-20 mm/hr

Tax a de
sedimentação
Zeta

40-52

40-52

40-52

40-52

111

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

Referências Bibliográficas
AKSOY, M et al. Acute leukemia due to chronic exposure to benzene. The American Journal of
Medicine, v. 52, p. 160-166. Feb. 1972.
AKSOY, M et al. Acute leukemia in two generations following chronic exposure to benzene. Human
Heredity, v. 24, p. 70-74. 1974.
AKSOY, M; ERDEM, S; DINÇOL, G; Types of leukemia in chronic benzene poisoning. A study in
thirty-four patients. Acta Haematologica, v. 55, p. 65-72. 1976.
AUGUSTO, L.G. Estudo longitudinal e morfológico (medula óssea) em pacientes com neutropenia
secundária à exposição ocupacional crônica ao benzeno. Campinas, 1991. Dissertação ( Mestrado )
- Universidade de Campinas.
AUSTIN, H; DELZELL, E; COLE, P. Benzene and leukemia - a review of the literature and a risk
assessment. American Journal of Epidemiology, v 127, p. 419-39. 1988.
BRASIL. Ministério da Previdência e Assistência Social. Instituto Nacional do Seguro Social.
Norma técnica sobre intoxicação ocupacional ao benzeno. Ordem de Serviço, n. 607. Diário Oficial
da União, n. 158, seção 1, p. 38-44. 19 ago. 1998.
BRASIL. Lei N° 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Segurança e Medicina do Trabalho. Manuais de
Legislação Atlas, n. 16, 43a edição. Editora Atlas S.A., São Paulo, 1999.
BRASIL, Ministério da Saúde. Coordenação de Saúde do Trabalhador. Repertório Brasileiro do
Benzeno. Brasília: Ministério da Saúde. 2001.(CD-ROM)
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual para Elaboração do Programa de Prevenção da
Exposição Ocupacional ao Benzeno – PPEOB. Brasília, 1999.
BRASIL. Ministério do Trabalho. FUNDACENTRO. Acordo e Legislação sobre Benzeno. São Paulo,
1996.
BRASIL. Ministério do Trabalho.. Benzeno. São Paulo:FUNDACENTRO, 1995.
BRASIL. Portaria Interministerial Nº 3, de 28 de abril de 1982, que proíbe a fabricação de produtos
que contenham benzeno em sua composição, admitida a presença dessa substância como agente
contaminante com percentual não superior a 1 % em volume.
BRASIL. Portaria Nº 10 MTE/SSST, de 08 de setembro de 1994, que instituiu o Grupo de Trabalho
Tripartite para a elaboração de proposta de regulamentação sobre o benzeno.
BRASIL. Decreto Nº 1.253 de 27 de setembro de 1994, promulga a Convenção Nº 136 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a “Proteção contra os Riscos de Intoxicação
Provocados pelo Benzeno“ (Genebra, 1971).
BRASIL. Portaria SSST/MTE Nº 3 de 10 de março de 1994, que dispõe sobre a inclusão do
benzeno no item substâncias cancerígenas na NR-15 Diário Oficial da República Federativa do
Brasil, Brasília, 1995. (revogada pela Portaria Nº 14 de 20 de dezembro de 1995).
BRASIL. Portaria SSST/MTE, Nº 27, de 08 de maio de 1998, que estabelece os prazos para que os
produtores de álcool anidro promovam a substituição do benzeno utilizado como desidratante na
destilação azeotrópica. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 1998.
112

