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Resumo 
 

Administrar medicamentos por vias intramusculares é uma prática diária bastante 

comum dos profissionais de enfermagem. A região ventroglútea é a mais vantajosa, 

pelas características anatômicas, e a indicada como primeira opção para 

administração de soluções intramusculares pela literatura e por vários estudiosos do 

tema. O objetivo deste trabalho é desenvolver materiais instrucionais para o 

aprendizado do estudante de enfermagem sobre a técnica intramuscular 

ventroglútea. Neste sentido realizou-se uma revisão integrativa da literatura, com o 

objetivo de identificar evidências acerca da freqüência de uso e das dificuldades que 

os profissionais de enfermagem enfrentam perante a administração de medicação 

intramuscular ventroglútea. Na fase de análise dos dados, da revisão integrativa da 

literatura, dos oito artigos estudados, seis (75%) mostraram que os profissionais de 

enfermagem encontraram dificuldades por desconhecimento da técnica e por não 

conseguirem identificar as estruturas anatômicas presentes na região ventroglútea. 

Dos oitos artigos (100%) apontaram que a região ventroglútea é a menos utilizada. 

Posteriormente foram criados um cartaz, um flyer e um material de bolso, 

contemplando a ilustração do método Geométrico de Meneses e Marques. As 

organizações das peças gráficas receberam conteúdos provenientes dos preceitos 

da Taxonomia de Bloom e do Design Thinking. Por fim, as peças gráficas reuniram 

de maneira diagramática, informações da técnica intramuscular ventroglútea 

auxiliando o estudante neste procedimento e garantindo a segurança da aplicação 

da injeção no sitio ventroglúteo, com intuito de que esta pratica seja inserida na 

rotina desses futuros profissionais. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Injeção Intramuscular; Ventroglútea; Segurança do 

paciente; Taxonomia de Bloom; Tecnologia Educacional 
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Abstract  

 
Administering medications intramuscularly is a very common daily practice for 

nursing professionals. The ventrogluteal region is the most advantageous, due to its 

anatomical characteristics, and indicated as the first option for the administration of 

intramuscular solutions by the literature and by several scholars on the subject. The 

objective of this work is to develop instructional materials for the nursing student's 

learning about the ventrogluteal intramuscular technique. In this sense, an integrative 

literature review was carried out, in order to identify evidence about the frequency of 

use and the difficulties that nursing professionals face when administering 

intramuscular ventrogluteal medication. In the data analysis phase, the integrative 

literature review, of the eight articles studied, six (75%) showed that nursing 

professionals encountered difficulties due to lack of knowledge of the technique and 

because they were unable to identify the anatomical structures present in the 

ventrogluteal region. Of the eight articles (100%) pointed out that the ventrogluteal 

region is the least used. Later, a poster, a flyer and pocket material were created, 

contemplating the illustration of the Geometric method of Meneses and Marques. 

The organizations of the graphic pieces received content from the precepts of 

Bloom's Taxonomy and Design Thinking. Finally, the graphic pieces brought together 

diagrammatically, information on the ventrogluteal intramuscular technique, assisting 

the student in this procedure and ensuring the safety of the injection application in 

the ventrogluteal site, in order that this practice is inserted in the routine of these 

future professionals. 

 

 
Key-words: Nursing; Intramuscular Injection; Ventrogluteal; Patient safety; Bloom's 

taxonomy; Educational technology 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A administração de medicamentos por via intramuscular (IM) é uma das 

práticas mais exercidas no cotidiano da enfermagem, segundo Gimenes e Ramos 

(2013), e é caracterizada pela introdução de medicamentos dentro do ventre 

muscular. Podendo ser utilizado os músculos deltóide (D), face anterolateral da coxa 

(FALC), dorsoglúteo (DG) ou ventroglúteo (VG) (POTTER; PERRY, 2013).  

De acordo com Gimenes e Ramos (2013), a região VG é particularmente 

vantajosa por estar livre de estruturas importantes, tem boa localização, fácil acesso, 

apresenta tecido subcutâneo menor em relação aos demais sítios de aplicação e é 

um local com musculatura bem desenvolvida para todas as idades.  

Porém Dalmolin et al. (2013) e Gimenes e Ramos (2013), afirmam que a 

região DG é a eleita pelos profissionais podendo haver resistência à mudança por 

apego às técnicas tradicionais e por não saberem identificar o local VG 

corretamente, ou conforme, Gimenes, Machado e Atila (2014) a relutância em usar o 

local VG pode ser atribuída ao fato de que muitos profissionais de enfermagem não 

são capacitados para a técnica, contribuindo para falta de confiança para realizar o 

procedimento.  

A capacitação de estudantes e profissionais visa contribuir para redução dos 

riscos existentes nessa via de administração e proporcionar segurança a saúde do 

paciente na prática clínica, que pode ser adquirida a partir de recursos didáticos 

educacionais, segundo Frota et al. (2013), ocorrendo então o processo de ensino-

aprendizagem de forma a ajudar na comunicação e transmissão de seus conteúdos 

e ideais. 

Existe uma diversidade de estratégias, recursos didáticos e ferramentas 

tecnológicas que podem influenciar positivamente no processo de ensino-

aprendizagem. Tais estratégias, recursos didáticos e ferramentas motivam e 

facilitam o desenvolvimento dos processos mentais como observar, comparar, 

analisar e sintetizar, propiciar experiências, além de promover a aproximação dos 

estudantes, segundo Chavaglia et al. (2018).  
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Assim, planejar é analisar uma realidade e prever as formas alternativas da 

ação didática para superar as dificuldades ou alcançar os objetivos desejados, 

segundo Frota et al. (2013). 

Este estudo aborda o Design Thinking, já que este vem sendo utilizado como 

meio de desenvolver inovações nas organizações. 

 

A ideia é que, à medida que o design thinking começa a sair do estúdio e se 
disseminar pela empresa, pelo setor de serviços e pela esfera pública, pode 
nos ajudar a solucionar uma variedade maior de problemas. O design pode 
nos ajudar a melhorar nossa vida agora. O design thinking pode nos ajudar 
a traçar um caminho para o futuro. (BROWN, 2010, p.139). 

 

O desenvolvimento de materiais para demonstrar aplicabilidade da técnica 

VG ajudará a ilustrar a descrição do procedimento de forma clara, a fim de aumentar 

sua aceitabilidade e efetividade no aprendizado dos estudantes e profissionais de 

enfermagem para alcançar os objetivos de aprendizagem. 

 

 

1.1. Objetivo Geral: 

Desenvolver materiais instrucionais para o aprendizado do estudante e 

profissionais de enfermagem sobre a técnica VG.  

 

 

1.1.1. Objetivos específicos: 

Identificar evidências na literatura acerca da freqüência de uso e das 

dificuldades que os profissionais de enfermagem enfrentam perante a administração 

de medicação IM VG.  

Elaborar cartaz, flyer e material de bolso de acordo com a Taxonomia de 

Bloom, sobre a técnica IM VG. 

 

 

1.2. Contribuição do Trabalho  

  A administração de medicamentos é uma das funções assistenciais de 

responsabilidade da equipe de enfermagem. Apesar de ser considerada como 
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procedimento simples, a pratica e dados científicos apresentam inúmeras 

intercorrências relacionadas à aplicação de medicamentos por via IM, segundo 

Dalmolin, et al. (2013). 

No Brasil apesar de ser ensinado nas escolas de enfermagem, conforme Lima 

(2013) e Dalmolin et al. (2013), que a região VG é a mais segura para administração 

de medicação, esse local é pouco ou raramente utilizado e, muitas vezes, 

negligenciado pelas equipes de enfermagem, no dia a dia da profissão. 

Tamashiro e Peres (2014) consideram que a mudança dessa realidade está 

relacionada à formação e capacitação dos profissionais de enfermagem. Ao discutir 

o processo de aprendizagem, algumas considerações sobre o método aplicado no 

ensino são relevantes, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias 

voltadas para autonomia e independência dos estudantes. 

O processo de aprendizagem de enfermagem, para Silva et al. (2016) é 

compreendido por uma série de habilidades psicomotoras que vão das simples às 

mais complexas, o que exige alta precisão e coordenação de movimentos. 

As habilidades psicomotoras desenvolvem-se em três estágios: primeiro 

estágio cognitivo, em que o estudante faz uma busca mental e intelectual sobre a 

técnica, segundo estágio, quando o estudante já consegue detectar e reconhecer 

seus erros, melhorando seu desempenho na execução do procedimento, e terceiro 

estágio, quando o estudante já desenvolve as habilidades de maneira quase que 

automática segundo Silva et al. (2016). 

Assim, o estudo de Vieira et al. (2017) mostra que há deficiência no 

conhecimento, em vários aspectos, da execução do procedimento na região VG de 

maneira segura e eficaz, revelando a necessidade de atualização dos profissionais. 

