
PROCEDIMENTO SEGURO NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS:

• Recomendado: de acordo com as diretrizes da AEOP e da Hematology / Oncology Pharmacy Association 

(https://www.ons.org/make-difference/ons-center-advocacy-and-health-policy/position-statements/ensuring-healthcare, 

2019), usar equipamento poli-revestido para administração de quimioterapia e luvas duplas;

• Use vestuário único e descartável para o doente (quando possível);

• Restringir o número de enfermeiros para cada posto de administração de quimioterapia;

• Usar apenas luvas (sem bata) para administração de medicamentos de menor risco (por exemplo, rituximab).

Utilização dos Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs)

EPI’S NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS:

As recomendações da AEOP são para o uso de EPI’s durante os cuidados em oncologia e para o manuseamento e 
administração seguros de medicamentos antineoplásicos, com base na lista da tabela 1 da National Institute for Occupational 
Safety and Health . (https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-161/pdfs/2016-161.pdf)

As opções são apresentadas em ordem decrescente a partir da prática recomendada de nível elevado, com base na utilização 
de EPI’s disponíveis. Estas diretrizes são publicadas com o intuito de apoiar a tomada de decisões e a segurança da equipa e 
do doente na prestação de cuidados durante a pandemia do COVID-19.

Vestuário:
• Recomendado pela AEOP: vestuário descartável de poli-revestimento;
• Fato de circulação – com circuito de uso diário;
• Bata descartável, impermeável e com punho, ajustada ao pescoço e fechada nas costas. Trocar sempre que contaminada por 
acidente ou quando se sai da zona de prestação de cuidados.

Máscaras:
• Máscara tipo IIR ou FFP2, com filtração de partículas sólidas e líquidas (SL). Relembrar que quanto maior é a eficácia da 
máscara, maior é o desconforto e resistência ao respirar por parte do utilizador. Deve cobrir o nariz, a boca e o queixo;
• Recomenda-se a alternativa da máscara com viseira, que garanta o mesmo nível de proteção;
• Em caso de prestação de cuidados a doentes positivos para COVID, deve ser sempre usada FFP2 ou P3 de acordo com os 
procedimentos a efetuar;
• Nenhuma deve ser mantida num tempo superior a oito horas;
• Desaconselha-se, para o género masculino, uso de barba ou bigode, para uma melhor adaptação e selagem da máscara.

Protetor ocular:
• Recomendado pela AEOP: máscara com proteção de olhos ou outras com possibilidade de proteção de salpicos e 
derramamentos;
• É recomendado o uso de óculos com proteção lateral, pode ser adicionalmente usada uma viseira para casos de prestação 
de cuidados a doentes COVID positivo.

Luvas:
• Recomendado pela AEOP: luvas duplas testadas em quimioterapia;
• Recomenda-se o uso de luvas de nitrilo, sem pó, não estéril e de cano alto, com elevado nível de resistência, cobrindo o 
punho da bata e tamanho adequado ao utilizador (S,M,L).

Proteções de sapatos: 
• Recomendado pela AEOP: usar apenas na área para preparação de medicamentos perigosos;
• Uso de calçado lavável e exclusivo da zona de trabalho. Recomenda-se o seu uso apenas na zona de preparação de 
citotóxicos, sendo opcional nas restantes áreas de prestação de cuidados.

Toucas:
• Recomenda-se o seu uso apenas na zona de preparação de citotóxicos, sendo opcional nas restantes áreas de prestação de 
cuidados. Recomenda-se o uso de cabelo curto ou apanhado, sendo que esta quando colocada deve cobrir todo o cabelo.


