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1. Do fato 
 Solicitado parecer por profissional questionando sobre a injeção 

intramuscular no deltóide em pacientes que possuem prótese de silicone em 

região glútea. 

 

2. Da fundamentação e análise 
A administração de medicamentos por via intramuscular (IM) é 

procedimento frequentemente realizado na prática de enfermagem. Em artigo 

de revisão bibliográfica1, sobre complicações locais pós-injeções 

intramusculares em adultos, identificaram-se casos de complicações no 

músculo deltóide, tais como contratura muscular do deltóide, necrose muscular 

e lesões de graus variáveis do nervo axilar, pois se localiza a cinco centímetros 

da borda lateral do acrômio.2  

A lesão nervosa pode ocorrer por três mecanismos: irritação química por 

ação tóxica do medicamento, neurite progressiva e inflamatória relacionada à 

administração de vacinas, ou por lesão mecânica direta do nervo pela agulha. 2 

Em virtude da variação anatômica do nervo axilar e levando-se em 

consideração o potencial de seqüela causada pela lesão neural, o músculo 

deltóide não deve ser o sítio de primeira escolha para injeção intramuscular.2 

 A região ventroglútea é um local comumente utilizado para a 

administração de injeções e possui fácil acesso a partir do posicionamento do 

paciente em decúbito ventral, dorsal ou lateral. A área é localizada colocando-

se a palma da mão na porção lateral do glúteo e o dedo médio estendendo-se 

até a crista ilíaca. A injeção é aplicada no centro do V formado pelos dedos 

indicador e médio, direcionando-se a agulha discretamente para cima, na 

direção da crista ilíaca. O paciente pode ajudar a relaxar o músculo 
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direcionando os dedos do pé para dentro ao adotar o decúbito ventral, para 

auxiliar a redução da dor.3 

 Devido à localização da área ventroglútea, acreditamos ser uma região 

segura para administração de medicamentos por via intramuscular em qualquer 

situação, em especial quando do uso de próteses de silicone (Figuras 1 e 2). 

Contudo, deve-se avaliar o posicionamento das próteses antes da 

administração da injeção, a fim de se certificar que as próteses não atinjam a 

região. 

 

Figura 1: Localização esquemática da prótese de silicone glútea. 

Fonte: http://www.performanceplace.com.br/tratamentos/cirurgia-

plastica/protese-gluteo.html 

 

 
Figura 2: Local de aplicação de injeção região ventroglútea. 

Fonte: www.seringasr.com.br/images/manuaL13.jpg 

 

Importante salientar que o Enfermeiro deverá registrar suas ações em 

prontuário, mediante a implantação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, prevista na Resolução COFEN 358/2009, podendo assumir o 

http://www.seringasr.com.br/images/manuaL13.jpg�
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procedimento ou delegá-lo ao Técnico/Auxiliar de Enfermagem, de acordo com 

as competências individuais de cada membro da equipe. 

 

Cabe à equipe de enfermagem atender continuamente o paciente e ao 

Enfermeiro assumir a coordenação das atividades, bem como a execução das 

de maior complexidade, considerando o que consta no artigo 11 da Lei 

7.498/86, regulamentada pelo Decreto 94.406/87.4 

 

“Art. 11 - O Enfermeiro exerce todas as atividades de 
Enfermagem, cabendo-lhe: 
 
I – privativamente: 
 
... 
 
i) consulta de Enfermagem; 
 
j) prescrição da assistência de Enfermagem; 
 
l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida; 
 
m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 
 
...” (grifos nossos) 

 
3. Da conclusão 

Portanto, cada caso deve ser avaliado pelo enfermeiro, que decidirá 

sobre a delegação ou não do procedimento e sobre o local a ser aplicado, pois 

a administração de medicamentos IM requer que o profissional possua 

conhecimentos de diversas áreas, bem como, habilidade técnica que resultem 

em uma prática segura e livre de risco. Na impossibilidade da administração 

segura do medicamento, o enfermeiro deverá compartilhar a decisão com a 

equipe multiprofissional sobre outras formas de administração da terapêutica. 
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É o nosso parecer. 
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