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

BRASIL. Benzeno – Subsídios Técnicos à Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. São
Paulo: FUNDACENTRO / MTb,1993.
CARVALHO, A, B. et al. Benzeno; subsídios técnicos à Secretaria de Segurança e Saúde do
Trabalho SST/MTb (Colaboração de Beatriz Lefevre). 2ª ed. São Paulo: FUNDACENTRO;
FUDUNESP, 1995. 86p.
COSTA, M.F.B; LEITE, F; MOREIRA, J.C. Determinação do Ácido trans,trans-Mucônico em Urina
por CLAE. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 21. 1998, Poços de
Caldas. Resumos... Minas Gerais: {s.e} ,25 a 28 de maio, 1998.
DUCOS, P et al . Improvement in HPLC Analysis of Urinary trans,trans-Muconic Acid, a Promising
Substitute for Phenol in the Assessment of Benzene exposure. International Archives of
Occupational and Environmental Health, v. 62 p.529-534.1990.
FRANCO NETO, G. Investigação de mortalidade entre trabalhadores sindicalizados na indústria de
abatedouro de aves com ênfase em questões metodológicas para acessar risco ocupacional, Projeto
de tese (Doutorado) - Universidade de Tulon, USA ,1997. (mimeo)
IARC,. Monograph on the Evaluyation of Carcinogenic Risks to Humans, Overall Evaluations of
Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs .v.1 n. 42, Supl.7. Lyon: International Agency for
Research on Cancer. 1987.
INOUE, O et al. Urinary t,t Muconic Acid as an Indicator of exposure to benzene. British Journal of
Industrial Medicine,v. 46 , p.122-127, 1989.
INFANTE, P.F et al. Leukaemia in benzene workers. The Lancet, v. 2, p. 76-78, 1977.
HAYES, RB. Biomarkers in occupational cancer epidemiology: considerations in study design.
Environmental Health Perspectives, v. 98, p. 149-154., 1992.
HEKTOEN, L. The effect of benzene on the production of antibodies. Journal of Infectious Diseases,
v. 19, p. 69-84. 1916.
HRICKO, A. Environmental Health Perspectives. v. 102, n. 3, p. 276-281, 1994.
LANDRIGAN, PF. Benzene and blood: one hundred years of evidence. American Journal of
Industrial Medicine, v. 29, p. 225-226, 1996.
LEGGE, TM. Chronic benzol poisoning. Journal of Industrial Hygiene, v. 1, p. 539-541, 1919/1920.
MENDES, R. Exposição ocupacional ao benzeno e seus efeitos sobre a saúde dos trabalhadores:
estado atual do problema e questões não resolvidas. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 39,
n. 4, p. 249-256, 1993.
NOMIYAMA K & NOMIYAMA H. Respiratory retention, uptake and excretion of organic solvents in
man: Benzene, toluene, n-hexane, trichloroethylene, acetone, ethyl acetate, and ethyl alcohol. Int
Arch Arbeitsmed v. 32, p.85-91, 1974
NOVAES, TCP & GRUENZNER, G. Determinação de teores de benzeno em solventes orgânicos
industriais comercializados no Brasil e propostas para a prevenção do risco potencial de benzolismo.
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 9, n. 36, 1981.
OLSSON, H & BRANDT, L. Risk of non-Hodgkin’s lymphoma among men occupationally exposed to
organic solvents. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, v. 14, p. 246-251,1988.

113

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

PACI, E et al. Aplastic anemia, leukemia and other cancer mortality in a cohort of shoe workers
exposed to benzene. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, v. 15, n. 5, p. 313-318.
Oct. 1989.
RICKERT, D. E et al. Benzene disposition in the rat after exposure by inhalation. Toxicol Appl
Pharmaco.v. 49, p. 417-423, 1979.
RINSKY, RA et al. Benzene and Leukemia. The New England Journal of Medicine, v. 316, p. 10441050, 1987.
SAWAHATA, T; RICKERT, DE; GREENLEE, W.F. Metabolism of benzene and its metabolites in
bone marrow. In: IRONS, R.D. Toxicology of the blood and bone marrow. Raven Press. New York:
{s.e} . 1985 , p. 141-148
SCHRENK, HH et al. Absorption, distribution, and elimination of benzene by body tissues and fluids
of dogs exposed to benzene vapor. J Ind Hyg Toxicol; v.23, p.20-34. 1941
SELLING, L. Preliminary report of some cases of purpura haemorrhagica due to benzol poisoning.
Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, v. 21, p. 33-37. 1910.
SELLING, L. Benzol as a leucotoxin. Studies on the degeneration and regeneration of the blood and
haematopoietic organs. Bulletin of the Johns Hopkins Hospital Reports, v. 17, p. 33-142. 1916.
SMITH, AR. Chronic benzol poisoning among women industrial workers: a study of the women
exposed to benzol fumes in six factories. The Journal of Industrial Hygiene, v. 10, n. 3, p. 73-93.
1928.
SNYDER, R; WITZ, G; GOLDSTEIN, BD. The toxicology of benzene. Environmental Health
Perspectives, v. 100, p. 293-306. 1993.
VIANNA, NJ & POLAN, A. Lymphomas and occupational benzene exposure. The Lancet, v. 1, n.
8131, p. 1394-1395. Jun. 1979.
VIGLIANI, EC & FORNI, A. Benzene and leukemia. Environmental Research, v. 11, p. 122-127.
1976.
VIGLIANI, EC; SAITA, G. Benzene and leukemia. The New England Journal of Medicine, v. 271, n.
17, p. 872-876. 1964.
WALLACE, L A Major sources of benzene exposure. Environmental Health Perspectives, v 82, p165
-169. 1989
WALLACE, L. Environmental Exposure to Benzene: An update. Environmental Health Perspectives,
v.104, p. 1129-1136, 1996.
YIN, SN et al. Leukemia in benzene workers: a retrospective Cohort Study. British Journal of
Industrial Medicine, Vol 44, p.124-28, 1987.

