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RESUMO: O presente estudo busca avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre a administração 

de medicamentos na pela via intramuscular utilizando a região ventroglútea (RVG), bem como identificar as 

causas e dificuldades apresentadas pela equipe diante da não utilização desta região. Método: O estudo é uma 

revisão do tipo integrativa, com abordagem descritiva, foi realizado no período de março a junho de 2018. 

Resultados: foi verificado a reiteração de informações que levou ao aprofundamento da problemática, na 

qual após a leitura de diversos artigos pode-se constatar 23 variáveis, dentre as mesmas 5 se repetiram em 

diversos dos artigos. Conclusão: estudos comprovaram que a RVG é a mais segura por haver poucos nervos 

e vasos sanguíneos, pela espessura do músculo e por poder ser utilizada em qualquer faixa etária do paciente, 

entretanto há aspectos culturais como: medo, insegurança, dentre outros fatores que impedem a utilização da 

mesma, havendo assim a necessidade de capacitação para melhor cuidado para com o paciente, garantido 

assim serviço de segurança e qualidade. 

Descritores:  Injeções Intramusculares; Vias de Administração de Medicamentos; Competência 

Profissional.  

ABSTRACT: The present study aims to evaluate the knowledge of the nursing team about the administration 

of medications in the intramuscular route using the ventrogluteal region (RVG), as well as to identify the 

causes and difficulties presented by the team in face of the non-use of this region. Method: The study is a 

review of the integrative type, with descriptive approach, was carried out from March to June 2018. Results: 

it was verified the reiteration of information that led to the deepening of the problematic, in which after 

reading several articles can 23 variables were verified, of which 5 were repeated in several of the articles. 

Conclusion: studies have shown that RVG is the safest because there are few nerves and blood vessels, 

because of the thickness of the muscle and because it can be used in any age group of the patient, however 

there are cultural aspects such as: fear, insecurity, among other factors that prevent the use of it, thus 

requiring the need for training to take better care of the patient, thus ensuring a safety and quality service.  

Keywords: Intramuscular Injections; Routes of Medication Administration; Professional Competence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A administração de medicamentos é uma das funções exercidas prioritariamente pela equipe 

de enfermagem, no cenário brasileiro de assistência está função é executada por auxiliares de 

enfermagem e técnicos de enfermagem sobre a supervisão direta dos enfermeiros
1
.  

 

Diversos autores assumem que a administração de medicamentos é a atribuição mais 

importante e significativa da equipe de enfermagem, que requer não somente conhecimento técnico 

como também pensamento crítico para avaliar cada situação e adaptar os cuidados a cada paciente 

de forma única e bem executada
1
.  

 

É imprescindível que o profissional responsável tenha uma visão ampliada da administração 

de medicamentos buscando analisar as diferentes situações e circunstâncias, ter cautela, raciocínio 

lógico e coerente em situações que fogem ao costume e que esteja ciente das implicações éticas e 

morais diante de seus atos
2
.  

 

Na literatura encontra- se relatos de diversas complicações decorrentes da aplicação de 

medicamentos por via intramuscular dentre elas estão: dor no local da aplicação, hematoma, 

nodulação, abcesso, contratura na abdução, fibrose tecidual, necrose tecidual acometendo pele, 

tecido subcutâneo, adiposo, músculo e endurecimento do local
3
.  

 

Buscando uma nova região em que diminuísse a chance de haver complicações o anatomista 

Von Hochstetter (1954) através de vários estudos e investigações constata que, a região 

ventroglútea (RVG) é a região mais segura para administração de fármacos, por ser um local onde 

se situa poucos nervos e vasos de grande calibre, pela espessura do músculo, por ter a possibilidade 

de ser utilizado em qualquer faixa etária, pela fácil aplicabilidade que se tem, pois pode ser 

administrada em decúbito lateral, dorsal ou ventral e por ter uma fácil limitação
3
.  

 

Entretanto está região ainda é pouco utilizada na pratica hospitalar. Diante do que foi 

apresentado surgiu o questionamento: Os profissionais da equipe de enfermagem tem conhecimento 

das vantagens e desvantagens da RVG no processo de administração de medicamentos? 

