
POP 28 - ADMINISTRAÇÃO DE ZOLADEX (Acetato de 

gosserrelina) 

Objetivo: Administrar Zoladex via subcutânea. 

Execução: Enfermeiro, Médico. 

Material: 

1. Bandeja; 

2. Algodão; 

3. Álcool à 70%; 

4. Esparadrapo; 

5. Gaze; 

6. Luvas de procedimentos; 

7. Recipiente para descarte de resíduo infectante; 

Procedimento: 

1. Explicar o procedimento ao paciente; 

2. Higienizar as mãos; 

3. Conferir a prescrição e verificar o nome do usuário, o medicamento, a dose, a 

via; 

4. Perguntar ao paciente se já realizou aplicações anteriores do medicamento; 

5. Conferir se o medicamento está conservado em temperatura, conforme 

orientação do fabricante, se a embalagem esta integra, conferir validade; 

6. Orientar o paciente para que fique em uma posição confortável, 

com a parte inferior do corpo discretamente levantada. 

7. Expor o abdômen do paciente para aplicação do medicamento e verificar se o 

depósito de  Zoladex está visível; 

8. Retirar a aba protetora plástica da seringa e a cobertura da agulha e descartá-

la; 

9. Realizar a antissepsia do local após a aplicação com algodão embebido em 

álcool a 70%; 

10. Realizar a prega cutânea com a mão não dominante; 

11. Segurar a seringa com o bisel voltado para cima; 

12. Inserir a agulha no tecido subcutâneo com ângulo de 30 a 45 graus em relação 

à pele, até que a capa protetora toque a pele do paciente; 

13. Pressionar o êmbolo da seringa até um ponto que não consiga mais fazê-lo – 

isso vai ativar a capa protetora e você poderá ouvir um clique e sentirá que a 



capa protetora, automaticamente, começará a deslizar para cobrir a agulha. Se o 

embolo não for totalmente pressionado, a capa protetora não será ativada. Se isto 

ocorrer, retirar a agulha e deixar que a capa protetora deslize e recubra a agulha; 

14. Desprezar a seringa no coletor de descarte de perfuro cortante; 

15. Realizar um curativo compressivo no local da aplicação; 

16. Orientar o paciente sobre possíveis eventos adversos; 

OBSERVAÇÃO: 

Não tentar remover bolhas de ar pois Zoladex não é uma injeção líquida e isso poderá 

deslocar o depot do medicamento. O medicamento deve ser conservado em temperatura 

inferior a 25ºC e não pode ser congelado. Atentar a pacientes com baixo IMC e/ou que 

estejam recebendo medicamentos anticoagulantes de longa duração. 

Registro: Registrar a administração no sistema, identificando lado administrado e 

lote do medicamento. 
 


