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1. CONCEITO 
Condutas e procedimentos a serem adotados frente ao derramamento acidental dos 

medicamentos quimioterápicos antineoplásicos durante o processo de manipulação e/ou 
dispensação dos fármacos na Farmácia Central. 

 
2. COMPETÊNCIA 

Farmacêuticos oncologistas que atuam na Central de Diluição de Quimioterápicos da 
Farmácia Central do Setor de Farmácia Hospitalar (SFH) do Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). 

 
3. FINALIDADE 

Determinar as medidas de segurança e procedimentos a serem adotados para 
minimizar os riscos resultantes de qualquer acidente com derramamento de medicação 
quimioterápica antineoplásica.  

A fundamentação técnica utilizada para a elaboração deste Procedimento 
Operacional Padrão (POP) considera os efeitos tóxicos, carcinogênicos, mutagênicos e 
teratogênicos, conforme estabelecido pela International Agency for Research on Cancer – IARC, o 
Occupational Safety and Health Administration – OSHA e, atualizados pela “Listagem Nacional de 
Agentes Cancerígenos para Humanos” – LINACHm publicada em 2014.  
 
4. CONCEITOS 

 Acidente Ambiental em Terapia Antineoplásica: contaminação do ambiente gerada pelo 
derramamento da medicação quimioterápica. Importante atuar imediatamente com a 
neutralização das soluções, de modo a minimizar a contaminação ambiental, diminuindo assim os 
riscos de contaminação das equipes que atuam na Farmácia Central. 

 Acidente Pessoal em Terapia Antineoplásica: contaminação pessoal gerada por contato 
(derramamento, respingos, spray, aerossol dentre outros) ou inalação dos medicamentos 
quimioterápicos, em qualquer uma das etapas do processo de manipulação. Qualquer 
contaminação pessoal com medicamentos quimioterápicos deve ser criteriosamente investigada e 
um acompanhamento por médico especialista deve ser necessário, tendo em vista que não há 
limites de segurança para exposições a estas substâncias. O afastamento do farmacêuticio 
oncologista das atividades de manipulação deve ser discutido e um período de quarentena imposto, 
a fim de garantir que não haja novas contaminações nesta fase crítica. 
 
5. MATERIAIS 

 Kit de Derramamento Acidental de Quimioterápicos, contendo: 
 Avental impermeável específico para quimioterapia; 
 Luvas estéreis sem talco; 
 Touca descartável; 
 Máscara específica para proteção respiratória;  
 Proteção ocular; 
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 Compressas absorventes; 
 Solução Fisiológica 0,9% + Transofix; 
 Água para injetáveis + Transofix; 
 Saco identificado como lixo tóxico (cor laranja); 
 Flaconetes de Bicarbonato de Sódio 8,4%; 
 Álcool a 70%; 
 Orientações para a limpeza; 
 Formulário de notificação. 

 

6. PASSOS SEQUENCIAIS 

 Delimitar e isolar o local do derramamento, evitando que pessoas sem proteção se 
aproximem; 

 Colocar todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a atividade de 
descontaminação química; 
 

 Tipos de contaminantes:  
 Pós: o local deverá ser limpo com compressa úmida; 
 Líquidos: o local deve ser limpo com gaze absorvente seca; 
 Fragmentos de vidro: colocar no coletor de perfurocortante, juntando com auxílio de gaze, 
não o fazer com as mãos diretamente; 
 

 Colocar a solução de Bicarbonato de Sódio 8,4% no local onde a medicação foi derramada, 
com uma margem de segurança nas lateriais, de modo a garantir que todo líquido derramado seja 
neutralizado, e deixá-la agir por 5 minutos; 

 Remover a solução de Bicarbonato de Sódio com compressas absorventes; 

 Passar outra compressa embebida no Álcool 70% no local onde houve o derramamento.; 

 Desprezar as compressas em saco identificado como lixo tóxico (cor laranja); 

 Preencher a Notificação de Derramamento Acidental de Antineoplásico; 

 Caso haja acidente com contato de quimioterápico na pele, mucosas e olhos, lavar com água 
abundante e sabão neutro e, após, colocar solução fisiológica 0,9% em abundância nos olhos, caso 
esta seja a área atingida. 

 Caso ocorra acidente punctório, retirar as luvas imediatamente e lavar com água e sabão 
neutro. 
 
Observação: em casos de acidentes, deverá ser preenchido também a Ficha de Análise de Acidente 
(FAA) e seguir o fluxo de Registro de Acidente de Trabalho dentro da Instituição. 
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7. CUIDADOS ESPECIAIS 
Caso o acidente ocorra dentro da Cabine de Segurança Biológica (CSB), interromper 

imediatamente as atividades de manipulação e iniciar a limpeza da área. O Fluxo deverá permanecer 
ligado durante todo o procedimento de limpeza e descontaminação química do equipamento. 

Se verificada a contaminação dos EPIs (respingos ou spray), os mesmos devem ser 
trocados imediatamente, tomando todas precauções no seu manuseio e descarte. 

Mesmo que, aparentemente, não ocorra respingos e contaminação dos EPIs, devido 
ao potencial tóxico dos medicamentos, é recomendável que se proceda à troca dos mesmos ao final 
do processo de descontaminação.  
 
8. RESULTADOS ESPERADOS 

Correto manejo frente ao derramamento acidental, consequentemente, o menor 
dano ambiental e pessoal, de acordo com o “Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic 
Drugs in Health Care Settings” publicado pelo National Institute for Occupational Safety and Health 
– NIOSH no ano de 2004. 
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