Portanto, o fato de não terem sido encontrados relatos de complicações da 

utilização da região VG, as vantagens deste local, a indicação da literatura de ser o 

músculo VG de primeira escolha, os vários artigos apontando baixa frequência de 

profissionais de enfermagem da adesão à técnica e as dificuldades enfrentadas 

pelos mesmos na execução deste procedimento, aguçou a intenção de construir 

materiais didáticos para administração IM VG para aprimoramento do aprendizado 

dos estudantes de enfermagem, levando o conhecimento para estímulo do uso 

dessa região, alinhando as exigências descritas na literatura e na legislação 
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profissional de enfermagem, em busca de melhoria da qualidade na assistência de 

enfermagem prestada ao administrar medicação. 
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2. O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

 

2.1. Enfermagem e a prática da assistência no cuidado com a 

medicação 

Atualmente, reconhecem-se três categorias profissionais em enfermagem – 

enfermeiros, técnicos e auxiliares, cada uma delas com seus níveis de capacitação 

técnica e atribuições definidos pela Lei nº 7498/86 (PEDREIRA; HARADA, 2009). 

O profissional de enfermagem tem o dever de conhecer suas atribuições de 

acordo com sua categoria profissional e realizar condutas e procedimentos de sua 

competência, desde que adequadamente preparados e com condições para isso. 

Ele tem o direito de exercer sua profissão em ambientes que promovam boas 

práticas de enfermagem e respeitem a segurança do paciente (PEDREIRA; 

HARADA, 2009). 

Uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado ao paciente, 

utilizada ao longo dos anos na cura de doenças é a terapia medicamentosa que 

passa por várias etapas. Inicia-se com a prescrição do medicamento, transcrição, 

dispensação, distribuição, preparo, administração, monitorização e vigilância do 

paciente, segundo Sousa (2015). Neste contexto erros e falhas podem ocorrer em 

qualquer uma dessas etapas. 

Em uma organização hospitalar, o ato de medicar pode ser considerado um 

sistema aberto e complexo, ou seja, um conjunto de processos relacionados e 

interligados visando ao uso de medicamentos de forma segura, efetiva, apropriada e 

eficiente (PEDREIRA; HARADA, 2009). 

As múltiplas causas para erros de medicação estão relacionadas ao ambiente 

inadequado, falha na comunicação com outros serviços e com equipe, treinamento 

profissional insuficiente, violação de regras estabelecidas, mal funcionamento de 

equipamentos, falhas nos seguimentos de protocolos, falta de conhecimento sobre a 

medicação, ou paciente, falta de protocolos para preparo de medicações e para 

administração de medicamentos, inexatidão no calculo de dosagens, não 

disponibilidade de medicação, prescrições ilegíveis ou incompletas e problemas na 

estocagem e distribuição do medicamento,entre outras, de acordo com Pedreira e 

Harada (2009). Já os erros centrados no profissional, ocorrem por falha humana, 
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lapso de atenção especialmente em contextos de sobrecarga de trabalho, e também 

por negligência, imperícia e imprudência (SOUSA, 2015). 

Para prevenir erros de medicação, a equipe de enfermagem geralmente utiliza 

a prática de verificação dos ‘certos’. Hoje composto pelos nove ‘certos’: paciente 

certo, medicamento certo, compatibilidade medicamentosa, orientação ao paciente, 

direito a recusar o medicamento, anotação correta, dose certa, via certa, hora certa 

(PEDREIRA; HARADA, 2009). 

Neste sentido, faz-se necessário a equipe de enfermagem ter conhecimento 

adequado quanto à via correta, devido implicações da adoção neste local, a fim de 

reduzir vários riscos nela envolvidos. 

 

2.2. Via Intramuscular 

A introdução da injeção IM na Medicina data dos anos 80 do século XIX com 

referência a Luton, 1882; Soffiantini, 1885; Schadeck, 1886; Balzer e Rebland, 1888 

(CASTELLANOS, 1977). Ao longo do tempo, a técnica foi aperfeiçoada e atualizada 

pela Enfermagem. "O primeiro registro publicado descrevendo a administração de 

uma substância com seringa e agulha, é datado de 1955 e foi descrito por Alexander 

Wood, de Edimburgo, relatando a eficiência da injeção de uma solução de morfina 

na via subcutânea, para produzir alívio imediato da dor” (CASSIANI; RANGEL; 

TIAGO, 1998, p. 99). 

De acordo com World Health Organization (WHO, 2015), injeção IM é um dos 

procedimentos mais comuns na área da saúde e cerca de 16 bilhões de injeções 

são administradas a cada ano em todo o mundo. 

A via IM é caracterizada pela introdução de medicamentos dentro do ventre 

muscular, sendo rapidamente absorvida. Por esse motivo, a via IM é muito utilizada 

nos serviços de urgência e emergência para alívio da dor, ou resultados clínicos 

imediatos, segundo Meneses e Marques (2007) e Gimenes, Machado e Átila (2014).  

Para que o medicamento alcance a musculatura é necessário que a agulha 

ultrapasse a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, sendo este, menos 

vascularizado e mais sensível em relação ao músculo, tornando o procedimento 

mais doloroso, quando a droga é depositada neste espaço, além do risco de 

redução da atividade terapêutica e de lesões do tecido (SOUSA, 2015). 
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Administrar medicamentos por via IM exige que os profissionais tenham 

conhecimento científico, anatômico, fisiológico e farmacológico, habilidades técnicas 

e psicomotora para garantir segurança no procedimento. Envolve decisões relativas 

ao medicamento e volume a ser injetado, a escolha do local e equipamento, além de 

biótipo, faixa etária, gênero e condições do local (SILVA et al., 2016), para garantir 

que o medicamento alcance a massa muscular e que a sua absorção não seja 

prejudicada, além de evitar outros danos conforme Sousa (2015).  

 

2.3. Os músculos e a região para administração de medicações IMs 

pelos profissionais de enfermagem 

A miologia é o ramo do conhecimento que estuda os músculos. O sistema 

muscular é constituído de cerca de 650 músculos esqueléticos, composto de tecido 

muscular esquelético, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Cada músculo também 

tem uma função específica como mover um dedo, ou fechar as pálpebras. Os 

músculos esqueléticos correspondem aproximadamente a 40% do peso corpóreo. 

Muitos são os músculos que compõem o corpo humano; porém são poucos os que 

são utilizados para a realização da prática de aplicação de injeções, de acordo com 

Viera et al. (2017). Os músculos utilizados para administrações IM são: deltóide (D), 

face anterolateral da coxa (FALC), dorsoglúteo (DG) e ventroglútea (VG) (POTTER; 

PERRY, 2013). 

 

2.3.1. Região Deltóide 

O deltóide (Figura 1) é o músculo triangular espesso encontrado na lateral da 

parte superior do braço, cuja base fica no processo de acrômio. É um músculo 

pequeno e pode não estar bem desenvolvido em muitos adultos. O local da injeção 

fica próximo aos nervos periféricos e ao profundo artéria braquial, que pode ser 

ferida se a injeção for aplicada erroneamente ao aspecto lateral posterior do meio 

braço. O musculo D é utilizado nos dias atuais quase somente para administrar 

imunizações (POTTER; PERRY, 2013). A posição recomendada para aplicação de 

medicamentos nessa musculatura é com o paciente em pé, deitado ou sentado, com 

o músculo exposto e braço flexionado. O local da introdução do fármaco é no centro 

dessa musculatura, que está a três dedos abaixo do processo do acrômio 
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(CASTELLANOS, 1977, POTTER; PERRY, 2013), podendo ser administrado até um 

ML em adultos e meio ML em crianças, CorenSP (2010). 

 
 

Figura 1 - Região Deltóide para aplicação de injeção. 

 Fonte: Netter, 2014. 

 

2.3.2. Região face antero lateral da coxa  

O músculo vasto lateral (Figura 2) é o maior dentre os músculos, que formam 

o quadríceps femural, e é constituído pelos músculos: reto femoral, vasto lateral, 

vasto medial e vasto intermédio, tem a função de estender a perna na articulação do 

joelho e produzir movimentos no quadril. Ele é localizado na face anterolateral da 

coxa, possuindo musculatura bem desenvolvida e de fácil acesso. É uma área 

considerada livre de nervos e vasos importantes, sendo recomendada 

principalmente para crianças abaixo de 12 meses (PINTO, 2014). Pode ter 

complicações como: lesão do nervo femoral cutâneo, lesão do nervo femoral, lesão 

da artéria femoral superficial, contratura do quadríceps femoral, fibrose local e 

infiltrados (CASTELLANOS, 1977). Ao administrar a medicação o paciente deve 

estar sentado com os joelhos ligeiramente flexionados ou deitado na posição dorsal 

com os joelhos levemente flexionados para melhor relaxamento da musculatura. 
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Utiliza-se o terço médio para aplicação da injeção da face lateral da coxa (POTTER; 

PERRY, 2013). O volume máximo de medicamento administrado conforme Coren 

SP (2010) em adultos, não deve ultrapassar quatro ML. Em adolescentes, o máximo 

recomendado é de dois ML; em crianças de 3 a 6 anos o maximo é de um ML e 

meio, em crianças abaixo de 2 anos o máximo recomendado é um ML, em recém 

nascidos e prematuros o máximo de meio ML. 