 



O presente estudo busca avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre a 

administração de medicamentos na pela via intramuscular, considerando a região VG como melhor 

sitio de administração de medicamentos, bem como identificar as causas e dificuldades 

apresentadas pela equipe diante da não utilização desta região. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão da literatura do tipo integrativa, com abordagem descritiva. Para 

elaborar o presente estudo, definiu-se seis etapas a serem seguidas, a saber: identificação do 

problema elaboração e seleção da questão norteadora; estabelecimento de critérios para inclusão e 

exclusão de estudos; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 

avaliação crítica dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados; 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento
4
.  

 

Para levantamento bibliográfico, utilizou-se as seguintes bases de dados: Centro Latino-

Americano de Informação em Saúde (Lilacs), Base de Dados de Enfermagem (Bdenf), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Scientific Electronic Library Online 

(Scielo) e Google Academic. Para que pudéssemos estabelecer o objeto de estudo do presente 

trabalho, estabeleceu-se os seguintes critérios de inclusão: artigos científicos publicados na íntegra 

entre os anos de 2003 à 2018, da língua portuguesa e inglesa que tivessem relevância com a 

temática proposta. Para discussão dos dados, utilizou-se artigos entre 2003 à 2018.  

 

Quanto ao critério de exclusão: monografias, teses, dissertações e resenhas nas bases de 

dados, bem como artigos nos quais os temas não abordassem a avaliação do conhecimento e a 

prática da equipe de enfermagem sobre a administração de medicamentos na região ventroglútea. 

A busca deu-se através dos descritores contidos no Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), a saber: “Região Ventroglútea”, “Enfermagem”, “Injeções intramusculares”, “Avaliação 

do Conhecimento”. Utilizou-se o operador booleano AND para realizar as combinações, nas quais 

estão apresentadas na tabela 1. 

 

As combinações realizadas nas três bases de dados totalizaram 709 trabalhos encontrados, 

sendo 10,73% encontrados no Medline, 3,01% no Lilacs e 1,75% no Bdnef dos quais foram 

submetidos aos critérios de inclusão e exclusão.  

 



Na tabela abaixo, organizou-se os descritores e os seus respectivos resultados, considerando 

a base de dados.  

 

Tabela 1. Sistematização de busca eletrônica nas bases de dados Medline, Lilacs e 

Bdenf. 

Descritores Medline Lilacs Bdenf 

Região Ventroglútea 0 7 6 

Injeção Intramuscular 24 102 13 

Injeção Intramuscular And Enfermagem 08 11 10 

Enfermagem And Ventroglútea 0 7 6 

Avaliação Do Conhecimento And Enfermagem  558 512 353 

Avaliação Do Conhecimento And Injeção 

Intramuscular 

0 1 0 

Avaliação Do Conhecimento And Ventroglútea 0 1 0 

Using And Ventroglúteal 21 2 1 

Capacitação And Enfermagem 5918 2077 1118 

Insegurança And Enfermagem 4205 264 225 

Desconhecimento Da Técnica And Enfermagem 1 32 22 

Total 10,73 3,01 1,75 

Dados da presente pesquisa, 2018. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O presente estudo teve como avaliação o conhecimento e a prática dos profissionais de 

enfermagem sobre a técnica de administração de fármacos na RVG através de busca bibliográfica 

nas plataformas de pesquisa.  

 

Foram encontrados nove artigos abordando essa temática. Para fins de apresentação neste 

estudo, decidimos agrupá-los em uma tabela que apresenta o ano de publicação, a revista, o autor e 

os motivos pelos quais a equipe de enfermagem não utiliza a RVG de forma decrescente (do artigo 

mais recente para o mais antigo). Os artigos em sua maioria analisam teoria e prática da equipe de 

enfermagem e seus empecilhos para a não utilização da via. Em seguida, discutem sua razão da 

problemática e suas possíveis soluções.  

 

Na tabela 2, observamos os motivos citados em cada artigo para que a RVG não fosse 

utilizada pela equipe de enfermagem. Diante dos resultados obtidos pode-se verificar a repetição de 



informações o que despertou interesse para aprofundamento da problemática. Logo após a leitura 

dos artigos obteve-se 23 variáveis, dentre elas 5 destacaram-se em diversos artigos.  

