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Introdução
Um dos serviços farmacêuticos mais comuns realizados nas farmácias
é a aplicação de injetáveis. O procedimento deve ocorrer dentro da
sala de serviços clínicos, a partir da demanda do cliente.
É importante ressaltar que para administração de um injetável
na farmácia, o cliente precisa obrigatoriamente apresentar a
prescrição médica ou odontológica.
Existem três documentos regulatórios que recomendamos fortemente
que vocês conheçam porque eles autorizam e orientam o oferecimento
desse serviço nas farmácias:
• Lei 5.991/1973: marco legal da autorização para as farmácias
oferecerem esse serviço.
• RDC 44/2009 publicada pela ANVISA: determina as boas práticas
em farmácia.
• Resolução 499 do Conselho Federal de Farmácia: dispõe sobre a
prestação de serviços farmacêuticos, e dá outras providências.

Principais medicamentos injetáveis nas
Principais medicamentos injetáveis nas
Principais medicamentos injetáveis nas
farmácias e orientações gerais
Entre as classes de medicamentos mais administradas na farmácia
estão os corticosteróides, vitaminas, anticoncepcionais e
antimicrobianos.
Segundo a RDC 44/2009, os medicamentos injetáveis na farmácia só
devem ser administrados pelo farmacêutico ou por profissional
habilitado mediante a presença ou supervisão do farmacêutico.
O ambiente destinado ao serviço de aplicação de injetáveis deve ser
distinto do local de dispensação e circulação de pessoas, garantindo
privacidade e conforto do cliente.

Não se esqueça: A farmácia deve garantir que a sala
seja provida de lavatório contendo: água corrente,
sabonete líquido, gel bactericida e álcool 70% para
antissepsia, toalha de uso individual e descartável,
lixeira com pedal e tampa e caixa especial para coleta
de material perfurocortante.

Quais são os injetáveis que podem ser
Quais são os injetáveis que podem ser
Quais são os injetáveis que podem ser
aplicados na farmácia?
Não existe uma lista que define quais são os medicamentos injetáveis
que podem ser administrados nas farmácias.
No entanto, segundo a RDC 44/2009, devemos sempre ficar atentos
aos medicamentos que são exclusivamente de uso hospitalar
porque esses medicamentos não podem ser administrados nas
farmácias. A informação de que se trata de um medicamento de uso
hospitalar pode ser consultada na bula.
O Plasil® e Kanakion® são exemplos de medicamentos cuja
administração é proibida na farmácia.

Dica: Estabelecer previamente como esse serviço será
oferecido (medicamentos e vias de administração)
na sua farmácia é importante para estabelecer um
padrão de serviço e para que os farmacêuticos da sua
farmácia trabalhem em consonância.

Vias de administração dos
Vias de administração dos
Vias de administração dos
injetáveis
A administração de medicamentos injetáveis inclui as seguintes vias:

Subcutânea

Intravenosa

Intramuscular

Intradérmica

Na RDC 44/2009 não estão descritas as vias de administração
permitidas para aplicação de injetáveis na farmácia, mas as vias mais
comuns são: a via intramuscular (IM) e a subcutânea (SC).
Dica: Caso a sua farmácia ofereça esse serviço para todas as vias de
administração, certifique-se de que o profissional está capacitado para
isso. Se necessário, invista na capacitação do farmacêutico.
Leia atentamente a prescrição e identifique o medicamento prescrito
e a via de aplicação indicada.

Co n h e ç a n o s s o s Cu rs o s e Tre i n a m e n to s
Clique aqui

>>>>>>>>>>>>>>

Fique atento: informações importantes sobre o
preparo do injetável e via de administração podem
ser encontradas na bula do medicamento! Consulte-a
sempre que necessário.

Como escolher a agulha
Como escolher a agulha
Como escolher a agulha
corretamente?
Após a identificação do medicamento, avaliação da prescrição e
escolha do local de aplicação, a próxima fase é escolher a agulha
que será utilizada no procedimento. A escolha é feita de acordo
com a via de administração indicada e o medicamento prescrito.

1. Qual

é a importância de escolher a
agulha corretamente?

A atenção no momento da escolha da agulha evita que um
medicamento seja aplicado em local não indicado. Ao escolher uma
agulha com um comprimento muito longo para fazer uma aplicação
na via subcutânea, por exemplo, o medicamento pode ser aplicado
na via intramuscular e isso pode provocar problemas na absorção
do medicamento e interferir na efetividade do tratamento.

