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Resumo 

 

Educação em serviço por meio de videoconferência: aplicação de 

injetáveis via intramuscular na região ventroglútea 

 

Realizou-se um treinamento sobre o conteúdo de administração de injetáveis 

pela via intramuscular na região ventroglútea entre auxiliares de 

enfermagem de um hospital escola do interior do estado de São Paulo, com 

o propósito de incentivar a utilização da região citada. Utilizou-se tecnologia 

de videoconferência, interligando o laboratório de ensino de uma escola de 

enfermagem estadual com o hospital, para ministrar aulas sobre o conteúdo 

e realizar treinamento em situação simulada. Os 30 auxiliares de 

enfermagem foram avaliados quanto a aquisição de habilidade intelectual e 

motora, bem como avaliaram a utilização da videoconferência como 

ferramenta para o ensino em serviço. A maioria dos auxiliares de 

enfermagem obtiveram bom desempenho na realização do procedimento em 

situação simulada e apontaram a videoconferência como um bom meio para 

a realização de educação em serviço. 

 

Palavras chave: educação, educação a distância, enfermagem, 

videoconferência, região ventroglútea. 
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Abstract 

 

In-service education through videconferencing: intramuscular 

application of injectables in the ventrogluteal site 

 

Training concerning the intramuscular administration of injectables in the 

ventrogluteal site was conducted among nursing auxiliaries in a university 

hospital in São Paulo state with the purpose to encourage the use of the 

aforementioned site. Videoconferencing technology was used in the 

connection of the teaching laboratory of a state nursing school to the hospital 

with the purpose to give lectures on that subject and provide training in a 

simulated situation. The 30 nursing auxiliaries were evaluated in relation to 

the acquisition of intellectual and motor skills. They also evaluated the use of 

videoconferencing as a tool for in-service teaching. Most of the nursing 

auxiliaries showed a good performance during the conduction of the 

procedure in a simulated situation and referred to videoconferencing as a 

good means for in-service education. 

 

Key words: education; distance education, nursing, videoconferencing, 

ventrogluteal site. 
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administração de medicamentos é uma das maiores 

responsabilidades do enfermeiro e demais integrantes da equipe envolvidos 

no cuidado do paciente (Arcuri, 1991). 

A 

De acordo com Cassiani (1998) administrar medicamentos é um 

processo multidisciplinar e um multissistema, que exige responsabilidade 

profissional de todos os envolvidos e requer, para sua execução, a aplicação 

de vários princípios que fundamentem a ação do profissional e promovam a 

segurança necessária para o paciente. 

Entende-se que a terapia medicamentosa envolve vários aspectos 

compartilhados diariamente entre enfermeiros, equipe de enfermagem, 

médicos, farmacêuticos, e outros profissionais, e entre estes aspectos, cabe 

a enfermagem dominar de forma competente tudo que envolve a 

administração de medicamentos, pois é o profissional que atua junto ao 

paciente durante 24 horas e na maioria das vezes é quem lhe dá a 

medicação. 

Entre as vias de administração de medicamentos utilizadas pela 

enfermagem (tópica, oral, intradérmica, subcutânea, intramuscular e 

endovenosa), desperta-nos maior interesse estudar a via intramuscular. 

Data dos anos 80 do século XVIII, a introdução da injeção 

intramuscular na medicina, onde o procedimento e os equipamentos foram 

aperfeiçoados e a técnica tornou-se mais freqüente (Castellanos, 1977a; 

Beyea e Nicoll, 1995; Cassiani & Rangel, 1999). 

Atualmente a utilização desta via de administração de medicamentos 

permanece como um procedimento que faz parte da assistência prestada a 
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muitos pacientes pelos membros da equipe de saúde em suas ações 

curativas e/ou preventivas. 

 O procedimento de aplicação de um medicamento pela via 

intramuscular envolve mais do que simplesmente a “administração de uma 

solução dentro do corpo muscular”, mas também uma avaliação sobre qual a 

melhor região e músculo a ser selecionado, considerando alguns critérios 

essenciais como (Castellanos, 1977b; Horn, 1968): 

- distância em relação a vasos e nervos importantes; 

- musculatura suficientemente grande para absorver o medicamento; 

- espessura do tecido adiposo; 

- idade do paciente; 

- irritabilidade da droga; 

- atividade do paciente; 

- volume do medicamento; 

- condições da musculatura e  

- preferência do paciente (se não houver contra indicação). 

A aplicação de medicamentos pela via intramuscular só deve ser feita 

por pessoas que dominem conhecimentos sobre os aspectos fundamentais 

que permeiam essa técnica, ou seja, a equipe de enfermagem tem a 

responsabilidade sobre esse procedimento uma vez que com o passar dos 

anos a técnica, antes restrita aos médicos, foi sendo delegada e dentro das 

instituições de saúde é realizada na maioria das vezes por elementos da 

equipe de enfermagem. 
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Em estudo realizado por Carvalho (2000) a autora refere que na 

maioria das instituições de saúde, a função de preparo e administração de 

medicamentos aos pacientes atualmente é delegada a profissionais de nível 

médio: os auxiliares de enfermagem, que estão devidamente amparados 

pela lei se estiverem exercendo tal atividade sob supervisão, orientação e 

direção do enfermeiro. 

 Embora possa ser considerado por muitos como relativamente 

simples de ser realizado, a nossa prática profissional e também pesquisas 

consultadas mostram vários relatos de complicações relacionadas à 

administração de medicamentos pela via intramuscular. 

 Goleman et al (1991), Giovannetti et al (1993), Bologna et al (1997), 

Cunha & Mestriner (1997) e Cassiani & Rangel (1999), descrevem lesões de 

necrose tecidual, contratura de grupos musculares, fibrose e até perda de 

amplitude de movimentos articulares em crianças e adultos que fizeram uso 

de medicação pela via intramuscular. 

 É importante ressaltar que grande parte dessas complicações ainda 

nos dias atuais ocorrem principalmente quando se utiliza os músculos 

deltóide, glúteo máximo e vasto lateral da coxa, o que pode ser traduzido 

como os locais eleitos para administração de medicações pela via 

intramuscular na prática de enfermagem. 

 Em estudo realizado por Castellanos (1977a), a autora investigou 

entre enfermeiros docentes das Escolas de Enfermagem do município de 

São Paulo e enfermeiros dos principais hospitais que servem de campo de 

estágio aos estudantes dessas escolas, quais as regiões preferenciais e 

quais os locais mais utilizados para a aplicação de injeções por via 
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intramuscular. Encontrou que as regiões preferencialmente utilizadas pelos 

enfermeiros dos dois grupos são a deltóidea, face ântero-lateral da coxa, 

dorsoglútea e verificou que a região ventroglútea era a menos conhecida e a 

que menos foi mencionada como utilizada, ou orientada a ser utilizada, tanto 

pelos enfermeiros docentes como pelos enfermeiros assistenciais. 

 Cassiani & Rangel (1999) realizaram uma revisão bibliográfica sobre 

relatos de complicações locais pós-injeções intramusculares em adultos, no 

período de 1970 a 1997, e encontraram 18 artigos abordando a temática. 

Dos artigos analisados, as autoras chamam atenção para o fato de alguns 

autores apresentarem casos de complicações no músculo deltóide referindo 

que este fato deveria ser mais raro uma vez que este se constitui no último 

local a ser selecionado para a aplicação de injeções. Na amostra em que 

investigaram houve o relato de 670 casos de pacientes que apresentaram 61 

complicações de diversos tipos relacionadas a utilização das regiões 

dorsoglútea, vasto lateral da coxa e deltóidea como já citado. Não 

encontraram artigos descrevendo complicações relacionadas a utilização da 

região ventroglútea. 

 No levantamento bibliográfico realizado para este estudo, 

encontramos apenas dois relatos de complicações após injeção 

intramuscular posterior ao período do estudo de Cassiani & Rangel (1999). 

Investigamos as bases de dados Lilacs e Medline no período de 1994-2002 

e encontramos o artigo de Godinho et al (1998) em que os autores 

descrevem cinco casos de pacientes que apresentaram contratura em 

abdução secundária à fibrose do músculo deltóide sendo que em um 

paciente a patologia surgiu após infiltrações com corticosteróides e nos 
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outros quatro a patologia foi relacionada ao uso de injeções intramusculares 

repetidas, parecendo que o grande volume injetado foi o fator causal mais 

comum. No estudo de Haber et al (2000) são descritos dois casos de atrofia 

do músculo vasto lateral da coxa e acometimento do nervo femoral após 

injeção intramuscular de meperidina. 

 Ressaltamos que, no levantamento bibliográfico efetuado até 2002, 

também não foi encontrado relato de complicações devido a aplicação de 

medicamento por via intramuscular nos músculos glúteos médio e mínimo, 

utilizados quando da seleção da região ventroglútea. 

Em estudo realizado por Godoy, Nogueira & Mendes (2001) as 

autoras investigaram entre 35 profissionais da equipe de enfermagem de um 

hospital escola do interior do estado de São Paulo, quais as regiões mais 

utilizadas para aplicação de medicamentos por via intramuscular por 

integrantes da equipe de enfermagem e como utilizam essas regiões. 

Identificaram que, atualmente, as regiões utilizadas com maior freqüência 

pelos profissionais de enfermagem, para aplicação de medicamentos por via 

intramuscular são: dorsoglútea (65,62%), deltóidea (31,25%), face ântero 

lateral da coxa (15,62%) e ventroglútea (12,5%). 

O estudo mostrou ainda que, a maioria dos profissionais revelou 

falhas de conhecimento em vários aspectos que envolvem a execução do 

procedimento de maneira eficaz e segura e concluíram que há uma grande 

necessidade de atualização desses profissionais, sugerindo especialmente: 

revisão da anatomia, com vistas à utilização da terminologia adequada ao 

denominar regiões e músculos utilizados para administração de 

medicamentos; revisão dos critérios que devem ser utilizados para seleção 
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da região mais segura, revisão de conhecimentos acerca das contra-

indicações e complicações relacionadas ao procedimento e treinamento 

quanto à delimitação específica e local de punção em cada região. 

Evidenciaram que a insegurança e o apego às regiões tradicionais ainda 

estão presentes na atualidade. 

Diante das complicações descritas na literatura referentes à utilização 

da região deltóidea, dorsoglútea e da face ântero lateral da coxa, como 

também a observância da prática, percebemos nos dias atuais baixa adesão 

na escolha da região ventroglútea, fato esse que pode estar relacionado ao 

apego as regiões mais “tradicionais”, referido por Castellanos em 1977 e 

corroborado por Godoy, Nogueira & Mendes em 2001. 

Em face a esse panorama, entendemos que a mudança dessa 

realidade depende dos elementos da equipe de enfermagem. Portanto, cabe 

a esses profissionais, durante o tratamento de um cliente que necessita de 

um medicamento via intramuscular, assegurar que este seja feito da maneira 

mais segura possível, evitando assim a exposição do cliente às 

complicações relacionadas à administração de medicamentos por esta via. 

Acreditamos que é necessário ao profissional ter uma visão que 

compreenda o paciente como um todo, mas valorizamos o conhecimento 

sobre a execução de procedimentos técnicos como algo essencial para que 

se possa alcançá-la. 
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1.1. Região Ventroglútea – aspectos históricos da utilização e 

delimitação específica 

 

De acordo com Castellanos (1977a) a região ventroglútea foi 

descoberta em 1954 pelo anatomista suíço Von Hochstetter. 

Ele e seus colaboradores realizaram uma profunda investigação da 

região glútea, com o objetivo de explicar os vários acidentes que ocorriam 

nessa região. Assim, prosseguiram suas investigações, averiguando sob a 

luz da anatomia pormenorizadamente a região ventroglútea, na busca de 

uma região mais segura para a aplicação de injeções pela via intramuscular. 

Concluíram, então, ser a região ventroglútea a mais indicada para tais 

injeções e comprovaram, por meio de várias investigações, que esta região 

é a que menor risco oferece ao cliente pelo fato de possuir características 

muito importantes que devem ser consideradas quando da aplicação de 

medicamentos pela via intramuscular como: 

- espessura muscular grande, uma vez que a zona central do músculo 

tem em média 4cm; 

- ausência de vasos e nervos significantes; 

- profundidade selada por osso; 

- direção adequada dos feixes musculares, que previnem o deslizamento 

do material injetado; 

- epiderme mais pobre em germes patogênicos anaeróbios do que a 

região dorsal da nádega, pois é menos passível de ser contaminada por 

fezes e urina; 
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- em relação à dor quando comparada com a região dorsoglútea, não há 

diferença significativa entre ambas; 

- impossibilidade de quaisquer vasos ou nervos serem atingidos, mesmo 

em tentativas de mal dirigir a agulha; 

- tem especial indicação para crianças devido a precisão da localização 

embasada em limites anatômicos; 

- pode ser indicada tanto para clientes magros ou edemaciados uma vez 

que o tecido subcutâneo é facilmente palpável para determinar a sua 

espessura e 

- impõe como cuidado específico apenas direcionar ligeiramente a 

angulação da agulha para a crista ilíaca. 

 

Segundo Castellanos (1977b) após estudos sobre dor realizados por 

Rechemberg (1958) e Schimidt (1975) é que a técnica de Von Hochstetter 

passou a ser utilizada no Veterains Administration Hospital de Topeka, EUA. 

A autora relata ainda que Wempe (1961) menciona como 

desvantagens na utilização da região ventroglútea o fato de o cliente 

observar a aplicação nessa região, fato esse que já foi contestado por 

Baraldi et al (1994) tendo em vista que a região deltóidea também possibilita 

a visualização do local de aplicação, por parte do cliente. 

Em estudo realizado por Baraldi et al (1994) sobre a utilização da 

região ventroglútea para aplicação da vacina dupla adulto (dT), foi 

constatado que o grau de aceitação, após a experiência de aplicação da 

vacina nessa região foi bastante significativo: 95,5% dos entrevistados 

manifestaram-se favoravelmente à utilização da região ventroglútea para 



1. Introdução 10

aplicação de injeção intramuscular. As autoras indicam também nesse 

estudo certa inquietação expressa pelos sujeitos a respeito do profissional 

responsável pela execução do procedimento onde relatam que certificando-

se da competência deste, a escolha do local não seria um problema. 