114

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

115

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

Anexo II
Portaria Federal Nº 1.339/GM - MS, em 18 de novembro de 1999.
RELAÇÃO DE AGENTES OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL, COM AS
RESPECTIVAS DOENÇAS QUE PODEM ESTAR COM ELES RELACIONADAS
AGENTES ETIOLÓGICOS OU
FATORES DE RISCO DE NATUREZA
OCUPACIONAL
Benzeno e seus homólogos tóxicos

116

DOENÇAS CAUSALMENTE RELACIONADAS COM OS
RESPECTIVOS AGENTES OU FATORES DE RISCO
(DENOMINADAS E CODIFICADAS SEGUNDO A CID-10)
Leucemias (C91-C95.-)
Síndromes Mielodisplásicas (D46.-)
Anemia Aplástica devida a outros agentes externos (D61.2)
Hipoplasia Medular (D61.9)
Púrpura e outras manifestações hemorrágicas (D69.-)
Agranulocitose (Neutropenia tóxica) (D70)
Outros transtornos especificados dos glóbulos brancos:
Leucocitose, Reação Leucemóide (D72.8)
Outros transto rnos mentais decorrentes de lesão e disfunção
cerebrais e de doença física (F06. -) (Tolueno e outros solventes
aromáticos neurotóxicos)
Transtornos de personalidade e de comportamento decorrentes
de doença, lesão e de disfunção de personalidade (F07.-)
(To lueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos)
Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado
(F09.-) (Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos)
Episódios depressivos (F32. -) (Tolueno e outros solventes
aromáticos neurotóxicos)
Neurastenia (Inclui “Síndrome de Fadiga”) (F48.0) (Tolueno e
outros solventes aromáticos neurotóxicos)
Encefalopatia Tóxica Crônica (G92.2)
Hipoacusia Ototóxica (H91.0) (Tolueno e Xileno)
Dermatite de Contato por Irritantes (L24.-)
Efeitos Tóxicos Agudos (T52.1 e T52.2)
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Introdução
As dermatoses ocupacionais conformam uma importante parcela das doenças relacionadas ao
trabalho em nosso meio. Porém, pela não caracterização da etiologia dos agravos apresentados
como de natureza ocupacional, diversos destes eventos deixam de ser notificados como tal,
decorrendo uma sub-estimação de sua real magnitude. Assim, as estatísticas oficiais (dados da
Previdência Social) e dados da demanda aos serviços de referência para atendimento aos
trabalhadores apresentam freqüência baixa destas doenças. No ambulatório do Cesat, no período
de 1991 a 1998 a proporção de dermatoses ocupacionais dentre o total de doenças do trabalho
diagnosticadas variou de 1,2% em 1997 a 4% em 1994.
A extensa lista de agentes químicos, físicos, mecânicos e biológicos aos quais diversas categorias
profissionais estão expostas e o número elevado de trabalhadores fazem supor que a dimensão do
problema é preocupante em nosso meio.

Definição
Sob o título de dermatoses ocupacionais, compreende-se toda lesão produzida no tegumento (pele),
para qual a exposição no trabalho seja fator desencadeante ou agravante.
Embora dentro das dermatoses ocupacionais, as dermatites de contato representam o maior
contingente, outros tipos de afecções podem ocorrer advindas da exposição ocupacional incluindo
as dermatoses não eczematosas (discromias, hiperceratoses, elaiconioses e tumores).

