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Responsável 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 

Objetivo 

Administrar medicamentos por via otológica para auxilio no tratamento por ação local. 

Material Necessário 

 Bandeja; 

 Medicamento a ser administrado; 

 Gaze; 

 Luvas de procedimentos. 

 
Descrição da Atividade 

 Conferir a prescrição (data, nome da medicação, nome do usuário, via de administração, dose, horário e 
histórico de alergias); 

 Realizar higienização das mãos; 

 Reunir o material necessário e levar até o usuário; 

 Orientar o usuário ou acompanhante quanto ao procedimento a ser realizado; 

 Calçar as luvas de procedimentos; 

 Posicionar o usuário sentado ou deitado, com a cabeça inclinada lateralmente; 

 Segurar a porção superior do pavilhão auricular e puxar suavemente o lobo para cima e para fora (em 
adultos – Figura 1) ou para baixo e para trás (em crianças – Figura 2); 

 Instilar a quantidade de gotas prescritas, segurando o conta-gotas 1 cm, no mínimo, acima do canal 
auditivo, sem tocar no usuário; 

 Pedir para o usuário se manter em posição lateral por 2 a 3 minutos; 

 Repetir o procedimento do lado contrário se estiver prescrito; 

 Recolher o material utilizado, desprezar o lixo em local adequado; 

 Retirar as luvas; 

 Higienizar as mãos; 

 Realizar registro no prontuário, carimbar e assinar. 

 

 
Observações 

 Para aplicação de cremes, faça uso de gaze, coloque o creme na extremidade e introduza-o na orelha com 
auxílio de uma pinça; 

 Aqueça o frasco do medicamento com as mãos antes de instilar a medicação; 

 Na presença de secreção, registre no prontuário quantidade, cor, tipo e odor; 

 Observar sinais de inchaço ou vermelhidão no meato acústico. 
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Figura 1 - Posicionamento do paciente adulto.                           Figura 2  - Posicionamento da criança. 
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