Talvez a inquietação expressa por esses sujeitos possa estar 

relacionada ao fato de terem em mente apenas os locais mais 

tradicionalmente usados para a aplicação de injetáveis pela via 

intramuscular, porém deixam claro que se o profissional mostra-se 

competente em relação a seu conhecimento para sugerir algo diferente ao 

cliente, estão dispostos a serem cuidados por este. 

De acordo com Beyea e Nicoll (1995) a região ventroglútea foi 

descrita pela primeira vez na literatura de enfermagem pela enfermeira 

Wempe no ano de 1961, onde esta apresentou dois procedimentos 

diferentes na comparação que fez entre as regiões dorsoglútea e 

ventroglútea. Para a região dorsoglútea apresentou a reprodução do 

procedimento descrito por Stokes (1944), porém afirmou que na região 

ventroglútea a enfermeira deveria “esticar a pele entre o indicador e o 

polegar”. Concordamos com Beyea e Nicoll (1995) quando referem que o 

fato de algumas informações estarem incompletas ou às vezes erradas e 

ultrapassadas contribuiu para que, a utilização das regiões dorsoglútea, 

deltóidea e vasto lateral da coxa fossem mais enfatizadas apesar do estudo 

de Hochstetter (1954) já ter evidenciado que a região ventroglútea era 

preferível e que os outros locais estavam mais comumente associados a 

ocorrência de lesões. 
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As evidências de que a região ventroglútea é facilmente acessível em 

posição supina, prona ou lateral e de que a palpação permite detectar as 

referências ósseas para sua delimitação, combinadas com os resultados das 

pesquisas, permitem estabelecer a região ventroglútea como uma 

localização segura para a maioria das injeções intramuscular em adultos e 

crianças acima dos 7 mêses (Beyea e Nicoll, 1995). 

Em relação à descrição de como deve ser realizado o procedimento 

com vistas ao posicionamento do cliente, delimitação específica da região e 

aplicação do medicamento, encontramos na literatura formas diferentes de 

descrevê-la as quais passamos a apresentar. 

 

CASTELLANOS (1977b, p. 291) 

 

Localização: Injeção no glúteo médio e mínimo. Coloca-se a 

mão esquerda no quadril direito do cliente. Localizar com a falange 

distal do dedo indicador esquerdo a espinha ilíaca ântero-superior 

direita; estender o dedo médio ao longo da crista-ilíaca, espalmando a 

mão sobre a base do grande trocânter do fêmur de modo a formar, 

com o indicador, um triângulo. Aplicar a injeção no centro desse 

triângulo, com a agulha dirigida ligeiramente para a crista ilíaca. Se a 

injeção for no lado esquerdo do cliente, colocar o dedo médio na 

crista ilíaca ântero-superior e depois afastar o dedo indicador para 

formar o triângulo. Em crianças, colocar o espaço interdigital dos 

dedos médio e indicador na saliência rolante do grande trocânter. Em 

caso de mão pequena, colocar o carpo (punho) no grande trocânter, 

em lugar da mão espalmada. 

Grupo etário: qualquer idade, especialmente indicada para crianças 

e clientes magros, idosos ou edemaciados. 
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Decúbito: qualquer; sentado, lateral, ventral e dorsal. 

Cuidados especiais: angulação da agulha dirigida ligeiramente à 

crista ilíaca. 

Contra-indicações: nenhuma. 

 

ATKINSON & MURRAY (1989, p.281) 

 

Esta região é assinalada (do lado direito do paciente), 

colocando-se a mão esquerda com a palma sobre a cabeça do 

trocânter. O dedo indicador é colocado sobre a espinha ilíaca superior 

anterior; a seguir o segundo dedo traça uma curva em “V” da crista 

ilíaca. O local da injeção é nos músculos glúteo médio e mínimo 

localizados “dentro” do “V” formado pelo primeiro e segundo dedos. O 

paciente que recebe uma injeção neste local fica em decúbito dorsal 

ou lateral. 

 

BEYEA & NICOLL (1995, p.25,28 e 29) 

 

Escolha a região ventroglútea para crianças acima de 7 meses 

e para adultos. Posicione o paciente de modo a relaxar a musculatura. 

Identifique o local posicionando a palma da mão sobre o grande 

trocânter, com o dedo indicador em direção à espinha ilíaca superior e 

anterior e o dedo médio aberto de modo a formar um “V”. Use a mão 

direita para o quadril esquerdo e a mão esquerda para o quadril 

direito. Administrar a injeção com técnica em Z num ângulo de 90 

graus em direção à crista ilíaca no meio do “V”. 
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POTTER & PERRY (1999, p.763) 

 

O músculo ventroglúteo envolve o médio e mínimo glúteos. O 

cliente deita-se de qualquer lado, com os joelhos dobrados, e o 

enfermeiro localiza o músculo colocando a palma da mão sobre o 

grande trocânter e o dedo indicador na espinha ilíaca ântero-superior 

do quadril do cliente. A mão direita é usada para o quadril esquerdo, e 

mão esquerda é usada para o quadril direito. O enfermeiro aponta o 

polegar em direção à virilha do cliente e os dedos em direção à 

cabeça do cliente. O local da injeção fica exposto enquanto se 

espalha o dedo médio para trás, ao longo da crista ilíaca, em direção 

às nádegas. O dedo indicador, o dedo médio e a crista ilíaca formam 

um triângulo, e o local da injeção é o centro. O cliente pode ficar em 

decúbito lateral ou ventral. Flexionar o joelho e o quadril ajuda o 

cliente a relaxar esse músculo. 

 

  SWEARINGEN & HOWARD (2001, p.125) 

 

O paciente pode ser colocado na posição supina ou pronada 

para injeções nesse local, a posição de decúbito lateral com a perna 

superior flexionada e posicionada anteriormente à perna inferior irá 

expor os limites anatômicos de melhor forma e proporcionar o 

relaxamento do músculo glúteo. Para injetar a medicação no quadril 

esquerdo do paciente coloque sua palma direita sobre o trocânter 

maior do fêmur (ou use sua mão esquerda sobre o quadril direito do 

paciente). Posicione seu dedo indicador sobre a espinha ilíaca ântero-

superior e forme um “V” colocando seu dedo médio ao longo da crista 

ilíaca. Você pode injetar a medicação seguramente no centro do “V”. 

Estique a pele na região delimitada e posicione a agulha a 90 graus 

da pele. 
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 Analisando o conteúdo dos textos transcritos percebemos que 

Castellanos (1977b) faz referência ao procedimento de delimitação de forma 

completa e rica em detalhes. Atkinson & Murray (1989) não referem na 

descrição da região aspectos relacionados a angulação de introdução da 

agulha e referem apenas a utilização dos decúbitos dorsal e lateral. Beya & 

Nicoll (1995) fazem referência a utilização da região para crianças acima de 

7 meses devido ao fato da Academia Norte-Americana de Pediatria 

recomendar a região vasto-lateral para crianças com 7 meses ou menos de 

idade. Potter & Perry (1999) acrescentam ao procedimento apontar o 

polegar em direção a virilha do cliente, para descrever o local o nomeiam de 

“músculo ventroglúteo”. Consideramos essa terminologia incorreta uma vez 

que a região é denominada ventroglútea e os músculos utilizados são os 

glúteos médio e mínimo. Não fazem menção ao direcionamento de 

introdução da agulha e reforçam a utilização da região nos decúbitos lateral 

e ventral. Chamou-nos atenção o fato de Swearingen & Howard (2001) 

referirem na descrição do procedimento que a angulação de introdução da 

agulha deve ser de 90 graus em relação a pele, informação que difere da 

recomendação inicial de Hochstetter e das demais literaturas por nós 

consultadas. 

Frente a esse conjunto de informações, acreditamos que a 

delimitação específica da região ventroglútea deve sempre contemplar todos 

os aspectos citados e cabe a cada profissional decidir qual forma irá utilizar 

desde que as estruturas anatômicas descritas por Hochstetter (1954) sejam 

referenciadas e utilizadas. 
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Exemplificamos isso com nossa vivência profissional onde realizamos 

a delimitação específica da região ventroglútea de forma diferente, 

aprendida na disciplina de Fundamentos de Enfermagem, no curso de 

graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – 

USP, no ano de 1992. Este aprendizado nos possibilitou melhor entender 

seu desenvolvimento e em muito contribuiu para a sua utilização, sempre 

segura. Passamos a descrever como realizamos o procedimento de 

administração de medicamento pela via intramuscular na região 

ventroglútea, bem como sua delimitação específica. 

Posicione o paciente de acordo com o decúbito que irá utilizar. 

Encontre a melhor maneira para expor a região e relaxar os músculos. 

Localize com a falange distal do dedo médio o ponto mais alto do osso 

ilíaco, ou seja, a crista ilíaca. Percorra a extensão da crista ilíaca com a 

falange distal do dedo indicador até encontrar a saliência óssea da espinha 

ilíaca ântero-superior. Deixe a mão cair suavemente no quadril e afaste-a até 

tocar com a região hipotenar o grande trocânter do fêmur, delimitando um 

triangulo. Após a anti-sepsia, estire a região central do triângulo com a mão 

não dominante. Introduza a agulha voltada para a crista ilíaca, aspire 

certificando-se de não ter lesado algum vaso e introduza a medicação 

lentamente. Ao término retire a agulha com movimento firme e único e faça 

uma leve compressão local. 

Em nossa vivência profissional temos priorizado sempre que possível, 

desenvolver a aplicação de medicamentos via intramuscular na região 

ventroglútea utilizando todos os decúbitos recomendados, porém sentimos 

falta de encontrar na literatura ilustrações que nos possibilitem visualizar, 
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aprender e ensinar a forma de posicionar o paciente de maneira que a 

região fique exposta e a musculatura relaxada. No referencial consultado 

encontramos exemplificações com o paciente posicionado em decúbito 

lateral ou então figuras que simulam o paciente de pé (Castellanos, 1977a e 

b; Atkinson e Murray, 1989; Cassiani, 1998; Potter e Perry; 1999; 

Swearingen e Howard, 2001). 

Com a intenção de estimular o uso da região ventroglútea e somar 

esse conhecimento à prática atual, desenvolvemos material didático com 

fotografias (Figura 1) que ilustram de maneira mais completa o 

posicionamento do paciente e os passos do procedimento. Nosso interesse 

é contribuir para que alunos e profissionais tenham a oportunidade de 

visualizar melhor o procedimento de aplicação de injetáveis pela via 

intramuscular na região ventroglútea, mesmo sabendo que independente do 

posicionamento a delimitação não muda. 
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Figura 1 – Procedimento de delimitação e administração de injetáveis pela via 
intramuscular na região ventroglútea, Ribeirão Preto, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Local de aplicação 5. Posição dorsal 

4. Local de aplicação 3. Posição sentado 

2. Local de aplicação 1. Posição de pé 

 7. Posição ventral 8. Local de aplicação 
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Continuação da figura 1. 

16. Retirada da agulha 15. Introdução do medicamento 

14. Aspiração 13. Introdução da agulha 

12. Estiramento da pele 11. Anti-sepsia 

9 e 10. Decúbito lateral 
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1.2. Uso de tecnologias no processo ensino-aprendizagem 

 

 Estamos vivendo uma nova época, onde novas idéias e informações 

são transmitidas a todo o momento por vários meios de comunicação, 

fazendo com que às vezes as pessoas não tenham condições de assimilá-

las plenamente. 

 As transformações que ocorrem de maneira tão acelerada através do 

crescente processo de globalização se devem ao poder que os atuais meios 

de comunicação atingiram como disseminadores da informação. 

Entre as grandes mudanças que vivenciamos nos dias atuais, a que 

mais se destaca, é a exigência de pessoas cada vez mais qualificadas, face 

ao poder que a era do conhecimento e da informação estão gerando. 

Segundo Castilho (2000), a necessidade de mudanças constantes 

tem sido impulsionada pelo desenvolvimento acelerado da tecnologia, que 

leva à rápida obsolência de produtos e serviços. 

 O mercado de trabalho está exigindo um nível de conhecimento e 

aperfeiçoamento cada vez maior, de certa forma forçando a incorporação de 

novos conhecimentos que serão necessários para acompanhar esse mundo 

que está em constante transformação. 

 Assistimos hoje a uma demanda crescente por educação continuada, 

educação em serviço, treinamento, a partir das quais os profissionais, não só 

de nível superior, requerem atualizações permanentes em conhecimentos e 

habilidades para enfrentar desafios e exigências do mercado de trabalho. 
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Historicamente o processo ensino-aprendizagem é abordado de 

acordo com as mudanças que ocorrem em cada época na sociedade, por 

isso sempre é um tema atual. 

Segundo Litto (2000, p.5): 

“Nem todos sabem que a Educação, em âmbito mundial, 

está se configurando como um dos principais setores 

econômicos, ao lado da agricultura, da indústria e dos serviços. 

Porque? Porque a educação das pessoas não é mais vista 

como um caso de sarampo ou catapora – algo a ser “sofrido” 

apenas na juventude – mas, sim, como uma atividade a ser 

realizada durante a vida toda. Agora que as novas tecnologias 

nos permitem criar ambientes educacionais multissensoriais, 

com estruturas diferenciadas (jogos, simulações, colaboração a 

distância, entre outras) e capacidade de capilarizar o acesso ao 

conhecimento, seguramente vamos testemunhar, nas próximas 

décadas, o aumento crescente de pessoas se aperfeiçoando 

desde a mais tenra idade até os seus últimos dias. E a 

educação a distância (EAD) será um dos componentes 

principais dessa educação continuada durante toda a vida.” 

 

Durante muito tempo a enfermagem foi vista como uma profissão 

meramente executora de tarefas práticas que eram ensinadas sem nenhum 

embasamento científico. 

 A partir de Florence Nightingale, que marcou a história da 

enfermagem e imprimiu à profissão um caráter mais científico, a 

enfermagem evoluiu, e muito investimento foi feito no preparo de 

profissionais, tanto em nível médio como superior (Nascimento, 1998). 
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 A enfermagem enquanto profissão requer que seus profissionais, 

além de conteúdos teóricos, dominem grande quantidade de conteúdos 

técnicos. 

 Atualmente, o ensino das técnicas de enfermagem está previsto nos 

cursos de enfermagem em todos os níveis (auxiliar, técnico e superior), onde 

os alunos são educados no sentido de adquirir habilidades intelectuais 

através de conteúdo teórico e habilidades motoras por meio de treino em 

laboratório. Dentro desse conteúdo, está o ensino da administração de 

medicamentos, e dele destacaremos o conteúdo referente à aplicação de 

injetáveis pela via intramuscular. 