 

Figura 2 - Região Face Antero Lateral da Coxa para local de aplicação de injeção IM. 

Fonte: Netter, 2014. 

 

2.3.3. Região Dorsoglúteo 

A região glútea (Figura 3) é composta por camada muscular superficial e 

profunda, sendo a camada superficial formada por três grandes músculos: os 

glúteos máximos, médio e mínimo, fixados na superfície posterolateral externa e às 

margens das asas do ílio, com função de extensão, abdução e rotação medial da 

coxa (SOUSA, 2015). Na região glútea se encontram estruturas importantes, como 

vasos e nervos de grandes calibres, artéria e veia glutea e nervo isquiático segundo, 

Silva, (2014). Ainda, possui tecido adiposo mais espesso em comparação aos outros 
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locais utilizados para administração de medicamento IM, sendo que, em mulheres é 

mais acentuado, variando de um a nove centímetros de espessura, necessitando de 

agulha com tamanho adequado para a introdução da substância na camada mais 

profunda da musculatura (SOUSA, 2015). O local de aplicação da injeção é no 

glúteo máximo, no ângulo externo do quadrante superior externo da região glútea 

(porção superior dorsal dos músculos glúteos). Traça-se uma linha partindo da 

espinha ilíaca póstero-superior até o grande trocánter do fêmur. Aplicar a injeção na 

região acima dessa linha, centralmente, com a agulha perpendicular, dirigindo-a 

ligeiramente à crista ilíaca Castellanos (1977). O volume máximo recomendado é de 

quatro ML para adultos; em adolescente o volume é até dois ML e meio, crianças de 

seis a quatorze anos é dois ML, e em crianças de três a seis anos o volume de um 

ML, Coren SP (2010). No entanto, há contra indicação: não deve ser utilizada em 

crianças abaixo de 02 anos de idade, por possuir massa muscular pouco 

desenvolvida, assim como em pessoas magérrimas e idosas (CASTELLANOS, 

1977). Além disso, em pessoas obesas há risco do medicamento ser injetado no 

tecido subcutâneo, causando dor e comprometendo a absorção do fármaco, com 

risco de complicações como granuloma, abcesso. Também podem ocorrer lesões do 

nervo isquiático e artéria glútea superior (SOUSA, 2015). 
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Figura 3 - Região Dorsoglúteo local para aplicação de injeção IM. 

 

 Fonte: Netter, 2014. 

 

 

2.3.4. Região Ventroglúteo 

A região VG (Figura 4) é constituída pelos músculos glúteo médio e mínimo 

que ficam cobertos pelo músculo glúteo máximo. Esta região é a mais indicada para 

injeções IM devido às suas peculiaridades: maior espessura dos ventres 

musculares, local livre de vasos e nervos importantes tanto em adultos como em 

crianças e menor espessura de tecido subcutâneo, se comparada às outras regiões 

de aplicação, (DALMOLIN et al., 2013; FREITAG et al., 2015). A direção das fibras 

musculares previne o deslizamento do material injetado para a região do nervo 

isquiático, livrando-o de irritações. Indiscutivelmente, a região VG é a mais segura e 

adequada para aplicação IM em adultos e crianças, como afirmam, Meneses e 

Marques (2007); Dalmolin et al. (2013); Gimenes e Ramos, (2013); Freitag et al. 

(2015); Wynaden et al. (2015); Vieira et al. (2017). Além do fácil acesso tanto em 

decúbito ventral, dorsal ou lateral, a epiderme nesta região tem menor concentração 

de germes patogênicos anaeróbios quando comparada a DG, pois é menos passível 

de ser contaminada com fezes e urina, principalmente em pacientes acamados, 
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segundo Dalmolin et al. (2013). O volume máximo recomendado não difere da DG, 

sendo quatro ML para adultos e em adolescentes até dois ML e meio, crianças de 

seis a quatorze anos são dois ML, e em crianças de três a seis anos o volume de até 

um e meio ML Coren SP(2010). A delimitação da região VG é descrita na literatura 

de várias formas, sendo consenso a utilização da crista ilíaca supra anterior e o 

grande trocanter do quadril como referência. A delimitação do local é realizada 

posicionando o dedo médio ao longo da crista ilíaca e o dedo indicador na espinha 

ilíaca ântero superior com a mão espalmada formando um triângulo entre os dedos 

indicador e médio e o grande trocanter do fêmur. O local da injeção é no centro 

deste triângulo (SOUSA, 2015).  

 

 
Figura 4 - Região Ventroglúteo. 

 

Fonte: Netter, 2014. 
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2.4. Administração de medicação IM na região VG ou técnica de 

Hochstetter 

A região VG ou técnica de Hochstetter foi descoberta pelo anatomista suíço 

Von Hochstetter em 1954, que junto aos seus colaboradores, realizou profunda 

investigação anatômica da região glútea, com o objetivo de explicar os vários 

acidentes decorrentes da aplicação intraglútea (MENESES; MARQUES, 2007). 

Posteriormente, Von Shmidt, em 1957, na Universidade de Basel, Suíça, 

realizou um estudo comparativo entre regiões DG e VG e concluiu ser a VG 

preferível à tradicional DG, pois a injeção de contraste em 73 cadáveres na região 

DG resultou em algum depósito subcutâneo, enquanto nenhum se seguiu à injeção 

VG. Shmidt usou agulha longa de 8 centímetros, pela qual concluiu ser impossível a 

lesão direta de nervos e vasos importantes utilizando a região VG, mesmo em 

tentativas deliberadas de mal dirigir a agulha e o contraste não “deslizou” em direção 

ao nervo isquiático (MENESES; MARQUES, 2007).  

De acordo com Vieira et al. (2017), a técnica foi descrita pela primeira vez na 

literatura de enfermagem pela enfermeira Wempe no ano de 1961. No Brasil, a 

primeira publicação a respeito da VG foi em 1973, (HORTA; TEIXEIRA, 1973).  

Meneses e Marques (2007) e Sousa (2015) afirmam que não houve nenhum 

relato de complicação na via IM envolvendo a região VG, apesar de uma pequena 

parcela de profissionais de enfermagem aplicarem injeções IM neste local. Porém, 

considerando a literatura científica, histórica e anatômica, a região VG é considerada 

a mais segura, sendo indicada para administração de fármacos em indivíduos de 

qualquer idade ou tipo físico, inclusive em pessoas magras, idosas, crianças e 

lactentes (CASTELLANOS, 1997; DALMOLIN et al., 2013). Também é o local 

preferível para administração de substância viscosa e irritante (GIMENES e RAMOS, 

2013).  

Tradicionalmente e de forma empírica, delimita-se essa região do seguinte 

modo (Figura 5):  

Colocar a mão esquerda no quadril direito do cliente, localizando na falange 
distal do dedo indicador a espinha ilíaca ântero-superior direita, estendendo 
o dedo médio ao longo da crista ilíaca, espalmando a mão sobre a base do 
grande trocânter do fêmur e formando com o indicador um triângulo; 
devendo a punção ser realizada no centro deste triângulo com a agulha 
ligeiramente voltada para a crista ilíaca. Em caso de aplicação do lado 
esquerdo do paciente, colocar o dedo médio direito na espinha ilíaca ântero-



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  
 

26 
 

 

superior e depois afastar o indicador formando o triângulo. Nas aplicações 
em crianças, colocar o espaço interdigital dos dedos médio e indicador na 
saliência do trocânter maior do fêmur (CASTELLANOS, 1977 p.268, 
MENESES; MARQUES 2007 p.563/4).  

 
 

Figura 5 - Delimitação da região ventroglútea para aplicação de injeção IM. 

 

Fonte: hssuffer.files.wordpress.com, 2010. 

 

Como observado acima, empiricamente, é praxe usar a mão como ferramenta 

tradicional para delimitar a área da região VG. Porém, as conotações da literatura e 

as observações realizadas no laboratório de anatomia revelaram erros e distorções 

na localização do sítio exato de punção: o tamanho da mão de quem aplica a injeção 

em relação ao biótipo do paciente, nem sempre guarda proporção (MENESES; 

MARQUES, 2007). 

