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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo de caso único que aborda a hipodermóclise no cuidado e 

autonomia do idoso cujo objetivo geral foi elaborar um protocolo de hipodermóclise 

para a pessoa idosa e como objetivos específicos: caracterizar a produção científica 

sobre a hipodermóclise, identificar as vantagens e desvantagens da hipodermóclise e 

avaliar o conteúdo do protocolo de hipodermóclise por um painel de experts em 

enfermagem gerontológica. O estudo foi realizado, no período de junho de 2015 a 

novembro de 2016, nas seguintes etapas: na primeira etapa foi realizada Revisão 

integrativa da literatura para identificação das evidências científicas acerca da 

hipodermóclise na base de dados PUBMED e BVS, com os descritores hipodermóclise; 

enfermagem; saúde, obtendo-se 30 artigos. A segunda etapa caracterizou-se pela 

elaboração do protocolo, com base nas evidências identificadas da revisão integrativa. A 

terceira etapa configurou-se pela avaliação do protocolo por um painel de experts em 

enfermagem gerontológica, composta por seis profissionais selecionados segundo 

critérios de formação e atuação profissional desses enfermeiros. A partir da análise 

temática dos estudos da revisão integrativa foram elaboradas quatro categorias: Terapia 

subcutânea, uma via alternativa para o cuidado em saúde; Hipodermóclise: técnica, 

utilização e aplicabilidade; Hipodermóclise: tecnologias em saúde e a equipe de 

enfermagem; Hipodermóclise e o idoso. Dentre as evidências identificadas destacam-se 

as características da via subcutânea na infusão de medicamentos, sendo a 

hipodermóclise uma alternativa terapêutica, principalmente quando comparada à 

administração de medicamentos por via intravenosa; as etapas de realização da técnica e 

as especificidades relacionadas à hipodermóclise, assim como os cuidados 

desenvolvidos antes, durante e após o procedimento. Quanto à correlação da terapia 

subcutânea com os profissionais, constatou-se a necessidade de conhecimento e manejo 

de tecnologias na saúde. Os fatores que contribuem para o desconhecimento da técnica 

estão relacionados a não abordagem da temática nas universidades e a falta de 

aproximação dessas discussões com os profissionais e instituições de saúde. Quanto ao 

uso da hipodermóclise no idoso, esta ocorre, principalmente, no processo de 

gerenciamento da desidratação leve/ moderada. Tais evidências subsidiaram a 

elaboração de um protocolo de enfermagem voltado para o manejo desse quadro em 

idosos, justamente por demonstrar que apesar da possibilidade de utilização da via 

subcutânea para administração de medicamentos, essa técnica tem grande utilidade  para 

a reposição hidroeletrolítica em idosos. Após a construção do protocolo, o mesmo foi 

avaliado por um painel de experts quanto a sua estrutura e composição das 

recomendações sendo indicado: inclusão de figuras para ilustrar as regiões de aplicação 

da hipodermóclise e da angulação para inserção do dispositivo. Após essas 

modificações, originou-se a versão final do protocolo. Assim, o estudo favoreceu uma 

discussão ampla sobre a relação da hipodermóclise com a prática clínica e sua 

aplicabilidade na atenção à saúde do idoso considerando as vantagens do seu uso para o 

idoso e para os profissionais nos serviços de saúde. Portanto, conclui-se que a 

hipodermóclise representa uma técnica importante para a enfermagem no cuidado ao 

idoso, não somente pela sua efetividade clínica no manejo da desidratação, mas porque 



 

 

pode possibilitar maior conforto e preservação da autonomia desses indivíduos na 

manutenção das suas atividades diárias favorecendo a reabilitação desses indivíduos e 

melhoria da qualidade de vida.  

Palavras chave: Enfermagem, Hipodermóclise, Idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This is a unique case study that addresses the hypodermoclysis in the care and 

autonomy of the elderly whose general objective was to elaborate a hypodermoclysis 

protocol for the elderly and as specific objectives: to characterize the scientific 

production on hypodermoclysis, to identify the advantages and disadvantages Of the 

hypodermoclysis and to evaluate the content of the hypodermoclysis protocol by a panel 

of experts in gerontological nursing. The study was carried out, from June 2015 to 

November  2016, in the following stages: in the first stage was carried out an integrative 

review of the literature to identify the scientific evidence about the hypodermoclysis in 

the database PUBMED and VHL, with the descriptors hypodermoclysis; nursing; 

Health, obtaining 30 articles. The second stage was characterized by the elaboration of 

the protocol, based on the evidences identified from the integrative review. The third 

stage consisted of the evaluation of the protocol by a panel of experts in gerontological 

nursing, composed of six professionals selected according to the training and 

professional performance criteria of these nurses. From the thematic analysis of the 

integrative review studies, four categories were elaborated: Subcutaneous therapy, an 

alternative pathway for health care; Hypodermoclysis: technique, use and applicability; 

Hypodermoclysis: health technologies and the nursing team; Hypodermoclysis and the 

elderly. Among the identified evidences the characteristics of the subcutaneous route in 

the infusion of medicaments stand out, being hypodermoclysis a therapeutic alternative, 

mainly when compared to the intravenous drug administration; The stages of the 

technique and the specificities related to hypodermoclysis, as well as the care developed 

before, during and after the procedure. As for the correlation of subcutaneous therapy 

with professionals, it was verified the need for knowledge and management of health 

technologies. The factors that contribute to the lack of knowledge of the technique are 

related to the lack of approach to the theme in universities and the lack of 

approximation of these discussions with professionals and health institutions. Regarding 

the use of hypodermoclysis in the elderly, this occurs mainly in the process of 

management of mild / moderate dehydration. These evidences supported the elaboration 

of a nursing protocol aimed at the management of this condition in the elderly, precisely 

for demonstrating that despite the possibility of using the subcutaneous route for 

administration of medications, this technique has great utility for the hydroelectrolytic 

replacement in the elderly. After the construction of the protocol, it was evaluated by a 

panel of experts regarding its structure and composition of the recommendations being 

indicated: inclusion of figures to illustrate the regions of application of hypodermoclysis 

and angulation for insertion of the device. After these modifications, the final version of 

the protocol originated. Thus, the study favored a broad discussion about the 

relationship between hypodermoclysis and clinical practice and its applicability in the 

health care of the elderly considering the advantages of its use for the elderly and for 

professionals in health services. Therefore, it is concluded that hypodermoclysis 

represents an important technique for nursing care in the elderly, not only for its clinical 



 

 

effectiveness in the management of dehydration, but also because it can provide greater 

comfort and preservation of the autonomy of these individuals in the maintenance of 

their daily activities favoring Rehabilitation of these individuals and improvement of 

quality of life. 

Key words: Nursing, Hypodermoclysis, Aged. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Motivação do Estudo 

A motivação pela temática desse estudo foi sendo construída ao longo da minha 

formação profissional e das experiências vivenciadas como enfermeiro, de uma unidade de 

terapia intensiva em um hospital privado e, posteriormente, como enfermeiro residente na 

unidade de clínica médica de um hospital universitário onde, observando o ambiente de 

trabalho, percebi o número elevado de indivíduos idosos admitidos e o longo período de 

internação dos mesmos nas unidades. 

Com esse pensamento, procurei me aprofundar nas questões relacionadas ao 

envelhecimento populacional e o impacto social que esse movimento mundial poderia causar. 

Tendo em mente a atenção ao idoso de forma holística, abrangendo as vertentes relacionadas 

a esse indivíduo, me senti motivado a buscar possíveis estratégias que, além da efetividade 

clínica, também favorecessem a qualidade de vida desses idosos, possibilitando assim, a 

realização das suas atividades diárias e a manutenção do esquema terapêutico em nível 

domiciliar, se necessário, após a alta hospitalar. 

De modo que, ao falar de qualidade de vida para os idosos, a mesma pode está 

relacionada, não a ausência de doenças, mas a possibilidade de exercício da sua autonomia, 

entendendo-a, como a habilidade para tomar decisões próprias. Além do mais, outro fator que 

contribui para que essa qualidade de vida ocorra é a capacidade funcional, que consiste na 

possibilidade de realização das atividades diárias relacionadas ao seu cuidado (FERREIRA et 

al., 2012). 

Sendo assim, juntamente com o avançar do envelhecimento da população, ocorre o 

aumento no uso de medicamentos devido a doenças que podem ocorrer nessa fase da vida. 

Além disso, ao envelhecer, o organismo desenvolve algumas mudanças que afetam o 

metabolismo e a distribuição dos fármacos, o que pode potencializar os efeitos adversos. 

Dessa maneira, o uso de medicamentos de forma errônea, pode trazer consequências
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fisiológicas, desde reações adversas, afetando a autonomia e capacidade funcional, até o bem-

estar psicossocial desses idosos. (FREITAS; NORONHA, 2013). 

Assim, se faz necessário a busca por ferramentas que permitam corresponder às 

necessidades apresentadas pelos idosos, não relacionadas apenas aos cuidados fisiológicos, 

mas atentando para a preservação da sua qualidade de vida.  

Nesse sentido, a hipodermóclise apresentou-se como uma possível estratégia que pode 

permear tanto os interesses de efetividade clínica, como aos relacionados ao cuidado do idoso, 

nos diferentes cenários de assistência a saúde. Segundo Vidal et al (2015), a hipodermóclise 

ou terapia subcutânea consiste na administração de soluções na hipoderme, camada mais 

profunda da pele, cuja vascularização é similar à que se observa nos músculos. 

A infusão subcutânea de fluidos é um método, muitas vezes, esquecido para pacientes 

com acesso vascular limitado, sendo ideal para idosos institucionalizados. Quando utilizada 

corretamente, a hipodermóclise é mais segura, fácil de ser manipula e menos onerosa que 

outras vias parenterais. Para os pacientes idosos, este método de administração de fluidos 

deve ser considerado de forma regular, por se tratar de uma ferramenta valiosa e rentável 

clinicamente (WALSH, 2005). 

Quanto ao estabelecimento de uma rota venosa, como estratégia de administração de 

fluidos e medicamentos, essa pode ser especialmente difícil e impraticável em pacientes 

idosos, devido a características relacionadas ao envelhecimento como, a fragilidade capilar, a 

desidratação e a confusão mental. Além disso, a reposição intravenosa de fluidos é um 

procedimento caro devido, ao material utilizado, o tempo de enfermagem necessário para 

realização e manutenção da terapia, os custos com o tempo de hospitalização e os riscos de 

complicações, tais como, a dor, flebite, trombose e infecção sistêmica (SMITH, 2014). 

Atualmente, as unidades hospitalares enfrentam uma pressão crescente para reduzir a 

duração da estadia e os custos dos cuidados, sem afetar adversamente os resultados 

terapêuticos. Sendo assim, a escolha da via de administração deve levar em consideração: a 

infusão a ser realizada, as características clínicas do paciente, a carga de trabalho dos 

profissionais, o tempo despendido para preparação, administração e monitorização, além da 

potencialidade no surgimento de eventos adversos (PERSHAD, 2010). 

Desta forma, a hipodermóclise é uma alternativa relativamente simples, segura, de 

baixo custo e com reações adversas raras e geralmente reversíveis, podendo ser realizada em 

uma variedade de configurações, incluindo o domicílio, o cuidado em instalações de longa 

permanência e a própria unidade hospitalar (HUMPHREY, 2011). 
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Essa via possui como característica, uma variedade de locais de aplicabilidade, que 

permite a infusão de fluidos em regiões que a terapia intravenosa não possibilita tais como, a 

região escapular, peitoral, abdominal, subclavicular e vasto lateral da coxa. Além, de ser uma 

técnica menos dolorosa e mais confortável, especialmente para os idosos cuja rede vascular é 

difícil de ser manipulada (SMITH, 2014). 

Portanto, a via subcutânea apresenta-se como um recurso importante para pacientes 

idosos, pois trata-se de uma via menos traumática e passível de ser utilizada na redução de 

efeitos adversos ocasionados pela terapia parenteral tradicional, além de favorecer o alcance 

da preservação da autonomia e autocuidado. Entendendo que, nesse grupo de pacientes, a via 

de utilização terapêutica, deve ser de fácil acesso, de eficácia clínica demonstrada, pouco 

agressiva, com baixo índice de efeitos secundários e confortável (VIDAL et al., 2015).  

A luz dessas considerações e tendo em vista as peculiaridades do idoso no que se 

refere à administração de medicamentos e sua autonomia esse estudo tem como objeto: A 

hipodermóclise no cuidado e autonomia do indivíduo idoso. 

Objetivos 

Geral: 

 Elaborar um protocolo de hipodermóclise para a pessoa idosa. 

Específicos: 

 Caracterizar a produção científica sobre a hipodermóclise; 

 Identificar as vantagens e desvantagens da hipodermóclise; 

 Avaliar o conteúdo do Protocolo de hipodermóclise por meio de um painel de experts em 

enfermagem gerontológica.  

Justificativa e Relevância 

Diferentes regiões mundiais vivenciam o processo de envelhecimento gradual de sua 

população. Essa tendência estabelece uma necessidade de mudança na prática assistencial, 

onde não se devem pautar as ações somente no tratamento dos agravos de saúde, mas na 

prevenção dos mesmos (ALVES et al., 2016). 

O envelhecimento populacional tende a modificar a atuação das políticas de saúde, 

devido às demandas apresentadas pela população idosa refletirem a especificidade dessa 

clientela. Onde, a potencialidade funcional é determinante para a qualidade de vida desses 

idosos, tornando a avaliação da incapacidade um indicador de execução de condutas políticas 

e assistenciais (GIACOMIN; FIRMO, 2015). 
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Deste modo, ao se observar a representação da população idosa mundialmente, 

evidencia-se que o quantitativo de pessoas com 60 anos ou mais está aumentando 

progressivamente e de forma acelerada, quando comparada a faixa etária de outros indivíduos. 

Só no ano de 2025 estima-se que existirá, aproximadamente, 1,2 bilhões de idosos acima de 

60 anos. Já para o ano de 2050, a estimativa é de que haverá cerca de dois bilhões de idosos, 

onde 80% dessa população residirão nos países em desenvolvimento (MESQUITA; 

CAVALCANTE; SIQUEIRA, 2016). 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), o 

segmento populacional que mais aumenta na população brasileira é o de idosos, com taxas de 

crescimento de mais de 4% ao ano no período de 2012 a 2022. Onde, a população com 60 

anos ou mais de idade passa de 14,2 milhões, em 2000, para 19,6 milhões, em 2010, devendo 

atingir 41,5 milhões, em 2030 e 73,5 milhões, em 2060. Sendo assim, espera-se para os 

próximos 10 anos, um incremento médio de mais de 1 milhão de idosos anualmente. 

De acordo com o Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BRASIL, 2015), a 

busca por um envelhecimento ativo e saudável, se faz necessária. Entretanto, esse processo 

pode sofrer impacto de fatores que incidem sobre cada população. Características essas, 

relacionadas à urbanização; ao acesso de tecnologias; aos índices de migração, pobreza, 

desigualdade social; mudanças ambientais, climáticas, entre outros, que influenciam no nível 

de desenvolvimento de um país ou região e, consequentemente, na qualidade de vida de seus 

habitantes. 

No Brasil, a evolução do envelhecimento populacional gera grande dificuldade ao 

governo para lidar com o novo perfil epidemiológico, pois a velocidade dessa alteração não 

está sendo acompanhada por mudanças sociais, na mesma proporção, tais como a distribuição 

de renda e saúde de qualidade para esses indivíduos. Portanto, devem ser consideradas as 

consequências dessa mudança para o sistema de saúde, de modo a adequar os gastos 

governamentais com as necessidades apresentadas pelos idosos (BALDONI; PEREIRA, 

2012). 

De acordo com Alves et al (2016), a transição demográfica brasileira  polarizada é 

característica de um país em meios de desenvolvimento, marcado pelas diferenças regionais e 

sobreposições de causas de morbimortalidade. Onde, as elevadas taxas de óbitos por doenças 

infecciosas acompanham o aumento das doenças crônicas, fazendo-se necessária a discussão 

sobre as ações de saúde frente a esse processo. 

Sendo assim, o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, juntamente com as 

doenças características de regiões subdesenvolvidas, demanda uma maior utilização dos 
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recursos governamentais, ocasionando impacto nos gastos a saúde. No qual, esses gastos 

caracterizam-se pela necessidade elevada de utilização hospitalar por esses idosos e não, 

necessariamente, pelo custo dos procedimentos.  (IBGE, 2015). 

Nesse contexto, é indispensável que as políticas públicas adotem medidas 

diferenciadas e ações específicas, baseadas nas evidências epidemiológicas e demográficas de 

cada localidade, permitindo associar os índices de mortalidade com os indicadores 

socioeconômicos (ALVES et al., 2016). 

Entretanto, um dos fatores que acarreta impacto de modo geral a saúde dos idosos é o 

clima, que pode sofrer oscilações constantes dentro de uma mesma região. Onde, as 

características do envelhecimento fisiológico tornam esses indivíduos mais suscetíveis às 

instabilidades ambientais, devido a menor capacidade de adaptação física, financeira e 

emocionalmente as essas variações (ILC-BRASIL, 2015). 

Assim, entre essas alternâncias, a vulnerabilidade ao calor apresentada pela pessoa 

idosa é ocasionada por mudanças de termorregulação que se caracterizam, por diminuição do 

volume de água corporal, pela debilitação do sistema cardiovascular, devido à redução da 

produção de suor e por efeitos ocasionados pelo uso de medicamentos (SOARES et al., 2012). 

Por esse fato, é frequente a instalação do quadro de desidratação em idosos, trazendo 

como consequências adicionais, a diminuição do débito urinário, o aumento nos níveis de 

pressão arterial e dos casos de constipações, além do ressecamento de mucosas e confusão 

mental. De maneira a comprometer, o organismo de indivíduos que já se encontram 

fragilizados (MESQUITA; CAVALCANTE; SIQUEIRA, 2016). 

Concomitante a esses aspectos, Sales et al (2010) ao relacionar o processo de 

hospitalização com o idoso, destaca que as características fisiológicas próprias do 

envelhecimento os tornam mais suscetíveis a eventos adversos durante a internação. 

Ressaltando que, embora a hospitalização seja necessária em alguns casos, ela pode resultar 

em uma série de complicações não relacionadas ao motivo inicial da internação.  

Sendo necessária, a busca por planejamentos que promovam a alta precoce e de 

estratégias que facilitem a continuidade da terapêutica no ambiente domiciliar, de forma a 

estimular o autocuidado, preservando a autonomia desses idosos e evitando possíveis 

complicações relacionadas à internação. Complicações essas, que levam ao aumento do tempo 

de internação, o declínio funcional, intervenções cirúrgicas não programadas e uma maior 

mortalidade (SALES et al., 2010). 

A progressão do envelhecimento traz consigo, a diminuição gradual da capacidade 

funcional. Sendo, um dos maiores obstáculos à saúde dos idosos, juntamente com a 
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dependência, que acarretam perda de habilidades ou incapacidade em executar funções e 

atividades cotidianas (FERREIRA et al., 2012).  

Nesse sentido, é fundamental compreender os conceitos de independência e autonomia 

para assimilar a capacidade funcional na saúde do idoso.  Quanto à autonomia, refere-se à 

habilidade em tomar decisões diárias, de acordo com seu próprio discernimento. Já a 

independência, relaciona-se à capacidade em executar funções cotidianas sem necessitar do 

auxílio de outros indivíduos (RIBEIRO, 2013). 

Sendo assim, de acordo com Barbosa et al (2014), a capacidade funcional pode ser 

conceituada como a potencialidade para decidir e atuar em sua própria vida de forma 

independente. Onde, para Couto (2012), a independência envolvida com o cuidado, refere-se 

à capacidade da pessoa em tomar decisões e possuir habilidades para realizar o autocuidado. 