2.

Como é feita a
identificação das
características da agulha?
As características da agulha podem ser identificadas
na sua embalagem. Uma agulha com descrição
0,70x25, por exemplo, informa que a agulha tem
0,70 milímetros de calibre e 25 milímetros de
comprimento.

Como escolher a agulha
Como escolher a agulha
Como escolher a agulha
corretamente?

3.

Como escolher o calibre e o
comprimento da agulha?
A escolha do calibre da agulha depende do medicamento que
será aplicado. Agulhas com calibres maiores são desejáveis para
administração na via intramuscular de medicamentos oleosos e
suspensões.
Já a escolha do comprimento da agulha depende da via de
administração. Injeções na via intramuscular requerem uma agulha
de comprimento maior. É importante também observar a idade do
paciente e a sua estrutura corporal.

Cuidados necessários
Cuidados necessários
Cuidados necessários
a serem observados no
local de aplicação
O farmacêutico precisa inspecionar de maneira visual e tátil o local onde
será aplicada a injeção.
Não é recomendado aplicar injeção nos locais onde são identificados
sinais de inflamação (vermelhidão e inchaço), nódulo, cicatriz, implante
de silicone (na região do glúteo, por exemplo) e tatuagem.

VIA SUBCUTÂNEA
Essa via é utilizada para a administração de algumas vacinas, hormônios,
insulinas e anticoagulantes.
A via subcutânea (SC) é indicada para para administração de pequenos
volumes e soluções que necessitam de absorção mais lenta, com
o propósito de garantir a ação contínua do medicamento. Ela é
destinada para volume máximo de 1,5 mL de medicamento.

AGULHA

ATENÇÃO

RISCO

4 e 5 mm de comprimento
(disponíveis para canetas)

Indicada para todas as
pessoas

Não se aplica

6 mm de comprimento

Indicada para todas as
pessoas

Não se aplica

8 mm de comprimento
12, 12,7 e 13 mm de
comprimento

Indicada para adultos
*Atenção para uso em
crianças e adolescentes

Atenção para uso em todas
as pessoas

EPIDERME

Aplicação intramuscular
em crianças e
adolescentes
Aplicação intramuscular

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA SUBCUTÂNEA
O ângulo de aplicação é determinado pelo comprimento da
agulha.
Nos casos da agulha 13x4,5 (canetas) o ângulo indicado é de 90º e
para a agulha 25x6, o ângulo indicado é de 45º. Quanto maior for o
comprimento da agulha, menor será o ângulo para aplicação.
Para pessoas com pouca massa muscular, a aplicação deve ser
realizada com a seringa inclinada em um ângulo de 45º.
Os locais mais comuns para injeção pela via subcutânea são:
região do deltóide, no terço proximal ou na face superior externa do braço;
face anterior da coxa;
face anterior do antebraço;
região frontal ou lateral externa da coxa;
região lateral direita ou esquerda do abdômen;
nádegas, na região superior externa.

EPIDERME

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA SUBCUTÂNEA
Vamos ver o passo a passo do procedimento técnico para
administração de injetáveis via SC:
1. Faça a antissepsia do local utilizando algodão embebido em álcool
70% ou álcool swab;
2. Pince a dobra subcutânea da região com os dedos indicador e
polegar, fazendo uma prega;
3. Insira a agulha em um ângulo 45º ou 90º, dependendo do medicamento
e do comprimento da agulha;
4. Injete o medicamento lentamente e aguarde o tempo de retirada da
agulha após o êmbolo ser completamente pressionado (5 segundos
para seringas e 10 segundos para canetas);
5. Retire a agulha no mesmo ângulo em que foi inserida e solte a prega
cutânea;
6. Faça uma leve compressão no local com uma bola de algodão ou
gaze seca (sem massagear) por pelo menos 30 segundos;
7. Coloque curativo pós-punção ou micropore/esparadrapo + algodão
no local de aplicação;
8. Despreze adequadamente o material utilizado.

EPIDERME

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA INTRADÉRMICA
Essa via é destinada a volumes pequenos que são aplicados na
camada superficial da pele. A quantidade máxima de líquido
recomendado para ser injetado nessa via é de 0,5 mL.
As agulhas recomendadas são de comprimento pequeno e calibre
fino, como 10x5 e 15x5.
Essa via é utilizada para aplicação de algumas vacinas, testes de
sensibilidade ou de alergia e anestésico local. Os medicamentos
injetados nessa via são absorvidos lentamente.
A aplicação deve ser feita em um ângulo
de 10º a 15º e com o bisel da agulha voltado
para cima.