Em estudos de Gimenes e Ramos (2013), com objetivo de identificar a 

frequência de injeções IMs na região VG administradas por profissionais da 

enfermagem antes e após oficina de capacitação, percebeu-se um resultado não 

significativo, mesmo após a capacitação com carga horária de cinco horas e duração 

de 50 minutos hora-aula. As aulas teóricas contaram com o apoio de recurso 

audiovisual (Data Show) e nas aulas práticas foram utilizados manequins de 

procedimentos de enfermagem para a simulação da técnica. Os profissionais não se 

sentiram seguros em localizar o sítio de punção na região VG, e ainda consideraram 

trabalhoso e demorado delimitar a região VG. 

Portanto Meneses e Marques (2007), baseando-se no conceito de planos 

anatômicos, anatomia palpatória e, utilizando como ferramenta os recursos da 
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matemática, mais precisamente a geometria, fez a relação entre as estruturas 

anatômicas laterais do quadril, o que proporcionou a circunscrição do sítio de 

punção da região VG, com precisão considerável: 

A delimitação da área, denominada “modelo geométrico”, é feita ao traçar 
linhas imaginárias entre os seguintes referenciais ósseos (vértices): crista 
ilíaca ântero-superior; margem posterior do tubérculo ilíaco e; trocânter 
maior do fêmur, cujo segmento de reta, em direção cefálica, deverá coincidir 
com o plano coronal central e, tangenciar a margem posterior do tubérculo 
ilíaco (Figura 6). A união dos vértices descritos configurará um triângulo, 
que salvo variações anatômicas do quadril, terá amplitude bem limitada. E 
como todo triângulo, pode-se determinar o baricentro, que nada mais é que 
o ponto onde se cruzam as medianas - segmentos de reta oriundos de cada 
vértice do triângulo, inserindo-se no ponto médio do lado oposto de cada 
ângulo. O baricentro deverá ser exatamente o sítio de punção (MENESES; 
MARQUES, 2007 p. 556). 

 
 

Figura 6 - Delimitação Geométrica para aplicação de injeção IM. 

 

Fonte: Meneses e Marques, 2007. 

 

As observações realizadas no estudo  (Figura 6)  permitiram identificar que o 

modelo tradicional de delimitação da área da região VG, descrito na literatura, 

usando a mão, não foi totalmente preciso, pois a mão, dependendo do seu tamanho, 

do biótipo e variações anatômicas do quadril, não manteve relação de proporção 

entre si, distorcendo-se assim, o sítio de punção (MENESES; MARQUES, 2007).  

O modelo geométrico de delimitação, proposto por Meneses e Marques 

(2007), teve precisão considerável, porque manteve relação de proporção entre as 

estruturas envolvidas na delimitação do sítio de punção, independente do biótipo e 

variações anatômicas do quadril.  
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Em pesquisa de Kaya et al. (2015), e Larkin, Elgellaie e Ashcroft (2018), 

comparando-se o método Ventroglúteo (V) e o método Geométrico (G), também 

levou-se em consideração: gênero, idade e antropometria (peso, altura e índice 

massa corporal (IMC)) pois estes influenciam na gordura subcutânea da região 

glútea e na espessura muscular, que por sua vez determinam diretamente se uma 

injeção IM será bem sucedida, subcutânea ou risco de lesão óssea. E concluiu-se 

que o método G (Figura 7), é mais confiável, pela espessura muscular do local e 

também pelo fato de o profissional não precisar delimitar a região VG com sua mão, 

pois esta aumenta a ambiguidade da seleção do local. 

1) Identificar a espinha ilíaca ântero-superior (ASIS), o tubérculo ilíaco (IT) e o 

trocânter maior (GT) e marcar na pele com um marcador seguro para a 

pele;  

2) Marcar o ponto médio da distância entre cada um desses três marcos;  

3) Juntar cada marco com o ponto médio da linha oposta; e  

4)  O centro/baricentro do triângulo é o local da injeção 

 

Figura 7 - Método (G) para a identificação do local VG. 

 

Fonte: Larkin, Elgellaie e Ashcroft, 2018. 
 

Larkin, Elgellaie e Ashcroft (2018) perceberam que houve uma influência do 

sexo no resultado da injeção: usando-se o método G, 92% dos homens, contra 59% 

das mulheres receberiam uma injeção IM bem-sucedida. No local identificado pelo 
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método, as mulheres tinham gordura subcutânea significativamente mais espessa 

do que os homens e, consequentemente, 25% das mulheres receberiam uma 

injeção subcutânea usando um dos métodos. Diversos dados antropométricos 

mostraram-se discriminadores úteis em relação ao resultado teórico da injeção, 

particularmente para o sexo feminino. De fato, o local da injeção VG deve ser 

evitado em mulheres que pesem menos de 60 kilograma (Kg) e tenham um IMC 

inferior a 23 Kg m2 por causa do risco de lesão óssea e em mulheres com IMC maior 

que 30 Kg m2 e circunferência do quadril maior que 90 centímetros. 

De acordo com Kaya et al. (2015), foi sugerido que o método G deve ser 

incluído nos livros didáticos sobre habilidades básicas e ser integrado nos currículos 

de educação dos profissionais de saúde. E segundo Larkin, Elgellaie e Ashcroft 

(2018), pesquisas adicionais são necessárias para orientar a seleção da agulha para 

uma injeção IM bem sucedida baseada no sexo, dados antropométricos e IMC. 

Tamashiro e Peres (2014) e Dalmolin et al., (2013) comentam que várias 

complicações estão associadas às injeções IMs erradas, que resultaram na 

formação de abscesso, dor local ou no membro onde foi realizada a aplicação, bem 

como diminuição da sensibilidade do membro, necrose local, atrofia da pele e tecido 

adiposo, contratura e limitação da movimentação do ombro, hematoma, nodulação e 

eritema, dentre outros. 

Mediante essa preocupação, faz-se necessário atualizar os conhecimentos 

dos profissionais de enfermagem em relação a este procedimento, a fim de garantir 

a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada.  

  

2.5. Design Thinking (DT) 

O DT foi escolhido, pois este pode modificar a forma de criar e desenvolver 

produtos, serviços, processos, estratégias e por ser um processo centrado no ser-

humano, tendo como objetivo o descobrimento de soluções para problemas 

complexos, segundo Brown (2008) envolve uma proposta construtivista e 

consistente. 

A hipótese levantada é a de que o DT tem um grande contributo a oferecer 

em uma aula de medicação IM VG, no tópico da unidade curricular de 
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procedimentos de enfermagem para que os futuros profissionais de enfermagem 

possam utilizar essa via com segurança.  

A abordagem utilizada foi a de Viana et al. (2012), que compreende 3 fases:  

 na fase de imersão, a utilização do DT possibilitou conhecer o tema, de 

forma a aproximar-se do problema, incluindo pesquisa primária, a fim de auxiliar na 

compreensão do problema; 

 já a fase de ideação, para Vianna et al. (2012), tem como intuito gerar 

ideias inovadoras para o tema do projeto e, para isso, utilizar as ferramentas de 

síntese criadas na fase de análise para estimular a criatividade e gerar soluções que 

estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. Pensa-se em construir e 

alinhar com o objetivo inicial da pesquisa; 

 a Prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias geradas e, 

apesar de ser apresentada como uma das últimas fases do processo de 

pensamento projetual, pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a Imersão 

e a Ideação (VIANNA, et al., 2012). Para essa fase a ideia é desenvolver material 

instrucional no qual será descrita a técnica VG no modelo de delimitação geométrica 

de Meneses e Marques, atentar: aos tamanhos disponíveis de agulhas, dados 

antropométricos, volume de medicação de acordo com idade e a sugestão do local 

para aplicação da injeção. 

 

2.6. Taxonomia de Bloom 

A Taxonomia de Bloom tem como objetivo ajudar no planejamento, 

organização e controle dos objetivos de aprendizagem,  (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

Segundo Bloom et al. (1977), os objetivos educacionais são maneiras ou modos 

como os alunos modificam seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. Por 

meio da Taxonomia de Bloom é possível classificar os objetivos do sistema 

educacional, facilitando, inclusive, a troca de informações sobre os 

desenvolvimentos curriculares e os planos de avaliação. 

A Taxonomia de Bloom dividiu os objetivos educacionais em três domínios: 

cognitivo, afetivo e psicomotor. O domínio cognitivo envolve a aquisição de um novo 

conhecimento, do desenvolvimento intelectual, de habilidade e de atitudes. O 

domínio afetivo está relacionado aos aspectos relacionados com sentimentos e 
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posturas. Envolve categorias ligadas ao desenvolvimento da área emocional e 

afetiva, que incluem comportamento, atitude, responsabilidade, emoções e valores. 

O domínio psicomotor está relacionado a habilidades físicas específicas segundo 

Ferraz e Belhot (2010), sendo o domínio cognitivo mais conhecido e usado. 

