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RESUMO  

Introdução: A hipodermóclise é a infusão de fluidos no tecido subcutâneo para hidratação e 

administração de fármacos através da via subcutânea e permite a administração de grandes 

volumes e substâncias não irritantes. Tradicionalmente a escolha para administração de 

medicamentos é a via oral por sua praticidade, seguido das vias intravenosa e intramuscular. 

Para pacientes em cuidados paliativos, estas vias se tornam inacessíveis, pois os mesmos   

apresentam sintomas como vômitos, disfagia, obstrução intestinal, e caquexia 

impossibilitando a deglutição de medicamentos e administração pelas demais vias sendo 

necessárias alternativas como a hipodermóclise.  Diversos fármacos e fluidos são utilizados 

pela via subcutânea e hipodermóclise, no entanto a técnica é pouco utilizada no Brasil e 

diversos aspectos pertinentes à mesma são desconhecidos pela equipe de saúde. Objetivo: 

identificar o conhecimento sobre hipodermóclise da equipe de enfermagem e médica de um 

hospital universitário. Material e Método: pesquisa descritiva, transversal com abordagem 

quantitativa desenvolvida no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás 

UFG/EBSERH
1

 nos setores de Clínica Médica e Pronto Socorro. Resultados: obteve-se 41 

participantes no estudo e destes, 78% afirmaram conhecer a hipodermóclise no entanto, 

53,7% não  receberam treinamento no local de trabalho sobre o tema desconhecendo aspectos 

pertinentes a técnica. Conclusão: A terapêutica através da hipodermóclise tem sido 

amplamente indicada por ser segura, simples na execução e de baixo custo. Foi observado 

uma notória divergência entre os participantes da pesquisa sobre particularidades da 

hipodermóclise, demonstrando a necessidade de maior investimento em educação continuada 

aos profissionais que compõe a equipe de saúde agregando conhecimento tanto no meio 

acadêmico quanto na comunidade cientifica.      

Palavras chave: Hipodermóclise, Conhecimento, Equipe de Saúde   
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SUMMARY  

Introduction: The hipodermóclise is the infusion of fluids into subcutaneous tissue for 

hydration and administration of drugs via the subcutaneous route, and allows administration 

of large volumes and substances that are not irritants. Traditionally the choice for 

administration of medicines is the oral route for their practicality, followed by airway, 

intravenous and intramuscular. For patients in palliative care, these roads become non-viable, 

since they have symptoms such as vomiting, dysphagia, pain, bowel obstruction, and 

cachexia, making impossible the swallowing of medications and administration by other 

routes being required alternatives such as the hipodermóclise to infuse drugs. Many drugs are 

used in the control of pain via hipodermóclise, however the technique is little used in Brazil 

and the various aspects relevant to the same are unknown to the health care team. Objective: 

to identify the knowledge about hipodermóclise of the nursing staff and the medical of a 

university hospital. Material and Method: a descriptive, cross-sectional, with quantitative 

approach developed in Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás 

UFG/EBSERH in the sectors of Medical Clinic and emergency room. Results: we obtained 

41 participants in the study and of these, 78% said they knew the hipodermóclise however, for 

53.7% had not received training in the workplace on the topic without knowing the relevant 

aspects of the technique. Conclusion: The therapeutic through the hipodermóclise has been 

widely shown to be safe, simple in execution and low cost. It was observed a notorious 

divergence between the research participants about the particularities of hipodermóclise, 

demonstrating the need for greater investment in continuing education to the professionals 

that compose the health team adding knowledge both in academia and in the scientific 

community. 

Key words: Hipodermoclysis, Knowledge, Team Health   

RESUMEN  

Introducción: La hipodermóclise es la infusión de líquidos en el tejido subcutáneo para la 

hidratación y la administración de fármacos a través de la vía subcutánea y permite la 

administración de grandes volúmenes de sustancias no irritantes. Tradicionalmente la elección 

para la administración de medicamentos es la vía oral por su practicidad, seguido de las vías 

intravenosa e intramuscular. Para los pacientes en cuidados paliativos, estas vías se convierten 

en posibles sin ellos, ya que estos presentan síntomas como vómitos, disfagia, dolor, 



 
 

obstrucción intestinal, y caquexia impidiendo la ingestión de medicamentos y la 

administración por otras vías, siendo necesarias otras alternativas como la hipodermóclise 

para infundir medicamentos. Muchos fármacos se utilizan en el control del dolor a través 

hipodermóclise, sin embargo la técnica es poco utilizada en Brasil y en varios aspectos 

pertinentes a la misma son desconocidos por el equipo de salud. Objetivo: identificar el 

conocimiento sobre hipodermóclise del personal de enfermería y médico de un hospital 

universitario. Material y Método: investigación descriptiva, transversal, con enfoque 

cuantitativo desarrollado en el Hospital de Clínicas (HC) de la Universidad Federal de Goiás 

(UFG/EBSERH1 comandos en los sectores de Clínica Médica y primeros auxilios. 