EPIDERME

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA INTRADÉRMICA
Vamos ver alguns pontos importantes relacionados
com essa via:
1. O local de aplicação escolhido comumente é a parte ventral
do antebraço. Se esse local não puder ser utilizado, considere
a parte superior das costas ou um local de injeção subcutânea;
2. Instrua o paciente a estender o braço se você for aplicar na
parte ventral do antebraço, de maneira com que ele fique
com o cotovelo e o antebraço apoiados em uma superfície
plana;
3. Faça a higienização do local de injeção;
4. Puxe a pele esticada com a mão não dominante e insira
lentamente a agulha com bisel voltado para cima, até que o
bisel esteja logo abaixo da epiderme.
5. Injete lentamente o líquido (durante o procedimento, é
necessário observar a formação de pápula no local);
6. Retire a agulha no mesmo ângulo em que foi inserida;
7. Não é recomendado massagear ou coçar o local após a
aplicação.

EPIDERME

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA INTRAVENOSA
A administração de injetáveis pela via intravenosa garante o
acesso imediato do medicamento à corrente sanguínea. O principal
objetivo na utilização dessa via é a rapidez no efeito terapêutico.
Os líquidos a serem administrados nessa via precisam ser
límpidos e perfeitamente diluídos. É contra-indicado a aplicação
de suspensões ou soluções oleosas.
A aplicação deve ser feita em um ângulo de 25º a 45º e com o bisel
da agulha voltado para cima.
Para o procedimento, além de seringa e agulha,
é necessário também um garrote (tira elástica).
Possíveis locais de aplicação: veias superficiais
da fossa anticubital, as do dorso da mão e antebraço.
Lembre-se sempre de verificar se todo o ar saiu da
seringa antes de aplicar a injeção.

EPIDERME

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA INTRAVENOSA
Técnica:
1.
Escolher o local de aplicação e fazer a compressão com o
garrote de 5 a 10 cm acima do local que será feita a aplicação;
2.
Solicitar para o cliente abrir e fechar a mão algumas
vezes e depois manter a mão fechada até segunda ordem;
3.
Fazer a antissepsia do local utilizando algodão embebido
em álcool 70 ou álcool swab;
4. Esticar a pele e manter a veia fixa com o polegar de uma
das mãos, enquanto utiliza a outra mão para inserir a agulha
em aproximadamente 1 cm;
5.
A confirmação de que a agulha atingiu o vaso sanguíneo
é feita pela aspiração de sangue para o interior da seringa e
pela percepção tátil;
6.
Retirar o garrote e solicitar para o cliente abrir a palma
da mão;
7.

Injetar lentamente o líquido;

8.
Retirar a agulha no mesmo ângulo em que foi inserida
fazendo um movimento único;

EPIDERME

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA INTRAVENOSA
9. Coloque uma bolinha de algodão no local ou gaze seca
fazendo uma leve compressão (não massagear) por pelo
menos 30 segundos;
10.
Coloque um curativo pós-punção ou micropore/
esparadrapo + algodão sobre o local da injeção;
11.

Despreze adequadamente o material utilizado.

EPIDERME

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA INTRAMUSCULAR
A administração pela via intramuscular (IM) é a mais comum na
farmácia e consiste na aplicação de medicamentos nas camadas
musculares. A quantidade máxima de líquido que pode ser
administrado nessa via é determinada de acordo com o músculo
escolhido para a aplicação.
Essa via é utilizada para administração de volumes superiores a 1.5
mL de soluções irritantes (aquosas ou oleosas) que necessitam
ser absorvidas rapidamente e também quando é desejado efeito
terapêutico mais rápido.
Há pontos importantes que precisam ser ponderados ao administrar
medicamentos pela via intramuscular para evitar quaisquer
complicações neurovasculares.
Os locais de administração utilizados são deltóide, vasto lateral
da coxa, dorsoglúteo ou ventroglúteo;

Não existe uma recomendação definida sobre a
direção correta do bisel no momento da aplicação
de medicamento por via IM. Para administrações
que utilizam ângulo de 90º, utilize a direção do
bisel conforme estabelecido na sua instituição (se
houver) ou experiência clínica. Para injeções com
ângulo menor que 90º, você pode dar preferência
para utilizar o bisel voltado para cima.

