
POP 05 -    ADMINISTRAÇÃO VIA ORAL 

Objetivo: Os medicamentos são fornecidos pela boca e deglutidos com líquido. 

A maioria das drogas de administração oral são feitas para serem ativadas no 

estômago e absorvidas através da mucosa gástrica. 

Algumas vantagens: 

• Auto ingestão; 

• Reversão da administração (possibilidade); 

• Indolor (geralmente). 

Execução: Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 

Materiais: 

1. Bandeja 

2. Medicamento 

3. Recipiente descartável para colocar o medicamento (copo) ou copo 

dosador/seringa 

4. Copo descartável para água 

Procedimento: 

1. Revise as informações pertinentes relacionadas com o medicamento: 

ação, finalidade, efeitos colaterais, horário do início da ação e da ação 

máxima, e implicações de enfermagem; 

2. Checar os nove certos descritos na POP 4; 

3. Higienizar as mãos conforme POP 2; 

4. Seguir POP 4 Orientações Gerais; 

5. Colocar o(s) medicamento(s) embalado(s) em um copo descartável; 

6. Avaliar capacidade de engolir, tossir e reflexo de vômito do 

paciente e, mediante identificação de anormalidades ou dúvidas, 

comunicar o médico; 

7. Em caso de líquido – agitar o frasco e colocar a dose prescrita 

com auxílio do copo graduado, ou conta gotas e verificar a 

quantidade de medicamento ao nível dos olhos; 

8. Medicamentos líquidos mantidos em geladeira, verificar a data de abertura do 

frasco; 

9. Explicar o procedimento ao paciente; 

10. Oferecer a medicação; 

11. Certificar-se que o medicamento foi deglutido; 



12. Observar possíveis reações, queixas, bem como se o efeito foi o desejado; 

13. Higienizar as mãos; 

14. Manter ambiente de trabalho limpo e organizado. 

 

Registro: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, data e horário do 

procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em prontuário individual e 

eletrônico. 

OBSERVAÇÃO: 

1. Blister e strip somente poderão ser cortados se puderem ser identificados 

individualmente com: nome do medicamento, teor, data de validade e lote. 

2. Avaliar a necessidade do uso de luvas. 

3. Nem todos os medicamentos podem ser macerados, assim, em caso de dúvidas 

consulte o farmacêutico. 

 