Resultados: se obtuvo 41 participantes en el estudio y de estos, el 78% afirmó conocer la 

hipodermóclise sin embargo, 53,7% no ha recibido capacitación en el lugar de trabajo sobre el 

tema desconociendo aspectos pertinentes de la técnica. Conclusión: La terapia a través de la 

hipodermóclise ha sido ampliamente indicada por ser segura, simple en su ejecución y de bajo 

costo. Se ha observado una notoria divergencia entre los participantes en la investigación 

sobre las particularidades de la hipodermóclise, demostrando la necesidad de una mayor 

inversión en la educación continuada de los profesionales que componen el equipo de salud 

agregando conocimiento tanto en el medio académico como en la comunidad científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “guerra” contra a dor e a morte jamais pode ser 

considerada como “perdida”: em todos os estágios da 

vida humana há, sim, o que ser feito, para garantir que 

a trajetória dos nossos acompanhados mantenha-se 

digna e amparada do início ao fim da vida.                                                                                      
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INTRODUCAO   

   A hipodermóclise (HDC) consiste na infusão de fluidos no tecido subcutâneo para 

hidratação e administração de fármacos na forma intermitente ou contínua, através da via 

subcutânea (SC). Esta técnica permite a administração de grandes volumes e de substâncias 

não irritantes. Propicia ótima absorção tanto quanto as vias intramuscular, oral, retal, 

sublingual e endovenosa. O início de ação das substâncias no tecido subcutâneo ocorre entre 

15 e 30 minutos. É oportuno salientar que o termo “hipodermóclise” é usado somente quando 

se utiliza a via SC para infundir soluções de forma contínua em maior volume, enquanto que a 

administração de pequenos volumes ou em bolus é a via subcutânea exclusiva
1, 2

.
  

 

       A técnica da HDC é considerada simples, de rápida execução e custo reduzido. Há relatos 

de sua prática desde 1913 em recém- nascidos e crianças. No entanto, a técnica foi suprimida 

devido à má utilização e a ascensão da via endovenosa
3
. 

 

       Tradicionalmente, a via escolhida para administração de medicamentos é a via oral por 

sua praticidade, seguido das vias intravenosa e intramuscular. Entretanto, em algumas 

situações, como é o caso de pacientes em cuidados paliativos (CP), estas vias se tornam 

indisponíveis, devido o acesso venoso periférico fragilizado que a maioria destes pacientes 

apresentam.  Com a progressão das doenças incuráveis, os pacientes apresentam sintomas que 

geram desconforto, como vômitos, disfagia, dor, obstrução intestinal, e caquexia 

impossibilitando a deglutição de medicamentos por via oral. Dessa forma, os pacientes em CP 

podem ser beneficiados com o uso da HDC, que pode ser executada tanto no âmbito 

hospitalar como no  domiciliar 
3,4 

. 

 

        O uso da via SC em CP tem relatos datados de 1979. Na ocasião, os Drs. Martin Wright 

e Patrick Russel no Reino Unido, administraram morfina em um paciente caquético com 

diagnóstico de câncer de pulmão que obteve alívio imediato da dor 
1,2

. 

 

        De acordo com a Organização mundial de Saúde (OMS) os CP objetivam promover 

qualidade de vida aos pacientes e também seus familiares, que sofrem com doenças fora da 

possibilidade de cura por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Assim, os CP são regidos 

por princípios dentre os quais se encontram a promoção do alívio da dor e de outros sintomas 

desagradáveis para estes pacientes que tanto sofrem pela condição clínica provocada pela 
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própria doença em curso nos últimos dias de vida, além de vários procedimentos invasivos, 

especialmente na tentativa de se obter acesso venoso para administração de fármacos 

sobretudo no sentido de trazer alívio da dor. Dessa forma, a HDC é uma alternativa na 

terapêutica
1,2,3

.  

        Embora a temática sobre HDC seja de grande relevância para a prática clínica, no Brasil 

a técnica é pouco utilizada. Atualmente muitos fármacos são utilizados por via SC no controle 

da dor, no entanto, diversos aspectos pertinentes a esta técnica são desconhecidos pela equipe 

de saúde. 

       Um estudo de avaliação sobre o conhecimento do enfermeiro em unidade de internação 

sobre a HDC relatou que 29% dos enfermeiros que responderam ao estudo já ouviram falar da 

técnica. Os demais participantes (71%) desconheciam totalmente a técnica.  Outro estudo 

recente também sobre conhecimento do enfermeiro em hospital universitário em Botucatu, SP 

sobre HDC, demonstrou que (94,9%) dos enfermeiros conheceram a HDC e sua utilização no 

setor em que trabalhavam, demonstrando que antes e fora desse contexto não obtinham tal 

conhecimento
5
.  

 

         No Brasil, a existência de protocolos para realização de HDC é insuficiente, e estudos 

que debatam as práticas de infusão subcutânea são escassos. Consequentemente, muitos 

profissionais de saúde, principalmente médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem detêm 

pouco conhecimento sobre a técnica e carecem de projetos e treinamentos específicos sobre a 

temática
 5,6,7

.  

 

        A abordagem desta temática se justifica pela observação do crescente número de 

pacientes em CP com doenças não curáveis trazendo consigo a necessidade de investimento 

em novas tecnologias e/ou estratégias de cuidado,  no sentido de proporcionar mais conforto, 

e alívio de sintomas estressores a estes pacientes que já se encontram fragilizados pela 

condição de fim de vida. 