Ao entrar em contato com o conteúdo teórico-prático de aplicação de 

medicamentos via intramuscular, os profissionais tem a possibilidade de 

identificar que o melhor local para aplicação de medicamentos por esta via é 

a região ventroglútea, descoberta em 1954 pelo anatomista suíço Von 

Hochstetter (Castellanos, 1977b). 

Após o conhecimento da técnica de injeção intramuscular na região 

ventroglútea, esta foi incorporada e passou a ser ensinada nos programas 

de formação de recursos humanos em enfermagem, mas como já foi 

referido, ainda hoje estudos revelam baixa adesão na escolha da região 

citada. 

 Atualmente na enfermagem brasileira há dificuldade para o 

desenvolvimento de pesquisas clínicas, assim como para o desenvolvimento 

de ensino-clínico, pela falta de recursos tecnológicos que propiciem a 

atuação multidisciplinar, especialmente de forma remota, sem haver a 
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necessidade de deslocamento físico de todos os atores envolvidos num 

projeto, seja de pesquisa, de ensino-pesquisa, ou de educação continuada. 

Ao longo de sua história o ensino médico tem sido pioneiro na adoção 

de tecnologias educacionais, motivado por intensas discussões sobre a 

filosofia, estrutura, conteúdo e metodologias do processo de formação 

(Struchiner et al, 1997). 

A partir da década de 80 temos relatos do desenvolvimento de 

sistemas de ensino apoiados por computadores e graças à evolução desta 

área, hoje podemos contar com sistemas altamente sofisticados. Desde a 

metade da década de 80 o microcomputador, acoplado a diversas 

tecnologias para armazenamento e leitura de áudio e de imagens 

digitalizadas passou a oferecer ambientes integrados conhecidos como 

multimídia. 

Entre os sistemas multimídia existentes utilizados na educação, 

destaca-se a videoconferência. 

 

 

1.3. Videoconferência 

 

De acordo com Cruz e Barcia (2000) a videoconferência é uma 

tecnologia que permite que grupos distantes, situados em dois ou mais 

lugares geograficamente diferentes, comuniquem-se “face a face”, através 

de sinais de áudio e vídeo, recriando a distância, as condições de um 

encontro entre pessoas. 
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 O primeiro protótipo do videofone, conhecido como “pai” da 

videoconferência foi mostrado ao público em 1964, sendo que a primeira 

transmissão interativa em duas vias (áudio e vídeo), ocorreu em 1967 entre 

Nova York e Los Angeles. Naquela época não podia ser comercializada 

devido a seu alto custo e ausência de infra-estrutura de transmissão 

adequada. Nos anos 80, com o desenvolvimento da tecnologia de 

compressão algorítmica os sistemas de videoconferência puderam evoluir, 

pois os sinais passaram a trafegar por linhas mais estreitas sem perda de 

qualidade de imagem. 

 Segundo Keegan (1995) apud Cruz (2001), a rapidez do aumento no 

uso da videoconferência foi uma combinação na melhoria da tecnologia de 

compressão de vídeo com a aceitação dos padrões internacionais de 

telecomunicações e uma rápida queda nos custos. 

 Para Cruz (2001) um sistema digital de videoconferência consiste 

numa videocâmera, um CODEC (codificador/decodificador de sinais digitais), 

um monitor de TV e uma unidade de áudio. O vídeo CODEC e a unidade de 

áudio convertem os sinais analógicos de áudio e vídeo para a videocâmera 

num formato digital. Esse dado digital precisa ser também comprimido para 

poder ser enviado através de um link de comunicação digital para outra 

máquina com equipamento compatível. Os sistemas de videoconferência 

requerem conexão entre duas ou mais máquinas que fazem codificação e 

decodificação do sinal numa relação muito estreita entre velocidade de 

transmissão e qualidade da imagem. O tamanho da banda usada para 

transmitir a imagem de vídeo controla a resolução e o movimento da 
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imagem. Quanto maior a velocidade/quantidade de dados, melhor a 

qualidade da imagem e som recebidos e transmitidos. 

 De acordo com a autora a recomendação para utilização como 

interface no processo de ensino/aprendizagem é a de trabalhar com altas 

taxas de transmissão entre os equipamentos, 128 ou até 384 Kbps٭, já que 

permitem uma qualidade de imagem de televisão aproximada a que estamos 

acostumados. Na televisão, as imagens chegam a uma velocidade de trinta 

frames ou quadros por segundo. No sistema de videoconferência, 

transmitido a 384 Kbps, consegue-se uma imagem em torno de 26 a 28 

quadros por segundo. 

 Os equipamentos de videoconferência podem ser divididos em dois 

tipos: de mesa ou de sala. A primeira é para utilização individual, instalada 

em um microcomputador. Utiliza linhas telefônicas para transmissão o que 

faz com que sua qualidade não seja boa. Já a videoconferência de grupo é 

mais difundida por possuir um sistema com grande poder de processamento. 

Pode ser instalada em salas de tamanho variável conforme a necessidade 

ou função, permite a comunicação individual, mas é realmente útil ao 

possibilitar reuniões ou aulas para grupos de tamanhos variáveis. As 

transmissões podem ocorrer entre duas salas (ponto a ponto) ou várias 

(multiponto). 

 

 

 

                                                 
 Kbps – quilobits por segundo. Padrão de medida de taxa de dados e capacidade de ٭
transmissão. Equivale a 1.000 bits por segundo. 
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1.4. Videoconferência e Enfermagem 

 

Não identificamos na literatura nacional relatos de uso da 

videoconferência em experiências educacionais na enfermagem. 

Na literatura internacional encontramos o uso da videoconferência em 

experiências relacionadas a educação continuada para enfermeiros (Reiss et 

al, 1996; Jarrett et al, 1997; Weber e Lawlor, 1998; Zalon, 2000; Fukue et al, 

2000; Sawada et al, 2000; Regnard, 2000); cursos corporativos (Harkins e 

Harkins, 1997); como ferramenta para discussão de casos entre alunos, 

enfermeiros e professores (Tachakra e Creagh-Brown, 2001) e como 

ferramenta integrada a instrução via web em um programa do curso de 

graduação em enfermagem (Geibert, 2000). 

Visando inserir a enfermagem no contexto das novas tecnologias 

aplicadas a educação, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Comunicação no 

Processo de Enfermagem – GEPECOPEn, do laboratório de Comunicação & 

Enfermagem, de uma escola de enfermagem do interior paulista, analisou as 

mídias disponíveis para projetos de educação a distância e percebendo as 

características distintas de cada uma delas selecionou a videoconferência, 

pois era a que mais se adequava aos projetos do Grupo. 

O presente estudo está inserido no projeto “Enfermagem Virtual, 

Pesquisa & Educação à Distância, Formação & Desenvolvimento de 

Recursos Humanos”1 (Mendes, 2000)2 que implantou um sistema de 

                                                 
1 Comunicação pessoal: Projeto de Pesquisa subvencionado pelo edital/01 CTPetro/00, 
aprovado na faixa A. 2 Mendes, I.A.C. Professor Titular da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto-USP/Centro Colaborador da organização Mundial da Saúde para o 
desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem. Pesquisador 1A do CNPq. 
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videoconferência ponto-a-ponto entre os laboratórios de ensino de uma 

escola de enfermagem e os laboratórios clínicos de um hospital escola do 

interior de estado de São Paulo. 

Temos através desse sistema, a possibilidade de realizar o ensino, 

pesquisa e educação continuada a distância. 

Segundo Lobo Neto (2000), o ensino a distância hoje é uma 

estratégia de ampliação democrática do acesso à educação de qualidade, 

direito do cidadão e dever do Estado e da sociedade. Como estratégia de 

ampliação das possibilidades de acesso à educação, o ensino a distância 

deve aprofundar o compromisso do projeto pedagógico com o projeto 

histórico, político e cultural da sociedade brasileira. 

Assim, o presente estudo teve como objetivos: 

- oferecer educação em serviço sobre o conteúdo de aplicação de 

injetáveis na região ventroglútea para auxiliares de enfermagem de um 

hospital escola do interior do estado de São Paulo utilizando recurso de 

videoconferência; 

- avaliar a aquisição de habilidades intelectual e motora em relação ao 

conteúdo específico de aplicação de injetáveis via intramuscular na região 

ventroglútea pelos auxiliares de enfermagem após aula por videoconferência 

e 

- avaliar a utilização da videoconferência como ferramenta para o 

ensino clínico em serviço. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Metodologia 
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2.1. Delineamento do Estudo 

 

Tratou-se de um estudo exploratório entre integrantes da equipe de 

enfermagem de um hospital geral. 

 

2.2. Local do Estudo 

  

O estudo foi realizado em um hospital escola e uma escola de 

enfermagem pública do interior do estado de São Paulo. A clínica 

ginecológica e obstétrica, local específico de realização do estudo, conta 

com 54 leitos e 42 profissionais que compõem a equipe de enfermagem, 

sendo: 01 diretora de serviço, 2 enfermeiros-chefe, 6 enfermeiros 

assistenciais e 33 auxiliares de enfermagem. 

 O local do estudo foi definido por indicação da superintendência e da 

divisão de enfermagem da instituição quando foram realizadas as 

negociações para a implantação do projeto “Enfermagem Virtual, Pesquisa & 

Educação a Distância, Formação & Desenvolvimento de Recursos 

Humanos”2 (Mendes, 2000)2 ao qual este estudo está vinculado enquanto 

subprojeto. Nas negociações do referido projeto houve um grande interesse 

por parte do diretor clínico da clínica citada. 

 

 

                                                 
2 Comunicação pessoal: Projeto de Pesquisa subvencionado pelo edital/01 CTPetro/00, 
aprovado na faixa A. 2 Mendes, I.A.C. Professor Titular da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto-USP/Centro Colaborador da organização Mundial da Saúde para o 
desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem. Pesquisador 1A do CNPq. 
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2.3. População - alvo 

 

 Fizeram parte do estudo os auxiliares de enfermagem lotados na 

unidade de internação ginecológica e obstétrica de um hospital escola do 

interior do estado de São Paulo. 

 

2.4. Procedimento de Obtenção dos dados 

 

 Inicialmente apresentamos a proposta do estudo à chefia da Divisão 

de Enfermagem, à Diretora de Serviço da Clínica Ginecológica e Obstétrica 

e ao Superintendente da instituição, que autorizaram o seu desenvolvimento. 

De posse da autorização dos responsáveis, este foi encaminhado ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da referida instituição. 

 Após a apreciação e aprovação pelo CEP (ANEXO 1), iniciamos a 

coleta de dados que foi conduzida pela pesquisadora, e será descrita a 

seguir. 

Primeiramente foi realizada uma reunião entre a pesquisadora, a 

Diretora de Serviço e uma Enfermeira-Chefe da Clínica Ginecológica e 

Obstétrica cujos objetivos foram: definir o local onde os auxiliares de 

enfermagem iriam desenvolver as atividades previstas no estudo; definir o 

período de obtenção dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e definir o período de coleta dos dados. 

Para a definição do local onde seriam desenvolvidas as atividades 

junto aos auxiliares de enfermagem foram avaliadas duas enfermarias no 
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final do corredor da unidade que não estavam sendo utilizadas para 

internações. Fizemos a opção de utilizar uma enfermaria de tamanho 

adequado para a instalação dos equipamentos de videoconferência que 

poderia acomodar confortavelmente até oito pessoas para assistir a uma 

aula utilizando este multimeio. 

Em relação à definição do período de obtenção dos TCLE avaliamos 

a escala dos funcionários e observamos que no período de 22/07 a 7/08 

seria possível consultar 32 dos 33 funcionários alocados na clínica quanto a 

sua participação no estudo e então poderíamos definir a amostra. 

Como a definição do período para o desenvolvimento das atividades 

junto aos auxiliares de enfermagem dependia da identificação do número de 

sujeitos optamos por defini-lo após a obtenção dos TCLE. 

Durante o período de 22/07 a 7/08 estivemos na unidade onde o 

estudo foi desenvolvido, durante os 3 turnos de trabalho, com o objetivo de 

estabelecer um primeiro contato presencial com os auxiliares de 

enfermagem, apresentar a proposta do estudo e efetuar o convite para sua 

participação. A todos os auxiliares de enfermagem a pesquisadora se 

apresentava e explicava quais eram as atividades previstas no estudo e, 

após o funcionário verbalizar interesse em participar, lhe era entregue o 

TCLE (ANEXO 2) em duas vias para assinar e registrar o aceite. Neste 

momento o funcionário era informado que seria avisado sobre os dias e 

horários de sua participação nas atividades após o dia 7/08. 
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Foram obtidos os TCLE de 32 auxiliares de enfermagem e assim ficou 

definida a população acessível que faria parte do estudo, pois um 

funcionário estaria em férias durante todo o período de coleta dos dados. 

 Em seguida realizamos uma reunião com a enfermeira chefe da 

clínica para planejamento de horários e do período de desenvolvimento das 

atividades propostas para o estudo. 

 Após nova avaliação da escala dos funcionários identificamos que o 

melhor período para desenvolvimento das atividades era entre os dias 19/08 

a 28/08, pois nesse período a maioria dos sujeitos estaria desenvolvendo 

suas atividades na clínica. Neste momento foi identificado que um dos 32 

sujeitos que compreendia a população acessível e havia assinado o TCLE, 

entraria em período de férias, finalizando com 31 funcionários. Nesta reunião 

definimos que a transmissão das aulas por videoconferência seguiria os 

seguintes horários: 7:30hs, 13:30hs, 19:30hs e 20:15hs. Os horários foram 

definidos considerando a probabilidade da passagem de plantão ter 

terminado e o fato dos funcionários já terem sido informados em qual dia 

assistiriam a aula, programando-se para iniciar seu trabalho após o término 

desta. Para o período noturno foram programados dois horários de aula 

devido ao fato deste se desenvolver com um número reduzido de 

funcionários. A divisão de horários fez com que todos os funcionários 

pudessem ser treinados sem prejuízos as suas atividades durante o plantão. 

Para o treinamento e avaliações foi fixado apenas um dia. Uma vez que 

estes seriam desenvolvidos individualmente, os funcionários os fariam de 

acordo com o período do plantão em que estivessem disponíveis. 
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 Em seguida foi realizada a distribuição dos participantes em cada aula 

de acordo com o horário em que estavam escalados para o plantão. 