Causas e Principais Atividades Associadas à Exposição
Os agentes causadores podem ser divididos em: físicos, químicos biológicos e mecânicos.
Agentes físicos
Incluem-se as radiações ionizantes (existem casos relatados em trabalhadores que manuseiam
equipamentos utilizados para verificar soldagem de tubos e canos de aço), raios solares,
eletricidade (as lesões podem causar queimaduras de diversos graus), frio, calor (queimaduras1 ).
__________________
!
As “queimaduras” produzidas pela ação irritativa local dos agentes químicos são melhor classificadas como dermatite de contato por irritante primário.
No entanto as substâncias químicas podem lesar a pele por estarem aquecidas, sendo neste caso o calor responsabilizado como agente causador, ou
uma combinação destes.
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Agentes químicos
Estima-se que 80% das dermatoses ocupacionais são causadas por agentes químicos. Diversos
são os produtos capazes de causar as dermatoses ocupacionais. A listagem abaixo tem caráter
exemplificativo e apresenta os principais agentes envolvidos na gênese destas doenças. Eles
podem atuar como irritantes ou sensibilizantes, sendo que as dermatoses por irritação são mais
comuns e de melhor prognóstico.
! Cimento: é extensa a utilização do cimento. Testes epicutâneos demonstram que a
substância envolvida na sensibilização é o dicromato de potássio. O cromo presente no
cimento como contaminante, mesmo em pequenas proporções, tem um potencial alergênico.
As lesões surgem de forma progressiva, com formação de eritema, secura da pele e fissuras,
formando um eczema de contato. As lesões são dolorosas e impedem o exercício do
trabalho. Outra forma de apresentação é a hiperceratose da ranhura subungeal. A calda de
concreto pode ter uma ação “cáustica” sobre a pele por seu pH bastante elevado causando
“queimadura química”.
! Borracha: muitos componentes são usados no fabrico da borracha. Várias destas
substâncias são potencialmente causadoras de dermatites alérgica de contato e, entre estas,
podem-se citar os aceleradores de vulcanização, antioxidantes, pigmentos e corantes e os
plastificantes. A sensibilização ocorre pelo contato direto e contínuo da borracha com a pele
íntegra, mas principalmente se ela estiver lesada. Geralmente este contato acontece com as
luvas e botas de borracha usadas como equipamento de proteção individual (EPI) nas
diversas áreas industriais, como também no pessoal de área hospitalar.
! Derivados do petróleo: aqui incluem-se a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o gás
liqüefeito e outros solventes, que tem efeito irritativo sobre a pele. Sua ação ocorre
inicialmente sobre a barreira lipídica da pele, tornando-a ressecada.
Fissuras e
sangramentos podem surgir com eczematização. A ação sensibilizante com estes produtos
é rara. Os solventes orgânicos podem também desencadear um tipo de acne, conhecido
como cloracne.
! Óleos de corte: estas substâncias são utilizadas com a finalidade de se obter melhor
rendimento e melhor acabamento do material, em operações de corte e de usinagem de
materiais. Diversos são os componentes que podem entrar como constituintes destes óleos,
que podem ter ação sensibilizante ou irritante na pele do trabalhador.
! Cromatos, dicromatos e ácido crômico: os sais de cromo e seus ácidos têm sido
responsabilizados como agentes extremamente sensibilizantes para o ser humano. O
dicromato já foi citado acima. O cromo é utilizado na produção de ligas com outros metais
por conferir resistência à corrosão, na galvanoplastia, na tanagem da indústria de couro e
como pigmento de tintas, entre outros usos. Podem causar inúmeras dermatoses,
ulcerações, perfuração do septo nasal, asma e câncer brônquico.
! Níquel: também utilizado no fabrico de ligas metálicas resistentes à corrosão, na
galvanoplastia, na fabricação de bijuterias e em processos químicos como catalisador. Sua
ação nociva atinge principalmente as vias aéreas superiores e a pele. Nesta ultima, é
freqüente o caso de eczemas alérgicos de contato, com quadros típicos e testes epicutâneos
positivos. Outra forma de apresentação ocorre com lesões tipo micropápulas, eritematosas,
escoriadas, parecidas com aquelas produzidas pelo Sarcoptes scabei, denominada “sarna
dos niqueladores”. Em trabalhadores muito expostos ao níquel pode também ocorrer
perfuração do septo nasal, estando ainda associado ao câncer nesta região.
! Cobalto: é utilizado na fabricação de ligas metálicas, como catalisador, e na fabricação de
pigmentos. Entra na composição da vitamina B12. O cobalto também a parece como
impureza do cimento, associado ao cromo, já citado anteriormente. Dentistas, costureiras,
alfaiates, podem se sensibilizar com o cobalto associado ao níquel ou ao cromo que reveste
instrumentos dentários e outros. Trabalhadores na galvanoplastia, na industria de tintas, de
cerâmicas, vidros e vernizes podem se sensibilizar a este elemento.
! Madeira: algumas madeiras utilizadas na indústria de mobiliário podem ocasionar
dermatoses alérgicas. Caviúna, pau-ferro, aroeira e charão são potencialmente muito
sensibilizantes. Outras como ipê do nordeste, jacarandá e canela têm potencial menor de
sensibilização. Os casos de dermatoses por madeiras tornam-se menos freqüentes dada a
escassez destas madeiras, porém deve-se estar atento para a possibilidade de estar diante
de um caso de dermatose ocupacional nos trabalhadores expostos. Outra questão a ser
levantada é o potencial de desenvolvimento de alergia respiratória, podendo incluir asma e
rinite.
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! Resinas epóxi: são utilizadas na indústria eletrônica, em equipamentos elétricos, em
condensadores, em transformadores, na industria automobilística, na fabricação de tintas
especiais, de colas e de adesivos entre outros. Entre os componentes da resina epóxi
capazes de desencadear dermatoses incluem-se: resinas epóxi não curadas, catalisadores e
agentes de cura, plastificantes, diluentes e solventes. Podem ocorrer lesões irritativas com
substâncias cáusticas nas áreas de contato. A inalação de vapores de resinas de cura
podem também desencadear outros processos alérgicos (asma, rinite e conjuntivite). Em
sua forma combinada, resina + endurecedor, o material formado é duro, pouco solúvel, não
irritante e não sensibilizante.
! Medicamentos tópicos: embora possa causar estranheza, os tópicos podem ser incluídos
entre os causadores de dermatoses ocupacionais. Isto se dá quando um trabalhador ao
acidentar-se no trabalho, utiliza tópicos contendo sulfa, penicilina ou estreptomicina, ou ainda
mercuriocromo ou mertiolato, surgindo eczema de contato, surgindo eczema de contato,
caracterizando uma doença ocupacional, neste caso uma complicação do acidente de
trabalho.
! Além destas causas que podem ser chamadas de diretas, alguns fatores predisponentes
podem ser enumerados: vapores, gases, poeiras, calor, umidade acima dos limites de
tolerância, ausência de ventilação, ausência de chuveiros nos locais de trabalho; a não
utilização, a utilização incorreta ou a não existência de proteção individual adequada (
fardamento, luvas, botas).
Agentes biológicos
Podem causar dermatoses ocupacionais, ou funcionar como fatores desencadeantes, concorrentes
ou agravantes. As bactérias podem estar envolvidas em infecções secundárias, em lesões por
traumatismos diversos ou nas eczematizações. Como dermatose ocupacional propriamente dita,
pode ocorrer o erisipelóide de Rosembach nos manipuladores de carne, e o antrax em trabalhadores
de curtumes. Os fungos podem causar monilíase digital em balconistas de bares, cozinheiros;
dermatofitoses em tratadores de animais; blastomicose em trabalhadores de abertura de picadas em
matas, entre outras doenças.
Agentes mecânicos
Ação friccional, (ex.: calosidade palmar dos marteleiros, das passadoras de tecidos), traumatismo
(não raro agravado pelo uso inadequado dos tópicos já citados).
Aspectos Clínicos
As dermatoses ocupacionais podem apresentar-se de diversas formas. As mais freqüentes são:
! Dermatite de contato por ação irritativa ou por sensibilização: as manifestações de
dermatite de contato aguda são eritema, edema e vesiculação, seguidas de descamação e
formação de crosta que ocorrem principalmente nas áreas expostas da pele, como mãos,
antebraço, ou braços. Freqüentemente, não é possível diferenciar um problema irritativo de
um alérgico.
! Elaiconioses: reações foliculares da pele associadas à exposição a óleos cáusticos,
refrigerantes, graxas e lubrificantes.
! Cloracne: erupções acneiformes associadas à exposição a óleo, piche, alcatrão e
hidrocarbonetos aromáticos halogenados. Caracteriza-se pela presença de comedões,
pústulas, pápulas e pele hiperceratótica seca. Em muitos casos, a face é a primeira região
afetada, principalmente na área malar.
! Discromias: hipercromia (melanodermia): a lesão clínica se evidencia na sede exposta;
pode-se observar quadro do tipo eritemato-pigmentar; leucodermia: as manifestações
clínicas são localizadas mais freqüentemente nas mãos e antebraços e são do tipo vitiligóide.
! Hiperceratoses e calosidades: caracterizam-se por hiperplasia da epiderme e do extrato
córneo; localizam-se geralmente nas faces palmar ou plantar.
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! Neoplasias: os principais tipos são carcinomas basoepidérmico e de células escamosas. Os
carcinomas basocelulares não formam metástases, embora possam invadir áreas
adjacentes. Localizam-se principalmente na face, são geralmente únicos, mas podem ser
múltiplos. Os escamocelulares se localizam também na face, principalmente no lábio inferior
e no pavilhão auricular; na bolsa escrotal e, menos freqüentemente no dorso da mão.
Podem produzir metástases. Enumera-se, a seguir, os principais agentes carcinogênicos
cutâneos: radiação ultravioleta, radiações ionizantes, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos,
arsênico, óleos de corte, antraceno, piche, alcatrão, breu.