A mencionada teoria coloca de forma clara o discente como receptor não de 

conhecimentos repetitivos para memorizar, mas para ser mediado por um docente 

que instrui caminhos e comandos que induzem o aluno (a) a chegar aos objetivos e 

diferentes níveis de aprendizagem. Por exemplo, no domínio cognitivo são utilizadas 

categorias: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Já 

a ‘compreensão’ vem associada ao verbo converter, decodificar, descrever, 

distinguir, explicar, ilustrar, resolver, estimar e traduzir. Por outro lado, quando 

falamos de ‘síntese’, empregamos verbos como planejar, elaborar, inventar, propor, 

criar, reescrever, desenhar, desenvolver e revisar, segundo Ferraz e Belhot, (2010). 

E como resultado da dinâmica, o sucesso discente na execução de determinadas 

ações mostra seu nível de assimilação de um conteúdo. Logo, o aluno (a) deixa de 

apenas memorizar, e acaba criando algo novo com o conhecimento informado e 

adquirido. 

Entretanto, para que isso aconteça, o planejamento é essencial e precisa ser 

estruturado de forma coerente, seja em torno de objetivos bem definidos (gerais e 

específicos), da delimitação dos conteúdos, da escolha das estratégias e 

instrumentos de avaliação, ou seja, para ‘medir’ o que foi aprendido e direcionar, de 

forma corretiva e formativa, todo processo educacional. 



 

 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

  
 

32 
 

 

 
3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E/OU OPORTUNIDADE  

 

A Lei nº 7.498/86 determina que a administração de medicamento é uma 

atribuição da Enfermagem. O Enfermeiro é responsável pela orientação e 

supervisão da equipe de Enfermagem e deve ter conhecimento baseado nas 

melhores evidências científicas para escolher o melhor sítio de aplicação de injeção 

(COREN/SP, 2017). 

A região VG é considerada pela literatura o local mais seguro e adequado 

para a aplicação IM em adultos, crianças e bebê. Porém as regiões musculares mais 

utilizadas são: DG, D e FALC. Indiscutivelmente, a região VG é a mais segura, 

entretanto é minimamente utilizada, como foi identificado por vários estudos. 

Todavia, a promoção da utilização da região VG para a administração segura de 

medicamentos injetáveis permanece um desafio, devido, principalmente, à falta de 

familiaridade dos profissionais com os marcos anatômicos do sítio de aplicação, 

segundo Gimenes e Ramos (2013).  

Considerando os saberes presentes na literatura faz-se necessário atualizar 

os conhecimentos dos profissionais de enfermagem em relação a este 

procedimento, com vista a garantir a segurança do paciente e a qualidade da 

assistência prestada.  

Neste sentido, surgiu a seguinte inquietação: “Qual a frequência de uso e as 

dificuldades que os profissionais de enfermagem enfrentam perante a administração 

de medicação IM VG?”  

A elaboração de materiais instrucionais do procedimento da técnica IM VG 

juntamente com o método G de forma explicativa e ilustrativa ajudará o estudante de 

enfermagem a localizar corretamente essa região? 
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4. PLANO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  

 

Estudo aplicado na modalidade de produção tecnológica, do tipo de pesquisa 

de desenvolvimento metodológico de aprendizagem.  

 

4.1. Primeira Etapa: Levantamento de dados para elaboração do 

Projeto 

Essa etapa consistiu em aproximar do problema a respeito da temática. Para isso foi 

realizada uma revisão sistemática da literatura junto às bases de dados das Ciências 

da Saúde, SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Pubmed (National Library of 

Medicine) e Google Scholar (Google Acadêmico), com uso dos descritores: 

‘enfermagem’ e ‘injeção intramuscular’, ‘conhecimento’. Em inglês: ‘nursing’; 

‘injections intramuscular’; ‘knowledge’ ou espanhol: 'enfermería', ‘inyección 

intramuscular' , ’conocimiento’. 

A pergunta norteadora escolhida para esse estudo foi: Qual a frequência do 

uso e as dificuldades que os profissionais de enfermagem enfrentam perante a 

administração de medicação IM VG? O levantamento dos artigos selecionados foi 

realizado de agosto a setembro de 2019. Os artigos incluídos no estudo foram 

aqueles publicados nas bases de dados nos últimos dez anos (2009 a 2019), em 

português, inglês ou espanhol, que apresentaram como público alvo profissionais de 

enfermagem e evidenciaram a frequência e as dificuldades relacionadas à prática da 

administração de medicação IM na região VG, sendo excluídos capitulo de livros, 

teses, dissertações, monografias, relatórios técnicos, e artigos que após leitura do 

resumo, não convergiam com o objetivo proposto. Após a leitura prévia dos títulos, 

cinquenta e quatro artigos foram selecionados. 

Após essa primeira seleção, os objetivos, discussões e resultados de cada 

um deles foram lidos, sendo destes, selecionados ao fim oito artigos para compor 

esse estudo (uma vez que atendiam criteriosamente aos critérios de inclusão 

estabelecidos).  

Os artigos foram classificados quanto ao nível de evidência em: 1, quando as 

evidências eram provenientes de revisão sistemática ou metanálise de todos os 
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ensaios clínicos aleatorizados controlados, relevantes ou oriundas de diretrizes 

clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos aleatorizados 

controlados; 2, caso as evidências derivassem de pelo menos um ensaio clínico 

aleatorizado controlado bem delineado; 3, quando as evidências eram obtidas de 

ensaios clínicos bem delimitados sem aleatorização; 4, evidências oriundas de 

estudos de coorte e de caso controle bem delimitado; 5 evidências provenientes de 

revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; 6, evidências derivadas de 

um único estudo descritivo ou qualitativo; 7, evidências originadas de opinião de 

autoridades e/ou relatórios de comitê de especialidades (MELNYC, FINEOUT-

OVERHOLT, 2005). 

Durante a realização da pesquisa foram identificados quatro artigos na 

Scientific Eletronic Library (SciELO), nove na Pubmed (National Library of Medicine) e 

quarenta e um no Google Acadêmicos (Google Scholar). Após todas as etapas 

anteriores, os artigos selecionados foram aqueles os quais apresentavam coerência 

com a busca e os assuntos que tratavam das dificuldades e da frequência de uso 

dos profissionais de enfermagem sobre a técnica de administração de 

medicamentos via IM VG ou que fossem semelhantes a isso. Após a leitura dos 

artigos, na integra, foram excluídos aqueles com base nos critérios de exclusão e os 

que não descreviam as dificuldades dos profissionais de enfermagem sobre a 

técnica de administração de medicamentos via IM VG. Destes, oito estudos 

atenderam aos critérios de inclusão e foram selecionados para a revisão.  

 

Quadro 1 - Origem dos artigos, identificação, seleção e inclusão dos estudos encontrados durante a 
revisão da literatura. 

Bases de dados e 
Bibliotecas Virtuais 

Descritores 
Número de Artigos 

encontrados na 
busca 

Artigos selecionados de 
acordo com critérios de 

inclusão 

Scientific Eletronic 
Library (SciELO). 

Enfermeiro, 
injeções 

intramusculares, 
conhecimento 

04 artigos 
 
 

01 artigo 

Pubmed 

(National Library of 
Medicine) 

Nursing, injections 
intramuscular, 

knowledge; 

Enfermería, 
inyección 

intramuscular , 
conocimiento. 

09 artigos 03 artigos 
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Google Scholar 

(Google Acadêmico) 

Enfermeiro, 
injeções 

intramusculares, 
conhecimento 

41 artigos 04 artigos 

Fonte: a pesquisadora, 2019. 

 
 

4.2. Segunda etapa: Apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento 

Esta etapa apresenta, nos Quadros três e quatro, a descrição dos resultados 

e a síntese dos oito artigos selecionados para o estudo.  

O Quadro 2 revela o título do artigo escolhido para análise e discussão, 

elencando o nome de seus autores, nível de evidência, tipo de metodologia aplicada 

em cada trabalho e também o ano de publicação e a origem dos estudos. 

 

Quadro 2 - Distribuição dos artigos selecionados de acordo com local de publicação, título do artigo, 
autor, nível de evidência, tipo de metodologia, o ano de publicação e a origem dos estudos. 

Base de 
Dados e 
Bibliote 

cas 
Eletrôni- 

Cãs 

Título do artigo Autor Nível 
de  

Evidên- 
cia 

 

Tipo de Estudo 
(Metodologia) 

Origem 
da  
Pesqui- 
sa 

Ano 

Scientific 
Eletronic 
Library 

(SciELO). 