Inicialmente foram planejadas 09 aulas nos dias 19, 20 e 21/08. A escala de 

aulas foi afixada juntamente com a escala do treinamento e avaliações nos 

postos de enfermagem da clínica com uma semana de antecedência ao seu 

início (ANEXO 8). 

 Na semana que antecedeu as transmissões das aulas por 

videoconferência coube-nos realizar treinamento sobre operação do 

equipamento de videoconferência a dois alunos de graduação, sendo um do 

2º e outro do 3º ano, que manifestaram interesse e registraram o aceite em 

participar do estudo assinando o TCLE (ANEXO 3). Os alunos foram 

treinados com o objetivo de nos ajudar acompanhando os auxiliares de 

enfermagem durante as aulas que estes assistiriam a distância, por 

videoconferência. Neste treinamento os alunos foram orientados a operar o 

equipamento de videoconferência, controlar a freqüência dos funcionários e 

ao término de cada aula distribuir o instrumento de avaliação da habilidade 

intelectual (ANEXO 5) e recolher depois de preenchido. 

 Nesta semana foram realizados testes de funcionamento do 

equipamento entre o laboratório da escola onde as aulas foram transmitidas 

e a enfermaria do hospital onde as aulas foram recebidas. Os testes foram 

realizados nos mesmos horários de transmissão das aulas para 

identificarmos as condições de tráfego de imagens nas redes das duas 

instituições envolvidas. 
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 Após a realização dos testes de funcionamento da rede, organizamos 

no laboratório de ensino, de onde as aulas seriam transmitidas, um cenário 

que simulava uma enfermaria composta de uma cama com um manequim 

completo de procedimentos, modelo “P-10 Patient Henry Training Manikin” 

da Marca 3-B, um criado mudo, uma mesa auxiliar com outro manequim de 

procedimento denominado “Intramuscular Injection Simulator” modelo LF 

961 VA da Nasco Life/Form e todo o material necessário para a 

demonstração do procedimento de administração de injetável pela via 

intramuscular na região ventroglútea. Além do cenário foi montada também a 

estação de videoconferência de transmissão das aulas, composta por uma 

televisão de 34’, um equipamento de videoconferência, um vídeo-cassete e 

um notebook. Na enfermaria do hospital, onde os funcionários assistiram às 

aulas, foi montada uma estação de videoconferência composta por uma 

televisão de 21’ com um equipamento de videoconferência e foram 

colocadas oito cadeiras para acomodação dos funcionários. 

 Na manhã do dia 19/08 foram iniciadas as transmissões das aulas por 

videoconferência seguindo-se o planejamento previamente divulgado 

(ANEXO 8). Devido ao fato de não ter sido possível reunir todos os 

funcionários previstos para a primeira e segunda aula, as turmas foram 

divididas e ao invés de nove foram oferecidas onze aulas. 

 Para o desenvolvimento de cada aula contamos com a ajuda dos 

alunos de graduação, que chegavam na sala remota antes do início de cada 

aula, ligavam o equipamento, aguardavam a realização da conexão entre os 

equipamentos e ajudavam na condução dos funcionários para irem até a 
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sala assistir a aula. No início de cada aula orientávamos os auxiliares de 

enfermagem à distância sobre como seria o desenvolvimento da aula e que 

caso houvesse alguma dúvida no transcorrer desta, poderiam interromper a 

qualquer momento, pois através do equipamento de videoconferência 

poderíamos nos comunicar de maneira semelhante a um encontro face-a-

face. O desenvolvimento de cada aula compreendeu essa orientação inicial, 

uma parte expositiva que seguiu o plano de aula previamente preparado 

(ANEXO 4), sobre o conteúdo de administração de medicamentos pela via 

intramuscular na região ventroglútea, apoiada pelo recurso de transmissão 

de slides que o equipamento de videoconferência oferece. Seguindo-se à 

parte expositiva, era demonstrado em manequim o posicionamento do 

paciente quando a aplicação é realizada com este em decúbito lateral e em 

pé e, o procedimento compreendendo desde a delimitação específica até a 

simulação da administração de um medicamento apenas no manequim que 

simulava a posição de pé. A demonstração foi planejada desta forma, devido 

ao fato de ser mais fácil filmar o procedimento completo neste manequim. 

Após a demonstração era sugerido um tempo para discussão e para que os 

auxiliares de enfermagem pudessem esclarecer eventuais dúvidas. Ao final 

das duas primeiras aulas os funcionários solicitaram que além de efetuar a 

demonstração com o paciente nos decúbitos lateral e de pé, fosse também 

demonstrado o procedimento completo com este em decúbito dorsal, 

alegando que se sentiriam mais seguros vendo também na posição que 

mais provavelmente utilizariam. À partir da terceira aula a demonstração da 
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delimitação específica até a simulação da introdução do medicamento foi 

realizada também com o manequim em posição dorsal. 

 Ao término de cada aula os auxiliares de enfermagem eram 

orientados a responder um instrumento de avaliação da habilidade 

intelectual referente ao conteúdo da aula (ANEXO 5), que lhes era entregue 

pelo aluno que estava acompanhando a aula e solicitado que fosse 

devolvido ao término do preenchimento. Cada instrumento foi identificado 

por um número dado ao funcionário, que surgiu após a identificação dos 

sujeitos pelos nomes, colocados em ordem alfabética e depois numerados. 

Este procedimento foi adotado com o objetivo de manter sigilo sobre quem 

colaborou com o desenvolvimento do estudo. 

 Durante o período de transmissão das aulas por videoconferência um 

dos auxiliares de enfermagem que participaria do estudo pediu afastamento 

e, por não ter assistido a aula foi excluído do grupo em análise. Assim, 

passamos a contar com 30 sujeitos. 

 Seguiu-se ao período de transmissão das aulas, a última etapa da 

coleta de dados que compreendeu o treinamento em situação simulada, a 

avaliação da habilidade motora e a avaliação da utilização da 

videoconferência como ferramenta para o ensino. 

 Foi utilizado para o treinamento em situação simulada o mesmo local 

onde os funcionários assistiram as aulas. 

 A pesquisadora levou até a enfermaria um manequim simulador para 

aplicação de intramuscular e todo o material necessário para a simulação da 
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administração de um medicamento pela via intramuscular na região 

ventroglútea. 

 Seguindo a programação de treinos previamente divulgada (ANEXO 

8) chamávamos os funcionários para o treino individualmente. Inicialmente o 

funcionário era orientado a treinar utilizando o manequim para familiarizar-se 

com este e esclarecer suas dúvidas quanto ao desenvolvimento do 

procedimento. Era informado que poderia treinar o número de vezes 

necessárias com ou sem nosso auxílio, até que se sentisse seguro para 

realizar o procedimento como se estivesse em uma situação real, para que 

pudesse então ser avaliado. Quando o funcionário nos avisava que já estava 

pronto para ser avaliado, procedíamos orientado-o a realizar o procedimento 

sem nos consultar e dizíamos que ao término iríamos informá-lo sobre seu 

desempenho. Para direcionar esta avaliação utilizou-se um check-list 

(ANEXO 6) que contemplava o procedimento desde a delimitação específica 

da região ventroglútea até a simulação da administração de um 

medicamento. Ao término da avaliação da habilidade motora o funcionário 

era informado se havia realizado o procedimento de maneira correta ou se 

havia algum passo que não havia realizado ou realizado de maneira 

incorreta. Após, estes eram orientados a responder o instrumento de 

avaliação da utilização da videoconferência como ferramenta para o ensino 

(ANEXO 7) e devolvê-lo ao finalizar o seu preenchimento. 
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oram obtidos os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

de 32 auxiliares de enfermagem da clínica ginecológica e obstétrica, sendo 

que um auxiliar de enfermagem entrou em período de férias durante o 

período de aulas e treino e outro pediu licença nos dias de aula para 

participar de um simpósio inviabilizando sua participação no treino e 

avaliações. 

F 

 Inicialmente serão apresentados os dados referentes ao instrumento 

de avaliação da aquisição de habilidade intelectual (ANEXO 5). 

Posteriormente, serão apresentados os dados referentes ao instrumento de 

avaliação da habilidade motora (ANEXO 6) e finalmente os dados referentes 

ao instrumento de avaliação da utilização da videoconferência como 

ferramenta para o ensino (ANEXO 7). 

 Os dados apresentados a seguir foram obtidos através de 

questionário (ANEXO 5) contendo questões abertas e fechadas sobre o 

conteúdo oferecido nas aulas por videoconferência sobre aplicação de 

medicamentos pela via intramuscular na região ventroglútea. 

 Para análise dos dados foram considerados critérios estabelecidos 

nas literaturas referentes aos temas. 

 Na tabela 1 estão apresentados os números e porcentagens 

referentes as estruturas ósseas utilizadas para a delimitação da região 

ventroglútea assinaladas pelos auxiliares de enfermagem. 
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TABELA 1 – Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público em relação às respostas acerca das estruturas anatômicas 
utilizadas para a delimitação da região ventroglútea. Ribeirão Preto, 
2002. 

 

Estruturas Anatômicas Nº % 

Crista ilíaca 05 16,7 

Crista ilíaca + espinha ilíaca póstero superior + grande trocânter do fêmur 01 3,3 

Crista ilíaca + grande trocânter do fêmur 03 10,0 

Crista ilíaca + espinha ilíaca ântero superior + grande trocânter do fêmur 13 43,3 

Crista ilíaca + grande trocânter do fêmur + fossa ilíaca 03 10,0 

Crista ilíaca + espinha ilíaca póstero superior 02 6,7 

Crista ilíaca + espinha ilíaca ântero-superior 03 10,0 

Total 30 100 

 

 Houve sete tipos de respostas diferentes assinaladas pelos auxiliares 

de enfermagem. Obtivemos 13 (43,3%) auxiliares de enfermagem que 

assinalaram a crista ilíaca + espinha ilíaca ântero superior + grande trocânter 

do fêmur. As respostas assinaladas pelos outros 17 (56,6%) auxiliares de 

enfermagem indicaram a crista ilíaca sozinha ou associada à outra estrutura 

diferente das anteriormente citadas, o que faz com que as consideremos 

erradas uma vez que a literatura aponta como pontos anatômicos 

direcionadores para a delimitação segura da região ventroglútea a crista 

ilíaca, a espinha ilíaca ântero superior e o grande trocânter do fêmur. 

Destacamos que a crista ilíaca foi assinalada por todos os auxiliares de 

enfermagem indicando que após a aula essa foi a estrutura anatômica 

melhor fixada por todos. 
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 Na tabela 2 estão apresentados os números e porcentagens 

assinaladas pelos auxiliares de enfermagem em relação aos músculos 

envolvidos quando utilizamos a região ventroglútea para administração de 

medicamentos pela via intramuscular. 

 

TABELA 2 – Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público de acordo com as respostas acerca dos músculos envolvidos 
quando se utiliza a região ventroglútea para administração de 
medicamentos pela via intramuscular. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Músculos envolvidos Nº % 

Músculo glúteo médio 02 6,7 

Músculo glúteo máximo 01 3,3 

Músculo glúteo médio + músculo glúteo mínimo 21 70,0 

Músculo glúteo mínimo + músculo glúteo máximo 02 6,7 

Músculo oblíquo abdominal + músculo glúteo médio 01 3,3 

Músculo glúteo mínimo 02 6,7 

Músculo glúteo médio + músculo glúteo mínimo + músculo tensor da fáscia lata 01 3,3 

Total 30 100 

 

 Em relação à musculatura assinalada houve predomínio de auxiliares 

de enfermagem (70%) que indicaram a resposta músculo glúteo médio + 

músculo glúteo mínimo, que são os envolvidos quando da utilização da 

região ventroglútea. Os auxiliares de enfermagem restantes (30%) 

responderam outros músculos sozinhos ou em associações diferentes das 

anteriormente citadas fazendo com que tenham sido consideradas como 

erradas uma vez que a literatura faz referência apenas a utilização dos 

músculos glúteo médio e glúteo mínimo. 
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 Para análise da questão onde solicitamos que citassem as contra-

indicações para a aplicação de medicamentos pela via intramuscular na 

região ventroglútea utilizamos como critério considerar corretas as respostas 

dos auxiliares de enfermagem que informassem não haver contra-indicações 

devido à ausência de vasos e nervos e incorretas outras respostas. 

 Obtivemos 27 (90%) respostas corretas e três (13%) respostas 

incorretas onde um (3,3%) citou desconhecer contra-indicação e dois (6,7%) 

responderam de maneira inespecífica citando “caso tenha lesões, 

queimaduras”. 

 Na tabela 3 estão apresentados os números e porcentagens dos 

auxiliares de enfermagem em relação as respostas assinaladas quanto aos 

possíveis decúbitos utilizados quando selecionamos a região ventroglútea 

para administração de medicamentos pela via intramuscular. 

 

TABELA 3 – Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público de acordo com as respostas acerca dos possíveis decúbitos 
utilizados quando é selecionada a região ventroglútea para 
administração de medicamentos pela via intramuscular. Ribeirão 
Preto, 2002. 

 

Decúbito Nº % 

Qualquer decúbito 27 90,0 

Somente lateral 02 6,7 

Somente lateral + somente ventral 01 3,3 

Total 30 100 
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 Obtivemos 27 (90%) auxiliares de enfermagem que assinalaram a 

resposta qualquer decúbito, dois (6,7%) que assinalaram somente decúbito 

lateral e um (3,3%) que assinalou somente lateral + somente ventral. 

 A tabela 4 apresenta os números e porcentagens dos auxiliares de 

enfermagem quanto as respostas assinaladas em relação a qual a 

angulação da agulha quando utilizamos a região ventroglútea. 

 

TABELA 4 – Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público de acordo com as respostas assinaladas quanto à angulação 
da agulha para a administração de medicamentos na região 
ventroglútea. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Angulação da agulha Nº % 

Dirigida ligeiramente à crista ilíaca 28 93,3 

90° 01 3,3 

45° + dirigida ligeiramente à crista ilíaca + 90º + 30° 01 3,3 

Total 30 100 

 

 Entre as respostas houve predomínio de indicação referindo que a 

agulha deve ser dirigida ligeiramente à crista ilíaca, onde 28 (93,3%) dos 

auxiliares de enfermagem a assinalaram. 

 Ao analisarmos as respostas referentes as desvantagens para a 

utilização da região ventroglútea utilizamos enquanto critério considerar 

corretas as respostas que citaram o fato do paciente ver a administração do 

medicamento e incorretas as que apontaram outros argumentos, pois esta é 

a única desvantagem descrita na literatura. 

