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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 34 

Título: Administração de Medicação por Via 
Subcutânea em Adultos 

Área de Aplicação: Obstetrícia 
Setor: Alojamento conjunto, Centro 
Obstétrico, Emergência Obstétrica e 
Ambulatório. 

Responsável pela prescrição do POP Médico  
Responsável pela execução do POP Enfermeiro ou Técnico de enfermagem 
 
1. Definição 

 
 É a administração de medicações nos tecidos exatamente abaixo da derme (tecido 

conjuntivo frouxo) da pele do paciente.  
 
 
2. Finalidade  

 
 Administrar medicamentos através da pele de forma que sejam absorvidos lentamente na 

corrente sanguínea, pois o tecido subcutâneo possui escassez de vasos sanguíneos. 
 

 
3. Indicações e Contraindicações  
 
     INDICAÇÕES: 

 Para administração de pequenas doses (0,5 a 1 ml) de medicamentos hidrossolúveis, pois o 
tecido subcutâneo é sensível a soluções irritantes e a grandes volumes de medicamentos. 

 
     CONTRA INDICAÇÕES: 

 A critério médico.  
 

 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Cadeira ou leito. 
 Caneta. 
 Gaze e chumaço de algodão. 
 Frasco ou ampola de medicação. 
 Luvas de procedimento. 
 Seringas de 1ml. 
 Agulhas de calibre 13 x 4,5. 

 
  
 
 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO 

 

 
 

MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 
Divisão de Enfermagem 

 
 

 

 

 
Rua das Laranjeiras, 180  Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22240-001    Tel. (21) 2285 7935 ramaL: 241     Tel/Fax: (21)25569368 
 

5. Descrição do Procedimento 
 

 Verificar com exatidão a prescrição médica.  
 Checar o nome do paciente, medicamento, dose, horário e via de administração. 
 Avaliar possíveis alergias ao medicamento. 
 Verificar a data de validade da medicação. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 
 Calçar luvas de procedimento. 
 Preparar de maneira asséptica e correta a dose da medicação a partir da ampola ou frasco 

(ver POP de Preparo de Soluções Parenterais). 
 Selecionar a região apropriada para injeção (figura 1 e 2) 
 Verificar a existência de equimose, inflamação ou edema. 
 Auxiliar a paciente para uma posição adequada, relaxando o braço, perna ou abdome, 

dependendo do local escolhido para injeção. 
 Passar o chumaço de algodão do centro para as bordas, aproximadamente 5 cm. 
 Segurar a bola de algodão ou gaze entre o terceiro e quarto dedos da mão não dominante. 
 Remover a capa ou bainha da agulha, puxando-a em linha reta para trás. 
 Segurar a seringa entre o polegar e o dedo indicador da mão dominante. 
 Avaliar o melhor local para a aplicação do medicamento, ouvindo o paciente. 
 Administrar a injeção lentamente. 
 Retirar a agulha enquanto aplica a bola de algodão ou gaze gentilmente sobre a região. 
 Aplicar pressão gentilmente.  
 Não massagear a região. 
 Descartar a agulha sem capa ou a agulha envolta em bainha de segurança e presa à seringa 

dentro do recipiente para materiais cortantes e perfurantes. 
 Retirar as luvas.  
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 
 Registrar o procedimento em prontuário. 

 
      OBSERVAÇÕES: 
 

 Os locais para a aplicação da injeção devem estar livres de anormalidades que possam 
interferir na absorção do medicamento. Regiões usadas repetidamente podem se tornar 
endurecidas pela lipo-hipertrofia (maior crescimento no tecido adiposo).  

 Não deve ser aplicada em região que esteja com lesões, ferimentos ou tenha sinais 
associados a uma infecção. 

 Para paciente eutrófico, estender firmemente a pele através do local da injeção ou pinçar a 
pele com a mão não dominante. Inserir a agulha de forma rápida e firme em ângulo de 45° 
a 90°. Em pacientes muito magros, utilizar ângulo de 45º 

 Para o paciente obeso, pinçar a pele do local e inserir a agulha em ângulo de 90° abaixo da 
dobra tissular. I 
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6. Documentos de Referência  
 

 POP de Higienização das Mãos. 
 POP de Preparo de Soluções Parenterais. 
 

 
7. Leitura Sugerida 

 
- ARCHER, E. Procedimentos e Protocolos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
 
- POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsivier, 

2009. 
 

 
8. Figuras e Anexos 
 

Figura 1 - Locais de aplicação da injeção: 
 

o Face posterior externa do braço. 
o Abdome desde abaixo das margens costais até as cristas ilíacas. 
o Faces anteriores da coxa. 

 
  

                                     Fonte: POTTER, 2009. 
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Figura 2 – Abdômen 
 
 

  
 
                               Fonte: POTTER, 2009. 
 
 


