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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 41 

Título: Preparo de Medicamentos Orais e 
Oculares para Recém-Nascidos 

Área de Aplicação: Neonatologia 
Setor: UTI Neonatal, Alojamento 
Conjunto e Centro Obstétrico 

Responsável pela prescrição do POP Médico Neonatologista 
Responsável pela execução do POP Enfermeiro 

 
1. Definição 

 
 É o preparo do medicamento, sob apresentação oral ou ocular, na forma de gotas, colírios 

ou soluções. 
 

 
2. Finalidade  

 
 Preparar de forma antecipada a medicação oral ou ocular, de forma segura, por meio do 

fracionamento para armazenamento sob refrigeração (orais) até o horário prescrito ou uso 
imediato (oculares). 

 

 
3. Indicações e Contraindicações  
      
     INDICAÇÕES: 

 Preparo de medicamentos que se encontram disponíveis sob a forma líquida e de 
apresentação oral ou ocular. 

 
     CONTRAINDICAÇÕES: 

 Medicamentos sob a forma de comprimidos ou cápsulas. 
 
 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Etiquetas de medicação impressas e cortadas (nome do paciente, medicamento, 

apresentação, dose, via de administração e horário). 
 Gorro. 
 Bandeja. 
 Máscara cirúrgica. 
 Álcool a 70%. 
 Gaze comum. 
 Recipiente para material perfurocortante. 
 Cuba rim. 
 Medicamentos orais ou oculares. 
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 Luvas de procedimento. 
 Seringa de diversos volumes (de acordo com a medicação prescrita). 
 Tampa de seringa. 
 Agulha 40 x 12. 
 
 

5. Descrição do Procedimento 
 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 
 Reunir o material necessário. 
 Checar as doses das medicações com as prescrições. 
 Separar etiquetas de medicação e deixá-las expostas de modo a facilitar a visualização da 

dose de medicação a ser fracionada. 
 Realizar a desinfecção da bancada de preparo de medicação com álcool a 70% e gaze 

comum. 
 Separar na bancada todos os frascos de medicações que serão manipulados. 
 Realizar a paramentação. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 
 Calçar as luvas de procedimento. 
 Disponibilizar uma bandeja limpa ou o campo de uma luva estéril. 
 Abrir a quantidade de seringas necessárias ao quantitativo de medicamentos prescritos para 

as 24 h de todos os RNs internados. 
 Abrir a quantidade de tampas de seringa correspondente ao número de seringas. 
 Abrir a quantidade de agulhas necessárias para o quantitativo de frascos de medicações.  
 Acoplar a seringa na agulha. 
 Aspirar na seringa o volume prescrito da medicação. 
 Trocar a agulha pela tampa da seringa 
 Desprezar a agulha em caixa coletora de perfurocortantes. 
 Identificar a seringa com a etiqueta previamente preparada com os dados da medicação. 
 Colocar o medicamento na cuba rim. 
 Armazenar as medicações orais fracionadas para 24 horas na geladeira ou entregar ao 

técnico de enfermagem (escalado para o cuidado com o RN) a medicação oral ou ocular 
fracionada. 

 Guardar os frascos de medicações, em geladeira ou temperatura ambiente, de acordo com o 
preconizado para cada medicação. 

 Desprezar o campo ou realizar a desinfecção da bandeja. 
 Realizar a limpeza da bancada com álcool a 70% e gaze comum. 
 Retirar as luvas de procedimento. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 
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     OBSERVAÇÕES: 
 

 A cada aspiração de medicamento, a seringa deve ser identificada com a etiqueta 
correspondente. Não é apropriado deixar para identificar todos os medicamentos ao final do 
preparo. 

 Após o preparo de todas as medicações das 24h, separar as medicações por horários em 
sacos descartáveis identificados. 

 A medicação deve ser preparada em ambiente próprio (Sala de medicação). 
 Observar o prazo de validade das medicações antes do preparo. 
 Observar o armazenamento correto das medicações antes e após o preparo. 
 Observar o aspecto da solução antes do preparo, atentando para mudanças de coloração, 

partículas e outras alterações. 
 O preparo de medicamentos retais pode ser realizado seguindo o mesmo modo de preparo 

de medicamentos orais e oculares descrito neste POP. 
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8. Figuras e Anexos 
 
Não se aplica. 