Portanto, a avaliação da capacidade funcional vem sendo utilizada como um indicador 

de saúde da pessoa idosa, sendo analisado o desenvolvimento de habilidades individuais e o 

desempenho na realização de suas atividades (FERREIRA et al., 2012). 

Deste modo, a autonomia e a promoção da mesma é uma vertente central do envelhe-

cimento saudável. O respeito ao princípio da autonomia na assistência ao idoso deve levar o 

profissional de saúde, em particular os da equipe de enfermagem, a considerar a capacidade 

de escolha, crenças e valores morais do paciente. Isso possibilita que o idoso exerça a sua 

autonomia e decida entre as alternativas de cuidado que lhe são apresentadas, a partir da 

compreensão clara das consequências de cada uma delas (CUNHA et al., 2012). 

Com esse pensamento, é importante a busca por métodos que possibilitem, não 

somente, a resolução clínica de agravos fisiológicos, mas que favoreçam a promoção da 

autonomia e autocuidado desses idosos, assim como a preservação da sua capacidade 

funcional. Além disso, os fatores socioeconômicos devem ser considerados, pois a utilização 

de estratégias que proporcionam eficácia terapêutica associada ao menor custo contribui para 

um menor impacto a renda destinada a saúde pública. 

Sendo assim, com a progressão do envelhecimento populacional, a associação de 

doenças crônicas com agravos, como a desidratação, pode se configurar como uma condição 

perigosa e onerosa. Deste modo, o investimento e a busca pelo melhor custo-benefício no 

manejo dessas associações, também está determinada a crescer (HUMPHREY, 2011). 

Desta forma, Lopes, Esteves e Sapeta (2012), descrevem a utilização da via 

subcutânea como uma estratégia viável ao cuidado do idoso. Devido, aos benefícios 

relacionados à facilidade de utilização, ao baixo custo associado, ao alívio ou supressão do 

quadro de confusão e agitação psicomotora, no aumento da excreção renal, na hidratação da 
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pele como complemento de prevenção da formação de úlceras de pressão e, ainda, na 

prevenção da obstipação. 

O uso da terapia subcutânea para infusão hidroeletrolítica, como método preventivo da 

desidratação em idosos, pode evitar a necessidade de hospitalização, levando a economias aos 

serviços de saúde e eliminando os riscos inerentes ao tratamento hospitalar (PERSHAD, 

2010). 

A vascularização do tecido subcutâneo abriga em torno de 6% do débito cardíaco 

permitindo uma taxa de absorção muito similar à da administração intramuscular dos 

medicamentos, atingindo concentrações séricas menores, mas com tempo de ação prolongado 

e superior às vias intravenosa e intramuscular (AZEVEDO, 2011). 

Quando inviável a utilização da via oral, a hipodermóclise apresenta-se como uma 

opção que pode ser utilizada tanto no âmbito hospitalar, quanto no domicílio, pelo próprio 

paciente e familiar. Beneficiando assim, o idoso em possibilidade de alta que faz uso contínuo 

de medicações, não restringindo as suas atividades e promovendo o conforto e menor índice 

de complicações, quando comparada a outras vias de administração (PONTALTI et al., 2012). 

Entretanto, a utilização de protocolos para a hipodermóclise ainda é incipiente e tal 

técnica é ainda pouco utilizada na prática clínica hospitalar e domiciliar. Sendo assim, 

destaca-se a necessidade de estudos que abordem a prática da perfusão subcutânea como uma 

alternativa que pode beneficiar os indivíduos tanto no âmbito hospitalar, como domiciliar na 

execução das atividades cotidianas (PONTALTI et al., 2012). 

Recentemente, a SBGG (2016), publicou um guia sobre o uso da via subcutânea em 

geriatria e cuidados paliativos, com o objetivo de divulgar a utilização da via subcutânea e 

orientar o seu uso na prática clínica, baseando-se nas evidências científicas. Além disso, a 

construção desse material surgiu da necessidade em estimular o ensino da temática nos cursos 

de graduação, devido à falta de conhecimento sobre a aplicabilidade da terapia. 

Pensando na importância e na necessidade do desenvolvimento de competências 

profissionais, que de acordo com Camelo (2012), referem-se à combinação de habilidades e 

capacidades resultantes da correlação de conhecimentos teóricos com a experiência atual. O 

estudo visa colaborar na formação dos profissionais da saúde, em especial o enfermeiro, para 

que possam aplicar a hipodermóclise de forma correta, favorecendo a ampliação do 

conhecimento e agregando valores tanto pessoais, quanto aos cenários de atuação. 

Sendo assim, o estudo tem como justificativa o envelhecimento populacional 

progressivo e os impactos sociais, econômicos e de qualidade de vida, ocasionados por esse 

avanço. Ao entender que, os idosos por serem os indivíduos que mais utilizam o serviço de 
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saúde e que com o avançar dos anos essa clientela representará a maior parte da porcentagem 

populacional, os custos destinados à manutenção de vida, consequentemente, aumentarão. 

Desta forma, o decorrente aumento da hospitalização e do número de procedimentos 

invasivos, para administração de medicamentos e reposição hidroeletrolítica, favorecerá o 

surgimento de agravos relacionados à institucionalização hospitalar, ocasionando gastos e 

danos à saúde desses idosos que poderiam ser evitados. 

Logo, a utilização da via subcutânea como uma alternativa as vias de infusão 

tradicionais, contemplam a eficácia clínica esperada de uma rota de administração, assim 

como, torna a prestação do cuidado mais vantajosa aos serviços de saúde. Por ser uma técnica, 

menos dispendiosa, que estimula a autonomia e o autocuidado, preservando a capacidade 

funcional e qualidade de vida desses idosos. 

Portanto, quanto à relevância da pesquisa, a possibilidade de elaboração de um 

protocolo sobre a utilização da hipodermóclise, pode contribuir para o aprimoramento do 

cuidado ao indivíduo idoso. Pois, o direcionamento de condutas baseado em evidências que 

apontam a relação estreita da técnica com as especificidades desse indivíduo, permite a 

formulação de recomendações fidedignas que auxiliarão a execução do cuidado, com 

qualidade e embasamento científico. 

Além disso, trata-se de um estudo com significância global, pois a ampliação do 

conhecimento sobre fatores que podem proporcionar um envelhecimento populacional ativo e 

saudável se faz necessário. Desta maneira, o presente estudo visa contribuir para a qualidade 

de vida da pessoa idosa e a melhoria na assistência de saúde, ao pretender o desenvolvimento 

de um instrumento que se atenta às esferas de cuidado do idoso como um todo, entendendo 

que saúde para esses indivíduos não se caracteriza, apenas, pela ausência de patologias, mas 

pela autonomia e capacidade funcional para seu autocuidado. 

Quanto ao ensino e pesquisa, o estudo pretende auxiliar a ampliação do conhecimento 

sobre a temática nas universidades e serviços de saúde, de modo a aproximar as discussões 

sobre a técnica e sua aplicabilidade dos profissionais e instituições, estimulando essa parceria, 

para que novos estudos possam ser realizados nos diferentes cenários de atenção à saúde do 

idoso. 

 A pesquisa também visa contribuir para o desenvolvimento dos estudos do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Enfermagem Gerontológica (NEPEG). Assim como, para a linha de 

pesquisa em cuidados clínicos do Curso de Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Envelhecimento populacional e a hospitalização: impacto socioeconômico e de saúde 

A população mundial está envelhecendo, e essa mudança no perfil demográfico está 

ocorrendo devido a diversos fatores, tais como: diminuição das taxas de fecundidade e 

mortalidade, aderência a um estilo de vida mais saudável, além dos avanços na ciência e 

tecnologia (CARVALHO et al., 2015). 

 De acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS, 2013), a maior 

longevidade da população, vem modificando o perfil epidemiológico no Brasil. Onde, o 

aumento da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, permite presumir que as 

mudanças demográficas e epidemiológicas terão significativa relevância para os gastos 

públicos em saúde. 

O crescimento na população do número de idosos vem ocorrendo de forma distinta 

em diversas partes do mundo, sendo que nos países com maior grau de desenvolvimento essa 

mudança é de forma gradual e lenta. Entretanto, apesar de o envelhecimento populacional ser 

um fenômeno mundial, há acentuada diferença entre os continentes, países, regiões e, até 

mesmo, cidades de uma mesma região, pois tal fenômeno é influenciado pelo contexto 

histórico, socioeconômico e político de cada país (BALDONI; PEREIRA, 2012). 

Baldoni e Pereira (2012), ao refletirem sobre o envelhecimento populacional 

brasileiro, destacam a preocupação sobre um possível aumento do consumo de medicamentos 

por idosos, a escassez de recursos financeiros destinados à saúde e ainda na importância que 

o fármaco possui no processo de recuperação, prevenção e tratamento, principalmente das 

doenças crônicas. 

O IESS (2013) destaca que, nas últimas décadas, os gastos com saúde aumentaram 

como fração do Produto Interno Bruto (PIB) e em termos per capita em todo o mundo. 

Segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2010, os países alocaram, 

em média, 7,0% do PIB em saúde. O gasto brasileiro foi de 9,0% do PIB, superior ao dos
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países de renda média alta (6,1%), mas inferior ao dos países desenvolvidos (12,5%). Em 

termos per capita, o gasto com saúde no país dobrou entre 2000 e 2010. 

Portanto, o desafio do envelhecimento frente à assistência à saúde ocorre em função 

da estreita relação entre a utilização de serviços de saúde e a idade. O padrão etário típico dos 

gastos e da utilização de serviços de saúde apresenta um formato em “J”, ou seja, os gastos 

são relativamente mais altos para os primeiros grupos etários, decrescendo entre adolescentes 

e adultos jovens e aumentando a taxas crescentes a partir de então. Assim, com o rápido 

processo de envelhecimento da população brasileira, haverá um contingente maior de idosos 

no futuro, causando um aumento agregado nas despesas com serviços de saúde (IESS, 2013). 

Neste contexto, os idosos por apresentarem maior fragilidade orgânica e elevado 

índice de agravos, serão os que mais utilizarão os serviços de saúde, acarretando maiores 

custos com essa parcela da população, fazendo-se necessário, cada vez mais, a existência de 

políticas públicas com perspectiva preventiva, no intuito de reduzir os agravos à saúde desses 

indivíduos (OLIVEIRA, 2015). 

O aumento na expectativa de vida provoca também uma mudança no perfil de 

doenças que acometem os idosos, o que tem efeito sobre o tipo de serviço utilizado. Como o 

envelhecimento é um processo natural de diminuição progressiva das respostas adaptativas 

do corpo do idoso ao meio ambiente, é esperado que, com o avanço da idade, as doenças 

crônicas se tornem mais prevalentes nessas pessoas. Além disso, essas doenças, de caráter 

crônico em sua maioria, exigem tratamentos contínuos e que, geralmente, podem vir 

acompanhados de disfunções e/ou algum nível de dependência (IESS, 2013). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2009) ressalta que para o ano de 

2025 estima-se que 75 a 80% da população com 60 anos ou mais apresentarão ao menos uma 

condição crônica. 

Com esse entendimento, o governo brasileiro considerando o impacto do 

envelhecimento nas políticas públicas, aprova em 2006, a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (PNSPI), que possui como um de seus objetivos a promoção da autonomia, 

independência, integração e participação efetiva do idoso na sociedade, com vista ao 

exercício da cidadania e ao atendimento de suas necessidades específicas, nos diversos níveis 

de atenção a saúde (BRASIL, 2006). 

Assim, a PNSPI tem entre as suas considerações e pressupostos, o contínuo e intenso 

processo de envelhecimento populacional brasileiro; os inegáveis avanços políticos e técnicos 

no campo da gestão da saúde; o conceito de que saúde para o indivíduo idoso se traduz mais 

pela sua condição de autonomia e independência do que pela presença ou ausência de doença 
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orgânica, e a necessidade de buscar a qualidade da atenção aos indivíduos idosos por meio de 

ações fundamentadas no paradigma da promoção da saúde (BRASIL, 2010). 

Em contrapartida, existe a questão da hospitalização do idoso, a qual, por si só pode 

desencadear uma sequência de eventos que culminam em declínio funcional, caracterizado 

por piora cognitiva, imobilidade, incontinência, desnutrição e/ou depressão. É relatado que 

25% a 35% dos idosos internados para tratamento agudo perdem independência em uma ou 

mais das atividades de vida diária. Iatrogenia, imobilidade, déficit cognitivo prévio, delirium 

e desnutrição são os fatores que colocam o idoso em maior risco de perda de funcionalidade 

(SALES et al., 2010). 

De acordo com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS, 2012), entre os anos de 2002 a 2011, sucederam 20.590.599 (16,11%) 

internações hospitalares entre idosos brasileiros, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

representando 27,85% da totalidade de internações.  

Tendo em vista a atenção a nível hospitalar, Sales et al (2010) destacam que os 

cuidados neste ambiente estão prioritariamente orientados para o tratamento da doença 

aguda, enquanto fatores como função cognitiva e mobilidade, que mais afetam a 

independência e o prognóstico do paciente, costumam ser pouco abordados. Essa priorização 

reflete a falta de conhecimento pelos profissionais de saúde dos eventos que podem levar 

esses pacientes a desenvolverem diversas complicações relacionadas à internação. 

Sendo assim, a ocorrência de eventos adversos e a piora da capacidade funcional 

durante a internação são decorrentes de uma combinação de fatores: a maior vulnerabilidade 

dos idosos a esses eventos, em virtude de alterações fisiológicas do envelhecimento, os 

efeitos danosos da imobilização, da restrição ao leito e da doença aguda e as reações adversas 

a medicamentos e procedimentos terapêuticos. Além de causar aumento da mortalidade, a 

incapacidade funcional leva a outros desfechos indesejados como a institucionalização, o 

aumento na demanda de profissionais e maiores custos para o sistema de saúde (SALES et 

al., 2010). 

De acordo com o exposto, a PNSPI defende que, uma atenção contínua e eficaz para a 

saúde e o bem-estar da população idosa requer diferentes níveis de intervenção nos serviços 

de saúde, adequados às distintas fases da enfermidade e ao grau de incapacidades. Ela deve 

estar baseada, em uma atenção integral, adequada, de qualidade, oportuna e humanizada 

(BRASIL, 2010). 

Entende-se que promover o envelhecimento ativo e saudável significa prevenir a 

perda da capacidade funcional da população idosa, através da preservação da sua 
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independência física e psíquica, promovendo o bem estar físico, mental e social, bem como 

garantindo o acesso a instrumentos diagnósticos adequados, medicação e reabilitação 

funcional (CUNHA et al., 2012). 

No que se refere ao cuidado à saúde, Cunha et al (2012) ressaltam que a concepção de 

que o idoso é um “adulto menos capaz” muitas vezes predomina, sendo resultante de um 

desconhecimento do processo de envelhecimento, em seus aspectos fisiológicos, 

psicológicos, emocionais e sociais, o que gera, muitas vezes, um atendimento inadequado e 

generalizado. 

Desta maneira, o cuidado ao idoso fica comprometido quando é fundamentado em 

uma visão social generalista e preconceituosa, que desconsidera as características individuais 

da pessoa idosa. Frente a isso, é necessário que o tratamento destinado a essa população seja 

especializado e livre de associações estigmatizantes. 

Tal afirmativa é reforçada por Almeida e Aguiar (2011, p.43) que ressaltam as 

especificidades do cuidado ao idoso: 

Com relação ao cuidado à população idosa, podemos dizer que o idoso é um cliente 

diferente de um adulto jovem por possuir alterações biológicas próprias da idade. 

Essas diferenças tais como a apresentação de doenças crônicas, rápido declínio do 

estado geral, interações entre as muitas medicações que utilizam, risco de iatrogenia, 

presença de déficits sensoriais e cognitivos, influem no cuidado e não devem ser 

ignoradas. (...) esses mesmos fatores interferem no cuidado de enfermagem, no 

entanto, os enfermeiros, muitas vezes, parecem não atentar para isso, ignoram as 

especificidades do idoso e o tratam da mesma forma que um adulto, 

desconsiderando sua singularidade e contexto de vida. 

 

Assim, como referem Tavares et al (2010), a enfermagem, em especial, deve 

compreender e respeitar o processo de envelhecimento, e sua prática deve valorizar a 

humanização do cuidado com foco nas dimensões espirituais, éticas e estéticas, para além da 

prática, pois, como ressalta Cunha (2013, p.41): 

A enfermagem, por sua natureza, tem o princípio do cuidado e à prestação de 

serviços individuais, à família, à comunidade, sem discriminações de qualquer 

origem, e se preocupa com a promoção da saúde em todos os níveis de assistência, 

fornecendo bem–estar e qualidade de vida em todas as dimensões; assim como, 

planeja e integra ações de enfermagem de acordo com as necessidades de sua 

clientela. 

 

Neste contexto, referente ao cuidado de enfermagem as pessoas idosas, Eliopoulos 

(2011, p.102-5) enfatiza que: 

Além dos princípios básicos orientadores do cuidado para as pessoas em geral, 

princípios exclusivos e específicos são utilizados no cuidado aos idosos, tais como: 

o envelhecimento como um processo natural comum a todos os seres vivos; fatores 

como a hereditariedade, nutrição, experiências de vida, ambiente, atividade, estresse 

e estado de saúde que influenciam no processo de envelhecimento; dados e 

conhecimentos exclusivos são usados na aplicação do processo de enfermagem para 

a população idosa; os idosos comungam exigências universais de vida similares às 
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de outros seres humanos; a enfermagem gerontológica ajuda o idoso a atingir níveis 

ideais de saúde física, psicológica, social e espiritual para que este possa chegar à 

sua integralidade. 

 

Sendo assim, o respeito ao princípio da autonomia na assistência ao idoso deve levar o 

profissional de saúde, em particular o da enfermagem, a considerar a capacidade de escolha, 

crenças e valores morais do paciente. Isso possibilita que o idoso exerça a sua autonomia e 

decida entre as alternativas de cuidado que lhe são apresentadas, a partir da compreensão 

clara das consequências de cada uma delas (CUNHA et al., 2012). 

É importante compreender que o envelhecimento populacional é um processo ativo na 

nossa realidade, representando um impacto social nas diferentes esferas de inserção desse 

indivíduo. Entretanto, apesar de existirem políticas públicas com um olhar direcionado ao 

idoso, percebe-se um despreparo da sociedade e dos profissionais de saúde que prestam a 

assistência a esses idosos, contribuindo assim, para o aumento desse impacto, tanto nos 

diferentes ambientes de atenção a saúde, quanto no cenário socioeconômico. 

De acordo com Flores et al (2010), o cuidado ao idoso precisa estar consolidado no 

respeito à sua autonomia, a qual significa ter capacidade de deliberar a respeito de seus 

objetivos próprios e de ter atitudes em direção a eles, de modo que não ocorra qualquer tipo 

de restrição nessa tomada de decisões.  

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) tem como objetivo, a melhoria da 

qualidade de vida e a redução dos agravos relacionados à saúde, tendo como um dos pontos 

centrais dessa estratégia, a preservação da autonomia do indivíduo. Entre os fatores 

determinantes da promoção da saúde, destaca-se o desenvolvimento de habilidades pessoais 

por parte do indivíduo, para que o mesmo participe do próprio cuidado (BRASIL, 2006). 

O desenvolvimento de ações educativas é parte integrante das atividades de promoção 

da saúde, assim como o processo de discussão e ampliação dos saberes entre os indivíduos e 

os profissionais. Na pessoa idosa, a educação em saúde é caracterizada por atividades práticas 

que visam reforçar temas que promovam o envelhecimento saudável como, a adoção de 

hábitos saudáveis e maior conhecimento sobre determinadas doenças, de modo a possibilitar 

uma melhora na qualidade de vida desses idosos (VIANA; MARTINS; GONÇALVES, 

2016). 

