
POP 09 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

AURICULARES 

Objetivo: Administrar medicamentos auriculares. 

Execução: Auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros. 

Material: 

1. Bandeja 

2. Medicamento 

3. Luva de procedimento 

4. Gaze estéril 

5. SF 0,9% 10 ml 

Procedimento 

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

finalidade, efeitos colaterais, horário do início da ação e da ação máxima, e 

implicações de enfermagem; 

2. Checar os nove certos descritos na POP 4; 

3. Explicar o procedimento ao paciente sensações esperadas como ouvir bolhas 

ou sentir água no ouvido à medida que o medicamento entrar; 

4. Colocar luvas de procedimento (se houver secreção); 

5. Limpar a orelha externa com gaze embebida com SF 0,9%; 

6. Colocar o paciente deitado sobre o lado não afetado ou sentado com a cabeça 

bem inclinada para o lado para que a orelha afetada fique em posição superior; 

7. Deixar reto o canal auditivo, tracionando delicadamente a porção cartilagínea 

do pavilhão auditivo para cima e para traz, no adulto, e para traz no caso de 

crianças em idade escolar. Puxar para baixo e para traz no caso de bebes e 

crianças menores de 3 anos; 

8. Instilar o medicamento conforme prescrição com uma distância de 1 cm; 

9. Aguardar de dois a três minutos na posição para após realizar o 

procedimento na outra orelha, se prescrito; 

10. Se prescrito inserir um chumaço de algodão no conduto auditivo externo com 

folga deixar 15 minutos e após retirá-lo; 

11. Higienizar as mãos; 

12. Registrar o procedimento 

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. 

OBSERVAÇÃO: 

1. Deve-se referir que, após a instilação de gotas, nunca se deve tapar o ouvido 

com algodão seco, pois o mesmo poderia absorver parte da medicação, sendo 

apenas necessário manter- se o ouvido tapado, caso o médico assim o indique, o 

que se pode fazer com um algodão e embebido na solução do medicamento. 

2. Irrigação auditiva (lavagem de ouvido) é procedimento médico. 
 


