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1. Resumo  

INTRODUÇÃO:  A segurança do paciente sempre foi uma grande preocupação do 

enfermeiro e sua equipe. Atualmente a revisão de técnicas e procedimentos tem 

oferecido opções vantajosas para o individuo e o profissional que o atende. Dentre as 

revisões, a administração de medicamentos por via intramuscular (IM) faz parte do 

escopo deste trabalho que integra um projeto maior que investiga a via ventroglutea 

(VG) como a mais segura na administração de medicamentos na região muscular. A 

resistência por parte dos profissionais de Enfermagem é uma das dificuldades descritas 

para que se efetive a região VG como mais utilizada. Esta pesquisa pretende 

demonstrar a espessura da camada muscular e subcutânea disponível nesta área 

através da mensuração por ultrassonografia e assim contribuir com informações que 

reforçam a vantagem da via ventroglutea em termos de oferta muscular para injeções. 

OBJETIVO:  Analisar as imagens obtidas por meio da ultrassonografia, onde se 

pretende observar a camada muscular e da tela subcutânea correspondente a região 
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VG e determinar a medida da espessura muscular e da tela subcutânea encontrada 

nesta área. MÉTODO: O estudo foi prospectivo, a partir de uma análise exploratória de 

uma população de 30 voluntários, mediante autorização pelo TCLE (CAAE- 

45689715.8.0000.0064), sendo 53,3 % (16) mulheres e 46,7% (14) homens, com idade 

média entre 17 e 35 anos. Os exames foram realizados no laboratório de Enfermagem 

da Universidade Cidade de São Paulo, em ambiente resguardado, estando presentes 

um aluno vinculado a pesquisa, que registrou os dados e o profissional médico, 

especialista na área de ultrassonografia. Foi utilizado um equipamento de 

ultrassonografia portátil Terason T3000 com transdutor linear de 7,5MHz, sendo as  

imagens  salvas em JPEG para análise posterior. Nas imagens obtidas pelo aparelho 

de ultrassonografia foram registrados a espessura da camada muscular e da tela 

subcutânea até a superfície óssea do osso do quadril, dos lados direito e esquerdo, 

com o paciente na posição ortostática  e em decúbito dorsal.  RESULTADOS:  A análise 

por  ultrassonografia permitiu a determinação da espessura da camada muscular e tela 

subcutânea da região ventroglutea. Na posição deitada a espessura mínima foi de 

43mm e a máxima de 100mm, em pé a mínima de 35mm e a máxima de 93mm. Não 

houve diferença significativa entre os lados direito e esquerdo em ambas as posições 

na população examinada. Em relação à espessura da tela subcutânea, na posição 

deitada a espessura mínima foi de 3mm e a máxima de 28mm. Na posição em pé a 

espessura mínima foi de 3mm e a máxima de 25mm. Sem diferenças significativas para 

lados.  CONCLUSÃO:  Conclui-se que a região VG possui uma camada muscular 

encorpada e tecido subcutâneo em padrão de normalidade, como as mensurações 

apontaram. Não houve variação significativa entre gêneros quando comparado o lado 

esquerdo com o direito, tanto em decúbito dorsal ou na posição ortostática. Desta forma 

entendemos que é seguro sugerir a região ventroglutea como sítio principal para 

injeções intramusculares. 

 

2. Introdução 

Este estudo tem por objetivo, investigar os índices de utilização da região ventro 

glutea (VG) para a administração de injeções intramusculares (IM) pelos profissionais 

de Enfermagem, bem como proporcionar-lhes uma visão mais clara e assertiva acerca 
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desta técnica e, assegurá-los da eficácia e eficiência no uso desta região como principal 

local de terapia medicamentosa IM. Este estudo trata-se de um guarda – chuva sob o 

qual terá várias frentes de pesquisa, intitulado Estudo da região ventroglutea. Mesmo 

sendo amplamente utilizada na atual prática de assistência à saúde, a terapia 

medicamentosa IM na região dorsoglutea (DG), possui uma tolerância tecidual muito 

limitada e envolve conhecimentos como anatomia, fisiologia, farmacologia, bioquímica 

e, apesar de aparentemente tratar-se de procedimento simples, está técnica pode 

acarretar complicações tais como lesões de necrose tecidual, contraturas musculares, 

fibroses e até perdas de movimentos articulares, isto porque a região dorso glútea 

apresenta-se altamente vascularizada e inervada, o que aumenta consideravelmente a 

probabilidade de risco ao paciente.  

