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Procedimento Operacional 
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POP 07 - Administração de Medicamento Via Sublingual 
Data Elaboração: 

Abril/2020 

Responsável 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 

 

Objetivo 

Administrar o medicamento pela via sublingual. As mucosas situadas nesta região são altamente vascularizadas, 
motivo pelo qual sua absorção é altamente eficaz. 

 

Material Necessário 

 Prescrição médica; 

 Copo descartável pequeno; 

 Medicamento a ser administrado; 

 Luvas de procedimentos. 
 
 

Descrição da Atividade 

 Conferir a prescrição (data, nome do medicamento, nome do usuário, via de administração, dose, horário e 
histórico de alergias); 

 Realizar higienização das mãos; 

 Orientar o usuário ou acompanhante quanto ao procedimento a ser realizado; 

 Reunir o material necessário e levar até o usuário; 

 Calçar as luvas de procedimentos; 

 Colocar o medicamento por baixo da língua do usuário; 

 Retirar as luvas; 

 Orientar o usuário a não engolir a medicação até que seja dissolvida; 

 Recolher o material utilizado, desprezar o lixo em local adequado; 

 Realizar higienização das mãos; 

 Realizar registro no prontuário, carimbar e assinar. 
 
 

Observações 

 Pode-se pedir ao usuário para colocar ele próprio, com orientação e supervisão da equipe de enfermagem, 
o medicamento sublingual. 

 Os medicamentos administrados por via sublingual promovem uma rápida absorção da droga, pois se trata 
de um local com grande suprimento sanguíneo, além de dissolverem rapidamente, deixando pouco resíduo 
na boca. 

 Enquanto o usuário estiver com o medicamento na boca, ele deve ser orientado a não falar, ingerir líquidos 
ou alimentos. 
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