 

         O conhecimento dos profissionais acerca da HDC bem como de particularidades da 

técnica é imprescindível para melhoria da qualidade na assistência aos pacientes em CP, por 

se tratar de uma via eficaz para administração de analgésico. Esta técnica minimiza a 

realização de medidas invasivas, como acesso venoso periférico ou central que são 

procedimentos que geram muito desconforto aos pacientes.  Logo, identificar o conhecimento 

dos profissionais sobre a HDC e sua utilização é importante, no sentido de melhorar a  
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assistência aos pacientes em CP. Portanto, este estudo objetiva identificar o conhecimento da 

equipe de enfermagem e médica de um hospital universitário sobre HDC. Também pode 

servir de alerta para a inclusão da discussão do tema no meio cientifico e acadêmico. 

 

METODOLOGIA   

   

         Pesquisa descritiva, transversal com abordagem quantitativa desenvolvida no Hospital 

das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás UFG/EBSERH
1

.  

  Os sujeitos da pesquisa foram os membros da equipe de saúde dos setores de Clínica Médica 

(CM) e Pronto Socorro Adulto (PSA) do HC-UFG/EBSERH,  sendo eles: enfermeiros e 

técnicos de enfermagem,  médicos staffs e residentes da medicina interna. A escolha dos 

profissionais dos setores de CM e PSA como sujeitos desta pesquisa, ocorreu devido ser os 

setores do hospital onde os pacientes em CP  da instituição ficam internados. Assim, os 

critérios de inclusão para sujeito de pesquisa foram de ser integrante das equipes de 

enfermagem e médica dos setores de CM e PSA do HC-UFG/EBSERH e concordar em 

participar da pesquisa com a divulgação dos resultados em meios científicos. 

           A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição, sob o 

protocolo nº. 5078/2017 e foram seguidas as exigências e preceitos estabelecidos pela 

resolução nº. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados ocorreu nos meses 

de novembro e dezembro de 2017, após aprovação do CEP. Na abordagem aos profissionais,  

a pesquisadora explicava aos participantes o objetivo do estudo e após a concordância de 

participação por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

entregava um questionário contendo 14 questões objetivas que continha dados sobre a 

caracterização dos participantes, seguido de perguntas acerca do conhecimento geral sobre 

hipodermóclise (anexo4). A pesquisadora aguardava os participantes responderem as 

questões, no sentido de evitar que realizassem pesquisas para as respostas..  

        Após a obtenção dos dados coletados, estes foram organizados utilizando planilhas do 

programa Excel e analisados por meio de estatística descritiva, frequência simples, média e 

mediana.  

 

 

 

                                                           
 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
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RESULTADOS  

Tabela 1. Caracterização dos profissionais Participantes (n=41)  

CARACTERÍSTICAS                                  N                                  %  

Sexo                                                                

Feminino                                                       37                          80,5 %                                                   

Masculino                                                       4                          19,5 %        

Idade                     

20- 35 anos                                                    14                         34,1 % 

30-45 anos                                                     10                         26,8 % 

> 45 anos                                                       15                         34,1 %      

Não responderam                                            2                           4,9%       

 

Cargo de Atuação  

Médicos staff                                                    6                      14,6 %    

Médicos Residentes                                           3                        7,3 % 

Enfermeiros                                                     16                      39,0 %                             

Técnicos de Enfermagem                                16                       39,0 %                             

 

Tempo de Exercício Profissional              12,7 anos         

  

 

As respostas dos profissionais serão apresentadas em duas categorias:  

1 - Conhecimentos gerais sobre hipodermóclise.                                                                                        

2- Adesão dos profissionais quanto a prescrição, punção subcutânea e segurança 

profissional sobre a técnica. 

 

1- Conhecimentos gerais sobre hipodermóclise: 

1.1- Conceito da HDC e sua utilização:  78%  dos participantes informaram que 

conhecem a HDC e sua utilização, 19,5%  não têm conhecimentos e  2,5%  não 

responderam a questão.  
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1.2- Local que adquiriram o conhecimento: 44.5% dos participantes informaram que 

adquiriram o conhecimento por meio de artigos e livros;  26,8% durante a formação 

acadêmica e 14,6% em cursos de especialização.  

1.3- Locais para punção SC e HDC: a parede abdominal foi indicado por 65% dos 

profissionais como local elegível para punção em  HDC, seguida da face externa da coxa 

de que foi indicada  por 51,2%, e a face anterior do tórax que foi indicada por  48,8%dos 

participantes. Ainda assim, muitos profissionais não souberam indicar nenhum local para 

punção.   

 

O gráfico n.1 corresponde às respostas dos profissionais quanto aos locais possíveis de 

punção SC e hipodermóclise.  

 

    Gráfico 1: Locais indicados para punção SC e hipodermóclise. Goiânia/Go (2017) 

 

1.4- Volume a ser administrado segundo o local da punção:  41,5% dos profissionais 

referiram que o volume a ser administrado na parede abdominal é de 250 ml nas 24 horas, 

39% acreditam que 1000 ml seja o volume que a face anterior do tórax tolera e 51,2% 

não responderam a respeito do volume a ser administrado na face externa da coxa. Este 

resultado mostra que os profissionais apesar  de conhecerem as áreas para a infusão de 

fluidos, desconhecem os limites de volume para cada local.   