FAIXA ETÁRIA, LOCAL DE APLICAÇÃO E VOLUME MÁXIMO A SER INJETADO NO MÚSCULO

Idade

Deltóide

Ventroglúteo

Dorsoglúteo

Vasto lateral

Prematuros

-

-

-

0,5 mL

Neonatos

-

-

-

0,5 mL

Lactentes

-

-

-

1,0 mL

Crianças de 3 a 6 anos

-

1,5 mL

1,0 mL

1,5 mL

Crianças de 6 a 14 anos

0,5 mL

1,5 - 2,0 mL

1,5 - 2,0 mL

1,5 mL

Adolescentes

1,0 mL

2,0 - 2,5 mL

2,0 - 2,5 mL

2,0 - 2,5 mL

Adultos

1,0 mL

4,0 mL

4,0 mL

4,0 mL

VIA INTRAMUSCULAR
Para aplicação no ventroglúteo é necessário dividir a nádega em
quatro partes. A administração é feita no quadrante superior
externo.
Também é necessário utilizar a mão esquerda para definir um
ponto no quadril direito ou a mão direita para definir um ponto no
quadril direito.
A palma da mão é colocada na altura da cabeça do fêmur, o dedo
indicador fica posicionado na altura da crista ilíaca e o dedo médio
deve ser afastado no sentido posterior. Dessa maneira, é possível
observar a formação de um triângulo em forma de “V” e o local
indicado para injeção é o centro desse triângulo.
É importante ficar atento a todos os passos do procedimento técnico na
aplicação de injetáveis intramusculares, de acordo com o local indicado
para aplicação.

EPIDERME

DERME
TECIDO
SUBCUTÂNEO
MÚSCULO

VIA INTRAMUSCULAR
Procedimento técnico - técnica em Z: Técnica utilizada para
administrar substâncias irritativas e para evitar que ocorra
o refluxo do medicamento. Para aplicação de injetáveis com
a técnica em Z, escolha músculos grandes, como a região
ventroglútea.
1. Faça a antissepsia do local utilizando algodão embebido em álcool 70 ou álcool
swab;
2. Posicione a mão dominante logo abaixo do local e puxe a pele aproximadamente
2,5 a 3,5 cm para baixo, ou lateralmente com o lado ulnar da mão;
3. Segurando a pele esticada, introduza a agulha no ângulo de 90º de uma só vez
e com firmeza;
4. Tracione o êmbolo, certificando-se de que o medicamento não será aplicado em
um vaso sanguíneo. Se não houver retorno de sangue, injete o medicamento
lentamente;

EPIDERME

5. Após o medicamento ser completamente injetado, espere 10 segundos e então
retire suavemente a agulha no mesmo ângulo em que foi inserida e solte a pele
que estava esticada;

DERME

6. Coloque uma bola de algodão no local ou gaze seca fazendo uma leve compressão
(não massagear) por pelo menos 30 segundos;

TECIDO
SUBCUTÂNEO

7. Coloque um curativo pós-punção ou micropore/esparadrapo + algodão sobre o
local da injeção;
8. Despreze adequadamente o material utilizado.

MÚSCULO

Sangramento após
Sangramento após
Sangramento após
aplicação do injetável
O sangramento após aplicação de injetável pode ocorrer após
administração de medicamentos na via intramuscular e subcutânea.
Isso acontece porque a agulha atravessa tecidos vascularizados e
pode atingir vasos sanguíneos.
O importante é garantir que o medicamento não seja aplicado na
via intravenosa quando o objetivo não é esse. Para isso, lembrese sempre de observar o canhão da agulha no momento da
aspiração.
Para evitar hematoma e estancar o sangramento, faça uma leve
compressão no local da aplicação durante 30 segundos após a
injeção.