A fim de buscar alternativas que possam minimizar as complicações relacionadas 

ao uso do músculo glúteo máximo, na aplicação IM, Von Hochstetter (HOCHSTETTER, 

1954, apud Meneses 2007), identificou e confirmou por investigação, que a região VG, 

é um local constituído pelo músculo glúteo médio e glúteo mínimo, cobertos pelo glúteo 

máximo, que possui feixes musculares com direções que previnem o deslizamento do 

fármaco administrado em direção ao nervo isquiático, proporcionando assim, maior 

segurança ao paciente, além de acrescentar-se o fato de que nesta região há menor 

concentração de microrganismos patogênicos se comparada à região DG, o que a torna 

menos passível de contaminação com fezes e urina, principalmente em relação aos 

pacientes acamados. 

 Uma das dificuldades para que se efetive a região VG como mais segura se firma 

na questão de que as pessoas que se submetem a essa técnica apresentam maior 

sensibilidade dolorosa, além das resistências por parte dos profissionais de 

Enfermagem na mudança de uso do método, quer sejam por inseguranças ou até 

mesmo pelo apego à técnica mais tradicional DG. A técnica ventro glútea (VG) é a mais 

segura na administração de medicamentos por via IM, entretanto é menos utilizada pela 

equipe de Enfermagem para esta prática, segundo os estudos realizados no Estado de 

São Paulo/Brasil (GODOY et al., 2004; MENESES; MARQUES, 2007). 

A região específica para esta técnica contém uma vasta composição muscular, 

livre de vasos e nervos importantes como o Isquiático e  pouco tecido subcutâneo. A 
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VG deveria ser a primeira escolha para o procedimento IM, porém os profissionais de 

Enfermagem relatam dificuldade na localização exata do sítio de punção por déficit no 

conhecimento do método para delimitá-lo, causando uma insegurança que interfere na 

sua utilização. Assim sendo, este estudo pretende confirmar a segurança da técnica por 

meio da mensuração da  espessura da camada muscular e tela subcutânea por meio 

da ultrassonografia. 

 

2.1.  REVISÃO DE LITERATURA 

A região ventro glútea é composta pelos músculos glúteos médios e mínimos que 

são recobertos pelo glúteo máximo (JUNQUEIRA, 2002) O glúteo médio se origina da 

asa do ílio por sua face externa, e suas fibras se inserem no trocanter maior do fêmur, 

ele é plano e triangular e está situado abaixo do glúteo máximo, sua inervação se dá no 

glúteo superior e é irrigado pelo ramo da artéria glútea. O glúteo médio é um músculo 

largo e espesso, sendo recoberto pelo glúteo máximo em seu terço posterior. Seus dois 

terços anteriores são superficiais, estando encobertos apenas pela aponeurose glútea. 

Apresenta as porções anterior, média e posterior. ventralmente ao glúteo médio está o 

músculo tensor da fáscia lata, e, dorsalmente a ele, o músculo piriforme. Ele tem sua 

origem em face externa do ílio entre as linhas glúteas posterior e anterior; espinha ilíaca 

anterossuperior direita através do tendão comum ao tensor da fáscia lata e ao glúteo 

mínimo; aponeurose glútea. Sua inserção está em suas fibras que terminam em um 

forte tendão, espesso, achatado e resistente, que se insere na face lateral do trocanter 

maior do fêmur. E sua inervação ocorre no nervo glúteo superior que contem fibras do 

4º e 5º nervos lombares e do 1º nervo sacral. 

O glúteo mínimo é o menor dos músculos glúteos e também o mais profundo, é 

grosso triangular e está situado na fossa ilíaca externa, se origina da superfície externa 

do ílio, entre as linhas glúteas anterior e inferior e, se insere a frente do glúteo médio, é 

inervado pelo nervo glúteo superior e irrigado pelos ramos arteriais da artéria glútea. 

Ambos são em forma de leque e tanto a irrigação quanto a inervação desses músculos 

localiza-se a uma boa profundidade e dificilmente são atingidas quando da aplicação de 

IM. O glúteo mínimo é o mais profundo, o mais anterior e o menor dos músculos 

glúteos. Situa-se sob o glúteo médio; sua face profunda relaciona-se com a cápsula da 
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articulação coxofemoral e com o tendão refletido do reto femoral. Sua origem acontece 

da superfície externa do ílio, entre as linhas glúteas anterior e inferior; incisura isquiática 

maior. Sua inserção na borda anterior do trocanter maior do fêmur por meio de uma 

aponeurose larga; essa aponeurose termina em um tendão curto, que reforça a cápsula 

da articulação do quadril. E sua inervação ocorre no nervo glúteo superior que contém 

fibras do 4º e 5º nervos lombares e do 1º nervo sacral.  