 Obtivemos 16 (53,3%) respostas corretas, 12 (40%) respostas 

incorretas e dois (6,7%) deixaram a resposta em branco. Entre as respostas 
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incorretas, 11 (36,7%) citaram não haver desvantagens para a utilização da 

região e um (3,3%) citou que há desvantagem quando o paciente é magro, 

porém não justificou sua argumentação. 

 Em relação as respostas dadas quando solicitado para descrever 

como delimitar o local para a aplicação de medicamentos via intramuscular 

na região ventroglútea, utilizamos enquanto critério considerar corretas 

somente as respostas que atenderam aos seguintes aspectos: citou que se 

utiliza a mão inversa ao lado do quadril selecionado; citou localizar o ponto 

mais alto da crista ilíaca com o dedo médio; citou estender o dedo indicador 

ao longo da crista ilíaca até localizar a espinha ilíaca ântero superior; citou 

espalmar a base da mão sobre o grande trocânter do fêmur e identificar a 

região triangular e citou que a introdução da agulha deve ser ligeiramente 

voltada para a crista ilíaca. As respostas que não atenderam a todos os 

critérios citados foram consideradas incorretas uma vez que acreditamos 

não ser possível a delimitação correta sem atendê-los. 

 A figura 2 apresenta a distribuição dos auxiliares de enfermagem em 

relação as respostas sobre como delimitar o local para aplicação de 

medicamentos via intramuscular na região ventroglútea. A apresentação 

gráfica das respostas foi feita após terem sido previamente avaliadas 

utilizando-se os critérios acima descritos. 
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FIGURA 2 - Distribuição dos auxiliares de enfermagem de um hospital público 
segundo as respostas em relação a como delimitar o local para 
administração de medicamentos pela via intramuscular na região 
ventroglútea. Ribeirão Preto, 2002. 

 

 Foram obtidas três (10%) respostas corretas, 23 (76,7%) respostas 

incorretas e quatro (13,3%) deixaram em branco. Entre as respostas 

incorretas 12 (52%) dos auxiliares de enfermagem deixaram de mencionar a 

mão que estariam utilizando em relação ao quadril e qual o ângulo de 

inserção da agulha e 11 (48%) deixaram de mencionar ou denominaram 

incorretamente algum ponto de referência óssea. 

 Apresentaremos na tabela 5 a distribuição dos auxiliares de 

enfermagem quanto à execução dos passos do procedimento que foram 

avaliados se realizados de maneira correta ou incorreta, pelo instrumento de 

avaliação da habilidade motora (ANEXO 6). Este instrumento contempla 

itens referentes aos passos do procedimento para a delimitação e aplicação 

de medicamentos na região ventroglútea. Não foram contemplados aspectos 

referentes ao preparo de medicamentos devido ao fato do nosso foco de 
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treinamento ter sido somente conhecimentos acerca da delimitação e injeção 

destes na região ventroglútea. 

 

TABELA 5 - Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público, de acordo com a avaliação quanto a forma de executar os 
passos do procedimento de administração de injetáveis pela via 
intramuscular na região ventroglútea. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Passos do procedimento Correto Incorreto Não 
Realizado 

Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

1) Posicionou o manequim de acordo com o 

decúbito que irá utilizar 

30 100,0 _ _ _ _ 30 100 

2) Colocou a mão esquerda no quadril direito do 

manequim (ou vice-versa) 

30 100,0 _ _ _ _ 30 100 

3) Com a falange distal do dedo médio localizou o 

ponto mais alto da crista ilíaca 

29 96,7 01 3,3 _ _ 30 100 

4) Estendeu o dedo indicador ao longo da crista-

ilíaca até palpar a espinha ilíaca ântero superior 

29 96,7 01 3,3 _ _ 30 100 

5) Espalmou a palma da mão sobre a base do 

grande trocânter do fêmur 

28 93,3 02 6,7 _ _ 30 100 

6) Identificou o trígono formado pelos dedos 

indicador e médio 

30 100,0 _ _ _ _ 30 100 

7) Fez anti-sepsia do local 29 96,7 _ _ 01 3,3 30 100 

8) Pegou a seringa para o procedimento 27 90,0 03 10,0 _ _ 30 100 

9) Estirou a pele com uma das mãos 26 86,7 04 13,3 _ _ 30 100 

10) Introduziu toda a agulha no manequim 30 100,0 _ _ _ _ 30 100 

11) Dirigiu a agulha ligeiramente para a crista-

ilíaca 

23 76,7 07 23,3 _ _ 30 100 

12) Introduziu a agulha com movimento firme e 

único 

26 86,7 04 13,3 _ _ 30 100 

13) Simulou a introdução do medicamento 29 96,7 01 3,3 _ _ 30 100 

14) Firmou o local utilizando algodão 29 96,7 01 3,3 _ _ 30 100 

15) Retirou a agulha rapidamente 27 90,0 03 10,0 _ _ 30 100 

 

Quanto aos itens relacionados aos passos do procedimento todos 

auxiliares de enfermagem realizaram corretamente os passos 1, 2, 6 e 10; 
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96,7% realizaram corretamente os passos 3, 4, 7, 13 e 14; 93,3% realizaram 

corretamente o passo 5; 90% realizaram corretamente os passos 8 e 15; 

86,7% realizaram corretamente os passos 9 e 12; 76,7% realizaram 

corretamente o passo 11. Em relação aos passos do procedimento 

realizados incorretamente 3,3% foram relacionados aos passos 3, 4, 13 e 

14; 6,7% ao passo 5; 10% aos passos 8 e 15; 13,3% relacionados aos 

passos 9 e 12 e 23,3% ao passo 11. 

 Na tabela 6 estão apresentados os números e porcentagens de 

auxiliares de enfermagem que realizaram todos os passos do procedimento, 

os que realizaram incorretamente de um a quatro passos, e aqueles que não 

realizaram algum passo do procedimento. 

 

TABELA 6 - Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público de acordo com a performance ao realizar o procedimento de 
administração de injetáveis pela via intramuscular na região 
ventroglútea. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Passos do Procedimento Nº % 

Todos os passos realizados corretamente 15 50,0 

Um passo realizado incorretamente 05 16,7 

Dois passos realizados incorretamente 06 20,0 

Três passos realizados incorretamente 02 6,7 

Quatro passos realizados incorretamente 01 3,3 

Um passo não realizado 01 3,3 

Total 30 100 

 

Obtivemos 50% dos auxiliares de enfermagem que realizaram todos 

os passos do procedimento corretamente. Entre os que realizaram de um a 
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quatro passos incorretamente encontram-se 14 (46,7%) auxiliares de 

enfermagem, sendo que destes cinco (16,7%) realizaram incorretamente 

somente um dos passos e um (3,3%) auxiliar de enfermagem não realizou 

um dos passos. 

 O número de treinos realizados por 30 funcionários antes de realizar a 

avaliação da habilidade motora variou de 1 a 10 vezes e a média de treinos 

foi de 3,3 por pessoa. 

 A seguir apresentaremos os resultados referentes aos instrumentos 

de avaliação da utilização da videoconferência como ferramenta para o 

ensino (ANEXO 7). 

 Quanto a concentração durante a aula obtivemos que 28 (93,3%) dos 

funcionários referiram ter conseguido se manter concentrado durante toda a 

aula e dois (6,7%) referiram não ter conseguido se manter concentrado 

durante toda a aula sendo que uma pessoa justificou esse fato devido a ter 

sentido uma lipotímia durante a aula e a outra pessoa justificou que ao 

perceber a colega sentindo-se mal perdeu a concentração também. 

 Ao serem questionados quanto ao tempo expresso em minutos, 

conseguiram manter obtivemos os dados apresentados na figura 3. 
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FIGURA 3 - Distribuição dos auxiliares de enfermagem de um hospital público de 
acordo com o tempo de concentração que conseguiu manter durante a 
aula. Ribeirão Preto, 2002. 

 

O tempo de 30 minutos foi assinalado por 40% dos auxiliares de 

enfermagem, 26,7% assinalaram o tempo de 20 minutos e um (3,3%) 

assinalou 15 minutos. A categoria outro foi mencionada por nove (30%) 

funcionários sendo que entre estes sete (23,3%) indicaram ter conseguido 

se concentrar durante todo o tempo e dois (6,7%) referiram não se lembrar o 

tempo de concentração na aula. O tempo de 10 minutos não foi assinalado 

por nenhum dos auxiliares de enfermagem. 

Quando questionamos quanto ao que acharam da possibilidade de 

interagir com um professor durante uma aula a distância em tempo real, 

encontramos 26 (87%) funcionários que referiram ter sido bom e quatro 

(13%) indicaram outras respostas transcritas a seguir: “diferente”; 

“pessoalmente é melhor”, “bom de certo modo mas ruim pois existe um 

tempo para nossa pergunta chegar ao professor” e “excelente, não 

imaginava que a tecnologia era tão boa”. 



3. Resultados 49

Ao serem questionados se achavam que o recurso da 

videoconferência havia ajudado no seu aprendizado todos funcionários 

responderam que sim e entre eles oito (26,7%) não justificaram a resposta e 

entre os 23 (76,7%) que justificaram, classificamos as respostas em 

categorias como pode ser observado na tabela 7. 

 

TABELA 7 - Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público de acordo com a justificativa quanto a contribuição da 
videoconferência para o aprendizado. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Justificativas Nº % 

Ao equipamento 06 20,0 

Ao equipamento e ao conteúdo 09 30,0 

Ao conteúdo 05 16,7 

Ao professor 02 6,7 

Não justificou 08 26,7 

Total 30 100 

 

Na categoria em que as justificativas citadas por 30% dos auxiliares 

de enfermagem se relacionaram ao equipamento e ao conteúdo alegaram 

que: para eles o conteúdo é novo e pela videoconferência pode ser 

divulgado a vários profissionais ao mesmo tempo; que foi uma aula teórica 

com melhor visualização do que estava sendo falado; que podem assistir 

demonstrações de técnicas sem sair do local de trabalho; que facilitou o 

entendimento do procedimento por poder visualizar melhor e desta forma se 

aprende muito mais; que achou diferente a forma de se comunicar com o 

professor e que conseguiu aprender de maneira clara uma técnica que só 

conhecia na teoria. Na categoria em que as justificativas de 20% dos 
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auxiliares de enfermagem foram relacionadas ao equipamento, indicaram 

principalmente o aspecto de não terem que se deslocar do local de trabalho 

e que na ausência de um laboratório neste local pode-se não só ouvir a 

teoria, mas também ver a parte prática e mesmo não tendo o professor 

presencialmente, quando houver dúvidas pode-se interrompê-lo para 

perguntar. As justificativas dadas por 16,7% dos auxiliares de enfermagem 

quanto ao conteúdo foi a de que puderam aprender uma nova técnica. A 

categoria em que 6,7% dos auxiliares de enfermagem deram justificativas 

relacionadas ao professor referiram que este explicou de maneira clara 

utilizando vocabulário de fácil compreensão e transmitiu habilidade em expor 

o assunto. 

Ao questionarmos se observar a demonstração do procedimento no 

laboratório através da videoconferência com possibilidade de interação 

ajudou no aprendizado obtivemos que 28 (93,3%) indicaram que sim e dois 

(6,7%) assinalaram a resposta outro e justificaram com as transcrições a 

seguir: “despertou interesse” e “ajudou, mas a demonstração fica um pouco 

vaga é melhor ver de perto para aprender”. 

 Na tabela 8, estão apresentados os números e porcentagens dos 

auxiliares de enfermagem de acordo com as respostas assinaladas quando 

questionamos quanto à motivação para assistirem uma aula a distância por 

videoconferência. 
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TABELA 8 – Número e porcentagem dos auxiliares de enfermagem de um hospital 
público de acordo com as respostas quanto à motivação para assistir 
uma aula por videoconferência. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Motivação para assistir aula Nº % 

Facilidade de conciliar trabalho/reciclagem + oportunidade de participar de 

estratégia inovadora 

06 20,0 

Facilidade de conciliar trabalho/reciclagem + conteúdo oferecido 02 6,7 

Oportunidade de participar de estratégia inovadora 01 3,3 

Facilidade de conciliar trabalho/reciclagem + oportunidade de participar de 

estratégia inovadora + conteúdo oferecido 

12 40,0 

Facilidade de conciliar trabalho/reciclagem 05 16,7 

Oportunidade de participar de estratégia inovadora + conteúdo oferecido 02 6,7 

Conteúdo oferecido 02 6,7 

Total 30 100 

 

 A maioria dos auxiliares de enfermagem (40%) apontou como 

motivação para assistir a aula por videoconferência a facilidade de conciliar 

trabalho/reciclagem associada à oportunidade de participar de estratégia 

inovadora e ao conteúdo oferecido. Para 20% dos auxiliares de 

enfermagem, a facilidade de conciliar trabalho/reciclagem associada à 

oportunidade de participar de estratégia inovadora foi a motivação para 

assistirem a aula e 16,7% assinalaram a facilidade de conciliar 

trabalho/reciclagem. 

 Todos os auxiliares de enfermagem responderam afirmativamente 

quanto à aula ter atingido os objetivos propostos. 

 Ao serem questionados quanto a haver relação do conteúdo da aula 

com a prática profissional 29 (96,7%) dos auxiliares de enfermagem 
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responderam que sim e um (3,3%) respondeu que não alegando que “a 

técnica ventro-glútea não é utilizada em nosso cotidiano”. 

 A tabela 9 nos mostra os números e porcentagens das respostas 

assinaladas pelos auxiliares de enfermagem quanto a motivação ou não 

para discussão do conteúdo da aula e se foi durante ou ao final da 

apresentação. 

 

TABELA 9 – Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público de acordo com as respostas assinaladas quanto à motivação 
para discussão do conteúdo da aula. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Motivação para discutir conteúdo da aula Nº % 

Sim, durante a apresentação 11 36,7 

Não 01 3,3 

Sim, ao final da apresentação 10 33,4 

Sim, durante a apresentação + sim, ao final da apresentação 08 26,6 

Total 30 100 

 

 Os dados apresentados na tabela acima revelam que 36,7% dos 

auxiliares de enfermagem assinalaram a resposta “sim, durante a 

apresentação”, seguidos de 33,4% que indicaram “sim, ao final da 

apresentação e 26,6% com respostas “Sim, durante a apresentação + sim, 

ao final da apresentação”. Apenas um (3,3%) auxiliar de enfermagem 

indicou a resposta não. 