Quanto cobrar pela
Quanto cobrar pela
Quanto cobrar pela
aplicação de injetáveis?
Analisamos dados de 209.052 aplicações de injetáveis, realizadas
durante o ano de 2020, de janeiro a dezembro, por farmácias que
utilizam a Plataforma Clinicarx em todo país. Importante destacar
que os dados incluem todo período de tempo da pandemia de
Covid-19.
Em todo país, o preço médio praticado por esse serviço é de R$
11,40, podendo variar desde o preço simbólico de R$ 1,00 até R$
50,00 por aplicação. A região com maior preço médio é o Sul, com R$
13,36 por aplicação, seguida pelo Nordeste, com R$ 11,32. A região
com menor preço praticado é o Sudeste, com apenas R$ 9,64 por
aplicação.
Considerando o preço médio nacional, observou-se um faturamento

em 2020 da ordem de 2,3 milhões de reais. Uma
farmácia que realiza, por exemplo, 50 aplicações/
mês pode faturar apenas com esse serviço simples
em torno de R$ 570,00 por mês, podendo chegar
a R$ 2.500,00/mês. Portanto, esse faturamento no
ano pode variar de R$ 6.000,00 a R$ 30.000,00 por
farmácia.
Em uma farmácia que fatura, por exemplo, R$
50.000,00/mês, a aplicação de injetáveis pode
representar entre 1% a 5% do faturamento,
dependendo do preço cobrado, com uma margem
bruta de 80-90 % sobre esse valor. Quanto maior o
preço, maior a margem.

Vale a pena fazer esse
Vale a pena fazer esse
Vale a pena fazer esse
serviço na farmácia?
Os números mostram que sim! Este é um serviço tradicional,
demandado pelas pessoas e que, se bem feito, pode agregar à
rentabilidade do estabelecimento. Para valer a pena, farmacêutico
e proprietário devem cobrar pelo serviço e entregar uma qualidade
de serviço condizente com esse preço.
Além disso, há diversas oportunidades escondidas nesse serviço. Se
bem aproveitadas, podem transformar sua farmácia em referência
e levar seus ganhos para outro nível.
Por exemplo:

Aplicação de injetáveis de uso longo ou contínuo, com
agendamentos, por exemplo anticoncepcionais hormonais;
Atendimento domiciliar, com cobrança de taxa extra;
Aplicação de medicamentos de alto custo, que os pacientes
têm dificuldades em conseguir;
Serviços especiais para diabéticos, com plano de assinatura
para aplicação e acompanhamento do uso de insulinas;
Eventos e treinamentos para cuidadores e pacientes que
precisam fazer auto-aplicação em casa.

O que você precisa para começar
O que você precisa para começar
O que você precisa para começar
a oferecer esse serviço?
Para realizar esse serviço na sua farmácia, você precisa dispor de uma
sala de atendimento, regularizar esse serviço na licença sanitária
e profissional treinado em aplicação de injetáveis. Além disso,
todas as aplicações devem ser registradas, você deve fornecer a
Declaração de Serviço Farmacêutico (DSF) ao paciente e ter um
relatório completo de medicamentos aplicados e prescritores, que
será fiscalizado pela vigilância sanitária (VISA).
Se você deseja organizar esse serviço em sua farmácia, a Clinicarx
oferece uma plataforma completa que inclui treinamento,
software, DSF, relatório automático para VISA, além de dezenas
de serviços de saúde que podem potencializar as vendas da sua
farmácia.

O procedimento, dados e registros do paciente ficam
armazenados na plataforma para que você consiga
consultar sempre que precisar ou no retorno do
paciente para outras aplicações.

Nossa missão é promover serviços de saúde acessíveis,
convenientes, contínuos e de qualidade a todos, de
forma integrada ao sistema de saúde, tendo o paciente
no centro de todo o processo.
Nós levamos Pontos de Saúde que criam novos
serviços em locais acessíveis como farmácias,
criando uma comunidade de profissionais da
saúde, especialmente farmacêuticos, empoderados
para uma série de serviços clínicos, que beneficiam
principalmente a população mais vulnerável.
Auxiliamos estabelecimentos e empresas na
implementação desses serviços de uma forma
sistematizada, segura e rentável para o negócio.

Desenvolvemos uma plataforma para esses
locais e profissionais, que padroniza os
processos de como implantar e gerir serviços
de saúde inovadores, atuando como um
hub de conexões entre fornecedores,
indústria,
estabelecimentos,
profissionais da saúde e pacientes.
Um estabelecimento que deseja oferecer
serviços de saúde padronizados e digitais
aos seus clientes encontra na Clinicarx
uma solução completa de software,
treinamentos (palaforma EaD) e aplicativo
mobile, acessíveis e fáceis de usar.

SAIBA MAIS

@clinicarx

/company/clinicarx

fb.com/clinicarx
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