O glúteo máximo é o músculo mais superficial e mais volumoso da região glútea. 

Ele recobre toda esta região, estendendo-se obliquamente de sua origem, em sentido 

distal e lateral, até a extremidade superior do fêmur. Ele tem sua origem na porção 

posterior da crista ilíaca e na linha glútea posterior do ílio; porção posterior da fáscia 

lombossacra e por seu intermédio; parte inferior do sacro, em sua superfície posterior; 

na borda lateral do cóccix, em sua porção posterior e sua inserção em trato iliotibial da 

fáscia lata; tuberosidade glútea da diáfise do fêmur, em sua face posterior, entre o vasto 

lateral e o adutor magno. Sua inervação está em nervo glúteo inferior que contem fibras 

do 5º nervo lombar e do 1º e 2º nervos sacrais. E sua inervação ocorre pelas artérias 

glútea, isquiática, primeira perfurante e circunflexa posterior. 

A região ventro glútea tem sido citada por vários autores como sendo a de 

primeira escolha para injeções IM, devido as suas várias vantagens quando comparada 

à região dorso glútea, que é tradicionalmente utilizada (BEECROFT: REDICK, 1990; 

CASTELLANOS, 1977; COCOMAN; MURRAY, 2008; DONALDSON; GREEN, 2005; 

GREENWAY, 2004). Sua musculatura profunda é estruturada pela cintura óssea, e os 

feixes musculares tem direção adequada, que previne o deslizamento do material 

injetado. A ausência de nervos e vasos calibrosos no local da ventro glútea impede a 

ocorrência de lesões neurais e vasculares importantes (MOORE; DALLEY, 2004). 

Ainda, devido a sua localização anatômica a epiderme local é mais pobre em 

microrganismos patogênicos o que reduz, portanto, o risco de infecção associada à 

injeção (BEECROFT; REDICK, 1990; CASTELLANOS, 1977) 

 

2.2.  Aspectos ultrassonográficos 

Os equipamentos de ultrassonografia são unidades de emissão e recepção de 

ondas, ou seja, produzem estímulos elétricos que são conduzidos aos transdutores que 
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vibram e produzem ondas acústicas. Essas penetram no corpo humano e voltam para 

os transdutores como ondas refletidas (ecos), produzindo vibração dos cristais e um 

estímulo elétrico que é interpretado pelo computador e posteriormente representado no 

monitor em escala de cinza (SOUZA et al., 2007). 

Para que ocorra a emissão e recepção dos pulsos de onda, os transdutores 

utilizam cristais que apresentam propriedades físicas muito importantes, como os 

efeitos da inércia, de expansão e de contração. No caso específico da ultrassonografia, 

o transdutor converte energia elétrica em energia mecânica e vice versa. Em um 

primeiro passo, converte a energia elétrica recebida no transdutor em pulsos de ondas 

que são enviados ao local de estudo, emissor de ondas. Em segundo passo, esse 

mesmo transdutor funciona como receptor dos ecos refletidos, convertendo-os em 

sinais elétricos e processando-os em imagens (SOUZA et al., 2007). 

Nota-se que a região VG é a mais indicada para as injeções IM por suas 

características peculiares: espessura muscular grande, em média 4 cm na zona central, 

entre outras (MENEZES et al., 2007). A absorção de fármacos na região em questão é 

boa, porque a musculatura desta região é frequentemente utilizada em atividades 

diárias evitando assim, abcessos por má absorção do fármaco (BARALDI et al., 1994).  

Ainda, alguns estudos têm demonstrado, por meio de tomografia 

computadorizada, que em adultos obesos, injeções nesta área frequentemente são 

realizadas dentro do tecido subcutâneo e não no músculo, com consequente redução 

da taxa de absorção do fármaco (COREN/SP 2010). 

 

3. Objetivo 

Este trabalho analisou  imagens  através da ultrassonografia, onde se observou a 

camada muscular e  tela subcutânea correspondente a região VG e determinou a 

medida da espessura muscular e da tela subcutânea encontrada nesta área. 

 

4. Metodologia 

O estudo foi prospectivo, a partir de uma análise exploratória de uma população 

de 30 voluntários, mediante autorização pelo TCLE (CEP- 45689715.8.0000.0064), 
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sendo 53,3 % (16) mulheres e 46,7% (14) homens, com idade média entre 17 e 35 

anos. 

