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1. Objetivos 2. Aplicação 
 
Contribuir para que, através da padronização dos procedimentos, todos os 
usuários da Rede Municipal de Saúde (REMUS),tenham acolhimento adequado 
aos padrões de qualidade e humanização. 
 

Equipe de 
enfermagem e 
médicos. 

  

3. Terminologia 
APS – Atenção Primária em Saúde 
CMCIRAS – Comissão Municipal de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 
Eupneico adulto – Padrão respiratório normal (12 a 20 rpm) 
Pediatria: 
 

GRUPO FR 

Recém nascido (0 a 6 semanas) 30 a 50 rpm 

Lactente (7 semanas a 1 ano) 20 a 30 rpm 

Criança (01 a 02 anos) 20 a 30 rpm 

Pré-escolar (02 a 06 anos) 20 a 30 rpm 

Escolar (06 a 13 anos) 12 a 20 rpm 

 

 
4. Diretrizes Normativas 

Nº 
Ação 

(O quê) 
Atribuição 

(Quem) 
Informações Complementares 

(Como) 

1 
Acolher o paciente com 
sua      prescrição      ou 
receita atualizada 

 
Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Receber   o   usuário   com   sua   receita   ou 
prescrição  médica, verificar a validade da 
prescrição  e  acomodá-lo  em  local apropriado 
para realização do procedimento, conforme nove 
certos descritos em ENF.APS-IT-08 

2 

Separar materiais e 
medicação para 
procedimento 

 
Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Ver ENF.APS-IT-09 Higienização Simples das 
Mãos. Separar   e   montar   o   kit   de   
nebulização conforme faixa etária de usuário 
(pediátrico ou adulto) assim como medicação a 
ser utilizada conforme prescrição ou receita 
médica. 

3 
Preparar   medicação   e 
instale equipamento 

 
Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Preparar a medicação  de   acordo   com   a 
dosagem prescrita no copo do kit e montar o 
circuito conectando-o ao fluxômetro no valor de 4 
a 10 litros por minuto ( média 6 litros/min)*. 

4 
Registrar a medicação  

Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Checar na receita data, horário realizado, nome, 
carimbo e assinatura. 

5 

Orientar o usuário quanto 
ao procedimento 

 
Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Orientar o usuário  à  permanecer  com  a 
máscara junto a face, mantendo a respiração 
eupneica durante todo o procedimento, assim 
como   postura   adequada   mantendo   vias 
aéreas permeáveis. 

mailto:ENF.APS-IT-08
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6 

Iniciar a nebulização  
Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Ligar o fluxômetro   e   observar   possíveis 
alterações  e/ou  queixas  do  usuário  durante 
realização do procedimento. Solicitar presença 
do enfermeiro ou médico em caso de possíveis 
alterações com o usuário. 

7 
Desligar  o  aparelho  e 
libere o usuário 

 
Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Desligar o fluxômetro, observar estado geral do 
usuário e possíveis queixas. 

8 
Realizar alimpeza 
edesinfecção de materiais 

 
Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Desconectar o circuito para a desinfecção dos 
materiais. Ver item 5.1 

9 
Organize   a    sala   de 
nebulização 

 
Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Ver disposições gerais 5.2 e realizar check list da 
sala, conforme ENF.APS-RG-09 

10 
Registrar procedimentos 
realizados 

 
FI
M 

Auxiliar ou 
Técnico em 
Enfermagem 

Registrar todos os procedimentos executados 
pela equipe no Sistema de Informação vigente, 
de acordo com o ENF.APS-RG-02  REGISTRO  
DA  SALA  DE INALAÇÃO 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde. Doenças respiratórias crônicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.  
 

5. Disposições Gerais 
 

5.1 Limpeza e desinfecção do kit de nebulização 

 Realizar o processo de desinfecção dentro da sala de desinfecção química; e, caso não 
seja possível, e a sala de nebulização possuir pia com 2 cubas deixar uma cuba exclusiva para 
lavagem de material; ou se houver apenas uma cuba, deve-se realizar barreira técnica: lavar o 
material sujo e após deve-se lavar a pia com sabão e passar álcool para deixá-la pronta para outros 
usos, como a lavagem das mãos. 

