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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 35 

Título: Preparo e Administração de 
Medicamentos por Via Oral em Adultos 

Área de Aplicação: Obstetrícia  
Setor: Alojamento Conjunto, 
Ambulatório, Centro Obstétrico, 
Emergência Obstétrica 

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

 
 É a ingestão de medicamentos por via oral, em várias apresentações: comprimidos, 

cápsulas, xaropes, óleo, líquido, suspensão, pó e grânulos. 
  
 
2. Finalidade  

 
 Absorção de medicamentos pelo trato gastrointestinal, para que ocorram efeitos sistêmicos 

desejados através da corrente sanguínea. 
 

 
3. Indicações e Contraindicações   
 

 A critério médico.  

 
4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Cadeira ou leito. 
 Caneta. 
 Copos recipientes descartáveis para medicamentos. 
 Copo com água, suco ou líquido de preferência. 
 

 
 
5. Descrição do Procedimento 
 

 Verificar com exatidão a prescrição médica.  
 Checar o nome do paciente, medicamento, a dose, horário e via de administração.  
 Verificar a data de validade do medicamento. 
 Investigar possíveis contraindicações do paciente para receber medicamentos pela via oral.  
 Avaliar a capacidade de engolir, tossir. 
 Avaliar o histórico médico do paciente e verificar possíveis alergias medicamentosas e 

nutricionais. 
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 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 
 Selecionar corretamente o medicamento. 
 Calcular a dose do medicamento, quando necessário. 
 Explicar a finalidade de cada medicamento e sua ação para o paciente, permitindo tempo 

para perguntas. 
 Auxiliar a paciente a sentar ou ficar na posição lateral, quando a posição sentada for 

contraindicada. 
 Administrar os medicamentos pela via oral. 
 Permanecer no recinto até que a paciente tenha engolido completamente a medicação. 
 Ajudar a paciente a retornar a uma posição confortável. 
 Descartar o material utilizado. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das Mãos). 

 
      OBSERVAÇÕES: 
 

 Para preparo de comprimidos ou cápsulas, coloque a quantidade desejada diretamente no 
copo descartável para medicamentos. 

 Para preparo de medicamentos sob a forma líquida:  
o Agitar gentilmente o frasco. 
o Aspirar com a seringa e transferir o conteúdo para o copo descartável antes de oferecer 

à paciente. 
 Para administração de medicamentos sob a forma de comprimidos: 
o A paciente tem duas opções: pode segurar os medicamentos sólidos na mão ou no copo, 

antes de colocá-lo na boca. Para as duas opções oferecer água ou suco, a fim de auxiliar 
a deglutição do medicamento. 

 Para administração de medicamentos por via sublingual:  
o Solicitar que a paciente coloque o medicamento sob a língua e orientar que ele deve ser 

dissolvido por completo. Advertir o paciente para não engolir o comprimido. 
 Quando o comprimido ou cápsula cair no chão, jogar fora e repetir o preparo. 
 Alterações na função gastrointestinal interferem na distribuição, absorção e excreção do 

medicamento. 
 Pacientes com dificuldade de deglutição apresentam risco de aspiração. Atenção ao 

administrar medicamentos neste tipo de paciente e comunicar ao médico qualquer 
alteração ainda não identificada. 

 

 
6. Documentos de Referência  

 
 POP de Higienização das Mãos. 
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8. Anexos 
 
Não se aplica. 
 


