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Procedimento Operacional 
Padrão (POP) de Enfermagem 

POP 06 - Administração de Medicamento Via Oral 
Data Elaboração: 

Março/2020 

Responsável 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 

Objetivo 

Administrar o medicamento pela via oral. 

Material Necessário 

 Prescrição médica; 
 Bandeja; 
 Medicamento prescrito; 
 Copo descartável; 
 Copo com água; 
 Copo graduado, conta-gotas, colher-medida, seringa (para medicamentos líquidos). 

 
Descrição da Atividade 

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

 Manter a privacidade; 
 Informar ao usuário e/ou acompanhante o procedimento a ser realizado; 
 Avaliar condições de deglutição do usuário; 
 Higienizar as mãos; 
 Reunir o material necessário na bandeja; 
 Verificar o prazo de validade da medicação; 
 Levar medicação até o cliente; 
 Manter o usuário em decúbito elevado e oferecer o medicamento seguido de água; 
 Certificar-se que o usuário deglutiu a medicação; 
 Higienizar as mãos; 
 Registrar no prontuário as informações pertinentes, checar na prescrição médica e anotar o horário 

administrado. 
 

Observações 

 Administração de líquidos (gotas, xaropes e suspensão): agitar o frasco do medicamento antes do uso. 

Utilizar quando necessário recipiente adequado para a medicação (seringa, copo medidor, conta-gotas); 
 Oferecer após a administração água suficiente para a deglutição.  
 Administração de comprimido, cápsulas ou drágeas: oferecer o medicamento ao cliente sem tocar 

diretamente com as mãos no medicamento, oferecendo água o suficiente para a deglutição; 
 No caso de administração de pastilhas, solicitar ao usuário para deixar o medicamento dissolver na boca, 

sem mastigar. 
 A medicação via oral não é indicada para aqueles que estejam com náuseas, vômitos ou que tenham 

dificuldade para deglutir. 
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