1- Avaliação do 
conhecimento de 
profissionais de 
enfermagem sobre a 
injeção VG 

-Fernanda 
Raphael 
Escobar 
Gimenes  
- Juliana Pereira 
Machado 
- Elisabeth 
Gulden Atila 

Nível III Quase -
experimental 
com abordagem 
quantitativa 

Brasil 

 

2014 

 

 
 

Pubmed 
(National 
Library of 
Medicine). 

 

 

2-Investigation of 
Turkish nurses 
frequency and 
knowledge of 
administration of 
intramuscular injections 
to the ventrogluteal site: 
Results from 
questionnaires 

-Dilek Saria,  
-Melek Şahinb,  
-Eda Yaşarc, 
-Nihal 
Taşkirand, 
-Sevil Tellie 

Nível IV Delineamento 
transversal, 
descritivo. 

Turquia 2017 

3-An evaluation of the 
effectiveness of a 
planned training 
program for nurses on 
administering  
intramuscular  
injections into 
the ventrogluteal  
site. 

-Emel Gülnar 
- Husna 
Özveren 

Nível III Desenho quase-
experimental 
com um único 
grupo. 

Turquia 
 

2016 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%BClnar%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26438073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zveren%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26438073
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4- Staff nurses' sites of 
choice for administering  
intramuscular  
injections to adult 
patients in the acute 
care setting. 

- Lorna Walsh  
- Kathleen 
Brophy  

Nível IV Descritivo e 
correlacio 
Nal 

Canadá 2011 

 

Google 
Scholar 

 

5- Injeções IMs VG: O 
conhecimento da 
técnica pelos 
profissionais de 
enfermagem 

-Vera Lucia 
Freitag,  
-Indiara Sartori 
Dalmolin,  
-Marcio 
RossatoBadke, 
- Sidnei Petroni 

Nível IV Estudo de 
abordagem 
qualitativa, 
descritivo e 
exploratório 

Brasil 2015 

6 - Teoria x prática em 
injeções IMs na região 
Hochstetter: realidade 
dos profissionais de 
enfermagem   

-Neuzianne 
Oliveira Silva, 
-Janyne Correia 
Lima, 
-Regina Maria 
Santos, 
- Maria Cristina 
Figueiredo 
Trezza,  
- Diego Oliveira 
Souza 

Nível IV Pesquisa 
analítica, 
quantitativa 

Brasil  2013 

7- Frequência de 
injeções IM na região 
VG antes e após oficina 
de capacitação 

- Fernanda 
Raphael 
Gimenes, 
-Maristela 
Priscila Nardo 
Ramos 

Nível IV Estudo 
exploratório 

Brasil  2013 

8 - Injeções IM VG e a 
utilização pelos 
profissionais de 
enfermagem 

-Indiara Sartori 
Dalmolin, 
- Vera Lucia 
Freitag,  
-Sidnei Petroni,  
-Marcio Rossato 
Badke 

Nível IV Trata-se de uma 
pesquisa de 
caráter 
quantitativo 
descritivo 

Brasil  2013 

Fonte: a pesquisadora, 2019. 

 

 

O Quadro três apresenta o número referente ao artigo do Quadro dois, as 

amostras selecionadas nos estudos com o número dos grupos de intervenção e 

grupos controle, o resumo dos objetivos realizados durante a pesquisa e os 

resultados.  

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walsh%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brophy%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21129009
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Quadro 3 - Número do Artigo, Amostra, Objetivo e Resultados. 

ARTI
GO 

AMOSTRA 
OBJETIVO 

RESULTADOS 

1 

24 profissionais 
de enfermagem 
em Descalvado - 
São Paulo. 

Avaliar o conhecimento e 
prática de profissionais de 
enfermagem, sobre a técnica 
de injeção IM na região VG, 
antes e após um programa 
de capacitação profissional. 

Antes da capacitação, sobre questões 
relacionadas às estruturas anatômicas 
envolvidas no mapeamento da região 
VG apenas 20,8% dos participantes 
responderam corretamente, e após a 
capacitação, aumentou para 63,6%. 
Além disso, quanto à descrição da 
técnica VG antes da capacitação 
nenhum participante soube responder 
corretamente a técnica. 

2 

362 enfermeiros 
de uma Clínica 
de atendimento 
ao paciente 
adulto. 

Avaliar o nível de 
conhecimento dos 
enfermeiros e a frequência 
do uso do local VG. 

75,1% dos enfermeiros usaram a região 
DG IM, e 17,1% VG, 4,1% FALC, 2,5% 
D. E foi visto que o conhecimento de 
administrar injeções na região VG é 
limitado, sendo que 52,8% dos 
enfermeiros nunca utilizaram a região 
VG, sendo 35,9% por não estar 
acostumado, 11,9 % por não ter 
informações sobre o local, 8% pelo local 
ser pequeno, 6,9% por medo de 
prejudicar o paciente, 5,8% não 
consegue identificar o local, 2,8% 
outros. 

3 

81 enfermeiros 
de um hospital 
universitário da 
Turquia. 

Determinar o nível de 
conhecimento que os 
enfermeiros têm sobre o local 
VG e os efeitos do 
treinamento fornecido no 
contexto. 

 Revelaram que antes do treinamento, 
76,5% dos enfermeiros usavam a 
região DG e 7,4 % a região VG. Quatro 
meses após o treinamento 48,1% dos 
enfermeiros haviam deixado de usar o 
local DG, aumentando a taxa de uso da 
região VG em 34,6%. 

4 
264 enfermeiros 
de uma província 
Canadense. 

Determinar os locais de 
injeções IM atualmente em 
uso por enfermeiros e fatores 
que contribuem para a 
seleção local. 

71% dos enfermeiros referiram utilizar a 
região DG e 14% utilizam VG e 7,2% 
utilizam o D e FALC; 85,2% referiam 
usar o local DG pelo nível de conforto; 
79,9% facilidade de mapeamento; 55,9% 
uso tradicional e apenas 15,2% dos 
enfermeiros indicaram a seleção do local 
nas recomendações da literatura. 

5 

68 profissionais 
de enfermagem, 
de três hospitais, 
em um município 
do Rio Grande 
do Sul. 

 
 
Analisar o conhecimento dos 
profissionais de enfermagem 
sobre a utilização da região 
VG. 
 
 
 

22 sujeitos conhecem a técnica de 
aplicação de injeção IM VG, 45 não 
conheciam e um não respondeu; destes, 
04 costumam aplicar medicação neste 
local e apenas um descreveu a técnica 
de Hochstetter corretamente. Em geral 
não utilizam a região VG para a 
aplicação de injeções e relataram 
desconhecimento referente à delimitação 
geométrica. 
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6 

257 profissionais 
de enfermagem 
de seis 
Instituições em 
Maceió/AL. 

Identificar as dificuldades dos 
profissionais de enfermagem 
de urgência e emergência na 
administração de 
medicamentos IMs na região 
VG. 

73 profissionais disseram que nunca 
utilizaram a região VG por desconhecê-
la e 48 afirmaram insegurança. Do total 
de profissionais, apenas 28% disseram 
ter conhecimento desse local durante a 
formação. Portanto, o principal 
impedimento dos profissionais de 
enfermagem em utilizar a região VG é o 
desconhecimento da técnica, 
mencionada por 45,6% dos participantes 
da pesquisa, seguido da insegurança 
(30,6%), de nunca ter observado no local 
de trabalho (22,5%), dos pacientes 
reclamarem deste local (9,4%), dos 
profissionais acreditarem ser uma 
técnica arriscada para o cliente (8,7%), 
de não possuir rotina estabelecida no 
setor de trabalho (4,4%), por não 
gostarem de realizar tal técnica, não ter 
o hábito e não precisarem (3,1%). O 
estudo revelou que 57,6% não sabem 
delimitar a região VG, contra 42,4% que 
afirmaram saber delimitar. 

7 

32 profissionais 
de enfermagem 
atuantes no 
Pronto Socorro 
de Descalvado, 
SP. 

Identificar a frequência de 
injeções administradas na 
região VG, antes e após 
oficina de capacitação dos 
profissionais de enfermagem. 
 