 Apresentaremos a seguir se os auxiliares de enfermagem 

consideraram a videoconferência como um bom meio para a reciclagem em 

serviço. Foram unânimes na resposta afirmativa e as justificativas estão 
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apresentadas na tabela 10, embora cinco deles não tenham justificado suas 

respostas. 

 

TABELA 10 – Número e porcentagem de justificativas apresentadas pelos 
auxiliares de enfermagem (n=30) de um hospital público quanto a 
videoconferência ter se mostrado um bom meio para reciclagem 
em serviço. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Justificativas Nº % 

Não ausentar / locomover-se do local de trabalho 09 30,0 

Permitiu conciliar com o horário de trabalho 08 26,7 

Permitiu conhecer novas tecnologias 04 13,3 

Praticidade do equipamento facilitou a aprendizagem 09 30,0 

 

 Na categoria “não ausentar/locomover-se do local de trabalho” as 

justificativas (30%) deixaram claro que o fato de não precisar se ausentar do 

setor de trabalho foi importante. A categoria “permitiu conciliar com o horário 

de trabalho” está relacionada a 26,7% das justificativas e complementam a 

categoria anterior, os auxiliares de enfermagem referiram essa facilidade na 

medida em que não precisaram vir ao treinamento em horários de folga e 

não ser necessário alterações na escala. Na categoria referente a 

“praticidade do equipamento facilitou a aprendizagem” 30% dos auxiliares de 

enfermagem alegaram que com a videoconferência aprenderam melhor, que 

o aproveitamento é bom em um tempo relativamente pequeno, que oferece 

praticidade e pode-se falar e esclarecer dúvidas com a professora que está 

no laboratório. Na categoria “permitiu conhecer novas tecnologias” 13,3% 

dos auxiliares de enfermagem registraram que técnicas inovadoras 

despertam maior interesse em aprender e motivam para a reciclagem, em 
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conteúdos novos e que estes podem ajudá-los a melhorar a assistência aos 

pacientes. 

 Na tabela 11 estão os dados referentes às justificativas apresentadas 

pelos auxiliares de enfermagem que gostariam de participar de outra 

experiência com o uso da videoconferência. 

 

TABELA 11 – Número e porcentagem de justificativas apresentadas pelos 
auxiliares de enfermagem (n=30) de um hospital público, que 
gostariam de participar de outra experiência com o uso da 
videoconferência. 

 

Justificativas Nº % 

Gostou da experiência / gosta de aprender 05 16,7 

É um meio novo / moderno / prático / proveitoso / diferente / interessante / 

descontraído / cômodo / inovador / instantâneo e muito bom de aprender 

16 53,3 

Para atualizar / reciclar / adquirir novos conhecimentos, aprendizados, 

experiências 

17 56,7 

 

 Entre os 30 auxiliares de enfermagem que participaram da 

experiência com a videoconferência e manifestaram que gostariam de 

participar de outras aulas utilizando o meio, 56,7% justificaram que querem 

se atualizar, reciclar e adquirir novos conhecimentos, 53,3% das justificativas 

adjetivaram a videoconferência como um meio novo, moderno, prático, 

proveitoso, diferente, interessante, descontraído, cômodo, inovador, 

instantâneo e muito bom de aprender; 16,7% justificaram que gostaram da 

experiência e gostam de aprender e dois (6,7%) não justificaram. 

 Nas tabelas 12 e 13 estão apresentados os dados referentes as 

respostas dadas pelos auxiliares de enfermagem quando solicitados para 
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que apontassem falhas e dessem sugestões para outras aulas por 

videoconferência. 

 

TABELA 12 – Número e porcentagem de auxiliares de enfermagem de um hospital 
público segundo as falhas apontadas para as aulas realizadas por 
videoconferência. Ribeirão Preto, 2002. 

 

Falhas Nº % 

Não houve 10 33,3 

Comentou aspectos positivos 07 23,3 

Apresentou apenas sugestões 08 26,7 

Não respondeu 05 16,7 

Total 30 100,0 

 

 Para 33,3% dos auxiliares de enfermagem não houve falhas na aula 

que assistiram por videoconferência, 26,7% apresentaram apenas 

sugestões, 23,3% comentaram aspectos positivos relacionados à 

experiência que tiveram e 16,7% não responderam. 

 Apresentaremos na tabela 13 os dados referentes às sugestões 

apontadas pelos auxiliares de enfermagem em relação à realização de 

outras aulas por videoconferência. 
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TABELA 13 – Número e porcentagem de sugestões apontadas pelos auxiliares de 
enfermagem (n=30) de um hospital público para a realização de 
outras aulas por videoconferência. 

 

Sugestões Nº % 

Abordar outros temas 14 46,7 

Televisor maior 02 6,7 

Melhorar tempo para perguntas 01 3,3 

Oferecer apostila 01 3,3 

Colocar em prática 01 3,3 

 

 Entre as sugestões apresentadas 46,7% indicaram a necessidade de 

abordar temas como injeção intramuscular na região vasto lateral da coxa, 

medicações e diluição de drogas, quimioterápicos, técnicas de curativo e 

aplicação de medicamentos pela via subcutânea; 6,7% sugeriram um 

televisor maior e as outras três sugestões foram para melhorar o tempo para 

perguntas, oferecer apostila e para colocar o procedimento em prática. 
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discussão dos resultados obtidos por meio do estudo ora 

apresentado seguirá a seqüência de obtenção dos dados, sendo 

comentados inicialmente os resultados referentes ao instrumento de 

avaliação da aquisição de habilidade intelectual (ANEXO 5). Posteriormente, 

serão discutidos os resultados referentes ao instrumento de avaliação da 

habilidade motora (ANEXO 6) e finalmente os resultados referentes ao 

instrumento de avaliação da utilização da videoconferência como ferramenta 

para o ensino (ANEXO 7). Em alguns momentos será necessário comentá-

los concomitantemente. 

A 

 Observamos após a aula teórica e também em outros momentos que 

o conteúdo sobre o procedimento de administração de medicamentos pela 

via intramuscular na região ventroglútea para a maioria dos auxiliares de 

enfermagem foi considerado como novo. 

 Não foi surpresa encontrarmos neste estudo referência à região 

ventroglútea como algo novo, haja vista que há poucos estudos na literatura 

relatando sobre seu uso, além disso, como já foi citado por Castellanos 

(1977a) o apego às localizações tradicionais é universal e a insegurança o 

alimenta. 

 Em todas as aulas foi abordado conteúdo referente a região 

ventroglútea desde seus aspectos anatômicos, vantagens e desvantagens 

de sua utilização, delimitação específica e administração de medicamentos 

neste local. No decorrer das aulas e também através dos resultados 

apresentados na tabela 1, verificamos que houve dificuldade dos auxiliares 

de enfermagem tanto em visualizar como em fixar as estruturas ósseas 
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utilizadas para direcionar a delimitação da região sendo que 13 (43,3%) 

assinalaram as estruturas corretamente. A estrutura melhor fixada por todos 

foi a crista ilíaca. Quanto à identificação da musculatura envolvida na 

utilização da região ventroglútea o desempenho dos auxiliares de 

enfermagem foi melhor, sendo que 21 (70%) destes assinalaram a resposta 

correta. 

 Fica evidente que o aprendizado das estruturas anatômicas 

envolvidas na região ventroglútea não foi consolidado por todo o grupo. Tal 

fato pode ter ocorrido devido a não ter sido considerado nessa primeira 

experiência de utilização da videoconferência, as diferenças individuais de 

cada um para aprendizagem do referido conteúdo e também devido ao fato 

deste talvez não ter sido esclarecedor do ponto de vista pedagógico como se 

imaginou ao organizar o conteúdo da forma como foi feito. 

 Observamos que a partir do momento em que a avaliação esteve 

relacionada a aspectos de ordem mais prática o desempenho dos auxiliares 

de enfermagem melhorou. Obtivemos ótimo desempenho dos auxiliares de 

enfermagem ao serem solicitados para citarem as contra-indicações, os 

possíveis decúbitos e a angulação utilizados para a utilização adequada da 

região ventroglútea. Houve predomínio de respostas corretas referentes aos 

três aspectos acima citados, o que nos leva a inferir que talvez devido ao 

fato de ser um conhecimento que vai ao encontro de sua vivência diária seu 

aprendizado seja menos complexo. 

 Encontra-se em Gil (1997), fundamentação para tal afirmação uma 

vez que o autor refere que entre os fatores que concorrem para a retenção 
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do conhecimento, os mais importantes são o interesse do aluno, a 

concretude da experiência, a organização da matéria e sua repetição. 

 De acordo com Leite e Pereira (1991) o ponto de partida para a 

educação em serviço do adulto é o saber gerado na prática cotidiana, onde 

ocorre uma apreensão mais duradoura e profunda do saber que está sendo 

veiculado. 

 Ao analisarmos os resultados referentes às respostas em relação à 

questão que solicitou que descrevessem como delimitar o local para 

administração de medicamentos pela via intramuscular na região 

ventroglútea o desempenho dos auxiliares de enfermagem não foi 

satisfatório uma vez que houve um grande número de respostas incorretas. 

As respostas incorretas refletiram novamente que houve dificuldade de 

sedimentação do conteúdo referente à anatomia tanto que foi referido que os 

auxiliares de enfermagem deixaram de denominar ou denominaram errado 

alguns pontos de referência óssea. Destacamos que os auxiliares de 

enfermagem deixaram de mencionar aspectos importantes na delimitação do 

local sendo suas respostas consideradas incorretas uma vez que 

acreditamos não ser possível uma delimitação segura sem atender a todos 

os aspectos referidos na literatura. 

 Tentou-se através da associação da aula expositiva com o recurso 

audiovisual de fotografias, organizadas em slides, específicas sobre a 

anatomia alcançar um melhor aprendizado. 

 De acordo com Gil (1997), quando se deseja que alunos evoluam 

para níveis de compreensão e aplicação, a aula expositiva se mostra 
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limitada e sugere a professores a utilização de recursos audiovisuais. 

Recomenda ainda a realização de experiências práticas. Sabe-se, porém 

que nem sempre a realização dessas experiências é possível e algumas não 

podem ser trazidas para a sala de aula. Sugere a utilização de fotografias, 

desenhos, filmes e outros recursos para que o aluno tenha uma 

aprendizagem bem próxima da realidade. 

 Com relação aos resultados obtidos por meio da avaliação da 

aquisição de habilidade motora de acordo com os passos que foram 

avaliados, verificamos que no geral houve bom desempenho dos auxiliares 

de enfermagem quando observamos a tabela 5. 

 Pôde-se identificar que entre os itens avaliados, houve dificuldade em 

realizar corretamente os itens relacionados a “estirar a pele com uma das 

mãos”, “introduzir a agulha com movimento firme e único” sendo que o 

passo realizado com maior dificuldade foi o de “dirigir a agulha ligeiramente 

para a crista ilíaca”. No decorrer dos treinos, verificamos certa relação entre 

os passos acima citados, pois quando o auxiliar invertia a mão para o 

estiramento da pele perdia a noção da região triangular delimitada 

anteriormente; estirava a pele em local errado fazendo com que não 

conseguisse introduzir a agulha com movimento firme e único, pois no 

manequim a região lateral anterior à delimitação correta é mais rígida. Da 

mesma forma como já citado, ao perder a noção da delimitação da região 

triangular, ao introduzirem a agulha, a direção da crista ilíaca estava 

alterada. 
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 Do ponto de vista da realização do procedimento os passos citados 

acima realizados de maneira incorreta comprometem o procedimento. 

Nestas situações, chamamos a atenção destes auxiliares de enfermagem 

quanto às suas falhas. Cabe ressaltar que a avaliação da habilidade motora 

foi realizada somente após o auxiliar de enfermagem nos avisar que se 

considerava pronto para realizar o procedimento como se estivesse em uma 

situação real. Porém, acreditamos que o fato de saber que estaria sendo 

avaliado também pode ter gerado certa ansiedade, pois durante a execução 

do procedimento alguns auxiliares comentaram que “fazia tempo que não 

faziam prova” e que “fazer no paciente é diferente de ter que fazer para o 

professor olhar”, sendo que um deles chegou a referir ao término do 

procedimento que “sabia onde havia errado e isso se devia ao nervosismo 

da situação”. 

 Acreditamos que o fato de termos unido a demonstração em 

laboratório ao treino em situação simulada contribuiu para o aprendizado do 

conteúdo tratado e desenvolvimento da habilidade motora. 

 A demonstração é a mais antiga de todas as estratégias de ensino 

usadas pelo homen (Gil, 1997). Para o autor, a demonstração envolve tanto 

a comprovação teórica ou prática de um enunciado ou de uma teoria quanto 

a revelação dos procedimentos necessários para a execução de uma tarefa 

qualquer. Neste sentido diz que a demonstração pode ser entendida como 

uma forma de simulação e que enquanto estratégia de ensino aplica-se ao 

ensino de habilidades manuais sendo recomendada quando se deseja 
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alcançar objetivos no domínio psicomotor. Sugere que a demonstração seja 

feita de maneira planejada. 

 Neste sentido, Nogueira (1995), recomenda que ao planejar a prática 

em laboratório, esta seja organizada de maneira que a situação aproxime-se 

ao máximo da situação real, principalmente em relação ao material 

disponível. Revelou ainda que, para alunos de enfermagem o ensino 

simulado é apontado como positivo. 

 De acordo com Whitis (1985) apud Hayashida (1997) a prática em 

situação simulada contribui para reduzir o nível de ansiedade dos estudantes 

de enfermagem, ao darem início à sua experiência clínica. 

 Chamamos atenção quanto ao fato de um dos auxiliares de 

enfermagem não ter realizado a anti-sepsia do local ao realizar o 

procedimento e nessa oportunidade reafirmamos que há consenso na 

literatura de que a pele deve ser limpa antes da aplicação de injeções 

através do uso de um agente germicida tal como álcool ou iodóforos (Horta e 

Teixeira, 1973; Castellanos, 1977b; Beyea e Nicoll, 1995; Cassiani, 1998) 

entre outros. 

 A seguir será apresentada discussão quanto aos resultados obtidos 

por meio da avaliação da utilização da videoconferência como ferramenta 

para o ensino. 