Autonomia e autocuidado: uma associação efetiva para a promoção da saúde no idoso 

A promoção da saúde consiste em desenvolver mudanças e práticas saudáveis para o 

indivíduo e deve ser incorporada na assistência contínua dos profissionais da saúde, evitando 
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possíveis agravos. Sendo assim, pode ser definida como o conjunto de medidas destinadas a 

ter uma boa saúde, promover a qualidade de vida, reduzir vulnerabilidades e riscos 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes (PENHA et al., 2015). 

Tendo como essência a autonomia, a promoção da saúde também é pautada no preparo 

e capacitação dos indivíduos para que participem do seu processo de cuidado, sendo 

intermediada pela realização de ações educativas. Sendo assim, a educação é indicada como a 

estratégia de excelência para a promoção da saúde populacional, viabilizada a partir da 

autonomia para o autocuidado (OLIVEIRA, 2011). 

O termo autonomia é derivado do grego, autos (próprio, eu) e nomos (regra, domínio, 

governo, lei), significando o poder de tomar decisões sobre si mesmo e assumir o controle de 

sua vida. Portanto, inclui noção de autogoverno, liberdade de direitos, escolha individual, agir 

segundo a própria pessoa. Com esse pensamento, o respeito à autonomia pressupõe a oferta de 

informações e a obtenção do consentimento informado do indivíduo, através da manifestação 

de sua vontade, sem ter sido submetido à coação, influência, indução ou intimidação 

(CUNHA et al., 2012). 

Freire (1997) destaca a autonomia, como sendo um processo dialético de construção 

da subjetividade individual, que depende das relações interpessoais desenvolvidas no espaço 

vivencial, consistindo no amadurecimento dos seres para si. Assim sendo, a construção dessa 

autonomia precisa estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da 

responsabilidade, preservando a liberdade desses indivíduos. Tais experiências permitem o 

desenvolvimento da subjetividade autônoma, elementar para a instauração das relações entre 

liberdade e autoridade em patamares respeitosos. 

Entretanto, quando se fala de autonomia do idoso, Saquetto et al (2013) a define como 

a habilidade de realizar julgamentos e de agir, podendo ser vista sob dois enfoques: como 

tarefa ética, para a pessoa idosa e como exigência moral, para quem cuida desse idoso. Assim, 

o idoso precisa encarar e assumir o processo de envelhecimento, no que se refere ao saber 

lidar com as limitações e modificações e, ao mesmo tempo, conseguir situar-se na vida de 

forma autônoma.  

Com esse pensamento, quando se discute a diminuição ou a perda da autonomia no 

contexto gerontogeriátrico, é comum à associação a dependência física ou social, o que, 

muitas vezes, pode induzir uma perspectiva estereotipada em relação à pessoa idosa, 

reforçando a ideia de que todo idoso dependente tem a autonomia comprometida. Essa 

compreensão contribui para fortalecer atitudes que desconsideram a pessoa idosa como 
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participante do processo existencial e de tomada de decisões pautadas na autonomia 

(SAQUETTO et al., 2013). 

A preservação da autonomia ocorre ao relacioná-la com o direito ao respeito, que 

consiste na inviolabilidade e na integridade física, psíquica e moral. Sabe-se que o respeito à 

preservação da autonomia do idoso é incipiente na prática, na implementação e na execução 

das políticas públicas brasileiras nos serviços de saúde, visto que os mesmos recebem o 

atendimento fragmentado, no qual se estabelece uma dependência deles com os profissionais 

de saúde, sem estimulo ao autocuidado, pois a tomada de decisão em relação aos cuidados, 

tratamento e adesão às condutas, em geral, é realizada pelos profissionais (FLORES et al., 

2010). 

De acordo com Farias e Nóbrega (2000, p.60), Orem descreve o autocuidado como: 

A prática das ações que os indivíduos iniciam e executam por si mesmos para 

manter, promover, recuperar e/ou conviver com os efeitos e limitações das 

alterações de saúde, contribuindo assim para sua integridade, funcionamento e 

desenvolvimento. 

 

É no déficit de autocuidado, que a ação da enfermagem se faz presente. Esse déficit 

ocorre, quando as habilidades de autocuidado do indivíduo são insuficientes para satisfazer as 

suas demandas terapêuticas. Nesse caso, o enfermeiro atua inicialmente como provedor desse 

autocuidado, de modo a identificar esse déficit, estabelecer um plano de ação junto ao 

paciente e estipular a sua responsabilidade e a do próprio indivíduo, para que as demandas 

terapêuticas sejam atendidas (FARIAS; NÓBREGA, 2000). 

Assim sendo, ao se pensar em promoção da saúde, devemos exercitar uma visão 

ampliada sobre o indivíduo que necessita de cuidados, de modo a entender a existência de 

uma ligação direta entre autonomia e autocuidado. Desta forma, o desenvolvimento e respeito 

da autonomia favorecem a construção e evolução do autocuidado e, consequentemente, de 

uma promoção de saúde efetiva. 

A autonomia e o autocuidado são princípios que se associam no domínio da 

autorregulação, da capacidade de decisão e na habilidade para desempenhar as tarefas 

relacionadas com as práticas cotidianas (COUTO, 2012). 

Portanto, para que se obtenha um envelhecimento ativo e de qualidade, é necessário à 

manutenção das condições que permitam a realização das atividades básicas diária, que são 

necessárias e suficientes para uma vida independente e autônoma. A realização dessas 

atividades é fundamental para a sobrevivência desses idosos, mantendo-os participativos na 

gestão e nos cuidados da própria saúde (FERREIRA et al., 2012). 
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Hipodermóclise: uma ferramenta tecnológica no cuidado em saúde 

O conceito de tecnologia em saúde abrange qualquer intervenção que possa ser 

utilizada para promover a saúde. Esse conceito não inclui somente as tecnologias que 

interagem diretamente com os pacientes, tais como medicamentos, equipamentos e 

procedimentos, mas também os sistemas organizacionais e de suporte dentro dos quais os 

cuidados com a saúde são oferecidos (AMORIM et al., 2010). 

 Com base em Lorenzetti et al (2012), as inovações tecnológicas de caráter 

incremental referem-se à introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, processo 

ou organização, sem necessariamente alterar a estrutura. Podendo gerar crescimento da 

eficiência técnica, aumento da produtividade, redução de custos, aumento de qualidade e 

mudanças que possibilitem a ampliação das aplicações de um produto ou processo. 

Nas últimas décadas, o acréscimo da produção e incorporação de novas tecnologias 

esteve associado à melhora da prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, repercutindo 

na melhoria da qualidade de vida e na queda da mortalidade, todavia, essa situação tem 

gerado aumento considerável dos custos no setor da saúde. Dentre as possíveis explicações 

para esse fenômeno, justifica-se o fato das novas tecnologias em saúde serem mais onerosas e 

possuírem um aspecto cumulativo, ao contrário de outros setores onde a inclusão de uma nova 

tecnologia tende a substituir aquelas anteriores (AMORIM et al., 2010). 

Nesse entendimento, Lorenzetti et al (2012) afirmam que, a introdução de uma 

inovação pode representar a ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior, originando 

novas indústrias, setores e mercados, bem como, reduzindo custos e aumentando a qualidade 

em produtos e processos já existentes. 

Com esse olhar, a lei da inovação brasileira defende que inovação tecnológica é a 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 

novos produtos, processos ou serviços (LORENZETTI et al., 2012). 

Nesse contexto, a hipodermóclise apresenta-se como uma alternativa tecnológica da 

área da saúde, sendo utilizada como opção de administração de fluidos ou medicamentos de 

forma contínua ou intermitente (JUSTINO et al., 2013). 

A hipodermóclise é definida como a infusão de fluidos no tecido subcutâneo, tendo 

como mecanismo a administração lenta de soluções, sendo transferido para a circulação 

sanguínea por ação combinada entre difusão e perfusão tecidual (COREN-SP, 2014). 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a infusão de fluidos isotônicos 

e/ou medicamentos por via subcutânea com o objetivo de realizar reposição hidroeletrolítica 
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e/ou terapia medicamentosa, também pode ser denominada de terapia subcutânea (BRASIL, 

2009). 

Historicamente, a utilização desta via foi descrita, pela primeira vez em 1914, para o 

tratamento de casos de desidratação em pacientes pediátricos. Posteriormente, essa técnica 

caiu em desuso devido inadequada utilização que acarretou em resultados desastrosos 

(JUSTINO et al., 2013).   

 Segundo Azevedo (2011), a técnica de hipodermóclise caiu em descrédito por volta 

de 1950, em razão de relatos de sobrecarga hídrica e choque circulatório, ocorridos após 

infusão de grandes volumes de soluções sem eletrólitos no tecido subcutâneo. Além disso, a 

divulgação e notificação de resultados desastrosos decorrentes de infusões aplicadas no tecido 

muscular, e em conjunto, o surgimento da facilidade de aplicação de infusões pela via 

intravenosa favoreceram o desuso desta terapia. 

Ainda sobre essa técnica, na década de 80, a terapia subcutânea voltou a ser utilizada 

para a administração de medicamentos e infusões na prática clínica, agora com ênfase nas 

questões técnicas relacionadas à restrição de volumes, medicamentos, tempo de infusão e nos 

cuidados de enfermagem, além de criteriosa descrição de suas vantagens, desvantagens, 

indicações, contraindicações e limitações. Desde então, esta atividade vem sendo estudada 

(AZEVEDO, 2011). 

Para Vidal et al (2015), a administração de fluidos e/ou fármacos no tecido subcutâneo 

é favorável por ser uma via dotada de capilares sanguíneos, permitindo o transporte desses 

fluidos até à macrocirculação, após o processo de absorção. Os medicamentos administrados 

pela via subcutânea têm ação farmacocinética semelhante à via intramuscular, atingindo, no 

entanto, uma concentração sérica menor, mas com tempo de ação prolongada. Com isso, 

evita-se o clearance pré-sistêmico pelo fígado, originando uma concentração sérica estável do 

medicamento, evitando efeitos colaterais indesejáveis por consequência de picos plasmáticos.  

Segundo o INCA, algumas das vantagens apresentadas pela hipodermóclise são: o 

baixo custo; a possibilidade de alta precoce; risco mínimo de desconforto ou complicação 

local e o risco mínimo de complicações sistêmicas (BRASIL, 2009). 

Sendo assim, a hipodermóclise é indicada para reposição de fluidos, na 

impossibilidade de utilização da via oral e quando a escolha pela via intravenosa não é 

adequada, principalmente em pacientes com veias colapsadas, finas e frágeis que se rompem 

facilmente. Por essa técnica, pode-se, além da infusão de solução fisiológica, administrar 

medicamentos, tais como a dexametasona, morfina, haloperidol, midazolan, tramadol e 
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atropina. Tendo como grande vantagem o seu tempo de permanência, diminuindo a dor e o 

desconforto presente nas punções venosas (TAKAKI; KLEIN, 2010). 

O INCA descreve que, os medicamentos mais bem tolerados por via subcutânea são 

aqueles cujo pH ficam próximos à neutralidade e que sejam hidrossolúveis, pois soluções com 

extremos de pH (< 2 ou > 11) apresentam risco aumentado de precipitação ou irritação local 

(BRASIL, 2009). 

Como via alternativa, a hipodermóclise pode ser aplicada em pacientes que necessitam 

de suporte clínico para reposição de fluidos, eletrólitos e medicamentos, tanto no ambiente 

hospitalar, quanto em atendimento domiciliar (BRASIL, 2009). 

Pontalti et al (2012), ressaltam a terapia subcutânea como um método seguro, de 

simples realização e de eficácia na absorção de fluidos, sendo amplamente indicada em casos 

de desidratação moderada, nos quais tanto a rede venosa como a ingestão de líquidos via oral 

encontram-se impraticáveis. 

Nesse contexto, a taxa de absorção de fármacos por essa via caracteriza-se por ser 

uniforme e lenta, entretanto essa pode ser variada intencionalmente, de acordo com o meio 

utilizado: em bolus ou em infusão contínua. Assim, a administração através da via subcutânea 

reduz o período de latência do medicamento quando comparada à via oral (PONTALTI et al., 

2012). 

No Brasil, ainda há uma carência de estudos, de divulgação e utilização segura da 

hipodermóclise, sendo necessárias pesquisas em larga escala para consolidar o seu uso 

(TAKAKI; KLEIN, 2010). 

Essa técnica oferece uma série de vantagens frente à perfusão intravenosa. Além da 

comodidade, tem poucos efeitos adversos, é menos dolorosa e de fácil manejo tanto na 

conservação quanto na manipulação, favorecendo, assim, o cuidado no domicílio e sua 

implementação aonde quer que o paciente se encontre (PONTALTI et al., 2012). 

Lopes, Esteves e Sapeta (2012), ressaltam o uso dessa técnica como benéfica no alívio 

ou supressão de confusão e agitação psicomotora, no aumento da excreção renal, promotora 

da eliminação de metabolitos opióides, na hidratação da pele como complemento de 

prevenção da formação de úlceras de pressão e ainda na prevenção da obstipação, onde refere 

alívio ou reversão desta sintomatologia em 30 a 70% dos casos. Além disso, ressaltam que a 

hipodermóclise deve ser prática de primeira escolha perante casos não emergentes em doentes 

idosos. 

Pontalti et al (2012), em uma revisão teórica sobre a utilização da via subcutânea para 

infusão de medicamentos,  verificaram, boa aceitação por parte dos familiares, onde destacam 
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como vantagens: a segurança e a efetividade; o favorecimento da funcionalidade do paciente, 

a possibilidade do cuidado em domicílio, uma vez que não requer supervisão direta do 

profissional, os baixos índices de infecção e a redução da flutuação das concentrações 

plasmáticas de opióides, sendo considerada a melhor via para a administração de opióides de 

forma segura, eficaz e com baixo efeitos adversos relacionados.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo de caso que, segundo Yin (2015), permite ao investigador um 

aprofundamento em relação ao fenômeno estudado e da sua relação com o contexto real, 

surgindo do desejo de compreender os fenômenos sociais complexos, muitas vezes não 

respondidos, permitindo que os pesquisadores foquem no caso e retenham uma perspectiva 

holística do mundo. 

Quanto à peculiaridade desta pesquisa, a relação da hipodermóclise com a autonomia 

do cuidado no idoso, classifica-se como sendo um estudo de caso único. Onde para Yin 

(2015), um projeto de estudo de caso único justifica-se quando ele representa um caso 

extremo ou peculiar, desviando-se das normas teóricas ou mesmo das ocorrências diárias. 

Este é um estudo com ênfase nos princípios da Prática Baseada em Evidências (PBE), 

no qual os problemas encontrados na prática são discutidos à luz dos conhecimentos 

científicos disponíveis na literatura, devolvendo para a prática profissional uma proposta de 

solução do problema encontrado (CULLUM et al., 2010). 

Na área da saúde, existem limitações relacionadas à informação de boa qualidade que 

sustentem as práticas usadas no dia a dia do enfermeiro. Por mais que muitos procedimentos 

sejam reconhecidos como padrão, nem sempre essas informações foram confirmadas por 

pesquisas clínicas bem desenhadas. Com isso, há necessidade de uma “enfermagem baseada 

em evidências”, caracterizada pela aplicação de informações válidas, relevantes, com base em 

pesquisas e na tomada de decisão do enfermeiro (BORK, 2005).
 

Aspectos éticos 

Esse estudo está vinculado ao projeto de pesquisa: O paciente como protagonista do 

cuidado de enfermagem durante a hospitalização: subsídios para autonomia do autocuidado, 

no processo de viver com DCNTS, submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP/UFF), via 
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Plataforma Brasil, sob CAAE: n0 56256116.1.0000.5243 e aprovado pelo Parecer número 

1.693.754 (ANEXO A). 

Os profissionais do painel de experts foram esclarecidos sobre a natureza do estudo, 

seus objetivos e procedimentos através do TCLE, onde foi solicitada a devida assinatura, 

conforme preconizado na Resolução 466/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

Produção de dados 

A fim de alcançar os objetivos desta pesquisa, a produção de dados ocorreu em 3 

etapas, no período de junho de 2015 a novembro de 2016. A primeira etapa refere-se à 

realização de uma revisão integrativa da literatura, onde se buscou identificar as evidências 

científicas acerca da hipodermóclise; a segunda etapa constituiu o processo de elaboração do 

protocolo, com base nas evidências identificadas na revisão integrativa da literatura e a 

terceira etapa caracterizou-se pela avaliação do conteúdo do protocolo por um painel de 

experts em enfermagem gerontológica. 

Primeira etapa da pesquisa: Revisão integrativa da literatura 

A revisão integrativa é um dos métodos de revisão de literatura que permite a busca, 

avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis sobre o tema investigado, de forma 

sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado. Desta forma, trata-se de um método de pesquisa muito utilizado na PBE, pois 

permite identificar as melhores e mais recentes evidências científicas e incorporá-las a prática 

clínica para resolução de problemas (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Para realizar a revisão integrativa da literatura é necessário cumprir cada fase a seguir: 

I. Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; II. Estabelecimento de critérios de 

inclusão e exclusão/ busca na literatura; III. Categorização dos estudos; IV. Avaliação dos 

estudos incluídos; V. Interpretação dos resultados; VI. Síntese do conhecimento (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

I.  Identificação do tema e seleção da questão de pesquisa: Pensando em identificar e 

caracterizar o que vem sendo discutido sobre a hipodermóclise, elaborou-se a seguinte 

questão de pesquisa: Como a hipodermóclise vem sendo abordada na literatura? 

II.  Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão/busca na literatura: A busca na 

literatura foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e na Publisher Medline 
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(PUBMED), sendo definidos como critérios de inclusão: artigos indexados nas bases de 

dados; texto completo disponível; nos idiomas: inglês, espanhol, português; tendo como ano 

de publicação o período: 2005-2015. Sendo excluídas, produções científicas realizadas 

exclusivamente em animais, que não apresentavam relação com a temática e estudos 

repetidos. 

Para realizar a busca na literatura foram utilizados os descritores: hipodermóclise; 

enfermagem; saúde. Inicialmente, a busca caracterizou-se pela utilização do descritor 

hipodermóclise de forma individualizada na BVS, sendo obtidos 83 estudos, que com a 

aplicação dos critérios de inclusão totalizaram 53 artigos. 

Posteriormente foi utilizada a seguinte associação: hipodermóclise AND enfermagem; 

sendo encontrados 14 estudos, porém, com a aplicabilidade dos critérios de inclusão, 

obtivemos um total de 7 estudos. 

Quando associado, os descritores: hipodermóclise AND saúde, foram obtidos 7 

estudos, entretanto quando inseridos os critérios de inclusão foram obtidos 4 artigos. 

Finalizando o processo de busca, foram associados os descritores hipodermóclise 

AND enfermagem AND saúde; obtendo 4 estudos, onde ao aplicar os critérios de inclusão, 

totalizaram 2 estudos. 

Realizando o somatório dos artigos obtidos ao final de cada busca, chegamos à 

totalidade de 66 estudos, sendo estes posteriormente submetidos à leitura e análise de seus 

títulos e resumos. Destes 66 artigos, 13 estudos foram excluídos por não estarem relacionados 

à temática. Ainda neste contexto, 14 artigos foram excluídos por se repetirem na base de 

dados e 19 estudos excluídos por não apresentarem disponibilidade do seu conteúdo na 

íntegra, totalizando um quantitativo de 46 artigos excluídos. Sendo assim, 20 artigos foram 

selecionados para compor o estudo. 

A fim de ampliar a busca na literatura, foi realizado o mesmo processo na base de 

dados da PUBMED. Sendo assim, ao utilizar o descritor hypodermoclysis de forma 

individualizada, foram obtidos 184 estudos, onde com a aplicação dos critérios de inclusão 

totalizaram 22 artigos. 