Na 1ª fase da investigação participaram 
um total de 12 profissionais, sendo 
administrado 525 doses de 
medicamentos, pela via IM. Dessas, 520 
(99%) foram aplicadas na região DG; 
quatro (0,8%), na região FALC, e uma 
(0,2%) foi administrada na região D. Não 
houve nenhuma injeção na região VG. 
Quando foram questionados sobre os 
motivos que os levaram a optar pela 
região DG em detrimento de outra, 
encontramos os seguintes resultados: 
nas 143 (27,2%) injeções IMs 
administradas, os profissionais referiram 
facilidade de acesso; em 141 (26,8%), 
referiram mais segurança; em 133 
(25,3%) injeções, os profissionais 
mencionaram o tipo de medicamento 
como o mais adequado para o músculo; 
em 89 (16,9%) aplicações, a idade do 
paciente foi o fator determinante; e, em 
19 (3,6%) injeções, os profissionais 
mencionaram a não aceitação do 
paciente em relação à outra região 
Na 2ª fase, participaram da oficina 14 
(43,8%) profissionais, do total de 32. 
Durante a realização da oficina, os 
profissionais demonstraram mais 
interesse pelo conteúdo prático 
desenvolvido durante a aula, onde 
simularam a administração de 
medicamentos IMs na região VG no 
manequim de procedimentos. 
Já na 3ª fase, participaram 14 
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profissionais. Foi observado um total de 
448 injeções pela via IM. Destas, 418 
(93,3%) foram administradas na região 
DG; 23 (5,1%) na região VG; quatro 
(0,9%) na FALC e três (0,7%) no D. Os 
motivos que levaram os profissionais a 
usarem a região VG foram: estado 
nutricional do paciente, referido em 02 
situações; facilidade de acesso ao local, 
em 07 situações; e aceitação do 
paciente, em 14 casos. Com relação aos 
motivos que levaram os profissionais a 
optarem pela região DG, após a oficina, 
obtiveram os resultados: das 418 
injeções aplicadas, a facilidade de 
acesso foi citada 327 (78,2%) vezes. 

8 

 
 
 
 
68 profissionais 
de enfermagem. 

 
 
 
Investigar os índices de 
utilização da região VG para 
administração IM pelos 
profissionais de enfermagem. 

32,4% demonstraram conhecer a técnica 
de Hochstetter, apenas 5,9% destes 
profissionais utilizam esse local em sua 
vida profissional. Assim, cabe refletir o 
porquê dos profissionais que conhecem 
a técnica não a utilizarem, levando em 
consideração os seguintes fatores: o 
medo, o aspecto cultural dos pacientes 
que não aceitam esta técnica, a 
resistência às mudanças no ambiente de 
trabalho, entre outros. 

Fonte: a pesquisadora, 2019. 
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5. ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO 

 

Na fase de análise dos dados, da revisão integrativa da literatura, os oito 

artigos estudados, seis (75%) mostraram que os profissionais de enfermagem 

encontraram dificuldades por desconhecimento da técnica e por não conseguirem 

identificar as estruturas anatômicas presentes na região VG, conforme Freitag et al. 

(2015), Gimenes, Machado e Atila (2014); Gulnar e Özveren (2016); Saria et al. 

(2017); Silva et al. (2013).  

Em 100% dos artigos analisados, mostraram que a região VG é a região 

menos utilizada pelos profissionais. Arslan e Özden (2018) em seus estudos 

relataram que os mesmos não usavam rotineiramente a região VG, pois acreditavam 

que o local não era tão seguro quanto à região DG. Segundo o trabalho de Freitag et 

al. (2015) os profissionais em geral não utilizam a região VG para a aplicação de 

injeções e  também Gülnar, Özveren (2016) relatam baixo número de profissionais 

usavam a técnica VG comparada a técnica D em suas pesquisas.  A razão para isso 

foi que a maioria dos enfermeiros não tinha conhecimento adequado da região VG e 

por isso estavam relutantes em usar o local. 

Outro fator também identificado em 50% nesta revisão integrativa da 

literatura, é que os profissionais são resistentes às mudanças no ambiente de 

trabalho, mesmo tendo consciência de que há técnicas mais seguras que garantem 

segurança para o paciente e para si, segundo Dalmolin et al. (2013) e Silva et al. 

(2013). A relutância dos profissionais em aderir a essa técnica se dá pela 

insegurança de não ter conhecimento suficiente para aplicar na prática diária. 

Apesar das orientações descritas por Castellanos (1977) sobre o passo a 

passo da técnica, os profissionais de enfermagem, em sua maioria, (63%) deste 

estudo, não se sentem confiantes em executar a técnica.  

Então após analisados os artigos que apontaram a baixa frequência de uso e 

as dificuldades em utilizar a região VG, ponderado as vantagens na utilização da 

região VG, demonstradas por Meneses, Marques (2007) e inserida a Taxonomia de 

Bloom, que tem como objetivo ajudar no planejamento, organização e controle dos 

objetivos educacionais, segundo Ferraz e Belhot (2010) em três domínios: cognitivo, 

afetivo e psicomotor  (Quadro 4). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%BClnar%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26438073
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96zveren%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26438073
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Quadro 4 - Objetivos Educacionais. 

Objetivos Educacionais 

Domínio cognitivo Domínio afetivo Domínio psicomotor 
* Reconhecer anatomicamente 
os músculos estudados 
* Reconhecer as vantagens e 
desvantagens da escolha da via 
IM VG 
* Averiguar as condições do 
local VG 
* Refletir sobre as principais 
complicações relacionadas a 
este procedimento 
* Descrever todos os passos do 
procedimento de IM VG 
* Distinguir os diferentes tipos 
de agulha. 

* Perceber a importância do 
estudo do tema para a prática 
profissional 
 * Refletir sobre a necessidade de 
humanização do procedimento 
* Aplicar o conteúdo estudado na 
prática de forma consciente e 
segura. 

* Simular o local da aplicação 
via IM VG seguindo a 
angulação da agulha, 
aplicação, aspiração e injeção 
do volume prescrito  
* Decidir sobre o tipo de 
agulha a ser utilizada 
relacionando com o perfil do 
paciente, o medicamento, 
volume a ser administrado e o 
local VG. 

Fonte: Adaptado de Tamashiro e Peres, 2014. 

 

 

Na fase da prototipação foram elaboradas as comunicações visuais: Cartaz 

(Figura 8) em formato A3 nas dimensões (297 x 420 mm) (Anexo A), Flyer (Figura 9) 

em formato A5 nas dimensões (148 x 210 mm) (Anexo B) e Material de Bolso A6 

(105 x 148 mm) (Figura 10) (Anexo C) utilizando o Software Adobe Illustrator CC 

2014, e salvando posteriormente no formato PDF (Portable Document Format), 

garantindo qualidade na resolução. Apesar das dimensões adotadas nos materiais 

em questão, os mesmos podem ser impressos em tamanhos maiores, uma vez que 

tratam de arquivos vetoriais, que permitam sua aplicação sem comprometer a 

qualidade. Também é importante enfatizar que, por questão de custos operacionais, 

sugere-se a impressão do material de bolso utilizando a escala de preto, o que reduz 

o preço e facilita o processo de impressão, para os estudantes de enfermagem.  

O cartaz poderá ser reproduzido em impressoras residenciais ou processos 

de impressão offset. A gramatura poderá ser 150g/m2, assim como o flyer. Já o 

material monocromático poderá ser feito com gramatura 240g/m2 oferecendo mais 

resistência no manuseio, além da possível aplicação da laminação por questões de 

necessidades higiênicas e maior durabilidade. 

Foram criadas peças gráficas acima citadas, respeitando as orientações 

estabelecidas pelas normas dos Laboratórios de Enfermagem do UNIFATEA e 

Norma Regulamentadora (NR32) no item 32.2.4 Das Medidas de Proteção, sub item 
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32.2.4.5 o empregador deve vedar: “ [...] Esta proibição estende-se a crachás 

pendurados com cordão e gravatas. Atenção aos aparelhos celulares” (COREN/SC, 

2016). 

O cartaz, o flyer e o material de bolso foram elaborados de maneira 

diagramática e objetiva, sendo inseridos textos, figuras em uma sequência de 

orientações baseadas nos objetivos educacionais para auxiliar na execução da 

administração de medicação IM usando a técnica VG e imagem destacando o 

modelo G (MENESES; MARQUES, 2007), pois este teve precisão considerável, 

porque manteve relação de proporção entre as estruturas envolvidas na delimitação 

do sítio de punção, independente do biótipo e variações anatômicas do quadril e 

segundo Kaya et al. (2015), e Larkin, Elgellaie e Ashcroft (2018), é mais confiável, 

pela espessura muscular do local e também pelo fato de o profissional não precisar 

delimitar a região VG com sua mão. 
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Figura 8 - O cartaz tamanho A3 (297 x 420 mm) 

Fonte: a pesquisadora (2020). 
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Figura 9 - O flyer A5 (148 x 210 mm). A figura 9 mostra a frente e o verso do material desenvolvido. 

                                      
                                                                Frente (Esquerda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 
Fonte: a pesquisadora (2020) 
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Verso (Direita) 

 

Fonte: a pesquisadora (2020) 
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Figura 10 - O material de bolso A5 (105 x 148 mm). A figura 10 abaixo mostra a frente e o verso do 
material desenvolvido. 

 

 
Frente (Esquerda) 

 

 
Fonte: pesquisadora (2020) 
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Verso (Direita) 

 
Fonte: a pesquisadora (2020) 

 

 

Na parte superior do cartaz é apresentado em destaque o título: 

Administração de Medicação Intramuscular Técnica Ventroglútea, como mostra em 

destaque (Figura 11).  