 De maneira geral, os auxiliares de enfermagem referiram ter 

conseguido se manter concentrados durante toda a aula. Relatamos aqui 

que na primeira aula por videoconferência uma das auxiliares de 

enfermagem sentiu-se mal e é importante informar que mesmo o professor 
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estando a distância pôde através do monitor perceber tal fato e interromper a 

aula, decidindo junto com o aluno que estava na sala remota como 

solucionar tal situação. 

 Sabe-se que a concentração é um fator essencial na aprendizagem 

(Gil, 1997). De acordo com Schneider (1999) a maioria dos alunos perde a 

atenção no aparelho de videoconferência com menos de 15 minutos de aula, 

mesmo considerando que o aluno adulto esforça-se mais para participar e 

ficar concentrado na aula, neste sentido a autora sugere que o professor a 

distância busque outras formas de interação. 

 Acreditamos que os resultados obtidos na experiência relatada 

tenham sido positivos, devido ao fato da aula ter sido dividida em uma parte 

introdutória onde foi realizada uma breve interação a distância com os 

auxiliares de enfermagem, uma outra parte com exposição do conteúdo 

teórico auxiliado por slides com fotografias e, a terceira parte com a 

demonstração do procedimento em manequins. Todas as aulas duraram em 

média meia hora. 

 Os resultados das opiniões dos auxiliares de enfermagem quanto à 

possibilidade de interação com um professor durante uma aula a distância 

por videoconferência mostraram que estes a consideraram no geral boa. 

Alguns emitiram opiniões que já foram ilustradas com as respostas 

transcritas, entre elas chama-se atenção para a que diz “bom de certo modo, 

mas ruim, pois existe um tempo para nossa pergunta chegar ao professor”. 

Esse comentário deve-se ao fato de especialmente nas aulas que foram 

realizadas à tarde, termos feito a opção de utilizar uma taxa de transmissão 
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mais baixa devido ao alto tráfego na rede do hospital neste período. 

Utilizando-se a taxa de transmissão mais baixa há uma perda de qualidade 

de imagem e som, fazendo com que realmente ocorra esse “atraso” de 

comunicação entre os pontos. De acordo com Cruz (2001), a recomendação 

para utilização como interface no processo ensino/aprendizagem é de 

trabalhar com taxas de transmissão de até 384 Kbps e no estudo 

apresentado utilizamos essas taxas nas turmas da manhã e noite, no 

período da tarde foi utilizado metade do recomendado. 

 Em 1998, foi realizado um programa de treinamento a distância por 

videoconferência entre a cidade de Betsukai (zona rural do Japão) que fica a 

400Km da Universidade Médica de Sapporo, em Hokkaido. Trinta e duas 

enfermeiras foram treinadas quanto a uma nova técnica utilizada para 

reabilitação de pacientes com doenças respiratórias. Foi a primeira 

experiência das enfermeiras do hospital de Betsukai com a 

videoconferência. Os equipamentos foram conectados entre as cidades na 

velocidade recomendada de 384 Kbps. Obtiveram na avaliação quanto à 

possibilidade de interação e qualidade de áudio e vídeo, dados parecidos 

com os encontrados no presente estudo, onde 25 (83%) dos enfermeiros 

consideraram ter sido bom, porém no estudo citado não há justificativas para 

as respostas (Sawada et al, 2000). 

 Identificamos unanimidade entre os auxiliares de enfermagem quanto 

ao recurso da videoconferência ter contribuído para o aprendizado, porém 

justificadas de formas distintas conforme o entendimento de cada um sobre 

a maneira como se sentiu ajudado. Ficou claro que o fato de terem podido 
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visualizar melhor a técnica demonstrada com a possibilidade de interação 

sem sair do local de trabalho foi marcante para o grupo. É possível confirmar 

essa informação ao analisarmos os resultados sobre a motivação para 

assistirem a aula por videoconferência onde a maioria coloca ter 

considerado a facilidade de conciliar trabalho com a reciclagem. 

Consideramos este dado importante na medida em que talvez se o 

treinamento tivesse sido planejado de outra forma não haveria tantos 

auxiliares de enfermagem com possibilidade de participar. 

 Para Schneider (1999), a motivação é fundamental para que a 

aprendizagem aconteça e isso sempre deve ser considerado na avaliação 

de um projeto na perspectiva da videoconferência, pois, quando motivados 

os alunos estão mais suscetíveis à efetivação de todo processo ensino-

aprendizagem. 

 É importante salientarmos que nenhum auxiliar de enfermagem 

assinalou a alternativa “exigência da instituição” e pode-se avaliar esse dado 

de maneira muito positiva, pois acreditamos que participar de algo por 

imposição de uma instituição pode além de contribuir para a desmotivação, 

fazer com que o processo ensino-aprendizagem seja prejudicado. 

 Na avaliação dos auxiliares de enfermagem que participaram das 

aulas, estas atingiram os objetivos propostos. Essa avaliação fica reforçada 

quando a maioria revelou que o conteúdo teve relação com sua prática 

profissional, o que pode ser um fator que contribuiu para o aprendizado, pois 

quanto mais convergente o conteúdo, mais fácil de ser assimilado e 

aplicado. Schneider (1999), afirma que é através da contextualização que os 
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alunos vivenciam os conteúdos na sua plenitude, pois estão diretamente 

ligados com as suas atividades. 

 Ficou caracterizado através da justificativa de um dos auxiliares de 

enfermagem, o que Castellanos afirmou em 1977 sobre o apego às regiões 

tradicionais e insegurança quanto à utilização da região ventroglútea, pois 

simplesmente o fato desta não estar sendo utilizada no cotidiano deles, não 

faz com que seu aprendizado seja dispensável para a enfermagem, mas 

reafirma a sua importância. 

 Os resultados sobre a motivação para discussão do conteúdo da aula 

reafirmam que houve interatividade entre os dois pontos, houve variação 

entre as diferentes turmas que assistiram às aulas, sendo que em algumas 

foi no início da aula, em outras foi durante e/ou no final, e algumas 

aconteceram em vários momentos. Essa característica se deu pela 

diversidade dos auxiliares de enfermagem que compuseram cada grupo. 

 Os auxiliares de enfermagem que participaram do estudo tiveram 

opinião unânime sobre a videoconferência ter se mostrado um bom meio 

para a reciclagem em serviço e as justificativas apresentadas por eles foram 

novamente relacionadas ao fato de não terem que se locomover/ausentar do 

local de trabalho. Avaliamos que para esse grupo essa tenha sido uma das 

características mais atraentes do estudo. Durante o período de 

desenvolvimento da coleta de dados, houve vários relatos de auxiliares de 

enfermagem comentando que como possuem outro emprego é complicado 

comparecer em alguns treinamentos oferecidos pela instituição. A equipe 
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que atua no turno da noite também expressou essa facilidade por não terem 

que voltar à instituição em período de descanso. 

 Encontramos citado nas justificativas que o treinamento desenvolvido 

por meio da videoconferência despertou maior interesse devido a nova 

tecnologia em uso. Para Gil (1997), os recursos audiovisuais devem ser 

utilizados com vistas a tornar a comunicação mais clara e precisa e 

constituem-se em ferramentas importantes para facilitar a comunicação 

docente. Deixa claro que, quando bem elaborados e apresentados 

oportunamente, são capazes de despertar a atenção dos alunos de forma 

bem superior quando comparados a outras estratégias. 

 Percebemos nas justificativas dos participantes do estudo que estes 

gostaram da experiência que tiveram com a videoconferência e 

manifestaram que gostariam de participar de outras experiências. Suas 

justificativas revelam motivação representada pela forma como adjetivaram o 

meio utilizado. 

 Na avaliação geral dos auxiliares de enfermagem as experiências 

descritas através do presente estudo não apresentaram falhas. Sugeriram 

temas para outros treinamentos e pediram ajustes relacionados ao tamanho 

do televisor e melhores taxas de transmissão. 

 Uma das sugestões apresentadas faz referência ao oferecimento de 

“apostila”. Considera-se tal sugestão pertinente e sabe-se da importância do 

material impresso para ajudar no aprendizado, o que deverá ser 

contemplado em treinamentos futuros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conclusões 
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  uanto à aquisição de habilidade intelectual pelos auxiliares de 

enfermagem, verificou-se que: 

Q 

- 43,3% identificaram a crista ilíaca, a espinha ilíaca ântero superior e 

o grande trocânter do fêmur como sendo as estruturas anatômicas utilizadas 

para a delimitação da região ventroglútea; 

 - 70% identificaram os músculos glúteo médio e glúteo mínimo como 

sendo os envolvidos quando da utilização da região ventroglútea; 

 - 90% informaram não haver contra-indicações para a utilização da 

região ventroglútea devido à ausência de vasos e nervos; 

 - 90% identificaram que pode-se utilizar qualquer decúbito para a 

administração de medicamentos nesta região; 

 - 93,3% indicaram que a angulação da agulha deve ser dirigida 

ligeiramente à crista ilíaca; 

 - 53,3% citaram como desvantagem o fato do paciente observar a 

administração do medicamento; 

 - 10% descreveram corretamente como delimitar o local para 

administração de medicamentos via intramuscular na região ventroglútea. 

 

 Quanto à aquisição de habilidade motora pelos auxiliares de 

enfermagem verificou-se que: 

 - 100% realizaram corretamente o posicionamento do manequim de 

acordo com o decúbito que utilizou, colocaram a mão esquerda no quadril 

direito do manequim (ou vice-versa), identificaram o trígono formado pelos 

dedos indicador e médio e introduziram toda a agulha no manequim; 
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 - 96,7% localizaram corretamente a espinha ilíaca ântero superior 

com a falange distal do dedo indicador, estenderam o dedo médio ao longo 

da crista-ilíaca, realizaram anti-sepsia do local, simulação da introdução do 

medicamento e firmaram o local utilizando algodão corretamente; 

 - 93,3% espalmaram a palma da mão sobre a base do grande 

trocânter do fêmur corretamente; 

 - 90% pegaram a seringa para o procedimento corretamente e 

retiraram a agulha rapidamente; 

 - 86,7% estiraram a pele com uma das mãos corretamente e 

introduziram a agulha com movimento firme e único; 

 - 76,7% dirigiram a agulha ligeiramente para a crista-ilíaca. 

O número de treinos realizados pelos sujeitos da amostra variou de 1 

a 10 vezes e a média de treinos foi de 3,3 por pessoa. 

Ao realizarem o procedimento de administração de injetáveis pela via 

intramuscular na região ventroglútea em situação simulada a performance 

obtida foi de 50% dos auxiliares de enfermagem realizando todos os passos 

corretamente. 

 

Quanto à avaliação da utilização da videoconferência como 

ferramenta para o ensino obtivemos entre os auxiliares de enfermagem que: 

- 93,3% indicaram que se mantiveram concentrados durante toda a 

aula; 

- 87% referiram ter sido boa a possibilidade de interação com um 

professor durante uma aula a distância em tempo real; 
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- 100% informaram que o recurso da videoconferência ajudou no 

aprendizado; 

- 93,3% indicaram que observar a demonstração do procedimento no 

laboratório através da videoconferência com possibilidade de interação 

ajudou no aprendizado; 

- 40% apontaram como motivação para assistir a aula por 

videoconferência a facilidade de conciliar trabalho/reciclagem associada à 

oportunidade de participar de estratégia inovadora e ao conteúdo oferecido; 

- 100% responderam afirmativamente quanto à aula ter atingido os 

objetivos propostos; 

- 96,7% informaram ter havido relação do conteúdo da aula com a 

prática profissional; 

- 36,7% referiram ter havido motivação para discutir o conteúdo da 

aula durante a apresentação, 33,4% ao final da apresentação e 26,6% nos 

dois momentos; 

- 100% consideraram a videoconferência como um bom meio para a 

reciclagem em serviço; 

- 93,3% referiram que gostariam de participar de outra experiência 

com o uso da videoconferência. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Considerações Finais 
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  literatura anuncia desde o século passado os benefícios da 

utilização da região ventroglútea, descoberta por Hochstetter em 1954, para 

administrar medicamento pela via intramuscular. 

A 

O presente estudo procurou mostrar que apesar da recomendação 

clara que a literatura traz sobre sua adequacidade, ainda é necessária a 

educação dos profissionais da enfermagem quanto ao uso desta região. 

 É importante incentivar e auxiliar os profissionais para que sua 

adoção seja realizada sob cuidadosa instrução e treinamento, enfatizando a 

segurança que oferece para que possam superar a preferência pela tradição 

e diminuir seus sentimentos de insegurança. 

 Complicações relacionadas à administração de medicamentos pela 

via intramuscular não são desejados na prática de enfermagem atual e, é de 

responsabilidade dos profissionais a mudança desse panorama. 

 A maneira encontrada por este estudo para atender a necessidade de 

treinamento para os auxiliares de enfermagem foi utilizar a tecnologia de 

videoconferência como recurso auxiliar a aula expositiva, demonstração do 

procedimento e treino em situação simulada. 

 Não foram encontrados na literatura nacional consultada, relatos de 

cursos ou treinamentos concebidos nesse formato. 

 Vimos neste estudo que a videoconferência, com a possibilidade de 

comunicar-se em imagem e som, foi um meio valorizado como positivo no 

aprendizado do conteúdo proposto, o que indica a sua utilização como 

estratégia para o ensino. 
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 Acredita-se que enquanto primeira experiência de utilização, os 

resultados obtidos apontam a videoconferência como um meio para facilitar 

a aprendizagem e não como um fim em si mesma. No contexto de 

transformações em que o mundo vive atualmente, se mostrou uma 

tecnologia que pode ser usada para que a aprendizagem seja efetivada, 

podendo ser combinada com outras formas de educação, quer presencial ou 

a distância. 

 Ao finalizar este estudo, colocamos em evidência a importância da 

utilização da videoconferência enquanto recurso a ser explorado em 

situações de ensino e pesquisa em enfermagem, dada a sua capacidade de 

otimizar as ações na promoção de educação continuada a distância. Para 

respaldar esse posicionamento, julgamos que a narrativa expressa por 

Mendes (2000) 3 aponta para a validade de investimento na área. Assinala 

que é notória na enfermagem brasileira a dificuldade para o desenvolvimento 

de pesquisa e ensino clínico, pela falta de recursos tecnológicos que 

propiciem a atuação multidisciplinar sem a necessidade de deslocamento 

físico dos atores envolvidos em projetos de pesquisa, ensino-pesquisa e 

educação continuada. Destaca ainda a falta de recursos tecnológicos que 

permitam ações clínicas, de ensino e pesquisa, preservando a privacidade, a 

dignidade, a integridade e os direitos do paciente. 