Posteriormente, na associação: hypodermoclysis AND nursing; foram encontrados 36 

estudos. Porém, com a aplicabilidade dos critérios de inclusão, obtivemos um total de 2 

estudos. 

Quando associado, os descritores: hypodermoclysis AND health, foram obtidos 35 

estudos. Entretanto quando inseridos os critérios de inclusão foram obtidos 5 artigos. 
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Finalizando o processo de busca, associou-se os descritores hypodermoclysis AND 

nursing AND health; obtendo 15 estudos que, após aplicação dos critérios de inclusão, 

totalizou 1 estudo. 

Realizando o somatório dos artigos obtidos ao final de cada busca, quantificou-se 30 

estudos, sendo estes posteriormente submetidos à leitura e análise de seus títulos e resumos. 

Destes, 7 estudos foram excluídos por não estarem relacionados à temática e 13 artigos foram 

excluídos por serem repetidos, totalizando 20 estudos excluídos. Sendo assim, 10 artigos 

foram selecionados para compor a pesquisa.  

O processo de seleção dos artigos pode ser observado através dos fluxogramas 

apresentados na (Figura 1). Ao final dessa etapa foram obtidos 30 artigos, onde após a 

identificação de seus resultados e a discussão e análise dos dados, os estudos deram 

fundamentação para a elaboração do protocolo de hipodermóclise. 
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Figura 1 - Seleção dos artigos encontrados na BVS e PUBMED 

 

                        

 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 
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III. Categorização dos estudos: Esta etapa tem por finalidade organizar e sumarizar as 

informações de maneira concisa, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo. 

Consiste na definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados, utilizando 

um instrumento para reunir e sintetizar as informações-chave. Geralmente, as informações 

extraídas dos estudos, a fim de categorizá-los e facilitar as próximas etapas, são: objetivos, 

desenho do estudo, principais resultados e conclusões (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008).  

Esta e as próximas etapas da revisão integrativa correspondem aos resultados das 

buscas realizadas na literatura. Entendendo, que os resultados desta revisão auxiliam 

diretamente na construção do protocolo de hipodermóclise, esta e as próximas fases estão 

descritas posteriormente, antecipando o processo de elaboração do protocolo. 

IV. Avaliação dos estudos incluídos: Esta fase equivale à análise de dados de uma 

pesquisa convencional, os estudos são analisados, detalhadamente, de forma crítica, 

buscando, explicações para os dados conflitantes nos diferentes estudos. A competência 

clínica do revisor, contribui na avaliação crítica dos estudos, e auxilia na tomada de decisão 

para a utilização dos resultados na prática clínica. A conclusão desta etapa, pode gerar 

mudanças nas recomendações utilizadas na prática (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008).  

V. Interpretação dos resultados: Corresponde à fase de discussão dos principais resultados 

na pesquisa convencional, onde o revisor fundamentado nos resultados da avaliação crítica 

dos estudos incluídos realiza a comparação com o conhecimento teórico, a identificação de 

conclusões e implicações resultantes da revisão integrativa. A identificação de lacunas 

permite que o revisor aponte sugestões pertinentes para futuras pesquisas direcionadas para a 

melhoria da assistência à saúde (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

VI. Síntese do conhecimento: Nesta etapa, são apresentados os principais resultados dos 

estudos que foram selecionados, compondo a síntese das evidências disponíveis na literatura 

sobre a temática escolhida. Trata-se de uma etapa de extrema importância, já que produz 

impacto devido ao acúmulo do conhecimento existente sobre a temática pesquisada. 

Segunda etapa da pesquisa: Construção do protocolo de hipodermóclise 

Os protocolos de cuidado à saúde são instrumentos que orientam o cuidado e a gestão 

dos espaços de assistência, visando nortear fluxos, procedimentos clínicos e condutas. 
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Melhorando assim, a racionalidade, os recursos e o aumento da qualidade assistencial 

(ALVES, et al., 2014). 

De acordo com Negreiros et al (2016), o processo de desenvolvimento e implantação 

de protocolos deve ser compreendido como uma estratégia de apoio teórico-prático, que 

favorece o planejamento e avaliação da assistência, contribuindo para a realização de um 

cuidado de qualidade. 

Deste modo, para definir os componentes/ recomendações que deram origem ao 

protocolo proposto, foram utilizadas como base as evidências científicas identificadas na 

revisão de literatura, como demonstra a (Figura 2). 

Figura 2 - Identificação de evidências para construção do protocolo de hipodermóclise 

 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

Terceira etapa da pesquisa: Avaliação do protocolo pelo painel de experts na área de 

gerontologia 

Esta etapa consiste na avaliação do protocolo proposto, onde foi construído à luz do 

conhecimento científico, considerando a avaliação dos experts na área de gerontologia. Para 

que esse processo ocorresse, foi necessário o alcance de algumas metas, como: definição dos 

critérios de seleção dos experts; a construção de um questionário baseado no protocolo 

proposto, para que cada expert pudesse avaliar as recomendações descritas; a realização da 

busca pelos experts; e posteriormente, a análise das respostas de cada avaliador, gerando o 

protocolo final. 

Critérios de seleção dos experts 

Um profissional pode ser considerado um perito ou expert em determinado assunto e, 

portanto, participar de estudos de validação na qualidade de juiz, desde que, seja especialista 

Revisão integrativa da Literatura 

Evidências Científicas 

Protocolo de Hipodermóclise 
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na área em que o pesquisador se propõe a investigar. Quanto mais títulos, quanto mais 

pesquisas realizadas, e/ou quanto maior for à experiência clínica do profissional em uma 

determinada área, mais expert ele será (VITURI; MATSUDA, 2009). 

Para realizar a seleção desses peritos, foi utilizada uma adaptação do modelo sugerido 

por Fehring (1994), que utiliza critérios para seleção de expert na área de diagnóstico de 

enfermagem. Uma vez que não foram encontrados modelos de seleção desses peritos na área 

de gerontologia. 

Fehring (1994), atribuiu uma pontuação para cada titulação, publicação e experiência 

do profissional, conforme apresentado no (Quadro 1), indicando que para ser considerado 

expert, o profissional deve obter, no mínimo, cinco pontos. 

Quadro 1: Critérios de seleção de experts sugeridos por Fehring (1994) na área de diagnóstico de   

enfermagem 

Titulação de Mestre em Enfermagem  4 

Titulação de Mestre em Enfermagem com dissertação direcionada a conteúdo 

relevante ao diagnóstico de enfermagem em estudo 

1 

Publicação de artigo sobre diagnóstico de enfermagem em periódicos de 

Referência 

2 

Artigo publicado sobre diagnósticos de enfermagem e com conteúdo 

relevante à área em foco 

2 

Doutorado versando sobre diagnóstico de enfermagem  2 

Experiência clínica de pelo menos 1 ano na área do diagnóstico em estudo  1 

Certificado de prática clínica relevante à área do diagnóstico em estudo  2 

Fonte: NEVES, R. P. S. 2014. 

O modelo sugerido foi adaptado, mantendo a pontuação mínima de cinco pontos para 

considerar o profissional expert em gerontologia. Os critérios e pontuações que foram 

utilizados neste estudo são apresentados no (Quadro 2). 

Quadro 2: Critérios de seleção de experts em Gerontologia: adaptação do modelo sugerido por Fehring 

Doutorado com tese defendida na área de 

Gerontologia; 

4 

Mestrado com dissertação defendida na área de 

Gerontologia; 

3 

Pós-graduação lato sensu em Gerontologia; 1 

Produção cientifica relacionada à área 

Gerontológica nos últimos 10 anos  

1 ponto para cada produção científica 

Experiência profissional de pelo menos 1 ano na 

assistência a saúde da pessoa idosa, nos últimos 

10 anos. 

1 ponto a cada ano 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 
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Neste instrumento elaborado, foram mantidas as titulações de doutorado e mestrado, 

sendo acrescida a especialização lato sensu, entretanto, esse quesito só pontuará se o título 

pertencer à área gerontológica, garantindo maior rigor aos critérios de seleção. Além disso, 

foram consideradas para pontuação, as produções científicas relacionadas à gerontologia nos 

últimos 10 anos, atribuindo a cada produção, pontos adicionais a esse profissional. 

Por fim, foi atribuída uma pontuação para cada ano de experiência do profissional na 

assistência a saúde da pessoa idosa, conferindo um grande valor ao conhecimento prático, 

entendendo que um expert além do conhecimento teórico, deve conhecer bem as dificuldades 

e limitações da prática assistencial, favorecendo uma análise crítica sobre a real possibilidade 

de realização das recomendações propostas. 

Roteiro de análise do protocolo para o painel de experts em gerontologia 

Um roteiro de análise do protocolo (Apêndice A) foi construído, para que os experts 

pudessem avaliar cada componente/ recomendação, que foi descrita com fundamentação nas 

boas práticas evidenciadas e/ou pelos demais achados na literatura. Os experts avaliaram cada 

componente/ recomendação, utilizando uma escala do tipo Likert, e quando não consideraram 

algum item adequado, puderam realizar observações, apontando o motivo de sua 

discordância, além da possibilidade de sugerirem uma nova recomendação, ou 

aprimoramento das já descritas. 

De acordo com Vieira e Dalmoro (2008), a escala de Likert é uma escala não 

comparativa, que pode ser utilizada para avaliar produtos e serviços, centrada em cinco 

categorias de suporte, onde os respondentes precisam marcar uma única alternativa que vai, 

desde “aprovo totalmente” a “desaprovo totalmente”. Entretanto, muitos estudos têm usado 

diversas classificações paralelas à classificação tradicional de cinco pontos de maneira 

satisfatória. Neste caso, a escala não se configura como Likert, mas sim como uma escala do 

tipo Likert. 

Na escala de Likert existe um ponto neutro, possibilitando ao respondedor colocar-se 

em uma posição onde nem concorda e nem discorda. Acredita-se que, a existência desta 

opção favoreça um conforto aos participantes em responder as questões, pela possibilidade do 

mesmo não possuir uma opinião ou experiência sobre o fato, contribuindo para a escolha da 

resposta neutra. No entanto, este ponto neutro pode gerar indiferença do respondente, 

destoando da sua verdadeira opinião (VIEIRA; DALMORO, 2008). 

Desta forma, foi escolhida para esta pesquisa uma escala do tipo Likert, com quatro 

categorias de suporte: 1) Inadequado; 2) Menor parte adequado; 3) Maior parte adequado; 4) 
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Totalmente adequado. Uma vez que, os experts têm conhecimento e experiência em 

gerontologia. Reunindo assim, condições de assumirem respostas positivas ou negativas, 

sendo dispensável um ponto neutro. 

Contudo, Fehring (1987) sugere a utilização de uma escala com 5 suportes para 

obtenção das respostas dos experts, em relação as caracteristicas definidoras para 

determinado diagnóstico de enfermagem, e atribui os seguintes pesos para cada item, onde 1 

representa uma resposta totalmente negativa, e 5 uma resposta totalmente positiva: 1 = 0; 2 = 

0,25; 3 = 0,50, 4 = 0,75; e 5 = 1. 

Considerando que a análise dos dados, também, seguiria a recomendação de Fehring, 

a partir do cálculo da média ponderada, foi preciso padronizar a pontuação das escalas, uma 

vez que, a escala sugerida por Fehring (1987) e a escala escolhida para este estudo, possuem 

números de suportes distintos. 

Segundo Vieira e Dalmoro (2008), para comparar escalas do tipo Likert, com suportes 

de apoio diferentes, é necessário padronizar a pontuação das escalas, para isso, mantem-se a 

mesma  pontuação máxima e mínima para todas elas, independente, do número de níveis. 

Desta forma, para utilizar uma escala de 4 níveis de suporte, porém, seguindo a 

pontuação sugerida por Fehring (1987) na sua escala de 5 níveis, foi mantido a pontuação 

mínima para o item totalmente negativo (pontuação=0), e a pontuação máxima para o item 

totalmente positivo (pontuação = 1). 

Deste modo, foi atribuida a seguinte pontuação para cada nível de suporte:  

1) Inadequado = 0 pontos; 

2) Menor parte adequado = 0.33; 

3) Maior parte adequado = 0.67; 

4) Totalmente adequado = 1 ponto 

A busca e o contato com experts 

Para a busca dos profissionais, foi utilizada a técnica bola-de-neve (snowball). Essa 

técnica é uma forma de amostra não probabilística, muito utilizada em pesquisas sociais, 

onde os participantes iniciais indicam novos participantes e, assim, sucessivamente, até que 

seja alcançado o ponto de saturação, ou seja, quando novos participantes passam a repetir os 

conteúdos já obtidos, sem acrescentar novas informações. Sendo assim, é utilizada para 

alcançar grupos específicos, onde o primeiro participante é chamado de “semente”, e os 

demais indicados são chamados de “filhos” ou “frutos” (BALDIN; MUNHOZ, 2011). 
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O contato com estes profissionais foi via correio eletrônico, onde primeiramente foi 

encaminhado o convite para sua participação como expert e o Termo de Consentimento Livre 

e o Esclarecido (TCLE), (Apêndice B). Assim, o profissional responderia o e-mail e, caso 

aceitasse participar da pesquisa, o TCLE era encaminhado para formalização da participação 

mediante assinatura do mesmo. Em seguida, o questionário era enviado e solicitado que o 

profissional retornasse com as respostas em um prazo de 10 dias. 

Não foi estabelecido um quantitativo de expertises participantes, a pesquisa trabalhou 

com a saturação dos dados de pesquisa. A partir do momento em que as informações se 

repetiram sem acréscimo de informações novas, caracterizou-se essa saturação. 

Análise das respostas da avaliação pelo painel de experts 

A análise do grau de concordância entre os experts foi calculada através da média 

ponderada das respostas, de acordo com a pontuação de cada item da escala do tipo Likert. 

Ferhing (1987) sugere o cálculo da média ponderada para se obter o grau de 

concordância entre os experts.
 

Desta forma, foi determinado que os componentes/ 

recomendações do protocolo que apresentassem um grau de concordância superior a 0,8 não 

precisariam sofrer alterações, permanecendo inalteráveis na composição do protocolo. Já as 

que alcançassem uma média ponderada superior a 0,5 e inferior ou equivalente a 0,8 poderiam 

sofrer alterações, considerando a análise das observações. Entretanto, as recomendações que 

obtivessem resultado médio inferior ou equivalente a 0,5 seriam, obrigatoriamente, revisadas 

ou descartadas. 

Após esse processo de análise das respostas, foi elaborado o protocolo final de 

utilização da hipodermóclise no indivíduo idoso. 



 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Revisão integrativa: as evidências científicas da literatura 

Após a seleção dos artigos, os mesmos foram analisados de forma crítica expondo os 

resultados encontrados. Sendo, posteriormente discutidos de modo a comparar os principais 

achados com os demais estudos da literatura, a fim de identificar possíveis lacunas nesse 

conhecimento. Nesse intuito, a análise e interpretação dos dados deu origem a categorias 

temáticas, visando facilitar a exposição e discussão dos dados da pesquisa. 

Categorização dos artigos selecionados 

Os estudos selecionados ao fim da revisão integrativa foram organizados em um 

quadro síntese (Apêndice C), onde são destacadas informações pertinentes de cada artigo, 

como: título, ano, autor, local, objetivos, desenho metodológico, resultados e conclusão. Este 

instrumento foi adotado no intuito de sintetizar as informações de cada pesquisa, obtendo 

assim, um banco de dados de fácil acesso, favorecendo a exposição, análise e discussão dos 

mesmos. 

Dos 30 artigos selecionados para compor o estudo, 14 (47%) foram produzidos nos 

EUA, 4 (14%) no Brasil, 4 (14%) no Reino Unido, 2 (7%) na Suíça, 1 (3%) na Alemanha, 1 

(3%) em Cuba, 1 (3%) na Espanha, 1 (3%) na Irlanda, 1 (3%) na França e 1 (3%) na 

Inglaterra, como demonstra o (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Distribuição dos artigos selecionados por seu país de origem. 

 Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 
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No referente à identificação desses estudos nas bases de dados, 26 (87%) dos artigos 

encontram-se na Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), 2 (7%) dos 

estudos na Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 1 (3%) desses artigos na Centro 

Nacional de Informação de Ciências Médicas de Cuba (CUMED) e 1 (3%) na Literatura 

Latino Americana em Ciências da Saúde (LILACS), como representa o (Gráfico 2). 

Em relação à formação dos autores, o (Gráfico 3) apresenta que 15 (50%) artigos 

foram realizados por médicos; 13 (43%) estudos por enfermeiros e 2 (7%) artigos realizados 

por farmacêuticos. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos artigos nas bases de 

dados. 
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Gráfico 3 - Distribuição dos artigos pela formação 

dos autores. 
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Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

Quanto ao ano de publicação, o (Gráfico 4) evidencia que, 5 (16%)  artigos são 

referentes ao ano de 2014 e 5 (16%) de 2013;  4 (13%) foram publicados em 2011 e 4 (13%) 

em 2010; 3 (10%) em 2009 e 3 (10%) no ano de 2005; 2 (7%) artigos foram publicados no 

ano de 2015 e 2 (7%) em 2012;  1 (4%) estudo em 2008 e 1 (4%) em 2007. Nenhum artigo 

foi identificado no ano de 2006. 
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Gráfico 4 - Distribuição dos artigos pelo ano de publicação. 

 Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

Conforme o tipo de estudo desenvolvido, o (Gráfico 5) demonstra que 7 (24%) 

tratam-se de uma revisão integrativa; 6 (20%) artigo de debate/opinião; 5 (17%) estudos 

descritivos; 4 (13%) estudos clínicos randomizados; 4 (13%) revisão sistemática; 3 (10%) 

relatos de caso; 1 (3%) estudo de coorte. 

Gráfico 5 - Distribuição dos artigos quanto ao tipo do estudo. 

 
Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

Após a leitura minuciosa de cada estudo, observou-se que apesar das semelhanças em 

determinados aspectos de cada artigo, relacionadas à importância da hipodermóclise e suas 

vantagens e desvantagens, alguns aspectos destacaram-se, originando seguimentos temáticos 

entre os estudos. Assim sendo, os mesmos foram organizados, de modo a favorecer a 

exposição e discussão dos resultados, em 4 categorias, como observado no (Quadro 3). 
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Quadro 3: Distribuição dos artigos nas categorias temáticas. 

Categorias N° de artigos Tema abordado 

Terapia subcutânea, uma via 

alternativa para o cuidado em 

saúde. 

9 artigos Aborda as características da via subcutânea no uso de 

medicamentos, além de apresentar a hipodermóclise como 

uma alternativa terapêutica, principalmente quando 

equiparada à administração por via intravenosa. 

Hipodermóclise: técnica, utilização 

e aplicabilidade. 

14 artigos Descreve a técnica e as especificidades relacionadas à 

hipodermóclise, assim como cuidados desenvolvidos antes e 

durante a realização do procedimento. 

Hipodermóclise: tecnologias em 

saúde e a equipe de enfermagem. 

2 artigos Correlaciona à importância do conhecimento e manejo de 

tecnologias e inovações na saúde, como a hipodermóclise, 

pelos profissionais de enfermagem e os fatores que podem 

estar relacionados com a não utilização desta técnica. 

Hipodermóclise e o idoso. 5 artigos Retrata a utilização da hipodermóclise no cuidado ao 

indivíduo idoso, principalmente no processo de 

gerenciamento da desidratação. 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

Terapia subcutânea, uma via alternativa para o cuidado em saúde 

Um estudo realizado por Ker et al (2015), sobre o manejo da desidratação em 

pacientes com o vírus Ebola, identificou que a via intravenosa periférica é o método mais 

comumente usado de acesso parenteral para reversão desses casos. Entretanto, a inserção e 

manutenção de uma via intravenosa pode ser um desafio no contexto desses pacientes. Sendo 

assim, deve-se considerar as vantagens e desvantagens na utilização de diferentes rotas que 

permitam o alcance da via parenteral, dentre estas alternativas, encontra-se a hidratação por 

via subcutânea. 