 

Figura 11 - Título do Cartaz/Flyer/Material de Bolso 

 

Fonte: a pesquisadora (2020). 

 

A seguir são descritas algumas informações importantes sobre a necessidade 

de avaliar a integridade do músculo antes de administrar uma injeção, o qual deve 
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estar livre de tensão e a região ventroglútea deve estar isenta de infecção, necrose, 

equimose ou abrasão, segundo Potter e Perry (2013), como mostra em destaque 

(Figura 12).  

Para Sousa (2015), a prática de administrar medicamento IM é rotineira aos 

profissionais de enfermagem devido à frequência na prescrição e por ser uma via de 

rápida absorção. No entanto, as complicações provenientes da administração de 

medicamentos IM inseguras, causam graves consequências para o paciente, como 

lesões de musculaturas, neurais e vasculares, podendo ainda produzir sequelas 

físicas irreversíveis e a morte, além de processos jurídicos aos profissionais e altos 

custos ao Sistema de Saúde. 

  

Figura 12 - Informações Importantes 

 

Fonte: a pesquisadora (2020). 
 

Os medicamentos injetáveis por via IM devem ser administrados na camada 

de tecido para a qual foram designados, pois são formulados para serem ativados 

dentro do músculo. A administração do medicamento com tamanho correto de 

agulha (Figura 13), que penetra os tecidos e atinge o músculo selecionado, está 

associada à redução de complicações como abscessos, nódulos e dor (COREN/SP, 

2010). 

De acordo com Larkin et al. (2017) o gênero, IMC e a forma corporal 

observadas (a gordura subcutânea, as espessuras musculares) podem ser usadas 

para guiar o comprimento da agulha, sendo determinantes diretos para o resultado 

de sucesso de injeção IM.  
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Figura 13 - Qual agulha escolher 
 

 

Fonte: a pesquisadora (2020). 

 

Outro ponto relevante abordado foi o volume de medicamento a ser 

administrado (Figura 14). Segundo COREN/SP (2010) aconselha-se que o local de 

injeção IM VG, deve ser utilizado em maiores de três anos de idade. Sobre os 

volumes a serem utilizados recomenda-se: crianças de três a seis anos 1,5 ml; 

crianças de seis a quatorze anos 1,5 - 2 ml; adolescentes 2 - 2,5 ml e adultos 4 ml 

injetados por via IM VG. 

De acordo com Malkin (2008), o volume máximo a ser injetado, 

aparentemente tem sido baseado no tamanho do músculo, sendo que músculos 

maiores tolerariam volumes maiores.  

Neste contexto deve-se ressaltar que a tolerância do paciente ao volume 

injetado, e não somente a capacidade muscular, é de extrema importância, sendo 

esta afetada por fatores associados ao medicamento, como por exemplo, a 

composição, oleosidade e pH da substância. Existem evidências, segundo 

COREN/SP (2010) que a utilização de volumes menores auxilia a absorção e 

diminui as reações adversas ao medicamento.  
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Figura 14 - Qual o volume de medicamento a ser administrado?  

Fonte: a pesquisadora (2020). 
 

O cartaz, flyer e o material de bolso, alertam também o estudante de 

enfermagem sobre um elemento que é de extrema necessidade sobre a via VG, que 

deve ser a de primeira escolha na aplicação de injeção IM (Figura 15).  

Apesar das orientações descritas por Castellanos (1977) e as vantagens na 

utilização da região VG, demonstradas por vários autores neste estudo, os 

profissionais de enfermagem não se sentem confiantes em executarem a técnica. As 

dúvidas e dificuldades não esclarecidas, corretamente, levam a incertezas e 

inseguranças, e essa situação é fator de risco para ocorrência de erros no processo 

de administração de medicamentos.  

Segundo Silva et al. (2013) a região VG é considerada, pela comunidade 

cientifica, a região mais favorável para a realização da técnica de administração de 

medicamento IM, por estar livre de riscos devido às suas características anatômicas.  
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Figura 15 – Alerta Técnico 

 
Fonte: a pesquisadora (2020). 

 

Rotineiramente a técnica é realizada da seguinte maneira segundo 

Castellanos (1977), colocando a mão esquerda no quadril direito do cliente, 

localizando na falange distal do dedo indicador a espinha ilíaca ântero-superior 

direita, estendendo o dedo médio ao longo da crista ilíaca, espalmando a mão sobre 

o grande trocânter do fêmur e formando com o indicador um triângulo e a punção ser 

realizada no centro deste triângulo. 

O cartaz, flyer e o material de bolso realçam uma imagem (Figura 16) 

demonstrando o método V sobreposto ao método G. Para facilitar a compreensão do 

estudante de enfermagem no posicionamento adequado da mão, levando em 

consideração os pontos apontados no método G de Marque e Meneses (2007) 

quando a mão do estudante não for compatível ao biotipo do paciente. Também 

ampliando o entendimento a respeito dos pontos a serem limitados na estrutura 

óssea do paciente e não só pensando que o posicionamento da mão naquela região 

seja suficiente para aplicação da injeção no local VG. 
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Figura 16 - O local da aplicação da injeção IM VG 

 

Fonte: a pesquisadora (2020). 

 

Por fim a informação de como aplicar a técnica VG (Figura 17): 

 

1- Identificar a espinha ilíaca Antero superior, o tubérculo ilíaco e o trocânter 

maior e marcar na pele com um marcador seguro para pele; 

2- Marcar o ponto médio da distância entre cada um desses três marcos; 

3- Juntar cada marco com o ponto médio da linha oposta;  

4- O centro do triângulo é o local da injeção; 

5- Higienizar a pele com álcool 70% - Introduzir a agulha num ângulo de 90º, em 

movimento único; 

6- Aspirar suavemente o êmbolo da seringa, para certificar- se de que não há 

retorno sanguíneo;  

7- Aplicar a medicação lentamente. 

 

As etapas acima foram descritas a partir do passo da técnica enfocada neste 

estudo. Não foram enfatizados os passos como o preparo do medicamento, preparo 
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pré e pós com o ambiente de aplicação da injeção, uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), descarte do material e o processo de humanização com 

o paciente. 

Figura 17 - Como aplicar a técnica. 

 

Fonte: a pesquisadora (2020). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a formação profissional coesa e bem trabalhada configura-se 

um aspecto importante para que o estudante de enfermagem possa adquirir 

habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras para administrar medicamentos 

através de injeções IMs na região VG, de forma segura. Contribuindo com o futuro 

profissional deste estudante e capacitando um agente multiplicador da técnica VG.   

O cartaz, o flyer e o material de bolso foram planejados demonstrando a mão 

na região VG como é descrito na literatura desde 1977 por Castellanos, mais foi 

acrescentado o modelo G de Meneses e Marques (2007), pois este validou maior 

precisão, mantendo relação de proporção entre as estruturas envolvidas na 

delimitação do sítio de punção, independente do biótipo e variações anatômicas do 

quadril e sendo também um beneficio para o estudante não precisar delimitar a 

região VG com sua mão, o que muitas vezes o deixa inseguro de encontrar o local 

exato. Estas peças gráficas também foram organizados com base nos objetivos 

educacionais de acordo com a Taxonomia de Bloom e podem servir de recursos 

visuais, um guia, para complementar, motivar, até diminuir a ansiedade dos 

estudantes de enfermagem e dinamizar o ensino-aprendizagem da pratica da 

administração de medicação IM, oferecendo mais uma opção de apoio pedagógico 

para as práticas instrucionais. 

A região VG deve ser primeira escolha para local de aplicação da injeção, 

porém a menos não utilizada e muitas vezes nem conhecida pelos profissionais de 

enfermagem. Com o exposto, o cartaz, o flyer e o material de bolso alcançaram o 

objetivo que tinha por finalidade: desenvolver instrumentos de aprendizagem para 

contribuir com os estudantes e profissionais de enfermagem em suas práticas de 

administração de medicamento IM VG. Com a intenção de polir futuros profissionais 

e também os profissionais que já atuam, fundamentados em evidência, evitando o 

uso de outras vias, que representam riscos desnecessários e inaceitáveis ao 

paciente. 
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Espera-se que este estudo contribua para o conhecimento dos estudantes e 

profissionais de enfermagem para que haja práticas seguras ao administrar 

medicamentos injetáveis. 

Sugere-se um estudo de campo com aplicabilidade das peças gráficas e 

também o desenvolvimento de novos produtos para usabilidade da técnica em 

questão, avaliação da aceitabilidade e utilização da mesma. Além disso, recomenda-

se que a técnica seja testada pelos profissionais de enfermagem e de outras áreas 

da saúde, como: médicos e farmacêuticos. 
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