Diagnóstico
O diagnóstico é feito a partir de:
! Histórico ocupacional (local de trabalho, substâncias utilizadas, condições de trabalho, tempo
de exposição).
! História clínica: início e evolução das lesões; fatores de melhora e piora; se existem outras
pessoas no trabalho com as mesmas lesões (dado epidemiológico), utilização de EPI, tipo e
material, substâncias utilizada para limpeza das mãos, história progressiva ou atual de atopia
e a utilização de medicamentos tópicos.
! Exame físico.
! Exames complementares, se necessário: os testes de contato ou testes epicutâneos podem
servir de subsídios para o diagnóstico. Estes testes devem ser positivos nos casos de
dermatoses sensibilizantes e negativos no caso daquelas de origem irritativa. Esta
diferenciação é importante para o prognóstico do paciente (já citado anteriormente). Os
testes podem ser realizados com diversos tipos e apresentações de substâncias. Deve-se
verificar a possibilidade de ocorrência de resultados falso positivos e falso negativos devido a
problemas técnicos ou ao baixo nível de sensibilização do paciente. Eritema no local do
teste de contato, que persiste ou aumenta na leitura após 72 horas, é sugestivo de
sensibilização. Nesta eventualidade, é provável que o trabalhador não possa retornar à
mesma função, mesmo com rígido controle da exposição. Um outro problema do teste, é
que por vezes não se sabe que substância está causando a dermatose. Pode ser um
contaminante do processo industrial ou um componente utilizado no fabrico de determinado
material, como citado para a borracha, e que não faz parte das baterias usuais de
substâncias testadas. Lembrar portanto, que um teste negativo não afasta o diagnóstico
de dermatose ocupacional.
! Solicitação do perfil profissiográfico do trabalhador e de dados sobre avaliações ambientais à
empresa
! Inspeção do local de trabalho: visa a observar as substâncias manipuladas pelo trabalhador,
os EPI utilizados, as condições de higiene do local de trabalho, a disponibilidade de
chuveiros e pias para a higiene pessoal e a existência de outros trabalhadores com quadros
de dermatose.
É importante ser feito o diagnóstico diferencial adequado, pois os quadro clínicos apresentados
podem ser diagnosticados erroneamente como desencadeados pelo trabalho. Importante questionar
ao trabalhador sobre outras exposições (hobbies, trabalhos domésticos), utilização de
medicamentos, picadas de insetos. A diferenciação, em geral, poderá ser feita com uma história
criteriosa.