As indicações para o uso da hipodermóclise incluem: a manutenção da hidratação 

parenteral para aqueles que são incapazes de tomar fluido por via oral, distúrbios na 

deglutição, obstrução do trato gastrointestinal, acidente vascular cerebral, pacientes idosos, 

pós-operatório, correção da desidratação leve e cuidados paliativos (BARUA; BHOWMICK, 

2005). 

No estudo de Klein et al. (2013), a avaliação sobre a administração de imunoglobulina 

da hepatite B (HBIg) subcutânea, como alternativa a administração intravenosa, constatou 

uma efetividade semelhante entre as vias de administração, verificando um alcance da dose 

profilática eficaz contra a reinfecção pelo vírus da hepatite B. Além disso, a via subcutânea 
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proporcionou vantagens referentes à facilidade de autoadministração, oferecendo 

conveniência ao paciente e economia de custos para as instituições prestadoras de cuidados 

em saúde.  

Com esse pensamento, Freedman et al. (2014) demonstra a eficácia terapêutica 

comprovada do Interferon administrado por via subcutânea em pacientes com esclerose 

múltipla. Já em uma análise realizada por Tew et al. (2010), sobre a utilização do Aflibercept 

no tecido subcutâneo, a fim de identificar a existência de uma melhor tolerabilidade e 

comodidade dos pacientes com diagnóstico de tumor sólido avançado, sem terapia curativa 

conhecida, apresentou um perfil de segurança aceitável, onde 93% dos eventos adversos 

relacionados à droga foram de baixo grau em termos de gravidade. Quanto à sua ação clínica, 

evidenciou-se o alcance das concentrações terapêuticas, uma maior tolerância em seu uso, 

além de propiciar estabilidade à progressão da doença. 

Fonzo-Christe et al. (2005),  identificaram que a ceftriaxona pode induzir dor durante 

a infusão subcutânea e necrose quando administrada em bolus, em uma concentração de 2 g 

do antibiótico para 5 ml de lidocaína a 1%. Entretanto, uma boa tolerância foi identificada na 

administração de 1 g de ceftriaxona em 50 ml de glicose a 5% durante 10 min de infusão. 

Chegando à conclusão de que a administração em bolus é, possivelmente, um fator de risco 

para a necrose tecidual e a infusão contínua durante pelo menos 10 min deve ser 

recomendada. 

O uso do Ofatumumabe por via subcutânea em pacientes com artrite reumatoide 

alcançou os efeitos terapêuticos desejados, semelhantes aos obtidos por via intravenosa, além 

de uma melhor conveniência para os pacientes que utilizavam esse medicamento. Devido à 

possibilidade de realização da administração subcutânea de forma lenta e em doses mais 

baixas por essa via, sem alteração da sua eficácia, o uso dessa droga favoreceu uma melhor 

tolerabilidade e menor necessidade de medicalização prévia contra os efeitos colaterais, 

relacionados à sua administração de forma rápida e concentrada (KURRASCH et al., 2013). 

De acordo com Barua e Bhowmick (2005), as vantagens na realização da 

hipodermóclise incluem aflição reduzida para os pacientes, particularmente aqueles com 

distúrbios cognitivos; pouca dor ou desconforto com a inserção e manutenção da via 

subcutânea. Entre outras vantagens, também estão relacionadas: a possibilidade dos membros 

serem poupados da inserção de dispositivos, permitindo um conforto na mudança de posição 

na cama, durante a infusão noturna; maior liberdade para pacientes realizarem suas atividades 

diárias e a possibilidade de uma assistência domiciliar. 
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Spandorfer et al. (2012), ao comparar a hidratação intravenosa padrão com a 

hidratação subcutânea facilitada, pelo uso da hialuronidase, sendo esta uma alternativa à 

hidratação venosa em casos de desidratação leve e moderada em crianças, identificou que 

ambas as práticas tiveram semelhança positiva na efetividade de reversão do quadro de 

desidratação. 

Entretanto, o mesmo estudo apresentou diferenças pertinentes ao processo de 

administração dos fluidos, onde 69 (94,5%) indivíduos que foram submetidos à técnica por 

via subcutânea, descreveram como sendo uma prática de fácil execução, enquanto que o 

grupo exposto à técnica de administração por via intravenosa, apenas 49 (65,3%) 

consideraram a sua execução fácil. Desse modo, a via subcutânea também teve destaque 

relacionado ao tempo e o êxito na inserção do dispositivo no sítio de punção, em 

consequência de sua realização em um tempo menor e o sucesso, relativamente maior, 

quando comparado à inserção venosa (SPANDORFER et al., 2012). 

No que se refere à opinião dos pais/ cuidadores das crianças, 69 (94,5%) ficaram 

satisfeitos com a técnica de hidratação subcutânea, enquanto que 55 (73,3%) ficaram 

satisfeitos com o procedimento intravenoso (SPANDORFER et al., 2012). 

Ker et al (2015), ao comparar um grupo submetido a inserção de dispositivo 

subcutâneo com um grupo intravenoso, identificou que os pacientes com utilização 

intravenosa eram mais predispostos a experimentarem uma falha de inserção e deslocamento 

do dispositivo. Também, destacou-se a dificuldade de inserção, a maior probabilidade de 

agitação, além da maior propensão no desenvolvimento de infecções locais e flebites nos 

pacientes em terapia venosa. 

Uma das vantagens da terapia subcutânea é a não formação de tromboflebite e de 

complicações como a septicemia, ao contrário da via intravenosa. Isso ocorre, porque a 

hipodermóclise não deve infringir qualquer endotélio sob a pele, não levando a uma 

exposição da membrana basal e do colágeno. Além disso, leva a economias significativas em 

comparação com o uso de dispositivos intravenosos, relacionados ao número de tentativas de 

punção e aos recursos em termos de tempo da equipe de saúde (BARUA; BHOWMICK, 

2005). 

O acesso intravenoso pode ser especialmente difícil e impraticável em pacientes com 

fragilidade capilar, confusão e desidratação. Ademais, a reposição venosa de líquidos é muito 

cara, devido: aos materiais necessários para sua utilização; o tempo de enfermagem para sua 

inserção e manutenção; as despesas com a hospitalização e os riscos de complicações 

(SMITH, 2014).  
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Sendo assim, as infusões por hipodermóclise são mais rentáveis, por possibilitar a 

administração de fluidos através de gotejamento gravitacional, não exigindo o gasto com 

bombas infusoras e múltiplas horas de treinamento e desenvolvimento profissional (SMITH, 

2014). 

As formas alternativas de administração de fluidos devem estar claras para uma 

possível utilização pelos profissionais de saúde. Sugere-se nos casos de desidratação, que se o 

acesso intravenoso pode ser conseguido facilmente, este deve ser usado uma vez que permite 

a infusão de grandes volumes. No entanto, se o acesso intravenoso não é possível, a via 

subcutânea é uma alternativa que pode ser inserida rapidamente (KER et al., 2015). 

Essa categoria demonstra uma busca por alternativas terapêuticas na administração de 

medicamentos e fluidos que favoreçam uma assistência em saúde de qualidade, considerando 

os diferentes aspectos que envolvem o indivíduo a ser cuidado e a terapia escolhida. Podendo 

ser observado, que não somente a efetividade da medicação e sua forma de administração são 

importantes nesse processo, mas questões relacionadas ao conforto, tolerabilidade e 

autonomia desses pacientes. 

Hipodermóclise: técnica, utilização e aplicabilidade 

De acordo com Spandorfer (2011), a colocação de uma linha de infusão subcutânea é 

simples. Antes de realizar a técnica, inicialmente deve-se explicar o procedimento ao 

paciente e sua família, para posteriormente preparar os materiais para sua realização. A pele 

do local selecionado para infusão deve ser preparada do mesmo modo como seria para a 

inserção de um acesso intravenoso. Embora vários locais de infusão possam ser utilizados, a 

parte superior das costas muitas vezes é considerada uma boa escolha, pois o edema 

associado é menos perceptível e doloroso, e a região dificulta a sua remoção pelo próprio 

paciente. 

Em relação aos locais de escolha para a punção da hipodermóclise, uma pesquisa 

realizada por Justino et al (2013) descreve que 28 (93,34%) dos procedimentos realizados 

tiveram como prioridade a região infraclavicular e 2 (6,66%) a região abdominal. 

Quanto ao dispositivo de inserção, em todos os casos, foi utilizado o cateter agulhado, 

tendo uma predominância dos dispositivos de calibre 21 Gauge (G) em 12 (40%) indivíduos 

e o de 25G utilizado em 11 (36,66%) casos. No que se refere ao tempo de duração do 

dispositivo no sítio de punção, foi estabelecido o prazo de 7 dias de permanência, sendo 

retirado anteriormente caso o paciente apresentasse algum sinal ou sintoma de complicação 

relacionada ao cateter (JUSTINO et al., 2013). 
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Ainda sobre este estudo, dos 30 procedimentos realizados, 14 (47%) aplicações foram 

executadas durante o atendimento ambulatorial, 11 (37%) no decorrer de assistências 

domiciliares e 5 (16%) em atendimento hospitalar. Cabe ressaltar, que os pacientes que 

receberam o atendimento em domicílio tiveram o auxílio de algum profissional de saúde, 

familiar ou realizaram diretamente os cuidados com o cateter, demonstrando a facilidade de 

manuseio e versatilidade da utilização da hipodermóclise em diferentes ambientes do cuidado 

(JUSTINO et al., 2013). 

Nesta perspectiva, Perera, Smith e Perera (2011) trouxeram a importância da 

realização de cuidados durante o processo de execução da hipodermóclise, como: a lavagem 

das mãos, a utilização de luvas de procedimento, além da necessidade de antissepsia do local 

de punção, sendo esta realizada com movimentos circulares do centro para a periferia da 

região de escolha, tendo como agente antisséptico uma solução alcoólica ou iodada. 

O estudo também destaca a importância em realizar a prega subcutânea para que 

ocorra a inserção no local correto, preconizando a utilização de dispositivos agulhados de 

calibre 23G ou 25G em uma angulação de 45° no momento da inserção. Quanto às regiões 

utilizadas, destacam-se a peitoral e deltoidea, restringindo regiões próximas às articulações, 

proeminências ósseas, tecido mamário e regiões edemaciadas (PERERA; SMITH; PERERA, 

2011). 

O sítio de punção deve possibilitar uma dobra de tecido subcutâneo adequada de pelo 

menos 1 ou 2,5 cm entre o polegar e o indicador, ao realizar-se a pinça subcutânea para 

inserção do dispositivo. O local deve ser preparado com uma solução antisséptica de dose 

única, como: a clorexidina 0,5%; iodopovidona 10%, álcool 70% ou tintura de iodo 2% 

(LYBARGER, 2009). 

De acordo com Lybarger (2009), a região interescapular ou subescapular podem ser 

úteis para pacientes confusos que tentam retirar o dispositivo. Referente à região abdominal, 

Mongardon et al (2008), destaca que os quadrantes inferiores ao serem escolhidos para a 

inserção do dispositivo, deve-se ter preferência pela região da fossa ilíaca esquerda, porque 

naquela região existe uma distância máxima entre o cólon e a parede abdominal. Evitando 

assim, possíveis perfurações intestinais que podem ser favorecidas por uma fina musculatura 

da parede abdominal, principalmente relacionada com o processo de envelhecimento. 

Para Humphrey (2011), a inserção do dispositivo deve ser realizada de forma correta 

no tecido subcutâneo, pois se a agulha é colocada profundamente, o músculo irá tornar-se 

irritado e se for colocado muito superficialmente, edema doloroso se dará. O’Hanlon,  

Sheahan e McEneaney (2009) ainda enfatizam, na realização da técnica, sobre o risco de 
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hemorragia na inserção do dispositivo subcutâneo, quando o mesmo é utilizado 

concomitantemente ao uso de heparina. 

Segundo Walsh (2005), uma vez inserida a ponta da agulha tem de ser capaz de 

mover-se livremente entre a pele e o músculo. A inserção no local selecionado deve ser 

realizada em um ângulo de 45º a 60º. Se for observado sangue na tubulação do dispositivo, a 

agulha deve ser removida e outra inserida num sítio diferente. O autor também destaca a 

importância do desenvolvimento de um conjunto de infusão específico para hipodermóclise, 

que pode trazer benefícios ao uso da técnica, principalmente quando relacionado à confusão 

entre o acesso de infusão subcutânea com o de infusão intravenosa. 

A utilização de acessos subcutâneos distintos para hidratação e administração de 

medicamentos concomitantes, se faz necessário para evitar a manipulação desnecessária dos 

dispositivos, evitando assim possíveis complicações relacionadas à via. Com isso, ao se 

abordar à velocidade de infusão dos fluidos e medicamentos no tecido subcutâneo, preconiza-

se uma velocidade máxima de 80 ml/h e uma mínima de 20 ml/h, devido ao risco de 

formação de coágulos em velocidades mais baixas. Quanto ao tempo de permanência do 

dispositivo, este estudo realizou um rodízio do sítio de punção entre 3 a 6 dias, podendo 

chegar a 10 dias de permanência (PERERA; SMITH; PERERA, 2011). 

A taxa de administração de fluidos vai depender da necessidade e tolerância do 

paciente. Para adultos mais velhos, a taxa e o volume de administração subcutânea não deve 

exceder aos utilizados para infusão intravenosa. Em prematuros ou recém-nascidos, a dose 

diária não deve exceder 25 ml/ kg do peso corporal e a taxa de administração não deve 

ultrapassar 2 ml/ min. Para outros lactentes e crianças com menos de 3 anos, o volume de uma 

única hipodermóclise deve ser limitado a 200 ml (HUMPHREY, 2011). 

Bruno (2015), sugere que a troca do dispositivo deva ocorrer a cada 4 dias. Em se 

tratando do volume de infusão máximo, não se deve ultrapassar os 3000 ml nas 24h, além de 

atentar para o seu fracionamento entre dois sítios, com 1500 ml cada, respeitando uma 

distância mínima de 5 cm entre os dois pontos de infusão. 

Nessa perspectiva, um edema ligeiramente hiperemiado pode aparecer no local de 

infusão nos primeiros 5 min após seu início. O edema em seguida diminui, ao se difundir no 

espaço subcutâneo. Além disso, o paciente pode sentir um alongamento ou sensação de 

“puxar” na região de infusão (SPANDORFER, 2011). 

O local onde está sendo realizado a hipodermóclise deve ser avaliado a menos de 2 

horas e alterado após 1500 ml de infusão ou quando efeitos adversos são notados. 

Dispositivos e recipientes de soluções devem ser alterados de acordo com a política de 
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instalação para a hidratação intravenosa, ou a cada 72 horas. Quanto ao curativo, deve-se 

utilizar uma membrana transparente semipermeável e sua troca realizada juntamente com a 

rotação do sítio, ou no aparecimento de sujidade, umidade e danos à cobertura (WALSH, 

2005). 

Humphrey (2011) ressalta a importância, em se rotular claramente a administração 

que está sendo infundida de modo gravitacional ou através de bomba infusora como "infusão 

subcutânea", para que não seja confundida com uma infusão intravenosa. 

No que diz respeito à forma como os medicamentos e soluções são preparados para 

administração no tecido subcutâneo, é importante destacar a diluição dos mesmos, que deve 

ser de 100%, onde para cada 1 ml de medicamento utiliza-se 1ml de diluente. Porém, o 

estudo também salienta a importância em conhecer o perfil de diluição de cada fármaco, 

estabilidade e pH. Características essas, que podem evitar a ocorrência de algum evento 

adverso (BRUNO, 2015). 

Gabriel (2014) reforça que independente da medicação ou infusão que será 

administrada por via parenteral, os princípios de avaliação para utilização da via mais 

adequada permanecem os mesmos, como: duração prevista da terapia; a razão para utilização 

da via parenteral; as especificidades do paciente, juntamente com as suas preferências 

pessoais; a viscosidade e pH da solução de infusão/ medicação; o cenário de realização dessa 

infusão: hospital, domicílio; condição da pele do paciente; problemas relacionados com 

perfusões anteriores e tipo de dispositivo de infusão. 

Geralmente alguns limites são aceitos, seguros e eficazes sobre a taxa de infusão e 

volume total da hipodermóclise, sendo: 1500 ml nas 24h por local de inserção, com uma taxa 

de infusão de 1 ml/min.; até 3000 ml  por dia, fracionado minimamente em 2 locais e 1000 

ml/ 8 h durante uma infusão noturno; sem desrespeitar a taxa máxima de infusão de 1000 ml 

em 2 h (LYBARGER, 2009). 

A terapia subcutânea é contraindicada em situações de emergência, tais como: 

insuficiência circulatória, desequilíbrio eletrolítico grave e desidratação severa. Não sendo 

indicada para pacientes com os seguintes valores laboratoriais críticos: sódio sérico > 150 

mEq/ L; osmolaridade sérica > 300 mOsm/ kg; e um nitrato de ureia/ creatinina sérica > 25 

mg/ dL. A hipodermóclise também é contraindicada em pacientes com coagulopatias; 

necessidade hídrica superior a 3000 ml nas 24 horas; ausência de locais disponíveis na pele 

ou que tenham hipoalbuminemia com edema grave (LYBARGER, 2009). 

Complicações localizadas são relatadas em 11% a 16% dos pacientes submetidos à 

terapia subcutânea. Podendo incluir: calor ou vermelhidão no local e edema no tecido 
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circundante. O edema em si, pode ser gerido por massagem local, redução da taxa de infusão 

e utilização de hialuronidase para ajudar na absorção. Dor na região pode ser um sintoma de 

colocação inadvertida do dispositivo de acesso no tecido muscular, em vez do tecido 

subcutâneo. Se ocorrer dor, o dispositivo deve ser removido e substituído em um local 

alternativo. Outras complicações possíveis incluem: hemorragia no local de inserção e a 

formação de abscessos ou celulites (LYBARGER, 2009). 

Pensando na potencialização da terapia subcutânea, Bittner et al (2012),  cita o uso da 

hialuronidase como um adjuvante, administrada antes ou concomitante a substância a ser 

infundida. Essa enzima tem como característica favorecer o aumento da permeabilidade do 

tecido através da hidrólise do ácido hialurônico presente no subcutâneo, diminuindo 

temporariamente a viscosidade do tecido, facilitando a capacidade de absorção. 

A utilização de uma formulação de hialuronidase humana em vez de aminoácidos 

bovinos sequências, está relacionada à prevenção de riscos associados a patógenos animais 

ou alergias a imunogenicidade, proporcionando assim vantagens potenciais de segurança. A 

hialuronidase humana demonstrou ser segura e bem tolerada em adultos, pacientes em 

cuidados paliativos e crianças desidratadas. Essa formulação acelera o fluxo de reidratação de 

fluidos em até 4 vezes em adultos saudáveis em comparação com administração subcutânea 

sem essa formulação (PERSHAD, 2010). 

Segundo Kuensting (2013) a hialuronidase rotineiramente degrada a matriz 

extracelular, composta por ácido hialurônico, a cada 24 horas. Quando hialuronidase 

adicional é injetada por via subcutânea, uma área nesse tecido é criada permitindo que os 

fluidos não encontrem uma barreira densa de matriz para chegar aos capilares, facilitando a 

passagem desses fluidos através de um gradiente osmótico. 

Entretanto, a hialuronidase não deve ser utilizada em, ou em torno de, qualquer área 

de infecção ou inflamação. Além disso, recomenda-se a utilização de uma dose de teste 

intradérmica antes de iniciar a terapia, para testar a hipersensibilidade à hialuronidase. Esta 

dose é tipicamente 0,02 mL (3 U) de uma solução de 150 U/ ml. Uma reação positiva é 

constituída por uma pápula que aparece cerca de 5 min e persiste durante 20 a 30 min, 

acompanhada por prurido localizado. A presença do eritema por si só não é uma reação 

positiva, porém no caso de uma reação positiva é contraindicado o seu uso (LYBARGER, 

2009). 