 

O gráfico n.2 demonstra a resposta dos participantes quanto ao volume de fluidos ou 

medicação suportado em ml segundo o local de punção citado no gráfico n.1 nas 24 horas. 
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Gráfico 2: Volume de fluidos ou medicação suportado em ml segundo local de punção citado no 

gráfico n.1 nas 24 horas. Goiânia/GO (2017)  

   

1.5- Fármacos que podem ser administrados via SC e por HDC: 51,2 % dos profissionais 

consideram que o  diclofenaco nunca deve ser utilizado via SC. 51,2% consideram que 

dexametasona e metoclopramida  podem ser utilizadas. 87,8% afirmaram que a morfina 

sempre pode ser utilizada por esta via. O tramadol foi indicado por 53,7% e a ceftriaxona, foi 

considerada por 46,3%  dos participantes como o antibiótico que sempre pode ser usado nesta 

via.  

 

O gráfico n.3 demonstra a resposta dos profissionais quanto a medicações que podem ser 

administradas via SC e por HDC.   

 
Gráfico 3: Medicações administradas por via SC e HDC Goiânia/Go (2017)   
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1.6- Condições clínicas possíveis de tratamento com Fármacos via SC e HDC: 24,4% 

dos profissionais informaram que a disfagia nunca pode ser tratada com medicamentos via  

SC e HDC. (34,1%) relataram que náuseas e vômitos sempre devem ser tratados com 

fármacos por via SC/HDC. (20%) referiram que lesões de cavidade oral nunca devem ser 

tratadas por medicações por esta via. 29,3% concordaram que a desidratação pode ser 

tratada por via SC/ HDC e  68,3% dos participantes afirmaram que a  caquexia sempre pode 

ser tratada com  fármacos por via SC/HDC.   

 

O gráfico n.4 ilustra a resposta dos profissionais quanto a condições clínicas apresentadas pelos 

pacientes, possíveis de tratamento farmacológico via SC e HDC.   

 

 

Gráfico 4: condições clínicas apresentadas pelos pacientes possíveis de tratamento farmacológico via 

SC e Hipodemóclise.  Goiânia/Go (2017)  

 

2- Adesão dos profissionais quanto a prescrição, punção subcutânea e segurança 

profissional sobre a técnica. 

2.1- Prescrição de fármacos e fluidos por VS: quando questionado aos profissionais médicos 

sobre a adesão da VS para administração de fármacos, 66,7% dos médicos informaram que 

prescrevem medicamentos por esta via, 33,3% admitiram que não prescrevem. Quando 

questionado à equipe de enfermagem sobre a presença de prescrições médicas por VS  36,6% 

relataram que raramente observam prescrições por esta via, 31,7% veem estas prescrições 

pouca vezes, 9,8% sempre observam e 7,3% afirmaram nunca trem visto prescrição de 

medicamentos e fluidos por VS. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Disfagia Naúseas/Vômitos Lesões na

cavidade oral

Caquexia Desidratação

Condições Clínicas/ Tratamento Farmacológico via 

SC e Hipodermóclise  

 

Nunca Raramente As vezes Sempre Não Responderam



8 
 

2.2- Uso da VS  para administração de  fármacos e HDC por enfermeiros/técnicos. 

Quando questionada sobre uso da VS para administração de fármacos e HDC a equipe de 

enfermagem referiu que 31,3% dos profissionais puncionavam  e administravam  medicações 

através de VS e HDC, 25% nunca faziam ; 12,5%  respectivamente responderam que às 

vezes, e raramente o faziam; 6,3% sempre puncionavam e administravam por esta via.   

2.3 - Segurança profissional/viabilidade da HDC. 

Quando questionados sobre a segurança para utilização da VS e viabilidade da HDC 90,2 % 

da equipe de enfermagem consideravam viável a administração por esta via e 53,7% sentiam-

se seguros para executar a técnica, 31,7% não se julgavam seguros para tal ação. 

2.4 Educação continuada/treinamento para administração de fármacos via SC e HDC 

  Quando questionados sobre  treinamento ou educação continuada para administração de 

fármacos e fluidos por VS e HDC 53,7% dos profissionais entrevistados relataram que não  

receberam treinamento/educação continuada no local de trabalho para administração de 

fármacos e fluidos por VS e HDC, indicando outras opções para este tipo de tarefa como 

cursos de extensão, seminários, capacitações com percentuais inferiores a 5%.  

 

DISCUSSÃO 

 

   Este estudo permitiu evidenciar que a grande maioria os profissionais afirmaram conhecer a 

HDC e sua utilização. Porém, as dúvidas sobre o tema levou grande parte dos participantes a 

relatarem que desconhecem aspectos pertinentes ao tema e a não responderem diversas 

questões.   

   

  Diversos autores inferiram que a produção científica sobre HDC é pequena e sugerem que os 

cursos de graduação abordem com maior ênfase a técnica e prepare os profissionais para 

execução da mesma na prática assistencial 
3,7,8 ,9,10

.  

 

  A constatação que os sujeitos participantes não recebiam treinamento sobre HDC no local 

onde trabalham, reforça a necessidade de investimento em ações de educação permanente 

para que se eleve o conhecimento e qualidade da assistência prestada livre de danos 

decorrentes de imperícia.  Estudo realizado em um hospital sobre o conhecimento dos 
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enfermeiros sobre HDC revelou que 86,49% dos enfermeiros entrevistados não haviam 

recebido curso de capacitação para realização de procedimento
 5,7

.
  