Os exames foram realizados no laboratório de Enfermagem da Universidade 

Cidade de São Paulo, em ambiente resguardado, estando presentes um aluno 

vinculado a pesquisa, que registrou os dados e o profissional médico, especialista na 

área de ultrassonografia. Foi utilizado um equipamento de ultrassonografia portátil 

Terason T3000 com transdutor linear de 7,5MHz, sendo as  imagens  salvas em JPEG 

para análise posterior. Nas imagens obtidas pelo aparelho de ultrassonografia foram 

registrados a espessura da camada muscular e da tela subcutânea até a superfície 

óssea do osso do quadril, dos lados direito e esquerdo, com o paciente na posição 

ortostática  e em decúbito dorsal. 

 

5. Resultados 

A análise por meio da ultrassonografia permitiu a determinação da espessura da 

camada muscular e tela subcutânea da região ventroglutea. Observa-se que os 

resultados apresentados mostram que na posição  decúbito dorsal  a espessura mínima 

de camada muscular encontrada foi de 43mm e a máxima de 100mm, em posição 

ortostática a mínima de 35mm e a máxima de 93mm o que deixa claro a magnitude da 

massa observada. Não houve diferença significativa entre os lados direito e esquerdo 

em ambas as posições na população examinada. Em relação à espessura da tela 

subcutânea, em decúbito dorsal a espessura mínima foi de 3mm e a máxima de 28mm.        

Em posição ortostática a espessura mínima foi de 3mm e a máxima de 25mm, sem 

diferenças significativas em ambos os lados. Não houve variação significativa entre 

gêneros quando comparado o lado esquerdo com o direito, tanto em decúbito dorsal 

como na posição ortostática. 

 No gênero feminino o mínimo de camada muscular encontrada foi de 45mm e o 

máximo de 100mm  e de tela subcutânea  mínima de 5mm e  máxima 28mm 

respectivamente.  No gênero masculino o mínimo de camada muscular encontrada foi 

de 35mm e o máximo de 84mm e de tela subcutânea mínima de 3mm e  máxima de 

25mm respectivamente. 
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 N Mínima Máxima   

      

Deitada_sub_direta 30 3mm 27mm   

Deitada_sub_esquerda 30 3mm 28mm   

Empé_sub_direita 30 3mm 25mm   

Empé_sub_esquerda 30 3mm 24mm   

Deitada_camamuscu_direit

a 

30 43mm 100mm   

Deitada_camamuscu_esqu

erda 

30 46mm 97mm   

Empé_camamuscu_direita 30 35mm 93mm   

Empé_camamuscu_esquer

da 

30 41mm 86mm   

Valid N (listwise) 30     

 
 
 

 

  
Feminino  Masculino  

Deitada_sub_direta Mínima 8mm 3mm 

Máxima 27mm 25mm 

Deitada_sub_esquerda Mínima 7mm 3mm 

Máxima 28mm 20mm 

Em pé_sub_direita Mínima 5mm 3mm 

Máxima 22mm 25mm 

Em pé_sub_esquerda Mínima 5mm 3mm 

Máxima 24mm 21mm 

Deitada_cama muscu_direita Mínima 45mm 43mm 

Máxima 100mm 83mm 

Deitada_cama muscu_esquerda Mínima 52mm 46mm 

Máxima 97mm 84mm 

Em pé_cama muscu_direita Mínima 48mm 35mm 

Máxima 93mm 78mm 

Em pé_cama muscu_esquerda Mínima 46mm 41mm 

Máxima 86mm 77mm 

   Tabela 1: Comparação entre mínima e máxima, em rela ção à posição . 

Tabela 2: Comparação de gêneros  
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6. Discussão 

A região VG possui uma musculatura profunda e é estruturada pela cintura óssea. 

Os feixes musculares têm diferentes sentidos de fibras por camada, fato que previne o 

deslizamento do material injetado. A ausência de nervos e vasos calibrosos na região 

pode diminuir de forma importante a ocorrência de lesões neurais e vasculares. Devido 

a sua localização anatômica a epiderme local é pobre em microrganismos patogênicos 

o que reduz consideravelmente o risco de infecção associada à injeção. 

Usando como ferramenta as imagens de ultrassonografia o experimento e 

demonstra que a massa muscular encontra é robusta e pode oferecer segurança para a 

administração de medicamentos por via intramuscular. 

 

7. Conclusão 

Conclui-se que a região VG possui uma camada muscular encorpada e tecido 

subcutâneo em padrão de normalidade, como as mensurações apontaram. Não houve 

variação significativa entre gêneros quando comparado o lado esquerdo com o direito, 

tanto em decúbito dorsal ou na posição ortostática. Desta forma entendemos que é 

seguro sugerir a região ventroglutea como sítio principal para injeções intramusculares. 
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