No que se refere à quantidade de hialuronidase a ser inserida no sítio de punção 

escolhido, Spandorfer (2011) indica a administração de 1 ml (150 U), através do dispositivo, 

seguida imediatamente pelo início da infusão do fluido. Quanto à possibilidade de sua 
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utilização, Walsh (2005), sugere-se que a hialuronidase não seja utilizada para taxas de 

infusão inferiores a 125 ml/ h, devido à possibilidade do surgimento de reações adversas 

locais. 

Após interrupção da infusão de hipodermóclise, o enfermeiro deve seguir o seguinte 

procedimento: colocar o paciente em posição confortável e pinçar o circuito de infusão; lavar 

as mãos; usando técnica asséptica, retirar o curativo; segurando o dispositivo, retire-o do 

tecido subcutâneo em um ângulo de 45°; posteriormente, usando gaze estéril, aplique pressão 

sobre o local; cubra o sítio com um curativo seco; descarte o dispositivo em local para 

perfuro-cortantes; descarte o curativo, circuito de infusão e luvas; lave as mãos; e por fim, 

registre a condição do cliente, totalidade de infusão e a descontinuidade da hipodermóclise 

(SCHOENBECK; MACBRIDE, 2010). 

Quando observado a relação da aplicabilidade da hipodermóclise com sua indicação, 

prescrição e medicamentos que seriam administrados por meio da mesma, identificou-se que 

em sua maioria as prescrições são baseadas na prática clínica do próprio profissional ou de 

colegas de profissão, sendo minoria os profissionais que consultam a literatura previamente 

(BRUNO, 2015). 

Por fim, há uma preocupação na busca de mecanismos que possam favorecer a 

utilização da hipodermóclise, além de uma tentativa de estruturação e padronização da 

maneira como essa técnica deve ser realizada. A indicação de cuidados a serem 

desenvolvidos, a escolha do tipo e calibre dos dispositivos, a atenção com os volumes de 

infusão e o estudo de adjuvantes que potencializem a sua eficácia, são exemplos de fatores 

que estão sendo discutidos em busca de um consenso de aplicabilidade. 

Hipodermóclise: tecnologias em saúde e a equipe de enfermagem 

A administração correta e segura de medicamentos, independente da sua forma e via, 

é de responsabilidade da equipe de enfermagem. Para que os profissionais atuem 

adequadamente necessitam, entre outros conhecimentos, compreender o manejo de 

tecnologias e inovações na saúde. Entretanto, para que esse entendimento ocorra de forma 

eficaz é imprescindível à realização de uma educação continuada ativa (ZIRONDE; 

MARZENINI; SOLER, 2014). 

Nesse contexto, dos enfermeiros entrevistados em um estudo realizado por Takaki e 

Klein (2010), sobre o conhecimento da hipodermóclise, 5 (71%) desconheciam a técnica, 

enquanto que 2 (29%) conheciam de forma superficial. Destes, um participante obteve 

informações sobre a terapia subcutânea por meio da internet, ressaltando não conhecer seus 
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benefícios e sua aplicabilidade, enquanto o outro participante apenas teve contato com a 

técnica durante um estágio na graduação de enfermagem. 

Destacou-se o fato de todos os participantes relatarem a não orientação pela 

instituição onde atuam, desconhecendo, assim, os cuidados de enfermagem atribuídos a 

hipodermóclise e com isso, a sua não utilização nas unidades de internação da instituição. 

Fica evidente a predominância do desconhecimento sobre essa terapia entre os enfermeiros 

da unidade estudada (TAKAKI; KLEIN, 2010). 

Zironde, Marzenini e Soler (2014) ao analisarem diversos estudos, identificaram uma 

resistência quanto à utilização da hipodermóclise, principalmente pela equipe médica e de 

enfermagem, podendo estar relacionada a fatores, como a falta de conhecimento associada à 

disponibilidade escassa de informações, conteúdos específicos e pesquisas científicas sobre a 

temática. 

O desconhecimento por parte dos profissionais também pode estar relacionado à 

necessidade de uma maior discussão sobre a terapia subcutânea nos ambientes acadêmicos e 

de saúde. Esses diálogos e interações favorecem o surgimento de propostas a serem 

instituídas que podem promover a disseminação do conhecimento sobre o uso da 

hipodermóclise, de modo a contribuir para uma assistência de enfermagem mais qualificada 

(ZIRONDE; MARZENINI; SOLER, 2014). 

Sendo assim, a necessidade de interação entre as instituições de ensino com os 

ambientes de atenção em saúde fica explícita nessa categoria. Além disso, o conhecimento e 

manejo de tecnologias para a melhoria do cuidado devem ser trabalhados tanto de forma 

individualizada, na aquisição desse conhecimento pelo profissional, como institucionalmente 

para que essas tecnologias sejam discutidas em seu coletivo, de modo a serem padronizadas e 

implantadas na prática clínica. 

Hipodermóclise e o idoso 

Com o envelhecimento do corpo humano uma série de alterações fisiológicas ocorre, 

afetando a habilidade do corpo para regular o equilíbrio de fluidos. O rim adulto atinge o seu 

tamanho e fluxo de sangue máximo aos 30 anos. A partir de então, seu tamanho diminui à 

medida que ocorre o processo de senescência, reduzindo cerca 30-40%, aos 90 anos. Quanto 

ao fluxo sanguíneo renal, seu declínio é de aproximadamente 10% em uma década. Todo esse 

processo contribui para a formação de fibrose intersticial com esclerose generalizada dos 

glomérulos e arteríolas aferentes, resultando em perda de néfrons por isquemia (SCALES, 

2011). 
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Em adultos jovens a taxa de filtração glomerular (TFG) é de aproximadamente 125 

ml/ min. A partir dos 40 anos de idade, a TFG declina gradualmente, chegando a 70-90 ml/ 

min, aos 80 anos. Como o tamanho e a função renal declinam no envelhecimento, os rins 

perdem capacidade de reabsorção e consequentemente de concentrar a urina para manutenção 

do equilíbrio de água, sódio e potássio. Esse processo de reabsorção é severamente reduzido 

em adultos mais velhos e a diluição da urina continua a ser realizada independentemente do 

equilíbrio de fluidos (SCALES, 2011). 

De acordo com Garrett (2013), os idosos podem ser vulneráveis a desidratação, 

especialmente durante ondas de calor e surtos de diarreia e vômitos. Outros fatores de risco 

para esse quadro incluem alterações fisiológicas, como a função renal alterada e reduzida 

sensação de sede; fatores funcionais: mobilidade reduzida e sonolência; entre outros, como: 

demência, depressão e características relacionadas a acometimentos patológicos. 

A sede é um mecanismo fisiológico importante que ajuda o corpo a manter o 

equilíbrio de fluidos. Adultos mais velhos experimentam uma sensação reduzida de sede, que 

contribui para a baixa ingestão de líquidos e a consequente desidratação (SCALES, 2011). 

A desidratação é uma condição aguda grave, onde a intervenção precoce pode evitar 

complicações e a hospitalização. Em adultos mais velhos é um dos 10 diagnósticos mais 

frequentes de internação, com uma maior taxa de mortalidade em 60 dias, que a fratura de 

quadril. Nos idosos frágeis, o transtorno de fluidos e eletrólitos é mais comum, e os encargos 

econômicos associados com as hospitalizações potencialmente evitáveis desencadeiam gastos 

desnecessários (REMINGTON; HULTMAN, 2007). 

Com o envelhecimento, os indivíduos podem desenvolver deficiências como a 

imobilidade, a fragilidade e sonolência que, quando acoplado com um sentido reduzido de 

sede, pode resultar em desidratação. Idosos com um quadro de demência, Alzheimer e 

aqueles com diminuição da vigilância encontram-se em maior risco, devido à ingestão de 

líquidos reduzida (SCALES, 2011). 

Os adultos mais velhos são mais propensos ao acometimento por doenças crônicas, e 

os efeitos de medicamentos para o tratamento dessas patologias podem comprometer ainda 

mais a hidratação e o equilíbrio de eletrólitos. Nas instituições de cuidado ao idoso, o medo 

da incontinência, a incapacidade de obter líquidos de forma independente e a falta de acesso a 

fluidos de escolha, são outras combinações que favorecem a desidratação (REMINGTON; 

HULTMAN, 2007). 

De acordo com Noriega e Blasco (2014) a via oral é considerada a primeira escolha 

para um processo de hidratação e administração de fármacos. Entretanto, algumas 
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circunstâncias altamente prevalentes na população idosa, como distúrbios cognitivos, 

alterações na deglutição e nível de consciência, podem tornar impossível à utilização desta 

via. 

No meio hospitalar, é rotineira a utilização da via intravenosa como uma alternativa à 

via oral, no que se refere à reposição hídrica e a administração de fármacos. No entanto, em 

pacientes idosos esta via pode não ser a mais adequada: a punção venosa geralmente provoca 

dor e aumenta o risco de infecção e obstrução do cateter intravenoso.  Além disso, observa-se 

nessa população: a presença de fragilidade capilar, dificuldade em estabelecer um acesso 

venoso e episódios de agitação que levam a extração dos cateteres (NORIEGA; BLASCO, 

2014). 

A punção venosa periférica é mais complexa em adultos mais velhos, devido às 

alterações fisiológicas que ocorrem nas veias, pele e tecido subcutâneo. A epiderme e a 

derme ficam mais finas, solta e seca, e o tecido subcutâneo reduzido, proporcionando menos 

apoio para os vasos sanguíneos. Estes por sua vez, tendem a se mover com mais facilidade na 

tentativa de inserção de dispositivos (SCALES, 2011). 

Veias periféricas tornam-se mais estreitas, tortuosas, finas e frágeis, aumentando o 

risco de ruptura e sangramento em locais de punção venosa em pessoas mais velhas. Sendo 

assim, veias no dorso da mão não são recomendadas para uso em idosos, porque são 

relativamente, não suportadas pelo tecido subcutâneo, tornando-as propensa à ruptura 

(SCALES, 2011). 

Com esse pensamento, deve-se buscar novas alternativas de suporte para esse grupo 

de indivíduos. Onde, de acordo com Dolamore (2009), para o paciente idoso, a 

hipodermóclise é a técnica mais segura e mais simples de infusão de fluidos no processo de 

hidratação. 

Entretanto, com o progresso do envelhecimento, o tecido subcutâneo reduz 

perifericamente, mas aumenta em áreas centrais, tornando o abdome, coxas e escápula locais 

ideais para a administração de fluidos por esta via. A seleção do local de infusão deve se 

basear no conforto do paciente, a integridade da pele, posicionamento e mobilidade 

(SCALES, 2011). 

Garrett (2013) destaca que a hipodermóclise permite que os idosos desidratados 

possam permanecer em seus próprios ambientes de cuidado, evitando assim, a admissão 

hospitalar e suas complicações associadas. 

Nessa perspectiva, estudos sobre o uso da hipodermóclise são muitas vezes limitados 

a ambientes hospitalares ou cuidados paliativos, mas o potencial da técnica em ambientes de 
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cuidados de longa permanência e domicílio está começando a ser reconhecido (SCALES, 

2011). 

O uso da hipodermóclise nas instituições de cuidado ao idoso pode impedir a 

hospitalização por desidratação, diminuindo consideravelmente o custo dos cuidados e a 

exposição dos idosos ao declínio funcional. Outros fatores que favorecem seu uso são: a 

possibilidade de situar o dispositivo fora do alcance do paciente, tornando-o menos 

susceptível a extração; o início e interrupção da infusão com facilidade, sem risco de 

inviabilização do acesso; além de permitir a realização de atividades de reabilitação sem 

restrição de membros e movimentos (REMINGTON; HULTMAN, 2007).  

A hipodermóclise no cuidado ao idoso apresenta-se principalmente como uma 

alternativa de suporte ao processo de manejo da desidratação. Preocupando-se, não somente, 

com a administração dos fluidos e a reversão desse quadro, mas como realizar esse 

procedimento da melhor forma possível, pautado em questões relacionadas a custo, conforto, 

autonomia e manutenção das atividades diárias desses idosos.  

Análise crítica, discussão e síntese do conteúdo 

EUA, Brasil e Reino Unido concentraram 22 (75%) dos 30 estudos identificados, 

tendo como destaque no número de publicações, os anos de 2014 e 2013, onde juntos 

retratam 10 (32%) artigos. No que se refere à formação dos autores, evidenciou-se que o 

maior número de publicações foi realizado por médicos e enfermeiros representando, juntos, 

28 (93%) produções. Quanto ao delineamento metodológico, predominaram estudos de 

revisão e de debate/ opinião, representando 17 (57%) artigos. 

Por meio dos resultados encontrados, constatou-se que a hipodermóclise trata-se de 

uma alternativa terapêutica tanto para a administração de fluidos e medicamentos, como no 

cuidado em saúde, devido ao fácil manuseio, eficácia clínica, baixo custo, tolerabilidade e 

aceitação satisfatória. Permitindo assim, sua utilização em diferentes ambientes do cuidado. 

Ao comparar a terapia intravenosa com a hipodermóclise, esta apresenta-se como uma 

técnica relativamente simples e segura para pacientes de qualquer idade. Podendo ser 

realizada em uma variedade de configurações, incluindo o domicílio, o cuidado em 

instituições de longa permanência e hospitais. Sendo um procedimento fácil de ser 

estabelecido, mantido e estando associado a poucas complicações (HUMPHREY, 2011). 

Em consideração à administração de medicamentos e fluidos, a terapia subcutânea 

apresentou qualidade e eficácia, demonstrando ser uma alternativa, equivalentemente efetiva 

à via intravenosa. Entretanto, apesar da realização de estudos relacionados ao uso de 
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medicamentos através da via subcutânea, a administração desses fármacos por 

hipodermóclise no indivíduo idoso, ainda são escassos, acarretando uma dificuldade em sua 

difusão e utilização na prática clínica. 

Foram identificadas vantagens na utilização da via subcutânea relacionadas à 

diminuição de efeitos adversos, decorrentes da concentração e velocidade de infusão. 

Resultando, consequentemente, em uma melhor aceitação, tolerabilidade e comodidade dos 

pacientes. Assim como, nos casos de manejo da desidratação leve e moderada, onde a 

hipodermóclise além de alcançar resultados clínicos positivos, retratou um grau de satisfação 

maior pela técnica. 

As inserções de dispositivos intravenosos demandam um tempo maior que a inserção 

subcutânea. Comparando dois grupos, um em uso da via venosa e outro da via subcutânea, 

identificou-se que o tempo médio desde a primeira tentativa de inserção para o início da 

infusão intravenosa foi de 11,8 minutos, enquanto no grupo subcutâneo foi atingido o tempo 

de 3,5 minutos. Além disso, foi observado um risco maior de retirada do dispositivo 

intravenoso do que por via subcutânea (KER et al., 2015). 

Diretrizes traçadas pelo INCA descrevem como vantagens da hipodermóclise, o risco 

mínimo de complicações sistêmicas e locais prevalentes na via intravenosa, como a infecção 

e a trombose de vasos (BRASIL, 2009). 

Lopes, Esteves e Sapeta (2012), destacam que adicionalmente aos benefícios já 

apontados, a terapia subcutânea ainda favorece o aumento da excreção renal, promotora da 

eliminação de metabólitos; a hidratação da pele como complemento de prevenção da 

formação de úlceras por pressão e a prevenção da obstipação, referindo alívio ou reversão 

desta sintomatologia em 30 a 70% dos casos. 

Entretanto, de acordo com Brasil (2009) a hipodermóclise apresenta desvantagens nas 

situações em que se deseja uma velocidade de infusão rápida e reposição com alto volume de 

fluidos. Sendo assim, o volume e velocidade de infusão são limitados, não ultrapassando os 

1500 ml nas 24h, por sítio de punção (SBGG, 2016). 

Quanto às características do tecido subcutâneo, sua vascularização abriga em torno de 

6% do débito cardíaco, permitindo uma taxa de absorção eficaz dos medicamentos 

administrados. Atingindo concentrações séricas menores, mas com tempo de ação 

prolongado e superior às vias intravenosa e intramuscular (AZEVEDO, 2011). 

Com isso, a absorção de fluidos por via subcutânea é completa e comparável aos 

intravenosos quando sua quantidade e taxa de infusão são apropriadas. Um exemplo seria a 

administração de 500 ml de solução salina a 0,9% ao longo de 3 horas, que demonstrou ser 
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completamente absorvida, 1 hora após a conclusão da perfusão (BARUA; BHOWMICK, 

2005). 

Cabe ressaltar que, a absorção por via subcutânea é dependente dos capilares 

sanguíneos e linfáticos presentes nos septos da hipoderme. Fatores como, a espessura do 

tecido, que varia conforme o local do corpo; e a presença da barreira primária, matriz 

extracelular, que confere estrutura mecânica ao tecido, podem interferir nesse processo 

(SBGG, 2016). 

Acerca dos sítios de aplicabilidade, notou-se uma variedade de locais favoráveis ao 

procedimento, ressaltando a preocupação em realizar a técnica longe de articulações, 

proeminências ósseas e tecidos predominantemente glândulares, como a região da mama 

feminina. As regiões mais destacadas nos estudos, foram: a deltoidea, abdominal, 

infraclavicular e peitoral. 

Em complemento a essas regiões, ainda se destacaram os seguintes locais de punção: 

região escapular e face lateral da coxa. A utilização dos braços e antebraços também foi 

descrita, mas ressaltando que nos casos em que o paciente esteja recebendo tratamento 

radioterápico, a área escolhida deve ser diferente da irradiada (PONTALTI et al., 2012). 

No que se remete aos dispositivos utilizados para punção do tecido subcutâneo, 

predominaram a utilização dos agulhados de calibre 21G a 25G. No entanto, os cateteres não-

agulhados, de calibre 20G a 24G, são ideais para punções com previsão de uso prolongado 

podendo permanecer instalados, em média, por onze dias (SBGG, 2016). 

Quanto à troca do dispositivo do sítio de punção, observou-se períodos de 

permanência que variavam de 3 a 11 dias. Entretanto, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) descreve que, de acordo com o material do cateter selecionado, a troca 

pode variar entre 72-96h. Destacando que a decisão em manter o dispositivo além desse 

período dependerá da avaliação do cateter, da integridade da pele, da duração e do tipo de 

terapia prescrita, devendo ser corretamente documentada nos registros do paciente (BRASIL, 

2013). 

A ANVISA também esclarece que, cateteres de menor calibre e comprimento de 

cânula, causam menor irritação mecânica. Evitando assim, o surgimento de possíveis efeitos 

adversos associados (BRASIL, 2013). 

Apesar de Walsh (2005), orientar a utilização de uma membrana transparente 

semipermeável como curativo, solicitando sua troca juntamente com a rotação do sítio, ou no 

aparecimento de sujidade, umidade e danos à cobertura. Não identifica-se a periodicidade de 
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permanência desse tipo de curativo quando não possuir danos associados, deixando a sua 

troca unicamente relacionada à rotação do sítio de punção. 

Entretanto, de acordo com a ANVISA, a troca de cobertura transparente 

semipermeável deve ocorrer a cada 7 dias, salientando que a troca anteriormente a esse 

período deve ser realizada em casos de danos a integridade do material (BRASIL, 2013). 

No que se refere aos materiais necessários para a realização da técnica de 

hipodermóclise, o INCA destaca: a solução a ser instalada; um equipo com dosador; uma 

solução antisséptica; gaze e luva de procedimento; seringas de 5 ml; scalp; 1ml de soro 

fisiológico a 0,9%; filme transparente, para fixação e esparadrapo para datar e identificar o 

curativo (BRASIL, 2009). 

