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1.RESUMO - Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para descrever medidas 

estratégicas para reduzir o risco ocupacional dos enfermeiros 

relacionado a terapêutica medicamentosa antinéoplasica. Foram definidas 

medidas de segurança no preparo dos medicamentos,  descarte dos materiais,  

manipulação de excretas/ situações de derramamento e educação continuada.  

2. INTRODUÇÃO  

A tendência do cenário de casos de câncer no Brasil é crescente, aliado 

a esta demanda no atendimento médico hospitalar, os tratamentos e suportes 

ofertados tem se tornado cada vez mais agressivos ao combate à doença, com 

aumento dos riscos ao qual o profissional de enfermagem é exposto, durante a 

assistência prestada na terapêutica quimioterápica (INCA,2016)  Esses riscos 

podem advir desde o preparo, administração até ao descarte final, 

as consequências ao profissional exposto também são inúmeras, sendo citadas 

alteração celular, perda de cabelo, abortamento, náuseas,  alterações no fluxo 

menstrual entre outros (ROCHA; MARZIALE; ROBAZZI, 2004)  

A Oncology Nursing Society (ONS) recomenda que a administração de 

quimioterápicos seja feita exclusivamente por enfermeiros oncologistas, para 

garantir um elevado padrão de qualidade (FERREIRA; REIS; GOMES, 2008). 

Neste contexto é de extrema importância que os profissionais envolvidos 

tenham conhecimento dos riscos e de quais são os meios para que eles 

possam ser evitados. 

3.OBJETIVO- Descrever medidas estratégicas para reduzir o risco ocupacional 

dos enfermeiros relacionado a terapêutica medicamentosa antinéoplasica.  

4.METODOLOGIA - Optou-se pelo método de pesquisa bibliográfica em bases 

de dados da BVS: Scielo e LILACS e em sites de órgãos 

governamentais. Foram investigados artigos e  livros científicos  publicados de 

1992 a 2016, utilizando as palavras-chave: Risco ocupacional na terapia 

quimioterápica, Equipamento de proteção durante a administração de 

quimioterapia, medidas preventivas na administração quimioterápica.  

5.DESENVOLVIMENTO 

Risco é definido por toda e qualquer possibilidade de que algum 

elemento ou circunstância existente num dado processo ou ambiente de 



trabalho possa causar dano à saúde (SILVA; LIMA; MARZIALE, 2012). O 

enfermeiro está sujeito a vários riscos no preparo e administração da 

terapêutica antineoplasica. 

Os agentes químicos utilizados são substâncias capazes de produzir 

todos os tipos de lesão celular, e os efeitos da exposição aos mesmos podem 

manifestar-se imediata ou tardiamente, causando danos a diversos órgãos 

(fígado), problemas reprodutivos (abortos espontâneos), dermatológicos, 

vertigens, alergias, náuseas e cefaléia (BULHOES,1998). 

Os riscos advindos da manipulação de quimioterápicos envolvem a 

inalação de aerossóis, o contato direto da droga com a pele e mucosa, 

ingestão de alimentos contaminados, por resíduos e por meio de manuseio das 

excretas dos pacientes submetidos ao tratamento (ROCHA; MARZIALE; 

ROBAZZI, 2004). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1Segurança no preparo dos medicamentos: uso de luvas de látex ou 

prolipropileno, descartáveis e sem talco; aventais descartáveis, com mangas 

longas, fechados na parte frontal, punhos com elásticos e com baixa 

permeabilidade; máscaras com proteção de carvão ativado; óculos de proteção 

(ROCHA; MARZIALE; ROBAZZI, 2004). Deve-se usar capela de fluxo laminar 

no preparo dos antineoplásicos.  

6.2 Segurança na administração dos medicamentos: o enfermeiro deve fazer a 

conferencia antes da administração, com inspeção visual do quimioterápico; 

usar EPIs preconizados durante o procedimento; não utilizar adornos e 

maquiagens na sala de administração devido à fixação de aerossóis e 

partículas de QA (INCA, 2015). 

6.3 Segurança no descarte de materiais: Descartar agulhas e seringas em 

recipientes apropriados; manusear roupa de cama, camisolas e pijamas 

contaminados com luva de procedimento; descartar frascos de soro e equipos 

em saco plástico fechado, depositado em lixo e devidamente identificado como 

resíduo químico (HONÓRIO; CAETANO, 2009). 

6.4 Segurança na manipulação de excretas/Situações de derramamento: No 

manuseio de excretas recomenda-se uso de EPIs; desprezar excretas evitando 

respingos; lavar roupas contaminadas com excretas e fluidos corporais 

separadamente, etc (INCA, 2015). Na ocorrência do derramamento para o 



ambiente, o responsável deve se paramentar adequadamente antes de iniciar o 

procedimento (INCA, 2015). 

6.5 Educação Continuada: é imprescindível que todos os profissionais 

envolvidos sejam adequadamente informados, treinados e supervisionados 

para o cumprimento  das informações descritas nas categorias de segurança 

(BOLZAN, et al, 2011).  
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