Tratamento
Ressalta-se inicialmente, que na maioria das vezes ocorre a remissão do eczema ocupacional,
quando se encontra o agente suspeito e o paciente é afastado do local ou das condições
inadequadas de trabalho.
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Quando é necessário o tratamento medicamentoso, deve-se considerar as características individuais
de cada caso, devendo-se encaminhar o trabalhador a um especialista. Em geral, nos casos de
dermatite de contato são utilizados corticóides tópicos e, em caso de infecção secundária, a
antibioticoterapia e os banhos com permanganato de potássio são geralmente necessários.

Conduta
As seguintes condutas devem ser adotadas em caso de suspeita ou confirmação diagnóstica de
dermatose ocupacional:
! Avaliação da necessidade de afastamento (temporário ou permanente) do trabalhador da
exposição ou do setor de trabalho.
! Notificação ao SUS, através da ficha individual de notificação do SINAN - Sistema de
Informações de Agravos de Notificação, no Estado da Bahia, conforme Portaria Estadual Nº
2.867/97.
! Se for trabalhador empregado, segurado da Previdência Social, além da notificação ao
SINAN, a dermatose ser notificada através da CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho,
independente do tempo de afastamento indicado, inclusive aquelas sem indicação de
afastamento do trabalho. O trabalhador deverá ser encaminhado ao INSS para realização de
avaliação médico-pericial, estabelecimento de nexo causal, avaliação de incapacidade,
concessão de benefícios e reabilitação profissional.
! Busca ativa de outros casos na mesma empresa ou ambiente de trabalho.