 

  Aos médicos é imputada a responsabilidade da prescrição de medicamentos ao paciente e a 

via que deve ser administrada pensando na melhor maneira de alcançar tratamento e analgesia 

ideal, especialmente quando se trata de pacientes em fase final de vida  
4,6

. 

 

 No atual estudo foi evidenciado que a maioria dos médicos prescrevem fármacos por VS e  

HDC.  A hipodermóclise é uma técnica de fácil aplicação/ execução, ainda assim encontra 

resistência por parte dos diversos profissionais.  Estudos ressaltam a não experiência como 

um dos fatores limitantes para não utilização desta via pelos médicos, e aqueles com 

formação mais antiga no geral não aderiram ainda à técnica, possivelmente pela escassez de 

informações e desconhecimento da mesma 
4,6,8

.  

 

  Revisão de literatura realizado na Suíça demonstrou que 11% dos médicos referiram 

desconhecer as medicações que estavam autorizadas para utilização por HDC, de 34 fármacos 

liberados para utilização, apenas  38% possuíam licença para serem administradas por essa 

via 
11

. 

 

 O quantitativo de técnicos e enfermeiros que informaram puncionar e administrar 

medicamentos por HDC é significativo, porém muitos referiram que nunca o fazem, e este 

dado é preocupante, pois demonstra que existe ausência de prescrições médicas, para que a 

técnica seja realizada 
7,8,9,12

. 

 

  De acordo com o parecer do Coren- Sp 031/2014 – CT a punção e a administração de fluidos 

na hipodermóclise são procedimentos com mínima complexidade, comparado à via 

intravenosa. Portanto estes poderão ser delegados e/ou realizados pelo enfermeiro e técnicos 

de enfermagem contanto que sejam qualificados
5
. 

   
 

  Revisão de literatura sobre pacientes em cuidados paliativos ressaltou a praticidade da 

administração via HDC, por segurança e eficácia, se comparado à via oral e intravenosa foi 

bem aceita, pois demonstrou por não causar desgaste muscular, bem como efeitos adversos 

aos seus usuários
4
.  
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  Estudo realizado nos EUA em 2012 demonstrou que para 96% dos enfermeiros a 

punção/administração via HDC é segura e viável se comparados à via intravenosa
13

.  

 

  O percentual de participantes que relatou não sentir-se seguro quanto á administração 

demonstra que o entendimento teórico e prático sobre a HDC é imprescindível e pode 

consequentemente proporcionar uma prática assistencial segura.   

  Estudos relataram como locais privilegiados para punção: parede abdominal, face externa da 

coxa, e região infraclavicular ou tórax anterior 
4,6, 10,12, 14,15

.
   

 

   O percentual de participantes que não respondeu ao questionamento provavelmente o fez 

por desconhecimento a respeito da técnica de hipodermóclise e suas particularidades, 

demonstrando a carência de mais investimento em divulgação da temática citada 
4, 6,8,9,10,14, 

15,16 
. 

  Cabe ressaltar que em pacientes caquéticos a região do tórax deve ser evitada pelo risco de 

pneumotórax, e que os locais escolhidos para punção estejam livres de danos teciduais, 

processo de cicatrização, com presença de edema, e proeminências ósseas
1,4,6,14,15, 17

.
  

 

   Os diversos estudos observados referem que ao longo das 24 horas o volume total a ser 

infundido não deve ultrapassar 3.000ml divididos no mínimo em dois sítios de punção, sendo 

até 1000 ml na região abdominal, até 250 ml para região infraclavicular ou anterior de tórax, e 

1500 ml na face anterior/lateral de coxa 
1, 4,6, 10,14,16

. Convém reforçar que a condição clínica 

de cada paciente fará com que cada região puncionada suporte ou não determinado volume de 

infusão 
1,17

.   

  

  
Estudos comprovam que o tecido subcutâneo tem vascularização semelhante ao muscular o 

que possibilita uma absorção e difusão dos fármacos satisfatória, com níveis plasmáticos 

similares aos de uma administração por via intramuscular, oral, sublingual, e endovenosa 

2,4,18
. 

  De acordo com a Sociedade Brasileira de geriatria e gerontologia (SBGG), os medicamentos 

compatíveis com a via subcutânea são os hidrossolúveis, com Ph próximo da neutralidade,  

sendo a mais indicada a solução glico-fisiológica com Na Cl 0,9% e glicose de 5 a 10%, 

oferecendo calorias ao paciente e também corrigindo deficiências hidroeletrolíticas. 

Medicações que possuem PH ácido também poderão ser administradas desde que diluídos e 

de infundidos lentamente
1, 4,17,19

.
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  Existe uma clara divergência entre os autores sobre a utilização do diclofenaco via 

hipodermóclise, pois alguns autores a consideram intolerável para esta via 
 3, 9,16,17

, outros 

consideram sua utilização viável desde que infundido lentamente com máxima diluição, 

acesso exclusivo e com a ressalva que esta pode causar irritação local 
1,10,15,19

. 

