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Ementa: Troca de agulha para administração de 

medicamento por via intramuscular. 

 

 

1. Do fato 

 

 Solicitado parecer por Enfermeiro sobre a necessidade de troca da agulha entre o preparo 

e administração de medicamentos por via intramuscular. 

  

2. Da fundamentação e análise 

 

Esclarecemos que a inserção de agulha em tampa de borracha de um frasco-ampola de 

medicamento, para seu preparo, deve manter a afiação e o polimento da superfície da agulha, 

garantir o seu deslizamento suave ao penetrar a pele, tecido subcutâneo e muscular. Para tanto é 

necessário que o material de confecção das agulhas possua características físico-químicas que 

garantam tais propriedades em seu controle de qualidade. 

O CDC (Centro de Controle de Doenças – Atlanta-EUA), refere que a troca de agulhas 

entre a retirada da vacina de um frasco-ampola e a injeção no paciente é desnecessária. 

No caso de frasco-ampola para múltiplas doses, deve-se trocar a agulha a cada retirada de 

dose, ou seja, não manter a agulha inserida no frasco para as retiradas subsequentes. 

Não há evidências científicas que comprovem a real necessidade da troca ou não da 

agulha utilizada para aspiração e aplicação dos medicamentos, no entanto, na prática clínica, 

observa-se que a troca de agulhas apresenta as seguintes vantagens: reduz os riscos de 

contaminação da agulha; evita o contato com o látex (borracha) do frasco de medicamento; 

minimiza irritações na pele ou tecido subcutâneo; evita obstrução da agulha no uso de 
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medicamentos em pó; evita múltiplas aplicações no paciente por obstrução; minimiza a dor 

durante a aplicação. 

Em estudo realizado por Lamblet et al (2011), “Ensaio clínico randomizado para 

avaliação de dor e hematoma em administração de medicamentos por via subcutânea e 

intramuscular: há necessidade de troca de agulhas?”, descreve que: 

 

[...] 

Troca-se, usualmente, a agulha de aspiração do medicamento por outra, para sua 

administração por via intramuscular, subcutânea ou intradérmica. As justificativas 

citadas para essa prática incluem: irritação do tecido muscular, alterações na afiação do 

bisel da agulha com consequente aumento da sensação de dor pelo paciente. É citado, 

também, o risco de contaminação da agulha de aspiração pelo profissional de saúde, 

durante sua manipulação. Essas justificativas baseiam-se em práticas consideradas 

corretas sem haver evidências científicas que as confirmem. Não são considerados 

fatores como os avanços tecnológicos que permitem a fabricação de materiais e 

equipamentos que facilitem as práticas assistenciais, trazendo segurança e redução de 

riscos ocupacionais aos profissionais de saúde. 

Uma reflexão importante a ser feita é de que a manipulação asséptica dos insumos 

impede a contaminação dos medicamentos, independentemente da técnica a ser 

utilizada. Os profissionais e instituições devem somar esforços para que as práticas de 

trabalho reflitam essa preocupação [...] (LAMBLET, 2011). 

 

A NR 32 em seu item 32.3.4.16 reza: deve ser assegurado uso de materiais perfuro 

cortantes com dispositivos de segurança, conforme cronograma estabelecido pela Comissão 

Tripartite Permanente Nacional – CTPN. (Revogada pela Portaria Nº 1.748 de 30 de agosto de 

2011). 

A Portaria Nº 1.748, de 30 de agosto de 2011 estabelece: 

 

[...] 

Art. 1º O subitem 32.2.4.16 da Norma Regulamentadora n.º 32 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“32.2.4.16 O empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de 

Acidentes com Materiais Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no 

Anexo III desta Norma Regulamentadora. 

[...] (BRASIL, 2011). 

 

Os acidentes com perfurocortantes expõem os profissionais da área da saúde a doenças 

infecciosas graves, como por exemplo, a Hepatite e a AIDS. O uso de seringa com dispositivo de 

segurança que impeça esses acidentes é uma prática de prevenção que traz benefícios aos 

trabalhadores e instituições de saúde. 
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A Portaria nº 939, 18 de novembro de 2008 (DOU de 19/11/08 – Seção 1 – pág. 238) em 

seu parágrafo único: Os empregadores devem promover a substituição dos materiais 

perfurocortantes por outros com dispositivo de segurança no prazo máximo de vinte e quatro 

meses a partir da data de publicação desta Portaria. (Revogada pela Portaria N.º 1.748, de 30 de 

Agosto de 2011).  

Ainda na Portaria Nº 1.748, de 30 de agosto de 2011, em seu Art. 3º estabelece: “O 

empregador deve elaborar e implantar o Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com 

Materiais Perfurocortantes no prazo de cento e vinte dias, a partir da data de publicação desta 

Portaria” (BRASIL, 2011). 

A Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício da Enfermagem define 

como uma das funções do enfermeiro a “prevenção e o controle sistemático de danos que possam 

ser causados a clientela durante a assistência de enfermagem” (BRASIL, 1986). 

Destacamos a importância da inovação tecnológica para melhorar a qualidade da 

assistência e facilitar a execução dos procedimentos, desde que a segurança do paciente e do 

profissional seja garantida e preservada. 

De acordo com a Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação 

do exercício da Enfermagem e dá outras providências, o Art. 11 reza que o enfermeiro exerce 

todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: 

 

I privativamente: 

[...] 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de 

assistência de Enfermagem; 

[...] 

II como integrante da equipe de saúde: 

[...] 

b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; 

[...] 

e) prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis 

em geral; 

f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante 

a assistência de enfermagem; [...] (BRASIL, 1986). 
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3. Da Conclusão 

 

Assim, frente ao exposto observa-se que os procedimentos executados ou prescritos pelo 

enfermeiro devem sempre ter respaldo em evidências científicas para garantir a segurança do 

paciente e dos profissionais de enfermagem. 

Isto posto, recomendamos: 

- que as instituições de saúde procedam com avaliação criteriosa das características técnicas, de 

composição e de qualidade dos materiais adquiridos, a fim de que se adequem às finalidades de 

uso, para garantir a segurança do paciente e do profissional durante a execução do procedimento. 

-que sejam identificadas as necessidades de cuidado de acordo com as características clínicas da 

população atendida e do medicamento prescrito, como por exemplo, administração de 

medicamentos que após a reconstituição apresentam-se com maior densidade e que 

frequentemente causam obstrução da agulha, nestes casos deve-se trocar a agulha após o preparo 

e antes da administração; 

-que sejam solicitados aos fabricantes/distribuidores da agulha laudos técnicos que garantam a 

afiação do bisel e polimento da superfície da agulha, após a perfuração da tampa de borracha dos 

frascos-ampola. Na ausência da apresentação dos laudos técnicos, deve-se proceder à troca de 

agulha após o preparo do medicamento e antes da administração do mesmo por qualquer via; 

-utilizar sempre agulhas de menor calibre (30x7, 30x8) para perfurar a tampa de borracha dos 

frascos-ampola, para manter a integridade da tampa; 

-que o enfermeiro participe do processo de escolha dos dispositivos. 

 

 É o parecer. 
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