Em complemento a esses componentes, a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG, 2016) relaciona a utilização de uma bandeja para o material 

selecionado; jelco e extensor de 2 vias; uma agulha 40 x 12 mm, para aspiração; bola de 

algodão e flaconete de 10 ml de soro fisiológico 0,9%.  

Observou-se uma atenção relacionada à efetividade, tolerância e profilaxia de efeitos 

adversos na hipodermóclise. Representados na abordagem do volume máximo a ser 

infundido, na sua distribuição entre os sítios e na velocidade com que esses medicamentos e 

fluidos seriam administrados. 

Com esse pensamento, o volume de infusão máximo destacado na revisão, foi de 3000 

ml nas 24h, sendo fracionado, minimamente, em dois sítios com 1500 ml cada.  

É significativo destacar que, apesar da possibilidade de infundir 1500 ml em um único 

sítio, existem regiões que podem suportar mais ou menos volume nas 24h. Recomenda-se que 

as regiões deltoidea e subclavicular não ultrapassem 250 ml; já a região abdominal e 

interescapular devem ser infundidas até 1000 ml e a região anterolateral da coxa pode ser 

utilizado o volume máximo de 1500 ml. Apesar dessas recomendações, a tolerância de cada 

região para a infusão pode variar conforme as condições do paciente e o volume total a ser 

infundido (SBGG, 2016). 

Quanto à velocidade de infusão, Perera, Smith e Perera (2011) preconizam uma 

velocidade máxima de 80 ml/h e uma mínima de 20 ml/h, devido ao risco de formação de 

coágulos em velocidades mais baixas. Entretanto, Brasil (2009) e a SBGG (2016), sugerem 

que a velocidade de infusão seja de no mínimo 60 ml/h e o máximo de 125 ml/h. 

Para pacientes com tecido subcutâneo menos complacente, cabe notar que a absorção 

de soluções ocorre sem edema significativo quando a infusão respeita a velocidade de 

1ml/min. O débito da perfusão pode variar de 1 a 8 ml/min, dependendo do volume e das 
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características das soluções infundidas, do tempo disponível para a infusão e da tolerabilidade 

do paciente (SBGG, 2016). 

Sendo assim, observa-se que diversos fatores podem interferir no volume a ser 

infundido em cada região e na velocidade dessa infusão. Outro componente que influencia 

esse processo é a utilização ou não de adjuvantes que podem potencializar a absorção do 

tecido subcutâneo nas 24h, como no caso da utilização da hialuronidase, uma enzima 

facilitadora para a prática de infusão subcutânea.  

A necessidade em se conhecer características específicas de cada medicamento, como 

pH e diluição para serem administrados na hipodermóclise, são importantes para uma 

indicação e utilização segura desta técnica. A falta de estudos relacionados a essas questões 

dificultam a consulta da temática na literatura, favorecendo a sua prescrição de acordo com 

experiências vivenciadas, e não por meio do embasamento de evidências científicas 

(BRUNO, 2015). 

Sendo assim, os medicamentos mais tolerados, são aqueles cujo pH estejam próximos 

à neutralidade e que sejam hidrossolúveis, soluções com extremos de pH (< 2 ou > 11) 

apresentam risco aumentado de precipitação ou irritação local (BRASIL, 2009). 

Os medicamentos hidrossolúveis e aqueles com pH próximo à neutralidade são 

compatíveis com a via subcutânea. Algumas soluções, como a glicose 5%, não diluída, vem 

sendo utilizada como rotina sem efeitos adversos, com atestada segurança e utilidade clínica. 

O ringer lactato, por sua vez, teoricamente é seguro, pois trata-se de uma solução isotônica 

com pH próximo à neutralidade (SBGG, 2016). 

A preocupação com cuidados relacionados ao desenvolvimento do procedimento, 

como: a explicação da técnica ao paciente e familiar; a lavagem das mãos; o tipo de solução 

utilizada para antissepsia do local de inserção; a técnica correta para realização da punção no 

tecido; o manejo para retirada do dispositivo, ao fim da terapia, entre outros cuidados, 

demonstram uma estruturação para utilização da hipodermóclise. Essa característica é um 

passo importante para o início de uma padronização e criação de futuros protocolos de 

aplicabilidade, que futuramente ao se tornarem institucionalizados podem facilitar o 

conhecimento da técnica e ampliar o seu uso na prática clínica. 

Por outro lado, a falta de conhecimento sobre a hipodermóclise entre os profissionais 

de saúde, em particular os da enfermagem, é alarmante. Principalmente pelo fato desta equipe 

ser a principal responsável pelo manejo e planejamento de ações relacionadas à 

administração de medicamentos e fluidos (ZIRONDE; MARZENINI; SOLER, 2014). 
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Assim sendo, os profissionais devem ser incentivados a manterem atualizados os seus 

conhecimentos e competências, caracterizando um processo de formação contínua, visando à 

melhoria da prestação de cuidados em saúde. Neste sentido, é necessário que esse processo 

ocorra de forma efetiva, permitindo a maior participação dos profissionais e a utilização de 

conhecimentos e tecnologias que favoreçam essa formação (GASPAR et al., 2010). 

Porém, a incorporação de novas tecnologias acarreta novas demandas, muitas vezes, 

aumentando a intensidade do trabalho e requisitando a multidisciplinaridade do 

conhecimento. O processo de inovação é complexo, não linear, incerto e requer interação 

entre os profissionais, instituições e gestores (SALVADOR et al., 2012).  

Deste modo, pode se compreender a dificuldade no conhecimento e manejo da 

hipodermóclise, não somente pelos profissionais de enfermagem, mas os da saúde como um 

todo.  A inovação tecnológica, quando usada em favor da saúde contribui, diretamente com a 

qualidade, eficácia, efetividade e segurança do cuidado. Com isso, o enfermeiro deve estar 

em constante processo de capacitação teórico-prática, aprendendo e pesquisando, conhecendo 

as novas tecnologias, identificando seus conceitos e as políticas que o permeiam 

(SALVADOR et al., 2012). 

Tendo em mente, que a hipodermóclise é uma tecnologia na área da saúde capaz de 

trazer inúmeros benefícios com a sua aplicabilidade, faz-se necessário o estímulo e promoção 

do seu entendimento, de modo a favorecer a utilização dessa técnica na prática clínica. 

Ao analisar a relação da hipodermóclise com o idoso, foram identificados benefícios 

voltados, principalmente, para o manejo do quadro de desidratação. Contudo, aspectos 

relacionados à preservação da autonomia; custos institucionais; manutenção das atividades 

diárias; versatilidade do local de utilização da técnica, visando a não hospitalização desse 

idoso, também foram identificados. 

 De acordo com Noriega e Blasco (2014), a capacidade da via subcutânea em restaurar 

parâmetros bioquímicos de desidratação, sem encontrar diferenças significativas com a 

hidratação intravenosa, é notória. Confirmando a não inferioridade do percurso subcutâneo 

no tratamento de idosos hospitalizados, onde esta via pode ser uma alternativa válida, quando 

não houver instabilidade hemodinâmica. 

O uso da hipodermóclise em lar de idosos pode impedir a hospitalização por 

desidratação, que leva ao aumento considerável dos custos relacionados ao cuidado. Além 

disso, a hospitalização em si, pode expor os idosos ao declínio funcional (REMINGTON; 

HULTMAN, 2007). 



65 

Com uma maior ênfase na prestação de cuidados que satisfação as necessidades e 

desejos de cada paciente, a hipodermóclise pode ainda ser utilizada para auxiliar a sua 

permanência na comunidade. Os indivíduos, desidratados, seriam potencialmente admitidos 

nos hospitais por nenhuma outra razão do que a reidratação através de uma rota venosa. Uma 

vez reidratados, voltariam para a comunidade. Ao utilizar a via subcutânea, o paciente pode 

permanecer em sua própria casa, um ambiente que está familiarizado, levando a uma menor 

perturbação de sua rotina, bem como a economias relacionadas a não ocupação de um leito 

hospitalar (GABRIEL, 2014). 

Sendo assim, ao pensar na comodidade e preservação das atividades diárias, a SBGG 

(2016), destaca que um idoso que reside em instituição de longa permanência, apresentando 

desidratação, pode-se programar hidratação subcutânea durante o período noturno, garantindo 

assim, a reposição de volume. Gabriel (2014), complementa que uma infusão noturna de 500 

ml de cloreto de sódio a 0,9% é suficiente para satisfazer a linha base de hidratação. 

Desta forma, observa-se que a utilização de adjuvantes como a hialuronidase, não são 

necessários para o uso em idosos, devido a essa clientela não demandar de um aumento da 

taxa de infusão e pela possibilidade do surgimento de reações adversas relacionadas ao uso 

da enzima. 

Quanto aos fármacos utilizados em geriatria, devem ser preferencialmente, 

administrados através da via oral, por ser a via mais fisiológica, menos invasiva e devido à 

simplicidade da oferta. Em algumas situações, entretanto, a via oral não está disponível, 

fazendo com que a via intravenosa pareça ser o próximo passo de administração. Porém, o 

processo natural de envelhecimento das veias e a perda da elasticidade da pele dificultam a 

punção de um acesso venoso, sobretudo em pacientes muito idosos ou naqueles que já foram 

submetidos à quimioterapia (SBGG, 2016). 

Nessa perspectiva, a hipodermóclise oferece conveniência e segurança. Suas 

indicações são variadas e incluem situações corriqueiras em que não é possível oferecer 

medicamentos através da via oral, como: demência avançada com disfagia, pacientes com 

náuseas e/ou vômitos por períodos prolongados, intolerância gástrica, obstrução intestinal, 

diarreia, confusão mental e dispneia intensa (SBGG, 2016). 

Nesse sentido, a utilização de estratégias terapêuticas que permitam aos idosos a 

realização das atividades diárias e a promoção da sua autonomia, faz-se necessária para evitar 

a sua retirada do ambiente de familiarização, seja o domicílio ou instituição e, 

consequentemente, o declínio funcional e as possíveis complicações atreladas ao processo de 

hospitalização. 
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Protocolo de Hipodermóclise 

Construindo o Protocolo 

Os protocolos são recomendações que visam orientar decisões sobre a assistência 

adequada em determinada circunstância, baseando-se nas evidências científicas, na avaliação 

tecnológica, econômica e na garantia da qualidade dessas ações (CATUNDA, 2016). 

Sendo assim, o protocolo de enfermagem corresponde a um conjunto de dados que 

permite direcionar o trabalho e registro dos cuidados executados na resolução ou prevenção 

de um determinado agravo. Propondo, desta maneira, uma padronização dos procedimentos 

realizados pela equipe (COREN-SC, 2014). 

De acordo com Pimenta et al (2015), a assistência de enfermagem sem suporte teórico 

padronizado favorece a ocorrência de imperícias, negligências ou imprudências na execução 

das atividades profissionais, podendo causar danos ao paciente, problemas legais, éticos e o 

próprio descrédito da classe pela sociedade. 

A ausência de padronização fragiliza a assistência prestada pela equipe de 

enfermagem, podendo levar a variações na realização desses cuidados. A atividade do cuidar, 

além de complexa, exige confiabilidade à assistência prestada por meio de procedimentos 

seguros. Deste modo, a construção de protocolos é imprescindível para a execução das ações 

nas quais a enfermagem está envolvida (COREN-SC, 2014). 

Os protocolos assistenciais facilitam a disseminação do conhecimento, a comunicação 

profissional e a coordenação do cuidado, além de apresentarem vantagens relacionadas: à 

segurança dos usuários e profissionais; na redução da variabilidade de ações do cuidado; no 

auxílio da tomada de decisão pelos profissionais; na promoção da incorporação de inovações; 

no racionamento dos recursos disponíveis e no controle dos custos (PIMENTA et al., 2015). 

Com esse pensamento, o protocolo piloto (Apêndice D) foi construído com base nos 

achados da revisão de literatura e nos demais materiais que possibilitaram a discussão e 

análise da temática. 

Avaliação do Protocolo pelo painel de experts 

De acordo com o modelo de seleção dos peritos na área de gerontologia, construído 

com base nos critérios sugeridos por Fehring (1994), para a seleção de expert em diagnóstico 
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de enfermagem. Manteve-se a pontuação mínima de 5 pontos para que o participante pudesse 

ser considerado um perito e consequentemente ser incluido na pesquisa. 

O primeiro contato com os participantes foi realizado por um aluno, bolsista do 

NEPEG, através do envio de mensagem ao correio eletrônico de cada perito. Inicialmente, foi 

selecionado um expert, por meio da análise do Currículo Lattes. Após sua inclusão no estudo, 

foi solicitado à indicação de profissionais que também atendessem aos requisitos 

estabelecidos pela pesquisa. A cada novo participante, era requisitado aos mesmos à sugestão 

de outros experts.  

Esse processo transcorreu durante o mês de julho de 2016, totalizando sete experts em 

gerontologia. Sendo pertinente destacar, que atentou-se pela escolha de profissionais que 

residem no estado do Rio de Janeiro, devido à viabilização de contato entre o autor e o 

participante, caso necessário. 

Posteriormente, os sete profissionais selecionados foram convidados formalmente 

pelo autor da pesquisa, no dia 08 de agosto de 2016, através do envio do TCLE, do 

instrumento de avaliação a ser preenchido e das orientações a cerca do estudo, por correio 

eletrônico. Entretanto, observou-se uma dificuldade dos avaliadores em cumprirem o prazo 

inicial de dez dias para entrega do material solicitado, onde apenas um (14%) participante 

entregou o instrumento de avaliação e o TCLE devidamente assinado. 

 Após o vencimento do prazo inicial, foi estipulo um novo período de entrega, de sete 

dias, onde três (43%) participantes enviaram o material ao longo do tempo determinado. Com 

o término do segundo prazo, foi estipulado um último período de entrega, de 6 dias, onde 

dois (29%) experts enviaram a documentação necessária. Por fim, um (14%) participante foi 

excluído da pesquisa por não enviar o material solicitado dentro dos prazos determinados, 

totalizando um quantitativo de seis experts avaliadores do protocolo proposto. 

De modo a preservar à identidade dos avaliadores, cada participante recebeu uma 

identificação fictícia, com a denominação Expert, seguida de um número cardinal de 1 a 6. 

Com o intuito de explicitar o perfil dos avaliadores selecionados, o (Quadro 4) apresenta a 

pontuação obtida por cada expert. 
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Quadro 4: Pontuação obtida pelos expert selecionados 

Identificação 

do expert 

Graduação Doutorado 

com tese 

defendida na 

área de 

gerontologia 

Mestrado com 

dissertação 

defendida na 

área de 

gerontologia 

Pós-

graduação 

lato sensu 

em 

gerontologia 

Produção 

cientifica 

relacionada à 

área 

gerontológica 

nos últimos 10 

anos 

Experiência 

profissional 

na 

assistência a 

saúde da 

pessoa idosa 

nos últimos 

10 anos 

Total 

de 

pontos 

Expert 1 Enfermagem 4 pontos 3 pontos 1 ponto 14 pontos 10 pontos 32 

pontos 

Expert 2 Enfermagem 4 pontos 3 pontos 0 pontos Não enumerou  10 pontos 17 

pontos 

Expert 3 Enfermagem 0 pontos 3 pontos 1 ponto 4 pontos 10 pontos 18 

pontos 

Expert 4 Enfermagem 4 pontos 3 pontos 0 pontos 4 pontos 4 pontos 15 

pontos 

Expert 5 Enfermagem 0 pontos 3 pontos 1 ponto 5 pontos 9 pontos 18 

pontos 

Expert 6 Enfermagem 0 pontos 3 pontos 1 ponto Não enumerou 10 pontos 14 

pontos 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

No que se refere à formação dos avaliadores, os 6 participantes são enfermeiros. 

Dentre eles, 3 (50%) possuem doutorado com tese defendida na área de gerontologia. 

Entretanto, todos os avaliadores possuem mestrado com dissertação na área de interesse. 

Quanto à realização da pós-graduação, lato sensu em gerontologia, 4 (67%) experts possuem 

essa titulação (Gráfico 6). 

Gráfico 6 - Titulação dos experts. 

 Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 
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Dos seis participantes, quatro (67%) relataram ter produções científica nos últimos 10 

anos, sinalizando o seu quantitativo. No entanto, dois (33%) indicam possuir produções, mas 

não as enumera, deste modo não foi atribuída pontuação para esses experts. Quanto à 

experiência profissional, todos os (100%) avaliadores possuem prática assistencial ao idoso 

nos últimos 10 anos (Gráfico 7). 

Gráfico 7 - Produção científica e experiência profissional dos experts. 

  
Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

Em seguida, no Quadro 5, são apresentados os componentes/ recomendações do 

protocolo, com suas respectivas médias ponderadas e as observações realizadas por cada 

participante. 

Ressaltando que para avaliar cada item, os experts apropriaram-se de uma escala tipo 

Likert, com os seguintes níveis de suporte: Inadequado (0 pontos); Menor parte adequado 

(0,33 pontos); Maior parte adequado (0,67 pontos) e Totalmente adequado (1 ponto). Onde, 

os componentes/ recomendações que obtiveram um grau de concordância superior a 0,8 não 

necessitaram de alterações obrigatórias. Já aos que alcançaram uma média ponderada superior 

a 0,5 e inferior ou equivalente a 0,8 sofreram alterações, de acordo com a análise prévia das 

observações realizadas. Entretanto, as recomendações que obtiveram resultado médio inferior 

ou equivalente a 0,5 foram, obrigatoriamente, revisadas ou descartadas. 
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Quadro 5: Grau de concordância e observações realizadas por cada experts sobre os componentes/ recomendação do 

protocolo 

 

Componentes/ Recomendação 

do protocolo 

 

 

Média 

Ponderada 

 

Observações realizadas pelos Expert 

1 - Título  

(Página 1 do protocolo) 

 

0, 89 

Expert 1: Sugestão - Protocolo de Enfermagem para hipodermóclise 

em pessoas idosas com desidratação leve/moderada. 

 

Expert 5: O título deve expressar o objetivo do protocolo, porém 

me parece extenso demais. 

2 - Objetivo  

(Página 4 do protocolo) 

 

0, 89 

Expert 1: Sugestão - Padronizar o manejo da hipodermóclise, pela 

equipe de enfermagem, na assistência à pessoa idosa com 

desidratação leve/moderada que necessite de reposição 

hidroeletrolítica e/ou terapia medicamentosa. 

 

Expert 5: Sistematizar/ padronizar a prática da equipe de 

enfermagem na realização dos cuidados relativos à hipodermóclise 

em pacientes idosos com desidratação leve/moderada, enquanto via 

alternativa na necessidade de reposição hidroeletrolítica parenteral. 

 

3 – Definição 

(Página 4 do protocolo) 

 

 

1 

 

_ 

4 - Indicações  

(Página 4 do protocolo) 

 

0, 89 

Expert 3: Explicar sucintamente porque a via subcutânea "melhora 

a qualidade de vida" do idoso (ex:...pois evita a restrição de 

movimentos, melhorando a qualidade de vida...). 

 

Expert 4: O texto aborda a infusão de medicamentos de forma 

insuficiente e inespecífica. 

 

Expert 6: Entendi a indicação e parece pertinente o uso. Entretanto, 

o processo de envelhecimento pode causar redução de tecido 

subcutâneo. Neste sentido, sugiro deixar mais claro como realizar a 

avaliação deste tecido anterior a escolha da hipodermóclise. 

5 - Contraindicações  

(Página 4 do protocolo) 

 

0,89 

 

_ 

 

6 – Vantagens 

(Página 5 do protocolo) 

 

 

1 

 

_ 

7 – Desvantagens 

(Página 5 do protocolo) 

 

1 

 

_ 

8 - Efeitos adversos  

(Página 5 do protocolo) 

 

0,89 

 

Expert 4: Comparar com complicações locais relacionadas a 

infusão por via intravenosa. 