                                                 
3 Comunicação pessoal: Projeto de Pesquisa subvencionado pelo edital/01 CTPetro/00, 
aprovado na faixa A.  Mendes, I.A.C. Professor Titular da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto-USP/Centro Colaborador da organização Mundial da Saúde para o 
desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem. Pesquisador 1A do CNPq. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 Estamos realizando um estudo entre a equipe de enfermagem da unidade de 

internação ginecológica e obstétrica deste hospital que você trabalha. Assim gostaríamos de 

solicitar a sua colaboração, participando de todas as atividades deste estudo, que serão 

descritas a seguir: 

1) Participar da orientação inicial onde será esclarecido o tempo de duração do estudo e a 

estratégia que será utilizada; 

2) Assistir a aula que será oferecida através de videoconferência, de um dos laboratórios de 

ensino de uma Escola de Enfermagem; 

3) Responder o questionário referente ao conteúdo teórico; 

4) Realizar o procedimento em situação simulada, em um manequim que será trazido pela 

pesquisadora e 

5) Responder um questionário de avaliação da utilização da videoconferência na aula 

oferecida. 

 As informações obtidas serão utilizadas para fins de uma pesquisa científica cujos 

objetivos são: 1) Atualizar os conhecimentos da equipe acerca da utilização da região 

ventroglútea para administração de medicamentos pela via intramuscular; 2) Avaliar a 

obtenção de habilidades intelectuais e motoras para a utilização da região ventroglútea, em 

situação simulada e 3) Avaliar a utilização da videoconferência como ferramenta para o 

ensino clínico em serviço. 

As aulas serão gravadas em vídeo através da videoconferência, sendo que as 

imagens dos profissionais que participarem do treinamento serão editadas não permitindo 

identificação destes. A sua participação no estudo não envolve nenhuma despesa e nem 

mesmo gratificação. 

 Eu, ..................................................................... RG nº ........................, ciente das 

informações recebidas, concordo em participar da pesquisa intitulada “Aplicação de 

injetáveis via intramuscular na região ventroglútea: ensino através de videoconferência”, que 

será realizada sob a responsabilidade da enfermeira Simone de Godoy, pós-graduanda da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP. Declaro que tenho pleno conhecimento dos 

direitos e das condições que me foram assegurados, a seguir relacionados: 
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1) A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras 

situações relacionadas com a pesquisa e o tratamento a que serei submetido. 

2) A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu tratamento. 

3) A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial 

da informação relacionada a minha privacidade. 

Estou ciente que em nenhum momento serei exposto a riscos devido a minha 

participação e que poderei a qualquer momento recusar continuar sem nenhum prejuízo 

para a minha pessoa. 

 Sei também que os dados obtidos através da minha participação no estudo serão 

usados somente para fins científicos com a garantia de que não serei identificado. 

 Fui informado que não terei nenhum tipo de despesa e nem receberei pagamento 

ou gratificação pela minha participação nessa pesquisa e que terei acesso aos resultados 

desta, uma vez que estes serão publicados em periódicos científicos. 

 Pelo exposto, concordo voluntariamente em participar do referido estudo. 

 

 

Assinatura do funcionário    Pesquisadora responsável 

Enfermeira Simone de Godoy 

Tel. (16) 602-3469. 
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ANEXO 3 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Estamos realizando um estudo entre a equipe de enfermagem da unidade de 

internação ginecológica e obstétrica de um hospital público do interior do estado de São 

Paulo. Assim gostaríamos de solicitar a sua colaboração, participando de atividades de 

monitoria deste estudo, que serão descritas a seguir: 

1) Participar da orientação inicial onde será esclarecido o tempo de duração do estudo, a 

estratégia que será utilizada e treinamento para uso do equipamento de videoconferência e  

2) Monitorar a aula assistida por auxiliares de enfermagem da clínica ginecológica e 

obstétrica, oferecida através de videoconferência, de um dos laboratórios de ensino de uma 

Escola de Enfermagem. 

 As informações obtidas junto a equipe de enfermagem da unidade de ginecologia e 

obstetrícia serão utilizadas para fins de uma pesquisa científica cujos objetivos são: 1) 

Atualizar os conhecimentos da equipe acerca da utilização da região ventroglútea para 

administração de medicamentos pela via intramuscular; 2) Avaliar a obtenção de 

habilidades intelectuais e motoras para a utilização da região ventroglútea, em situação 

simulada e 3) Avaliar a utilização da videoconferência como ferramenta para o ensino 

clínico em serviço. 

As aulas serão gravadas em vídeo através da videoconferência, sendo que as 

imagens dos profissionais que participarem do treinamento serão editadas não permitindo 

identificação destes. A sua participação no estudo não envolve nenhuma despesa e nem 

mesmo gratificação. 

 Eu, ..................................................................................... RG nº ..............................., 

ciente das informações recebidas, concordo em participar da pesquisa intitulada “Aplicação 

de injetáveis via intramuscular na região ventroglútea: ensino através de videoconferência”, 

que será realizada sob a responsabilidade da enfermeira Simone de Godoy pós-graduanda 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP. Declaro que tenho pleno conhecimento 

dos direitos e das condições que me foram assegurados, a seguir relacionados: 

1) A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras 

situações relacionadas com a pesquisa e o tratamento a que serei submetido. 

2) A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu tratamento. 
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3) A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial 

da informação relacionada a minha privacidade. 

Estou ciente que em nenhum momento serei exposto a riscos devido a minha 

participação e que poderei a qualquer momento recusar continuar sem nenhum prejuízo 

para a minha pessoa. 

 Sei também que os dados obtidos através da minha participação no estudo serão 

usados somente para fins científicos com a garantia de que não serei identificado. 

 Fui informado que não terei nenhum tipo de despesa e nem receberei pagamento 

ou gratificação pela minha participação nessa pesquisa e que terei acesso aos resultados 

desta, uma vez que estes serão publicados em periódicos científicos. 

 Pelo exposto, concordo voluntariamente em participar do referido estudo. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Monitor      Pesquisadora responsável 

Enfermeira Simone de Godoy 

Tel. (16) 602-3469. 
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ANEXO 4 

 
PLANO DE AULA 

 
MINISTRANTE: Enfa. Simone de Godoy 

DURAÇÃO: 30 minutos. 

ASSUNTO: Aplicação de injetáveis via intramuscular na região ventroglútea. 

OBJETIVOS: Apresentar a região ventroglútea e suas características e demonstrar sua 

delimitação específica. 

CONTEÚDO: Onde é localizada a região ventroglútea. 

Características anatômicas da região. 

Indicações e contra-indicações para utilização da região. 

Vantagens e desvantagens apresentadas pela região. 

Delimitação específica e demonstração do procedimento de aplicação de medicamentos 

intramuscular nessa região. 

METODOLOGIA: Aula expositiva com demonstração de procedimento. 

RECURSOS: Apresentação de slides, fotografias e demonstração do procedimento em 

manequim utilizando-se a videoconferência como multimeio para interligar o laboratório de 

ensino onde será desenvolvida a aula e a sala remota onde estarão os funcionários da 

unidade de internação ginecológica e obstétrica. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

ATIKINSON, L. D., MURRAY, M. E. Proporcionando um meio ambiente quimicamente 

seguro: administração de medicamentos. In: Fundamentos de Enfermagem, Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1989, cap.19, p.267-289. 

 

POTTER, P.A., PERRY, A.G. Administração de medicamentos. In: Fundamentos de 
Enfermagem, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999, cap.35, p.721-796. 

 

CASTELLANOS, B.E.P. Região ventro-glútea: local seguro para aplicação de injeção por via 

intramuscular. Enf. Novas Dimens, n.3, p.289-293, 1977.  

 

ATLAS de Anatomia Humana. Sobotta. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 
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ANEXO 5 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA HABILIDADE INTELECTUAL 

Enfermeira Simone de Godoy 

 

1) Assinale as estruturas anatômicas utilizadas para a delimitação da região ventroglútea. 

(   ) crista ilíaca     (   ) fêmur 

(   ) espinha ilíaca ântero superior  (   ) grande trocânter do fêmur 

(   ) espinha ilíaca póstero superior  (   ) fossa ilíaca 

 

2) Assinale os músculos envolvidos quando utilizamos a região ventroglútea. 

(   ) músculo oblíquo abdominal   (   ) músculo glúteo mínimo 

(   ) músculo piriforme    (   ) músculo glúteo máximo 

(   ) músculo glúteo médio   (   ) músculo tensor da fáscia lata 

 

3) Cite quais as contra-indicações para a aplicação de medicamentos na região 

ventroglútea. 

 

 

4) Assinale qual a faixa etária preferencial para a utilização da região ventroglútea. 

(   ) 0-15 anos     (   ) 16-30 anos 

(   ) 31-45 anos     (   ) qualquer idade 

(   ) 46-60 anos     (   ) acima de 61 anos 

 

5) Quais os possíveis decúbitos para a utilização da região ventroglútea? 

(   ) somente sentado    (   ) somente dorsal 

(   ) somente lateral    (   ) qualquer decúbito 

(   ) somente ventral 

 

6) Qual a angulação da agulha quando utilizamos a região ventroglútea? 

(   ) 45º      (   ) 90º 

(   ) dirigida ligeiramente à crista ilíaca  (   ) 30º 

 

7) Quais as desvantagens para utilização da região ventroglútea? 

 

8) Descreva como delimitar o local para a aplicação de medicamentos via intramuscular na 

região ventroglútea. 

 



7. Anexos 84

ANEXO 6 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA HABILIDADE MOTORA 
Enfermeira Simone de Godoy. 

 

 

Passos do procedimento Correto Incorreto Não 

Realizado 

1) Posicionou o manequim de acordo com o decúbito que 

irá utilizar 

   

2) Colocou a mão esquerda no quadril direito do 

manequim (ou vice-versa) 

   

3) Com a falange distal do dedo indicador localizou a 

espinha ilíaca ântero superior 

   

4) Estendeu o dedo médio ao longo da crista-ilíaca    

5) Espalmou a palma da mão sobre a base do grande 

trocânter do fêmur 

   

6) Identificou o trígono formado pelos dedos indicador e 

médio 

   

7) Fez anti-sepsia do local    

8) Pegou a seringa para o procedimento    

9) Estirou a pele com uma das mãos    

10) Introduziu toda a agulha no manequim    

11) Dirigiu a agulha ligeiramente para a crista-ilíaca    

12) Introduziu a agulha com movimento firme e único    

13) Simulou a introdução do medicamento    

14) Firmou o local utilizando algodão    

15) Retirou a agulha rapidamente    
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ANEXO 7 
 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA VIDEOCONFERÊNCIA COMO 

FERRAMENTA PARA O ENSINO 

Enfermeira Simone de Godoy 

 

1) Em relação à concentração durante a aula, você conseguiu se manter concentrado 

durante toda a aula? 

(  ) sim         (  ) não 

Por quê? 

 

2) Qual foi o tempo de concentração que você conseguiu manter? 

(  ) 10min. (  ) 15min. (  ) 20min. (  ) 30min. (..) outro: ________ 

 

3) O que você achou da possibilidade de interagir com um professor durante uma aula a 

distância em tempo real? 

(  ) bom  (  ) ruim  (  ) indiferente (  ) outro:________ 

 

4) Você acha que o recurso da videoconferência ajudou no seu aprendizado? 

(  ) sim    (  ) não 

Como? 

 

5) Ver a demonstração do procedimento no laboratório através da videoconferência com 

possibilidade de interação ajudou-o a aprender? 

(  ) sim    (  ) não    (  ) outro:________ 

 

6) O que o motivou a assistir uma aula a distância por videoconferência? 

(  ) facilidade de conciliar o trabalho/reciclagem  

(  ) conteúdo oferecido 

(  ) oportunidade de participar de estratégia inovadora 

(  ) exigência da instituição 

(  ) outro: _________ 

 

7) Você acha que a aula atingiu os objetivos propostos? 

(  ) sim    (  ) não 

Porque? 
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8) Houve relação do conteúdo da aula com sua prática profissional? 

(  ) sim    (  ) não 

Porque? 

 

 

9) Houve motivação para discussão do conteúdo da aula? 

(  ) sim, durante a apresentação  (  ) sim, ao final da apresentação 

(  ) não 

 

10) Na sua opinião, a videoconferência se mostrou um bom meio para a reciclagem em 

serviço? 

(  ) sim. Porque? 

 

(  ) não. Porque? 

 

11) Você gostaria de participar de outra experiência com o uso da videoconferência? 

(  ) sim. Porque? 

 

(  ) não. Porque? 

 

12) Aponte falhas e dê sugestões para outras aulas por videoconferência. 
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ANEXO 8 

 
Programação das Aulas sobre Aplicação de Injetáveis 

Via Intramuscular na Região Ventroglútea 
 

Local: Enfermaria X 

 

Data Aula / Horário Aula / Horário Aula / Horário Aula / Horário 
19/08 Aula1 

7:30hs 

Aula 2 

13:30hs 

Aula 3 

19:30hs 

Aula 4 

20:15hs 

 20 15 2 21 

 12 29 3 22 

 30 5 25 24 

 17 14   

 9    

 16    

     

20/08   Aula 5 

19:30hs 

Aula 6 

20:15hs 

   19 10 

   8 32 

     

21/08 Aula 7 

7:30hs 

Aula 8 

13:30hs 

Aula 9 

19:30hs 

 

 26 11 27  

 1 18 7  

 6 23   

 28 31   

 13 4   

 

- Espero por vocês!!! 

Enfa. Simone. 
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Programação dos Treinos e Avaliação sobre Aplicação de Injetáveis 
Via Intramuscular na Região Ventroglútea 

 

Local: Enfermaria X 

 

Data Treino Treino Treino 
 

22/08 A partir das 8:30hs A partir das 13:30hs A partir das 19:30hs 

 20 15 19 

 12 23 3 

 16  8 

 30  31 

 17   

 9   

 6   

 26   

23/08 A partir das 8:30hs A partir das 13:30hs A partir das 19:30hs 

 5 15 24 

 29 11 2 

 1 18 10 

 4  32 

 13  28 

26/08   A partir das 19:30hs 

   21 

   22 

27/08   A partir das 19:30hs 

  7 14 

   25 

28/08   A partir das 19:30hs 

   27 

 

- Espero por vocês!!! 

Enfa. Simone. 
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