
POP 07 -ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA OCULAR 

Objetivo: Administrar medicamentos pela via ocular. A administração de 

medicamentos oftálmicos se dará na forma de gotas ou pomada. 

Execução: Auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros. 

Materiais: 

1. Bandeja S/N 

2. Medicamento (colírio ou pomada oftálmica) 

3. Luva de procedimento 

4. Gaze estéril ou bola de algodão 5. SF 0,9% 10 ml 

 

Procedimento: 

1. Gotas 

1.1. Revise as informações pertinentes relacionadas com o medicamento: ação, 

finalidade, dose, via, efeitos colaterais, horário do início da ação e da ação 

máxima, e as implicações de enfermagem; 

1.2. Checar os nove certos descritos na POP 4; 

1.3. Higiene das mãos conforme POP 2; 

1.4.  Orientar o paciente quanto ao procedimento, solicitando para o 

mesmo assumir a posição de decúbito dorsal ou sentar-se em uma cadeira 

com a cabeça ligeiramente hiper estendida; 

1.5. Colocar luvas de procedimento; 

1.6. Limpar as pálpebras do paciente com gaze embebida em SF0,9%; 

1.7. Limpar do canto interno para o externo; 

1.8. Descartar a gaze e usar uma para cada limpeza; 

1.9. Com o auxílio de uma gaze ou algodão repousando abaixo da pálpebra 

inferior, pressione gentilmente para baixo com o polegar ou indicador contra 

a órbita óssea; 

1.10. Com a mão dominante repousando sobre a fronte do paciente, 

segure o frasco da solução oftalmológica aproximadamente 1 a 2 

cm acima do saco conjuntival (figura 1); 

1.11. Solicite ao paciente para olhar para o teto; 

1.12. Expor o saco conjuntivo inferior e segurar a pálpebra superior bem 

aberta com a mão não dominante; 

1.13. Instilar a medicação; 



1.14. Pedir ao paciente para fechar o olho suavemente; 

1.15. Realizar o descarte correto dos materiais utilizados; 

1.16. Higienizar as mãos. 
 

 

Figura 1. Posicionamento correto para administração de colírio.  

 
 

2. Pomada 

2.1. Seguir as técnicas descritas na aplicação de colírios de 1.1 a 1.8; 

2.2. Segurar o aplicador acima da pálpebra inferior, aplicando uma camada fina 

de pomada de maneira uniforme ao longo da borda interna da pálpebra 

inferior sobre a conjuntiva, desde o canto interno para o externo; 

2.3. Pedir ao paciente para fechar os olhos e esfregar ligeiramente a pálpebra 

em movimentos circulares com a gaze (quando o atrito não for 

contraindicado); 

2.4. Deixar o paciente confortável; 

2.5. Realizar o descarte correto dos materiais utilizados; 

2.6. Lavar as mãos. 

OBSERVAÇÃO: 

1. Quando o paciente for receber mais de um medicamento ocular no mesmo olho, 

esperar pelo menos 5 minutos antes de administrar o próximo medicamento; 

2. Quando administrar medicamentos que causam efeitos sistêmicos, aplicar 

pressão suave com o dedo e o lenço limpo sobre o ducto nasolacrimal do paciente 

durante 30 a 60 segundos. 

Registro: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, data e 

horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em prontuário 

individual e eletrônico. 