 

   A dexametasona é um corticosteroide bem utilizado, para tratamento da dor, a 

metoclopramida é um antiemético para tratamento de náuseas e vômitos, o uso de ambas é 

consensual na literatura e possui compatibilidade com outros fármacos sendo amplamente 

utilizadas em Cuidados Paliativos no Brasil 
1,3,17

. 

 

  Ressalta-se que a dexametasona apresenta algumas particularidades como acesso exclusivo e 

administração lenta pela possibilidade de causar irritação local
1, 4, 6, 17 ,19

. 

 

  Um dos opiáceos mais utilizados no tratamento da dor via HDC é a morfina sendo  

fundamental para controle de sintomas e manutenção de qualidade de vida dos pacientes em 

cuidados paliativos, sendo de rápida absorção após ingesta oral,
1,

 
3,4,17,19

.  

 

  Revisão de literatura realizada em 2013 sobre medicações mais comuns em HDC verificou 

que a droga mais prescrita pelos médicos foi a morfina, A administração da mesma deve ser 

no mínimo 4/4 h, para alcançar concentração terapêutica adequada 
2, 4, 6,10, 14

.
  

 

  Estudo retrospectivo em Taiwan (2010), avaliou os prontuários de 150 pacientes em 

cuidados paliativos em utilização de opióides para tratamento da dor, e a droga mais utilizada 

foi a morfina 64,6% tendo também a hipodermóclise como via preferencial 76%
4
.
  

 

 Outro analgésico opióide citado neste estudo foi o tramadol usado para os casos de dor leve a 

moderada, disponível para via oral e parenteral possuindo efeito analgésico com 1/10 da 

potência da morfina, administrado via parenteral. Estudo realizado em 2006 testou a 

compatibilidade e estabilidade do tramadol em associação com a dexametasona em solução 

salina armazenando-as em seringas por 5 dias a 25C° nenhuma alteração foi constatada e os 

pacientes que receberam a infusão teve a dor completamente controlada, todos utilizadas via 

HDC 
4,18

.
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 A literatura afirma que o ceftriaxona para se utilizado via HDC deve ser reconstituído em 

agua destilada para em seguida ser diluído em SF 0,9%, este compatibilidade com algumas 

drogas, no entanto existem muitas outras que não foram testadas no Brasil, bem como 

licenciadas para uso
1
. 

 

 Revisão integrativa da literatura sobre utilização de antibióticos pela via subcutânea 

demonstrou que o ATB ceftriaxona ao ser administrada via subcutânea obteve sua 

concentração reduzida na corrente sanguínea, porém seu tempo de ação foi prolongado e taxa 

de absorção similar as vias comumente utilizadas, ou seja, via oral e endovenosa
20

. 

 

  É notório que as medicações pesquisadas neste estudo e citadas pelos diversos autores são 

viáveis para utilização via hipodermóclise mesmo diante de suas particularidades, como 

forma de infusão, diluição, interação com outros fármacos, são equiparadas em sua 

biodisponibilidade na corrente sanguínea com outras formas de administração, contudo várias 

dúvidas foram suscitadas pelos dados analisados provavelmente pelo pequeno número de 

estudos e publicações a respeito do tema. Acredita-se que o incremento dos cuidados 

paliativos este cenário venha se modificar.  

 

  Os sintomas que acompanham pacientes que estão em fase final de vida são a causa de 

grande aflição para eles e seus familiares, isto porque a patologia que os acomete e traz 

consigo debilidade, fragilidade física e emocional que os assola de forma cruel
1
.  

   Estudo de avaliação do conhecimento dos enfermeiros de setor de internação relatou que 

uma das indicações mais constantes da hipodermóclise é a manutenção da hidratação em 

pacientes que apresentam dificuldades em ingesta oral o seja, disfagia para alimentos sólidos 

ou líquidos, bem como lesões de cavidade oral 
1,8

.
 
  

 

Revisão de literatura sobre analgésicos subcutâneos em pacientes oncológicos para o controle 

de sinais e sintomas, conforto e qualidade de vida a utilização de fármacos é imprescindível, 

sendo esta escolha uma opção que venha causar menos desgaste físico e emocional ao mesmo 

4,14,17
.
  

   Diversos autores referem que pacientes em fase final de vida no geral apresentam deglutição 

deficiente o que inviabiliza a utilização desta via para ingestão de fármacos e ou hidratação 

via oral
 7,9,14

. 
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  Estudo efetuado com pacientes oncológicos em cuidados paliativos referiu que no estado 

acelerado desta patologia, náusea e vômito estiveram presentes em 56,25% e 43,75% dos 

pacientes estudados 
14

. 
  

 

 Estudo retrospectivo, quantitativo e exploratório realizado em unidades de internação em um 

Hospital em São Paulo, ao avaliar perfil de pacientes quanto à elegibilidade para realização da 

hipodermóclise constatou que 19,27% dos pacientes com náuseas e vômitos foram 

beneficiados pela técnica em questão
16

.
   

 

 Dificuldade de acesso venoso é constante em pacientes que realizam quimioterapia, e em 

idosos que na maioria das vezes apresentam caquexia, tendo uma rede venosa que 

impossibilita acesso viável para infusão de medicações 
1, 2, 3, 17,19

.   