Controle da Exposição Ocupacional
As medidas eficazes de proteção/prevenção ocorrem com a informação aos trabalhadores sobre os
riscos e com a adoção das seguintes medidas, por ordem decrescente de importância/prioridade
para a efetiva proteção à saúde, entre elas:
1) substituição do agente/substância por outra menos tóxica ou lesiva;
2) isolamento ou encarceramento do agente/substância, evitando exposição;
3) controle e/ou diminuição da exposição ao agente/substância, incluindo: diminuição do tempo
e da intensidade de exposição; condições adequadas de ventilação, temperatura e umidade;
utilização de capelas de exaustão;
4) 4)proteção contra respingos e outros dispositivos e sistemas de proteção; manutenção de
condições ambientais gerais adequadas, como temperatura, umidade, ventilação, poluentes
atmosféricos, e limpeza do ambiente (limpeza frequente do chão/pisos, das paredes, das
janelas e do maquinário);
5) adoção de medidas que assegurem a higiene pessoal (instalações sanitárias adequadas,
banheiros, chuveiros, pias com água limpa corrente e em abundância; vestuário adequado e
limpo diariamente);
6) utilização de equipamentos de proteção individual, como vestuário (luvas, botas, aventais) e
cremes protetores na pele. É importante lembrar que muitas vezes o próprio material do EPI
(luvas, botas, cremes protetores) está envolvido na gênese ou é fator de piora da dermatose
em questão.
Para as medidas de limpeza pessoal é importante observar:
! existência e acesso fácil a água corrente, quente e fria, em abundância, com chuveiros,
torneiras, toalhas, e agentes de limpeza apropriados;
! devem ser usados sabões ou sabonetes neutros ou mais leves possíveis;
! para óleos, graxas e sujeiras aderentes, devem estar disponíveis limpadores/toalhas de mão
para limpeza sem água;
! chuveiros de emergência devem estar disponíveis para substâncias químicas corrosivas;
podem ser necessários banhos por mais de uma vez por turno e troca do vestuário em caso
de respingos e contato direto com essas substâncias;
122

