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Introdução: a Quimioterapia Antineoplásica (QA) é uma modalidade de tratamento 

contra o câncer, que pode ocasionar efeitos colaterais e reações adversas devido as 

propriedades citotóxicas das drogas. Profissionais da enfermagem que lidam com a QA 

em seu processo de trabalho estão suscetíveis a riscos ocupacionais decorrentes da 

exposição a esses agentes. Objetivos: analisar a produção científica sobre a segurança 

do enfermeiro no setor de quimioterapia, riscos ocupacionais e medidas de prevenção. 

Métodos: trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura. Selecionou-se o material de 

setembro a outubro de 2019, na base de dados Portal Regional da BVS, utilizando os 

descritores cruzados com o marcador booleano “and” e/ou “or”: “Profissionais da 

saúde”, “Enfermagem”, “Riscos ocupacionais”, “Derramamento de material biológico” 

e “Noxas”, em português e inglês. Resultados e Discussão: obteve-se inicialmente um 

total de 188 publicações; ao aplicar os critérios de exclusão, restaram 12 artigos que 

compuseram a análise; a leitura dos artigos permitiu levantar dois eixos temáticos: 

fatores que expõem os profissionais ao risco ocupacional e as medidas adotadas por 

profissionais e instituições para controle do risco ocupacional. Expõe-se como 

estratégias utilizadas para reduzir a exposição a medicamentos perigosos aos 

profissionais de saúde: controles de engenharia, uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI), monitoramento médico-ambiental, identificação do perigo de 

contaminação e implementação de programas de controle de drogas perigosas, que 

incluem a educação e treinamento para cuidados de saúde dos trabalhadores, utilização 

de protocolos e procedimentos para manipulação segura. Infere-se ainda pelos estudos 

que o enfermeiro manuseia a QA em diversos momentos na sua rotina diária, realizando 

a manipulação, transporte, administração e descarte das drogas. Nessas condições, a 

exposição se torna inerente à atividade do enfermeiro. Conclusão: a falta de 

conhecimento sobre o risco químico, uso inadequado de EPI’s, falta de recursos 

técnicos que garantam a segurança, são alguns fatores encontrados que contribuem para 

a exposição ocupacional do enfermeiro da quimioterapia, mas também se encontram 

medidas que proteção como a adesão de controles de engenharia, protocolos de 

segurança que avaliem falhas de manuseio, educação continuada aos profissionais do 

setor sobre o risco químico e monitoramento ambiental e biológico da exposição são 

algumas medidas que contribuíram para redução da contaminação e consequentemente a 

exposição dos enfermeiros.  
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