 

 Estudo sobre indicação de HDC para pacientes diagnosticados com HIV, analisando 

prontuários utilizou como justificativa para utilização da técnica a dificuldade de acesso 

venoso que esteve presente para 78,31% destes pacientes 
12,14

.  

 

   

 CONCLUSÃO  

 

  A via eleita para administração de medicamentos é sem duvida a via oral, por ser simples e 

não invasiva seguido da via intravenosa e intramuscular.  Contudo, alguns pacientes  

apresentam condições fisiológicas que os  impossibilitam da utilização destas.   

  A terapêutica através da hipodermóclise tem sido amplamente indicada por ser uma forma 

segura, simples na execução e baixo custo, permitindo a infusão de fluidos e fármacos tais 

como analgésicos e antibióticos sendo estes fatores incentivadores para sua inclusão no 

cuidado ao paciente em cuidados paliativos.    

 Neste estudo foi possível observar que 78 %, dos participantes referem conhecer a técnica e 

sua utilização, porém, 53,7% relataram não receber treinamento ou educação continuada no 

local onde trabalham. Estes dados revelam o desconhecimento da técnica e suas 

particularidades por parte dos diversos profissionais que compõe a equipe de saúde e 
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demonstra-se como fator que inevitavelmente dificulta a utilização da HDC aos pacientes, 

reduzindo também o quantitativo de prescrições médicas via HDC.  

 O não reconhecimento  de particularidades da HDC como locais para administração e volume 

a ser infundido demonstra a necessidade de mais estudos e treinamentos aos profissionais. 

Este estranhamento aos aspectos da HDC se dá muito provável pelo numero reduzido de 

pesquisas no Brasil a respeito do tema.  

 Outra observação importante no presente estudo é que quantitativo de prescrições de 

fármacos via hipodermóclise demonstra-se insuficiente, diante do número elevado de 

pacientes em fase terminal de vida evidenciando uma necessidade de novas alternativas para o 

cuidado destes pacientes, pensando principalmente em sua qualidade de vida, e alivio de 

sofrimento até seus últimos instantes.   

 

 Sugere-se que haja a criação de protocolos institucionais que façam da HDC uma técnica 

conhecida de todos os profissionais que compõe a equipe de saúde e que este conhecimento 

seja compartilhado com a comunidade acadêmica e cientifica.  
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                                                    ANEXO 2  –  TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (A) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa 

intitulada: Hipodermóclise: via alternativa para administração de medicamentos a 

pacientes em cuidados paliativos. Meu nome é Maria de Lurdes Rodrigues de Lima, sou 

enfermeira, pesquisadora responsável e residente do Programa de Residência Multiprofissional em 

Saúde da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) minha área de atuação é a Urgência e 

Emergência. Após ler com atenção este documento, e ser esclarecido (a) sobre as informações 

a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas ao final deste 

documento, que está em duas vias e que também será assinado por mim, como pesquisadora. 

Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, 

você poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável, Maria de Lurdes Rodrigues 

de Lima, nos telefones: (62) 3248-2967 e (62) 98140-2068,ou através do e-mail 

malurodrigues990@gmail.com  Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante 

nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 3269-8338 – 3269-

8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa 

Clínica, 2º andar.  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A 

PESQUISA:  

O sr (a) será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou 

interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido 

pelo pesquisador. Sua privacidade será respeitada e o pesquisador irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo. Seu nome ou o material que indique sua participação não 

será usado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Qualquer despesa 

decorrente da participação na pesquisa será ressarcida e você receberá em dinheiro o valor 

correspondente ao total gasto. Caso ocorra algum dano decorrente da sua participação no 

estudo, você será devidamente indenizado, conforme determina a lei. 

A pesquisa tem como título: Hipodermóclise: via alternativa para administração de 

medicamentos a pacientes em cuidados paliativos. E tem como objetivo verificar a adesão da 

equipe de saúde em especial os médicos e residentes da medicina interna, enfermeiros e 

técnicos de enfermagem à técnica de hipodermóclise aos pacientes em cuidados Paliativos. 

Caso aceite participar deste estudo, será aplicado questionário sociodemográfico e de aspectos 

clínicos, onde são informados dados como: idade, sexo, escolaridade entre outras questões 

sobre hipodermóclise e sua utilização em pacientes em cuidados paliativos. Durante sua 

mailto:malurodrigues990@gmail.com
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participação nesta pesquisa, o risco à sua saúde é mínimo, no entanto, as perguntas da 

pesquisa poderão gerar desconfortos por tratar-se de assunto pertinente a momentos que 

remetem cuidados paliativos ou de fim de vida.  Para reduzir a chance do aparecimento 

destes, a pesquisadora foi treinada para esclarecer-lhe quaisquer dúvidas, avaliando sinais de 

desconforto e intervindo, se necessário. Além disso, o Sr.(a) pode relatar a qualquer momento 

qualquer incômodo que sentir para que a pesquisadora possa lhe dar assistência necessária. A 

entrevista também poderá causar algum tipo de desconforto por questioná-lo (a) sobre dados 

pessoais como idade, escolaridade entre outros e poderá durar cerca de trinta minutos. Para 

minimizar qualquer incômodo, a entrevista será realizada, em um ambiente calmo, conforme 

sua disponibilidade e no tempo previsto. O Sr. (a) poderá se beneficiar, com a própria reflexão 

para responder ao questionário levando-o (a) a repensar de que forma pode colaborar nesse 

processo que envolve cuidados paliativos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás (HC/UFG/EBSERH), bem como adquirir  aprendizado sobre o tema proposto, que 

aborda sobre a hipodermóclise e sua utilização como alternativa de administração de 

medicamentos aos pacientes e cuidados paliativos.    