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

! nunca devem ser usados solventes, como querosene, gasolina, thinner, para limpeza da
pele; eles dissolvem a barreira cutânea (camada protetora de gordura da pele), induzem a
dermatite irritativa e predispõem a dermatite de contato;
! creme hidratante deve ser usado nas mãos, especialmente se é necessário lavá-las com
frequência;
! roupas protetoras são muito importantes para bloquear o contato da substância com a pele.
Os uniformes e aventais devem estar limpos e serem lavados e trocados diariamente. A
roupa deve ser escolhida de acordo com o local da pele que necessita de proteção e com o
tipo de substância química envolvida e incluem: luvas de diferentes comprimentos, sapatos e
botas, aventais e macacões, de materiais diversos: plástico, borracha natural ou sintética,
fibra de vidro, metal e combinação de materiais. Capacetes, bonés, gorros, óculos de
segurança e proteção respiratória também podem ser necessários;
! o vestuário contaminado deve ser lavado na própria empresa, com os cuidados apropriados.
Em caso de contratação de empresa especializada para esta lavagem, devem ser tomadas
as medidas de proteção adequadas ao tipo de substância também para esses trabalhadores.
Sobre o uso de luvas, é importante lembrar que as de borracha natural são impermeáveis à maioria
dos compostos aquosos, porém, deterioram-se após exposição a ácidos e bases fortes. Os sais de
níquel penetram na borracha, porém não em luvas de PVC (policloreto de vinila). As borrachas
sintéticas são mais resistentes a álcalis e solventes; algumas são alteradas por solventes
hidrocarbonetos clorados. É recomendável utilizar luvas de algodão por dentro das luvas sintéticas,
para maior proteção à pele das mãos.
A respeito dos cremes protetores ou cremes de barreira é importante observar que em geral,
oferecem menos proteção que as roupas (incluindo fardas, luvas, botas, etc), mas podem ser úteis
nos casos em que, por motivos de segurança ou acuidade das tarefas, é desaconselhável o uso de
luvas. Esses cremes devem ser aplicados na pele limpa, removidos sempre que a pele ficar
excessivamente suja, ou no final do turno, e então reaplicados. O uso apropriado desses cremes
não só protegem a pele como obrigam o trabalhador a lavar-se, pelo menos, duas vezes durante o
turno de trabalho.b
No mercado estão disponíveis quatro tipos de cremes protetores:
! vanishing creams: contêm detergentes, que permanecem na pele e facilitam a remoção da
sujeira quando lavados;
! repelentes de água: deixam uma camada de substância que repele água, tal como lanolina,
petrolatum ou silicone, que impede o contato direto da pele com substâncias hidrossolúveis
irritantes, tais como ácidos e álcalis;
! repelentes de solventes: repelem o contato direto de solventes com a superfície da pele,
através de uma fina camada de creme oleoso ou seco;
! cremes especiais: incluem os bloqueadores solares ou absorventes de radiações UVA e
UVB, ou ambos os espectros de raios ultravioletas, e os cremes repelentes de insetos.
É necessário lembrar que alguns constituintes desses cremes podem induzir eles próprios
dermatites de contato, como lanolina, propileno glicol e protetores solares.
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Anexo I
Portaria Federal Nº 1.339/GM-MS, em 18 de novembro de 1999
DOENÇAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO RELACIONADAS COM O TRABALHO
(Grupo XII da CID-10)
AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE
NATUREZA OCUPACIONAL
Outras Infecções Locais da Pele e do Tecido Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)
Subcutâneo: “Dermatoses Pápulo -Pustulosas Hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos (seus derivados tóxicos)
e suas complicações infecciosas” (L08.9)
(Z57.5) (Quadro 13)
Microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos
tóxicos (Z57.5) (Quadro 25)
Outros agentes químicos ou biológicos que afetem a pele, não
considerados em outras rubricas (Z57.5) (Quadro 27)
Dermatite Alérgica de Contato devida a
Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)
Metais (L23.0)
Dermatite Alérgica de Contato devida a
Adesivos, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
Adesivos (L23.1)
Dermatite Alérgica de Contato devida a
Fabricação/manipulação de Cosméticos (Z57.5) (Quadro 27)
Cosméticos (fabricação/manipulação) (L23.2)
Dermatite Alérgica de Contato devida a
Drogas, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
Drogas em contato com a pele (L23.3)
Dermatite Alérgica de Contato devido a
Corantes, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
Corantes (L23.4)
Dermatite Alérgica de Contato devida outros Cromo e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 10)
produtos químicos (L23.5)
Fósforo ou seus produtos tóxicos (Z57.5) (Quadro 12)
Iodo (Z57.5) (Quadro 14)
Alcatrão, Breu, Betume, Hulha Mineral, Parafina ou resíduos dessas
substâncias (Z57.8) (Quadro 20)
Borracha (Z57.8) (Quadro 27)
Inseticidas (Z57.5) (Quadro 27)
Plásticos (Z57.8) (Quadro 27)
Dermatite Alérgica de Contato devida a
Fabricação/manipulação de Alimentos (Z57.5) (Quadro 27)
Alimentos em contato com a pele (fabricação/
manipulação) (L23.6)
Dermatite Alérgica de Contato devida a
Manipulação de Plantas, em exposição ocupacional (Z57.8) (Quadro
Plantas (Não inclui plantas usadas como
27)
alimentos) (L23.7)
Dermatite Alérgica de Contato devida a
Agentes químicos, não especificados anteriormente, em exposição
outros agentes (Causa Externa especificada) ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
(L23.8)
Dermatite de Contato por Irritantes devido a
Detergentes, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
Detergentes (L24.0)
Dermatite de Contato por Irritantes devido a
Óleos e Gorduras, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
Óleos e Gorduras (L24.1)
Dermatite de Contato por Irritantes de vida a
Solventes: Cetonas, Ciclohexano, Compostos Benzeno (X46.-; Z57.5) (Quadro 3)
do Cloro, Ésteres, Glicol, Hidrocarbonetos
Hidrocarbonetos aromáticos ou alifáticos ou seus derivados
(L24.2)
halogenados tóxicos (Z57.5) (Quadro 13)
Dermatite de Contato por Irritantes devida a Cosméticos, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
Cosméticos (L24.3)
Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Drogas, em exposição ocupacional (Z57.5) (Quadro 27)
Drogas em contato com a pele (L24.4)
Arsênioe seu compostos arsenicais 9z57.5 (Quadro 1)
Dermatite de Contato por Irritantes devida a
Berílio e seus compostos tóxicos (Z57.5) (Quadro 4)
outros produtos químicos: Arsênio, Berílio,
Bromo, Cromo, Cimento, Flúor, Fósforo,
Bromo (Z57.5) (Quadro 5)
DOENÇAS
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