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Introdução: A exposição de trabalhadores expostos a solventes orgânicos
(principalmente o benzeno, tolueno e xileno) é um problema constante para
trabalhadores frentistas. A legislação brasileira possui muitas normas (e seus anexos),
portarias, instruções normativas e ordens de serviços que visam proteger os expostos
e o ambiente aos vapores dessas substâncias. Dentre esses solventes, tem-se o
benzeno que é por serem considerados o mais cancerígenos.

Objetivo:

No

presente estudo foi avaliado amostras de sangue e urina dos frentistas de postos de
combustíveis da região do Oeste de SC, sendo estes divididos em dois grupos, os
“expostos” e “não-expostos”, sendo pessoas que realizavam outras atividades.
Método: No grupo dos “expostos” a média dos níveis de ácido trans, trans-mucônico
na urina foi de 0,0547mg/g de creatinina (DP±0,00349), enquanto no grupo de “não
expostos” foi inferior a 0,05mg/g de creatinina (DP±0,0). Consideram-se valores
urinários normais quando inferiores a 0,05mg/g de creatinina. Usando-se a
estatística não paramétrica, através de amostras independentes de teste U de
Mann-Whitney, obteve-se p=0,16, não havendo diferença entre ambos grupos.
Resultados:

Observou-se

que

os

resultados

obtidos

dessa

pesquisa

não

apresentaram diferença significativa para causar estresse oxidativo. Referindo-se as
análises da ALA-D, os resultados estiveram entre 39 e 49 µL tanto para o grupo de
“expostos”, como para o grupo de “não expostos”. Conclusão: Dessa maneira
podemos afirmar que a ALA-D não pode servir como biomarcador para exposição
aos combustíveis automotores.
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