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PARECER Nº 8/ 2018 

ASSUNTO: INJECÇÃO RÁPIDA DE VACINA INTRAMUSCULAR SEM ASPIRAÇÃO EM PEDIATRIA 

 

 
1. QUESTÃO COLOCADA 

 
   Há segurança na técnica “injecção rápida de vacina Intramuscular (IM) sem aspiração”? 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 
Uma injecção é definida como administração parenteral de medicação através de uma punção cutânea 
através de uma seringa, enquanto a aspiração é definida como o puxar para trás do êmbolo de uma 
seringa (por 5-10 segundos) antes de injectar medicamento (Kamlesh RL, Lala MK, 2003; Ipp M, Sam J, 
Patricia PC, 2006; Mallet J, Christopher B, 1996; Workman B, 1999). A aspiração é mais comum ser 
realizada durante uma injecção intramuscular (IM) ou subcutânea (SC), e destina-se a garantir que o 
bisel da agulha esteja localizada no local desejado e não tenha acidentalmente perfurado um vaso 
sanguíneo. Nas Injecções IM a indicação de aspiração antes da injecção de medicação permanece na 
maioria das diretrizes (Workman B. 1999; Rodger MA. King L. 2000; Rozani N. 2007; Karachi 2003; 
Nigeria C. 2006). Os currículos e directrizes de enfermagem (Workman B. 1999; Rozani N. 2007; 
Karachi 2003) recomendam a aspiração como um passo essencial na técnica de injecção intramuscular 
(IM), assim como, directrizes do Reino Unido (Rodger MA. King L. 2000) recomendam a aspiração antes 
da injecção IM de medicamentos. 

As diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS 2001), “Best Infection Control Practices for Skin-
Piercing Intradermal, Subcutaneous, and Intramuscular Needle Injections”, não faz menção ao 
procedimento da aspiração. Da mesma forma, o documento "A Guide for Supervising Injections" (WHO, 
2004) não faz recomendações relacionadas à aspiração. Ambos os documentos estão principalmente 
preocupados com as práticas de controlo de infecção em relação à administração de injecção, não se 
referindo directamente à aspiração. 

A imunização, através de vacinas, formam um subconjunto importante de todas as injecções fornecidas 
em todo o mundo. A maioria dos programas governamentais em todo o mundo segue a recomendação 
da UNICEF/OMS nos seus programas de vacinação.  

Actualmente, a OMS não recomenda expressamente a aspiração antes da administração de uma vacina 
(J CC, 2003; Calin MA, Parasca SV, Savastru R, et, 2013). 

As directrizes da Academia Americana de Pediatria (Pickering LK, 2003) recomendam que a aspiração, 
antes das vacinas IM, possa não ser necessária, enquanto diretrizes canadenses continuam a recomendar 
a aspiração (Canadian Immunization Guide, 2002). 

Segundo o CDC (2002), o comité consultivo para as práticas de imunização Americano – ACIP- não faz 
recomendações sobre a aspiração no momento da administração da vacina. Não havendo dados que 
indiquem a necessidade de aspiração durante a vacinação, o ACIP basicamente deixa essa decisão 
para a pessoa que está a administrar a vacina. Uma posição semelhante, é referida na directriz do 
programa de imunização Americano (Nigeria, 2006.), onde a aspiração não é mencionada nas suas 
recomendações para injecções SC e IM em adultos e afirma que "não há dados para documentar a 
necessidade de aspiração" em crianças. Uma abordagem diferente para esta questão é apresentada 
por Ipp M, Sam J e Patrícia PC (2006) que através de um estudo sobre a práctica de aspiração 
relatada pelos utentes, estabeleceu que 74% dos entrevistados foram submetidos a IM em que foi 
realizada a aspiração, no entanto, destes apenas 3% aspiraram os 5-10 segundos recomendados e os 
restantes por menos de 5 segundos. O mesmo grupo realizou também um ensaio clinico randomizado, em 
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que compararam duas técnicas de injecção: a abordagem padrão, que incluiu aspiração de 5-10 
segundos, e a abordagem pragmática, que excluiu a aspiração inteiramente (Council NM, 2002). Nesse 
estudo, concluíram que as vacinas IM usando a abordagem pragmática eram menos dolorosas e não 
havia benefícios para continuar a abordagem padrão. Jablecki CK (2000) sugeriu uma técnica para 
escolher um local para administração IM que é relativamente livre de dor ao compreender a anatomia 
da inervação cutânea no local seleccionado. Isso pode mitigar o efeito do aumento da dor na 
abordagem padrão. Diferentes estudos (Philippe Duclos, 2008; 62. Ipp M, Taddio A, Sam J, et al. 2007; 
Nigeria C. 2006) concluíram que o método de não aspiração estava associado a menos dor. Da mesma 
forma Taddio A, et al. (2009) apresentam uma revisão sistemática de 19 ensaios clínicos randomizados 
envolvendo 2.814 crianças mostraram que a dor de imunização pode ser diminuída através da 
realização de uma injecção de IM rápida sem aspiração. 

 

3. CONCLUSÃO 
 

Há uma falta de recomendações consistentes sobre a aspiração antes da injecção na literatura 
publicada, nas directrizes, assim como, nos currículos de formação na área da saúde. Também não 
existe um repositório internacional, sobre os procedimentos na área da saúde, onde se possa aceder e 
analisar informações e diretrizes relativas ao procedimento. Neste sentido, é importante trazer todos os 
factos publicados, reunir profissionais na área da saúde e investigadores e propor uma directriz, de 
âmbito nacional, baseada na evidência, sobre a aspiração antes da administração de uma injecção. Há 
amplas evidências que sugerem que a aspiração pode não ser necessária para injecções de IM e SC, 
enquanto para injecções IV os efeitos colaterais sistémicos do medicamento devem ser considerados 
quando aspirar antes de qualquer injecção. 

Face ao descrito, a MCEESIP considera que até haver recomendações expressas sobre a administração 
da injecção sem aspiração devemos seguir as orientações da OMS que não recomenda expressamente 
a aspiração antes da administração de uma vacina. 
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Nos termos do n.º 5 do Artigo 42º do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros publicado no Decreto-Lei nº 
156/2015, de 16 de Setembro, este parecer é vinculativo. 
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