  O Sr. (a) tem direito à indenização, conforme as leis vigentes no país, em caso de 

danos decorrentes de sua participação na pesquisa. Sua participação nesta pesquisa é 

voluntária, portanto, não há nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela 

participação. O Sr.(a) não terá nenhuma despesa para participar da pesquisa, uma vez que a 

abordagem será realizada na Clínica médica e Pronto socorro do Hospital das Clinicas da 

Universidade Federal de Goiás (HC-UFG). Todas as informações coletadas neste estudo serão 

estritamente confidenciais, bem como sua identidade de todas as pessoas que por ventura 

forem citadas. Os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não poderão 

ser usados para qualquer outro fim.   
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA  

 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________, RG 

nº________________________, CPF nº__________________________, abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo sobre Hipodermóclise: via alternativa para administração de 

medicamentos a pacientes em cuidados paliativos como sujeito voluntário. Fui devidamente 

informado  e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/ tratamento.  

 

 

 

Goiânia, ________ de______________de2017.  

 

 

____________________________________                                                 

  Nome e Assinatura do sujeito ou responsável  

 

Assinatura Dactiloscópica  

 

Maria de Lurdes Rodrigues de Lima. Pesquisadora Responsável Enfermeira: COREN 

GO: 298517 
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ANEXO 3  
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ANEXO 4 

 

 

Caros Colegas  

 

Este questionário tem como objetivo verificar a adesão da equipe de saúde em especial os 

médicos e residentes da medicina interna, enfermeiros e técnicos de enfermagem a técnica de 

hipodermóclise como via alternativa de administração de medicamentos aos pacientes em 

cuidados paliativos. 

 A sua colaboração é fundamental para a realização desta pesquisa pelo que agradeço ao 

dispensar um pouco do seu tempo em responder ao questionário. Este estudo é anônimo e 

confidencial, sendo apenas utilizado para fins desta pesquisa.  

 

Pela atenção, disponibilidade e colaboração, Obrigada. 

1. Assinale abaixo sua idade, sexo.   

 

Sexo  Idade  

M  20-35  

  30-45  

F  45-55  

 

2. Grau Acadêmico/ Profissão  

 

Médico Staff  

Médico Residente  

Enfermeiro (a)  

Técnico de Enfermagem  

 

3. Qual seu tempo de exercício profissional ? 

 

Anos_________/ meses_________ 

 

4- Você conhece a hipodermóclise e sua utilização? 

 

Sim (   )   Não (   )                      
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5- Questão exclusiva ao profissional Médico: Você já prescreveu medicamento usando 

a técnica de hipodermóclise para algum dos pacientes em cuidados paliativos sob seus 

cuidados?  

Sim (  )  Não  (  )            

6- Em qual área adquiriu o conhecimento sobre a hipodermóclise para administração de 

medicamentos? 

 

Conhecimento Adquirido    Sim  Não  

Formação Acadêmica    

Especialização    

Artigos    

Livros    

 

7- Dos locais abaixo citados indique quais são utilizados para punção de hipodermóclise e a 

quantidade suportada em ml por cada sítio corporal  nas 24 horas. 

 

Locais  Sim  Não  Volume  Sim  Não  

Parede abdominal   250ml    

Face anterior tórax    1000 ml   

Região infraescapular   300ml    

Face externa coxa   1000 ml    

  

8- No quadro abaixo indique quais condições considera possível ser tratada pela 

hipodermóclise. 

 

Condição Clínica Nunca Raramente As vezes Sempre 

Disfagia      

Naúseas/Vômitos     

Lesões na cavidade oral     

Caquexia      

Desidratação      

 

 

9 – Das medicações citadas no próximo quadro, quais você considera possível ser 

administrada via hipodermóclise? 

 

Medicamento  Nunca  Raramente  As vezes  Sempre  

Diclofenaco     

Dexametasona     

Metoclopramida     

Morfina      

Tramadol     

Ceftriaxone     
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10- Questão exclusiva para enfermeiro e/ou técnico de enfermagem: você 

punciona e administra medicações prescritas via hipodermóclise? 

 

Sim Não  Nunca Raramente  As vezes Sempre 

      

 

11- Com qual frequência você visualiza prescrições de medicamento via 

hipodermóclise na clínica em que atua?  

 

Nunca Raramente  As vezes Sempre  

    

 

12- Você considera viável e seguro a administração de medicação via 

hipodermóclisepara os pacientes em cuidados paliativos ? 

 

Sim (   )   Não (   )  

 

13- Você se sente seguro para administrar medicamentos via hipodermóclise? 

 

Sim (   )     Não (   )  

 

14-Você já recebeu algum treinamento ou educação continuada a respeito da 

administração de medicamentos via hipodermóclise para pacientes em cuidados 

paliativos? 

 

Local  Sim  Não  

Unidade em que atua    

Cursos de extensão    

Simpósio   

Seminário   

Capacitação    

Outros   

 

 

 

 

 

 