                                                                                      
                                                                                       
                                                                                              
       ).  

                                                                                       
                                                                                                  
                                          tulo). 

 -                                                                                    
                                                                     . 

 - Enxaguar abundantemente o kit em água corrente, inclusive o lúmen do extensor do 
inalador com uso de seringa com água potável; 

 - Secar o kit com pano limpo destinado a este setor e tipo de procedimento, com troca diária 
ou quando estiver muito úmido,  a secagem das conexões, inclusive os lúmens, conectando-a no ar 
comprimido por alguns segundos até que todo o vestígio de água seja eliminado. 

 - Imergir totalmente e injetar com seringa dentro do lúmen em solução de hipoclorito 1% 
durante 30 minutos em recipiente opaco com tampa; 

ATENÇÃO: O hipoclorito de sódio é inativado na presença de detergente enzimático. 
Portanto, antes de imergir no hipoclorito de sódio, deve-se retirar todo resquício do detergente 
enzimático com água corrente abundante. 

 Enxaguar abundantemente o kit em água corrente, inclusive o lúmen do extensor do inalador 
com uso de seringa com água potável; 

 Secar o kit com pano limpo destinado a este setor e tipo de procedimento, com troca diária 
ou quando estiver muito úmido ; 
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 Realizar a secagem das conexões, inclusive os lúmens, conectando-a no ar 
comprimido por alguns segundos até que todo o vestígio de água seja eliminado. 

 Armazenar em um recipiente plástico com tampa específico para materiais limpos, identificado 
e deve ser mantido limpo. 

 Lavar o recipiente plástico e a tampa com água e sabão, enxaguar e secar, na periodicidade: 
semanal ou conforme a necessidade.  

 

5.2 Organização da Sala de Nebulização 
  Se a unidade possuir sala de desinfecção química: realizar assepsia da bancada com 

álcool 70% e pano limpo; 
  Caso não seja possível realizar os procedimentos dentro da sala de desinfecção química:  
 Se a sala de nebulização possuir pia com 2 cubas deixar uma cuba exclusiva para lavagem 

de material;  
 Ou se houver apenas uma cuba, deve-se realizar barreira técnica: lavar o material sujo e 

após deve-se lavar a pia com sabão e passar álcool para deixá-la pronta para outros usos, como a 
lavagem das mãos. 

 Organizar e separar os materiais do kit no local adequado; 
 Realizar conferência de medicações utilizadas na sala de nebulização de acordo com 

quantidade e validade e armazenar em local adequado; 
 Realizar troca do soro fisiológico, seringa, agulha de aspiração, detergente enzimático e 

hipoclorito a cada 24 horas, identificando a troca com data, hora e nome do funcionário 
responsável por sua realização; (Ver recomendação do CMCIRAS) 

 

Referências   

 Lei Complementar nº 148 de 23 de dezembro de 2009; 

 Lei Complementar nº 149 de 23 de dezembro de 2009;  

 RDC nº 50 de 21 de fevereiro de 2002;  

 RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011; 

 RDC nº 42 de 25 de outubro de 2010; 

 RDC nº 15 de 15 de março de 2012; 

 Instrução Normativa – IN n° 9, de 1° de agosto de 2016 (ANVISA). 
 

6. Conscientização 
O não cumprimento desse procedimento tal qual está descrito poderá resultar em: 

 Aumento do risco de infecções; 

 Risco de vida  ao  usuário  devido  a  possíveis reações  adversas  relacionadas às  
medicações utilizadas; 

 Perda de qualidade no atendimento resultando em pouca eficiência clínica; 
 Danos à imagem e credibilidade dos profissionais de saúde; 
 Usuários atendidos fora dos padrões de acolhimento preconizados pelo SUS. 

 

7. Observação 
 

Sugestões enviar para o e-mail colegiadoaps@gmail.com.  
 

mailto:colegiadoaps@gmail.com

