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1. A administração de medicamento pela via intramuscular possibilita que o fármaco seja injetado
exatamente no músculo. É permitido, que no adulto seja administrado de 4 a 5mL. Apresente as vias mais
indicadas.
2. Uma das vias mais importante de medicamentos é a via Intramuscular, pois, é a segunda mais rápida de
absorção ficando atrás da via endovenosa. Quais são as vias de administração intramuscular?
3. Que técnica de injeção intramuscular evita que o medicamento extravase dentro do tecido subcutâneo?
4. Leias as afirmativas.
I. Região ventroglútea ou Hochstetter é a primeira opção de escolha entre as intramusculares, uma vez que
é de fácil acesso, seguro, distante de nervos e vasos sanguíneos e que suporta grande volume de fármaco.
II. Técnica em Z para a realização de injeção intramuscular minimiza a irritação da pele, pois promove o
selamento do local onde o medicamento foi depositado.
III. Injeção intramuscular na região da FALC - Face Ântero-Lateral da Coxa é realizada no músculo vasto
lateral da coxa.
IV. Via intramuscular é uma via enteral para a administração de fármacos, com finalidade profilática ou
terapêutica, na qual se realiza a punção de um músculo com uma agulha acoplada a uma seringa.
INDIQUE AS ALTERNATIVAS CORRETAS/INCORRETAS JUSTIFICANDO SUA RESPOSTA.
5. A região deltoidea é acessível, porém há um volume suportado nessa área. Estabeleça o mL indicado para
esse local.
6. A região glútea é a mais indicada e preferida quando as injeções são dolorosas e de difícil absorção. Por
quê?
7. Qual o volume máximo pode ser injetado no musculo deltoide?
8. Leia as afirmativas abaixo em relação à seleção do local para uma injeção intramuscular.
I- Um dos cuidados a considerar se relaciona com a distância do local escolhido em relação a vasos,
nervos e musculatura para absorver o medicamento.
II- A espessura do tecido adiposo não interfere na escolha da via intramuscular, já que é no músculo.
III- A idade do indivíduo não interfere na escolha do local, pois o que é importante é o tipo de agulha.
IV- Os únicos locais para a aplicação da via intramuscular são: deltoide e o ventroglúteo.
INDIQUE AS ALTERNATIVAS CORRETAS/INCORRETAS JUSTIFICANDO SUA RESPOSTA.

OBSERVAÇÃO: RESPONDER EM FOLHA ANEXADA E ENTREGAR NA PRÓXIMA AULA.

