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AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO (POP) 

 
ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTO POR 
VIA INALATÓRIA 

Consiste na administração de 
medicamentos através de 
dispositivos que produzem 
uma fina nevoa que facilita o 
transporte de medicamentos 
através da inspiração 
profunda do paciente para o 
trato respiratório. 

Prescrição médica legível; 
-Medicamento prescrito; 
-Luvas de procedimento; 
-Inalador dosimetrado; 
-Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 
 

-Ler a prescrição do paciente;  
  -Realizar higienização das mãos; 
- Higienizar as mãos; 
- Separar  o medicamento; 
-Orientar o paciente e/ou acompanhante quanto ao 
procedimento;  
-Posicione o paciente sentado e avalie a capacidade dele para 
realizar o procedimento;  
- Agitar bem o frasco do inalador, que deve ser de uso individual;  
-Remover a tampa do frasco vire-o de cabeça para baixo e 
introduza o bico do frasco dentro do pequeno orifício na porção 
achatada no bocal;  
-Solicitar ao paciente que expire, em seguida que segure o 
inalador a cerca de 2 cm a frente de sua boca aberta;  
-Solicitar ao paciente que inspire lentamente pela boca e 
continue inspirando até que seus pulmões estejam cheios;  
-Quando o paciente começar a inspirar comprima o frasco do 
medicamento dentro da estrutura de plástico do inalador para 
liberar a dose do medicamento. 
-mantenha o paciente em repouso por alguns minutos, 
posteriormente encaminhe-o para avaliação médica; 
-Recolher o material do local e encaminhar o mesmo para os  
locais adequados;  
-Retirar as luvas de procedimentos; 
-Higienizar as mãos; 
-Registrar procedimento no prontuário / SISTEMA; 
Observação: Utilizar sempre EPI e calçado fechado 
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