 

Tabela 2. Motivos pelos quais a equipe de enfermagem não utiliza a RVG. 

N°/Ano Revista Autor Por qual motivo a equipe de 

enfermagem não usa a RVG? 

1/2017 REFACI Vieira et al.
5
 
 

 

- Desconhecimento da região; 

- Desconhecimento de seu 

posicionamento; 

- Necessidade de cursos de 

capacitação.. 

2/2016 REV ENFERM 

UFPE ON LINE., 

Dalmolin et al 
6
. - Apego a região dorso glútea 

como primeira escolha; 

- Pouco domínio teórico e pratico 

sobre a localização da região; 

- Desconhecimento da região 

-Desconhecimento de suas 

vantagens, características; 

- Desconhecimento da técnica; 

- Facilidade de acesso a região 

DG. 

3/ 2015 ENFERM. FOCO Tomasi et al.
7
  - Despreparo para a execução; 

- Desatualização do tema. 

4/ 2015  

REV ENFERM 

UFPE ON LINE., 

Freitag, et al 
8
 - Pouco conhecimento sobre a 

região; 

- Desconhecimento da 

delimitação anatômica; 

- Desconhecimento da técnica; 

- Duvidas sobre a região; 

- Recusa em administrar 

medicamentos na região; 

- Apego a outras regiões mais 

utilizadas na pratica hospitalar; 

- Necessidade de cursos de 

capacitação. 

5/ 2014 CIENCIA Y 

ENFERMERIA 

Gimenes 

Machado e Atila 
9
 

- Desconhecimento ou 

dificuldade na delimitação da 

região; 

- Desconhecimento da técnica; 

- Conflito entre teoria e pratica; 

- Falta de pensamento Critico; 

- Necessidade de cursos de 

capacitação. 



Tabela 2. Motivos pelos quais a equipe de enfermagem não utiliza a RVG. 

6/ 2013 

 

REVISTA DE 

ENFERMAGEM 

DA UFSM 

Dalmolin et al 
10

 

 

- Desconhecimento da técnica; 

- Desconhecimento do local; 

- Desconhecimento dos músculos 

que compõem a região; 

-Desconhecimento da delimitação 

da região; 

- Não utilização da região para 

administração de medicamentos; 

- Desconhecimento da 

importância do local para 

administração de medicamentos; 

- Apego a outras regiões mais 

utilizadas na pratica hospitalar; 

- Medo; 

- Aspecto cultural da população; 

- Resistência a mudanças; 

- Necessidade de cursos de 

capacitação. 

 

7/2013 REV ENFERM 

UFPE ON LINE 

Silva et al 
11

 - Resistência a mudanças; 

- Desatualização sobre o tema; 

- A RVG é pouco mencionada 

nos cursos de formação; 

- Apego a outras regiões mais 

utilizadas na pratica hospitalar; 

- Necessidade de cursos de 

capacitação; 

- insegurança ocasionada pelo 

conhecimento; 

- prática insuficiente nos cursos 

de formação. 

 

8/ 2013 REVISTA 

ELETRÔNICA DE 

ENFERMAGEM 

DA UFG 

Gimenes e Ramos 
12

 - Facilidade de acesso a RDG; 

- Insegurança; 

- Aspecto cultural da população; 

- Apego a outras regiões 

utilizadas na pratica hospitalar. 

 

9/ 2003 REVISTA RENE Godoy, Nogueira, 

Hayashida e Mendes
13

 

- Desconhecimento da técnica; 

- Apego a outras regiões 

utilizadas na pratica hospitalar; 

- Dificuldade em visualizar e 

identificar as regiões ósseas 

utilizadas na delimitação da 

região; 

- Dificuldade de identificar as 

estruturas anatômicas envolvidas 

na RVG; 

- Necessidade de cursos de 

capacitação. 

 

Dados da presente pesquisa, 2018. 



Logo abaixo, apresentamos as categorias e as suas respectivas variáveis, sendo: técnica de 

injeção, cultura de trabalho, instabilidade, imprecisão de conhecimento e educação continuada. 

 

Tabela 3. Variáveis sobre a técnica de injeção. 

TECNICA DE INJEÇÃO N= 23 % 

Desconhecimento Da Técnica 6 26,08% 

Dificuldade/Pouco 

Conhecimento/Desconhecimento Da 

Região 

3 13,04% 

 Dificuldade Na Identificação De 

Estruturas Ósseas Envolvidas Na 

Região 

1 4,34% 

Dificuldade Na Identificação Dos 

Músculos Envolvidos 

2 8,69% 

Desconhecimento Do Local  1 4,34% 

Dados da presente pesquisa, 2018. 

 

A “técnica de injeção” requer conhecimentos fundamentais para a sua execução, 

conhecimentos estes que incluem avaliar o melhor local para a execução da mesma, conhecimento 

das estruturas anatômicas que se utilizará mediante a escolha do local, adequar a melhor técnica de 

acordo com a situação do paciente. Mediante aos resultados obtidos esta variável pode ser 

subdividida em: Desconhecimento da técnica com 26,08%, dificuldade/pouco 

conhecimento/desconhecimento da região com 13,04%, Dificuldade na identificação de estruturas 

ósseas com 4,34%, dificuldade na identificação dos músculos envolvidos com 8,69% e 

desconhecimento do local com 4,34%.  

 

Identificou-se que a equipe de enfermagem encontra dificuldades em identificar as estruturas 

anatômicas presentes na região este fato ocasiona erros de medicações, insegurança no meio de 

trabalho e precarização da enfermagem por não oferecer a melhor técnica ao cliente lhe 

proporcionando segurança. A relutância dos profissionais em aderir a novas técnicas se dá pela 

insegurança de não ter conhecimento suficiente para se aplicar na prática hospitalar diária
14 

 

Tabela 4. Variáveis sobre cultura de trabalho. 

Cultura De Trabalho N =23 % 

Aspecto Cultural 2 8,69% 



Tabela 4. Variáveis sobre cultura de trabalho. 

Apego A Outras Regiões 6 26,08% 

Fácil Acesso As Demais Regiões 1 4,34% 

Resistência A Mudanças 1 4,34% 

            Dados da presente pesquisa, 2018. 

 

A “cultura de trabalho” influencia tanto trabalhadores antigos quantos novos em um setor, 

rotinas estipuladas, há muitos anos devem ser frequentemente revistas e comprovadas por 

investigações cientificas. De acordo com à analise realizada apego a outras regiões evidenciou-se 

em 26,08% seguido de aspecto cultural com 8,69% e logo após fácil acesso as demais regiões e 

resistência a mudanças igualmente com 4,34%.  

 

Ainda falando-se sobre técnica de injeção IM constatou-se que a equipe de enfermagem 

encontra dificuldades em implantar a nova técnica devido a não aceitação da população em utilizar 

a RVG como local para administração de medicamentos bem como a utilização rotineira da região 

DG para este fim. Os profissionais se sentem intimidados em mudar as rotinas existentes no setor 

mesmo tendo consciência de que há técnicas mais seguras que garantem segurança para cliente e 

profissional
15 

 

Tabela 5. Variáveis sobre instabilidade. 

Instabilidade N= 23 % 

Insegurança 2 8,69% 

 Despreparo Técnico 1 4,34% 

 Medo 1 4,34% 

Dados da presente pesquisa, 2018. 

 

 “Instabilidade” é exemplificada no presente estudo como os fatores que influenciam os 

profissionais de enfermagem no processo de administração de medicamentos, dentre estes fatores 

estão insegurança com 8.69%, despreparo técnico e medo com 4.34% dos artigos analisados.   

 

A insegurança se dá pelo fato de que os profissionais da equipe de enfermagem conhecem a 

RVG, porém sentem dificuldades em implantar esta nova técnica, pois no mesmo setor há colegas 

que realizam a administração de medicamentos na região dorso glútea (RDG) por hábito e que está 



há mais tempo na prática ou que realizam os procedimentos de forma mecânica deixando de lado as 

evidencias científicas por comodidade e facilidade nos serviços
15

. 

 

Tabela 6. Variáveis sobre imprecisão de conhecimentos 

Imprecisão De Conhecimentos  N= 23 % 

Dúvidas Sobre A Rvg 1 4,34% 

 Desconhecimento Das Vantagens E 

Desvantagens Da Rvg 

5 21,73% 

Pratica Insuficiente Nos Cursos  1 4,34% 

Pouco Conhecimento Sobre A Rvg 1 4,34% 

Falta De Pensamento Critico  1 4,34% 

Recusa Em Administrar Farmacos 

Na Rvg 

1 4,34% 

Não Utilização Da Rvg Para 

Administrar Fármacos  

1 4,34% 

           Dados da presente pesquisa, 2018. 

 

Em “imprecisão de conhecimentos” foram agrupadas as variáveis que correspondiam com 

conhecimentos sobre a RVG, a mesma foi subdividida em sete variáveis com desconhecimento das 

vantagens e desvantagens da RVG 21,73% se destacando e duvidas sobre a RVG, prática 

insuficiente nos cursos, pouco conhecimento sobre a RVG, falta de pensamento critico, recusa em 

administrar fármacos na RVG, não utilização da RVG para administrar fármacos, todos com 4,34%.  

 

Na área de saúde os profissionais atuam diretamente na recuperação dos clientes, e estes 

devem estar seguros e confiantes nos métodos a serem utilizados. A insegurança como já 

mencionado provem do pouco conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a região, o que 

favorece práticas que se perpetuaram ao longo dos anos por serem as mais utilizadas mesmo com 

comprovação científica de não ser o melhor método de escolha
3
. 

 

Tabela 7. Variáveis sobre educação continuada. 

Educação Continuada N= 23 % 

Necessidade De Cursos De 

Capacitação 

6 26,08% 

 Resistência à Mudanças  1 4,34% 



Tabela 7. Variáveis sobre educação continuada. 

Desatualização Sobre O Tema  2 8,69% 

A RVG é Pouco Mencionada nos 

Cursos  

1 4,34% 

Dados da presente pesquisa, 2018. 

 

A variável “educação continuada” foi ramificada em necessidade de cursos de capacitação 

se destacando com 26.08% seguidamente por desatualização sobre o tema com 8,69% e 

posteriormente resistência a mudanças e a RVG sendo pouco mencionada nos cursos com 4,34% 

dos artigos analisados no presente estudo.  

 

“Educação Continuada” é um processo de adesão de novos conhecimentos a prática 

profissional com base em comprovações cientifica que evidenciam as melhores condutas, deixando 

o empirismo de lado, transformando o profissional em um cientista e empoderando-o com 

conhecimento e confiança em seu trabalho. O ensino de enfermagem atualmente tem por objetivo 

formar profissionais capacitados para atuação na saúde, porém conta com lacunas no ensino, 

provocando o despreparo dos profissionais em analisar as melhores condutas a serem tomadas 

diante de determinadas situações
16

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A RVG foi descoberta há 64 anos logo após, diversos estudos foram realizados e 

comprovaram que esta região é a mais segura para administração de medicamentos, todavia o medo 

em adquirir o conhecimento de novas técnicas tem por consequência a não utilização e 

desconhecimento da técnica e eventual precarização do cuidado.   

 

O medo em utilizar novas técnicas é compreensivo, pois estes profissionais tem a 

responsabilidade de lidar com o processo saúde-doença do indivíduo. Entretanto têm-se a 

necessidade de enfrentar novas situações para aperfeiçoar os serviços prestados e ofertar cuidados 

de qualidade à população. 

 

 Para que o medo e a insegurança sejam dissolvidos é necessário aderir novos 

conhecimentos atualizados e embasados na literatura, sendo realizado através de cursos de 

capacitação administrados pelo profissional enfermeiro, pois este tem capacidade técnica-cientifica 

para realizar a capacitação de sua equipe, observando dificuldades, facilidades, estrutura física e 

rotinas do setor para adequar os conhecimentos adquiridos tanto para a equipe de enfermagem como 

também para à pratica hospitalar diária.  

 

Diante do exposto verificou-se que enfermagem brasileira tem a necessidade de se capacitar 

para melhor conduzir o cuidado a população e garantir serviços de saúde de qualidade e que 

ofereçam mais conforto e segurança ao cliente. 
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