 

Expert 6: Sugiro acrescentar o que fazer em caso do aparecimento 

desses efeitos adversos. 

9 - Recomendações:  

Orientação ao paciente e 

familiar 

(Página 5 do protocolo) 

 

0,94 

 

_ 
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Componentes/ Recomendação 

do protocolo 

 

 

Média 

Ponderada 

 

Observações realizadas pelos Expert 

10 - Recomendações:  

Seleção do local de punção 

(Página 5 do protocolo) 

 

0,72 

Expert 1: Sugestões - Inserir item avaliação de risco, que diz 

respeito a inspeção prévia dos sítios possíveis, em busca de lesões, 

edemas, hematomas, etc. Inserir figuras ilustrativas. 

 

Expert 2: Poderia inserir uma imagem demonstrando a dobra no 

protocolo. 

 

Expert 3: Acredito que  para um protocolo deste tipo, seria muito 

útil a utilização de figuras demonstrando os sítios de inserção. 

 

Expert 4: Se possível, incluir figuras para ilustrar. 

 

Expert 6: Sugiro acrescentar figuras dos locais de inserção, da 

realização do acesso no sítio de inserção escolhido (“pinça”); em 

suma, das etapas de realização do procedimento. 

 

 

11 - Recomendações:  

Antissepsia da região 

selecionada 

(Página 7 do protocolo) 

 

0,94 

Expert 2: É possível uma imagem da antissepsia no protocolo? 

12 - Recomendações:  

Escolha do dispositivo e sua 

inserção (angulação e distância 

entre sítios) 

(Página 7 do protocolo) 

 

0,78 

 

Expert 6: Sugiro acrescentar como ocorre a seleção do calibre do 

dispositivo a ser utilizado. 

 

13 - Recomendações:  

Troca do dispositivo inserido 

(Página 7 do protocolo) 

 

0,89 

Expert 2: Senti falta da etapa com as recomendações para inserção 

da solução. 

 

Expert 5: Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia, o cateter agulhado pode permanecer por 5 dias e o 

jelco por até 11 dias.  

A ANVISA (2013) padronizou a troca de sítio de punção a cada 72 

horas. 

 

14 - Recomendações:  

Volume total e velocidade de 

infusão 

(Página 7 do protocolo) 

 

 

1 

 

_ 

15 - Recomendações:  

Uso de soluções e 

medicamentos em 

hipodermóclise 

(Página 8 do protocolo) 

 

0,89 

 

 

_ 
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Componentes/ Recomendação 

do protocolo 

 

 

Média 

Ponderada 

 

Observações realizadas pelos Expert 

16 - Recomendações:  

Sinalização da infusão por 

hipodermóclise 

(Página 9 do protocolo) 

 

1 

 

 

_ 

17-Material necessário para 

instalação da hipodermóclise 

(Página 9 do protocolo) 

 

0,83 

Expert 1: Incluir recipiente de descarte de material perfurocortante. 

 

Expert 2: Retirar. Colocar cateter sobre agulha. Pode colocar uma 

foto para as pessoas verem que é tipo um jelco. 

18 - Procedimentos: 

Técnica de inserção da 

hipodermóclise 

(Página 10 do protocolo) 

 

 

0,83 

Expert 3: Sugiro uso de figura determinando o ângulo de 45º.  

 

Expert 5: No caso da utilização do scalp, o mesmo precisa estar 

previamente preenchido, da mesma maneira que o extensor, quando 

utilizado o jelco. 

 

 

19 - Procedimentos: 

Fluxograma 1: Técnica de 

inserção da hipodermóclise 

(Página 11 do protocolo) 

 

0,89 

Expert 1: Sugestão - Substitua as linhas por setas que indicam 

direções a serem seguidas. 

20 - Procedimentos: 

Técnica de retirada da 

hipodermóclise 

(Página 11 do protocolo) 

 

1 

 

_ 

21 - Procedimentos: 

Fluxograma 2: Técnica de 

retirada da hipodermóclise 

(Página 12 do protocolo) 

 

1 

 

_ 

22 – Atenção 

(Página 12 do protocolo) 

 

0,94 

Expert 5: Neste espaço seria interessante colocar como nos 

certificamos que realizamos a técnica correta: a sensação é de que a 

agulha está livre e "solta" no espaço subcutâneo.  

 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016.  

Após a explicitação das observações realizadas por cada participante, as mesmas 

foram analisadas e discutidas pra que se pudesse adequar os componentes/ recomendações do 

protocolo, baseado nas solicitações dos experts. 

Sendo assim, o componente de número 1 (Título), obteve uma média ponderada de 

0,89. Apesar de não ser necessária a modificação do componente do protocolo, com base nos 

critérios pré-estabelecidos, julgou-se pertinente à modificação do item. Desta forma, onde se 

lê: Protocolo Assistencial de Enfermagem: utilização da hipodermóclise na pessoa idosa com 
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desidratação leve/ moderada. Leia-se: Protocolo de Enfermagem para hipodermóclise em 

pessoas idosas com desidratação leve/moderada. 

Quanto ao componente de número 2 (Objetivo), este atingiu uma média ponderada de 

0,89. Após a análise das observações dos experts, concluiu-se que o item referido não deve 

sofrer alterações, pois atende a finalidade pretendida. Além disso, a observação que sugere a 

inserção do termo: “terapia medicamentosa”, ao fim da fala do Expert 1, não foi incluída por 

se tratar de um protocolo voltado exclusivamente para o manejo da desidratação leve/ 

moderada em idosos. 

No que se refere ao componente de número 3 (Definição), o mesmo obteve uma 

média ponderada de valor 1. Sendo assim, não houve qualquer modificação. 

O componente de número 4 (Indicação) alcançou uma média ponderada de 0,89. 

Assim, caracterizou-se a não realização de mudanças nesse item, pois a solicitação realizada 

pelo Expert 3, em descrever os benefícios da utilização da via subcutânea, foi contemplada 

no componente de número 6 (Vantagens) do protocolo. Além disso, a observação do Expert 

4, sobre a abordagem da infusão de medicamentos, foi considerada positiva. Entretanto, não 

se adéqua ao protocolo, pois o mesmo restringe-se ao manejo da desidratação leve/ 

moderada, sendo citada à infusão de medicamentos por se tratar de uma das finalidades gerais 

da técnica de hipodermóclise, mas que não é contemplada pelas características do protocolo. 

Por fim a sugestão do Expert 6, sobre a avaliação do tecido subcutâneo relacionado ao 

processo de envelhecimento, é alcançada na recomendação de número 10 (Seleção do local 

de punção). 

No que se refere ao componente de número 5 (Contraindicações), o mesmo atingiu a 

média ponderada de 0,89, não sendo realizadas modificações em sua estrutura. 

Em relação aos componentes de número 6 (Vantagens) e 7 (Desvantagens), ambos 

obtiveram média ponderada igual a 1. Desta maneira, permanecem inalteráveis os conteúdos 

no presente protocolo. 

Quanto ao componente de número 8 (Efeitos Adversos), este totalizou uma média 

ponderada de 0,89 mantendo inalterado o seu conteúdo. Dado que, a solicitação do Expert 4 

em comparar as complicações locais da via subcutânea com as relacionadas à infusão por via 

intravenosa não justifica a mudança, pois o item refere-se às complicações pertinentes a 

técnica de hipodermóclise, não atribuindo o objetivo em realizar comparações entre as duas 

vias de infusão. Já a observação do Expert 6, em acrescentar a conduta referente ao 

aparecimento dos efeitos adversos, é atingida na recomendação de número 13 (Troca do 

dispositivo inserido). 



74 

A recomendação de número 9 (Orientação ao paciente e familiar) obteve uma média 

pondera de 0,94. Não sendo necessária modificação em seu conteúdo. 

No referente à recomendação de número 10 (Seleção do local de punção), a mesma 

alcançou a média ponderada de 0,72. Foi consenso entre os experts a solicitação de inclusão 

de ilustrações que demonstrassem os locais de inserção do dispositivo. Desta maneira, foram 

aceitas as sugestões apresentadas, acrescentando as imagens na nova versão do protocolo. 

Em relação à recomendação de número 11 (Antissepsia da região selecionada), o item 

adquiriu uma média ponderada de 0,94. Desta forma, não houve a necessidade de mudanças 

em seu conteúdo. Quanto a solicitação do Expert 2, sobre a possibilidade de introdução de 

imagem sobre a técnica de antissepsia, qualificou-se como prescindível,visto que a 

recomendação apresenta-se claramente descrita. 

Quanto à recomendação de número 12 (Escolha do dispositivo e sua inserção), 

obteve-se média ponderada de 0,78. De acordo com a sugestão do Expert 6, sobre a seleção 

do calibre do dispositivo a ser utilizado, a ANVISA esclarece que cateteres de menor calibre 

e comprimento de cânula, causam menor irritação mecânica. Evitando assim, o surgimento de 

efeitos adversos (BRASIL, 2013). 

Deste modo, a orientação deu embasamento para a escolha do menor dispositivo 

possível que permitisse a infusão da solução necessária, sendo acrescentada a referente 

observação no protocolo.  

Assim, onde se lê: No momento de escolha do dispositivo, deve-se optar pelo menor 

calibre possível que permita a efetividade da terapia, independente do tipo de dispositivo. 

Agora, leia-se: No momento de escolha do dispositivo, deve-se optar pelo menor calibre 

possível para efetividade da terapia, independente do seu tipo. Pois, cateteres de menor 

calibre e comprimento de cânula causam menor irritação mecânica, evitando o 

surgimento de efeitos adversos associados. 

A recomendação de número 13 (Troca do dispositivo inserido) totalizou a média 

ponderada de 0,89 permanecendo inalterada, apesar da solicitação do Expert 5, identificando 

que a troca deve ser realizada a cada 72 horas.  

A ANVISA descreve que dependendo do material do cateter venoso, a troca pode 

variar entre 72-96h. Além disso, destaca que a decisão em manter o dispositivo além desse 

período, dependerá da avaliação do cateter, da integridade da pele, da duração e do tipo da 

terapia prescrita, devendo ser documentada nos registros do paciente (BRASIL, 2013). 

Sendo assim, apesar de tratar-se de recomendações voltadas para a redução da 

ocorrência de complicações vasculares, utilizou-se como parâmetro o período mínimo de 96h 
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(4 dias) para uma infusão contínua, pelo fato da hipodermóclise corresponder à introdução de 

dispositivos no tecido subcutâneo, sem contato direto com a rede vascular, possibilitando a 

permanência do cateter por um período superior aos inseridos por via venosa. 

Quanto ao tempo máximo de permanência estabelecido, 7 dias, está em concordância 

com o período de troca do curativo estéril transparente. Onde, de acordo com a ANVISA, a 

troca de cobertura transparente semipermeável deve ocorrer a cada 7 dias, ou antes, se suja, 

solta ou úmida (BRASIL, 2013). 

Deste modo, mesmo tendo a possibilidade de permanência do dispositivo de 

hipodermóclise por 11 dias, foi mantido o período de 7 dias por entender que ao estabelecer o 

mesmo intervalo de troca entre o curativo e o dispositivo, facilitaria o manejo e manutenção 

do acesso subcutâneo. 

Quanto à recomendação de número 14 (Volume total e velocidade de infusão), o item 

obteve a média ponderada de valor 1. Sendo assim, não sofreu qualquer alteração no seu 

conteúdo. 

A recomendação de número 15 (Uso de soluções e medicamentos em hipodermóclise) 

atingiu a média ponderada de 0,89. Desta maneira, nenhuma modificação foi necessária a sua 

estrutura. 

No que se refere à recomendação de número 16 (Sinalização da infusão por 

hipodermóclise), a mesma alcançou a média ponderada de valor 1. Deste modo, caracterizou-

se a não alteração do conteúdo deste item. 

Quanto à recomendação de número 17 (Material necessário para instalação da 

hipodermóclise), a mesma adquiriu média ponderada de 0,83. No que se refere à solicitação 

do Expert 1, sobre a inclusão do recipiente de descarte de perfurocortante, foi indeferida. O 

reservatório, anteriormente citado, é um item de utilização do setor e não exclusivamente da 

técnica de hipodermóclise. Sua manipulação, para a realização de procedimentos invasivos, 

acarretaria no aumento da exposição dos profissionais a acidentes de trabalho.  

O Expert 2, solicitou a alteração da nomenclatura “jelco” para “cateter agulhado”. 

Entretanto, o termo não foi retirado, mas complementado. O mesmo aconteceu com o item 

“scalp” da recomendação. Deste modo, onde se lê: Dispositivo de inserção: Scalp (25G a 

21G), ou Jelco (24G a 20G); leia-se: Dispositivo de inserção: Cateter agulhado “Scalp” 

(25G a 21G), ou Cateter não-agulhado “Jelco” (24G a 20G). 

Referente à recomendação de número 18 (Técnica de inserção da hipodermóclise), 

obteve-se média ponderada de 0,83. A observação do Expert 3, que solicitou a inclusão de 

uma ilustração do ângulo de 45°, foi considerado pertinente. Entretanto, a figura será 
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adicionada à recomendação de número 12 (Escolha do dispositivo e sua inserção), por se 

tratar do item que aborda as características da angulação de inserção do dispositivo de 

hipodermóclise. 

Sobre a solicitação do Expert 5, quanto ao preenchimento prévio dos cateteres com a 

solução a ser infundida, trata-se de uma observação adequada e acatada pelo autor da 

pesquisa. Sendo assim, onde se lê: Introduza o dispositivo (Scalp: 25G-21G ou Jelco: 24G-

20G) em um ângulo de 45°, com o bisel voltado para cima. Agora, leia-se: Introduza o 

dispositivo (Scalp: 25G-21G ou Jelco: 24G-20G), previamente preenchido com a solução 

a ser infundida, em um ângulo de 45° e bisel voltado para cima. 

Quanto à recomendação de número 19 (Fluxograma 1: Técnica de inserção da 

hipodermóclise), o item atingiu média ponderada de 0,89. De acordo com a sugestão do 

Expert 1, em substituir as “linhas” do fluxograma por “setas”, a solicitação foi acatada ao 

entender que a mudança traria uma melhor visibilidade e orientação sobre as ações descritas. 

As recomendações de número 20 (Técnica de retirada da hipodermóclise) e 21 

(Fluxograma 2: Técnica de retirada da hipodermóclise), obtiveram média ponderada de valor 

1. Apesar de não necessitarem de modificações, a recomendação de número 21 seguiu a 

estrutura do fluxograma anterior, onde as linhas foram substituídas por setas, dando 

direcionamento às ações propostas. 

Por fim, a recomendação de número 22 (Atenção), atingiu a média ponderada de 0,94 

não alterando seu conteúdo. Entretanto, a solicitação realizada pelo Expert 5 sobre a 

certificação da inserção do dispositivo no local correto, foi atendida e incluída na 

recomendação de número 18 (Técnica de inserção da hipodermóclise), por se tratar de uma 

observação pertinente a realização da técnica propriamente dita. 

Segundo Walsh (2005), o dispositivo tem de ser capaz de mover-se livremente entre a 

pele e o músculo, certificando-se através da realização de movimentos laterais. Deste modo, 

foi acrescentado o tópico: Realize movimentos laterais com o dispositivo após sua 

inserção, para certificar-se que o mesmo encontra-se livre no tecido subcutâneo. 

 Com base na análise das observações, as modificações citadas foram realizadas no 

protocolo piloto. Onde, o mesmo foi reenviado para uma nova apreciação pelos experts, de 

maneira que não se obteve novas modificações em seu conteúdo e estrutura. Sendo assim, 

originou-se a versão final do protocolo de hipodermóclise. 

Evidenciou-se que a hipodermóclise trata-se de uma ferramenta importante para a 

enfermagem e o cuidado nos diferentes cenários de atenção a saúde. Sendo uma alternativa 

terapêutica ao idoso, não somente pela efetividade clínica no manejo da desidratação leve/ 
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moderada, mas pela possibilidade de preservação da autonomia, conforto, manutenção das 

atividades diárias e de reabilitação desses indivíduos. 

Essas características permitem correlacionar a terapia subcutânea à promoção da 

saúde, por estimular a qualidade de vida desses idosos e diminuir o declínio funcional. 

Possibilitando, a redução das vulnerabilidades e riscos relacionados à administração 

parenteral e a hospitalização. 

A facilidade no manejo da técnica de hipodermóclise e os benefícios do seu uso na 

prática clínica refletiram uma inquietação com a segurança dos profissionais de enfermagem, 

no que se refere às inúmeras tentativas de punção vascular nos casos de desidratação, fator 

este que aumenta o risco de exposição a acidentes com perfuro-cortantes. Tornando a via 

subcutânea, uma rota de auxílio para a hidratação, de modo a diminuir a exposição desses 

profissionais.  

Além disso, observou-se uma preocupação com os custos referentes à terapia 

infusional. Levando a economias significativas através da hipodermóclise, quando 

comparado o número de tentativas de punção e os recursos relacionados ao tempo da equipe 

de saúde, dispendidos na utilização da terapia venosa. 

A viabilidade no uso da via subcutânea como opção a infusão venosa, não representa 

uma tentativa de substituição de uma terapia pela outra, mas a possibilidade em utilizar uma 

alternativa onde à via intravenosa não seja possível e nos casos em que a hipodermóclise 

apresente-se como a melhor escolha. 

Quanto à realização das etapas da técnica, observou-se uma atenção na descrição dos 

procedimentos desde a sua instalação até o término da terapia, e uma preocupação no 

estabelecimento de limites, como: volume máximo; velocidade de infusão; ângulo de 

inserção; locais de aplicação; calibre e tipo de dispositivo a ser utilizado. Características essas 

que contribuíram inicialmente para o descrédito da terapia, justamente por não estarem bem 

definidas. 

O mapeamento desses limites proporciona maior credibilidade ao uso da via 

subcutânea, por auxiliar a manipulação correta da hipodermóclise e nortear o processo de 

padronização dessas ações. 

Sobre o conhecimento da terapia subcutânea foi evidenciado que, apesar de 13 (43%) 

dos artigos selecionados para essa pesquisa terem enfermeiros como desenvolvedores do 

estudo, expressando o interesse sobre o tema, ainda observa-se a falta de conhecimento por 

parte desses profissionais. Reforçando a necessidade de ampliação das discussões sobre a 
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hipodermóclise nas universidades, de modo a permitir o estreitamento desses debates com os 

profissionais e instituições de saúde. 

A precaução em estabelecer uma relação sobre o uso dessa tecnologia com as 

mudanças fisiológicas, apresentadas pelo indivíduo idoso, foi destacada ao se descrever 

regiões mais favoráveis à inserção dos dispositivos. Como a preferência pela região da fossa 

ilíaca esquerda, por existir naquela região uma distância máxima entre o cólon e a parede 

abdominal. 

Entendendo que, com o avançar do envelhecimento fisiológico a musculatura desse 

abdome torna-se mais fina, aumentando as chances de uma perfuração intestinal. Além disso, 

foi salientada a perda de tecido subcutâneo nas extremidades desses idosos, que em 

contrapartida apresentam um aumento na concentração desse tecido nas áreas centrais, 

tornando-se locais ideais para o uso da técnica.  

Foi destacado que a desidratação nos idosos pode estar relacionada a diferentes 

fatores, tais como características climáticas, regiões com alto índice de ondas de calor; fatores 

fisiológicos, relacionados à sensação de sede e alteração da função renal; de caráter 

patológico, surtos de diarreia e vômitos, demência, depressão; entre outros fatores. 

Sendo assim, a prevenção e intervenção precoce desse quadro podem evitar agravos 

relacionados à saúde desses idosos, impedindo a hospitalização desnecessária e a 

interferência na realização das atividades cotidianas. O desenvolvimento de um protocolo que 

auxilia no manejo da desidratação, potencializa a execução das ações de reversão da situação 

clínica, garantindo uma assistência rápida e de qualidade, além de respaldar a tomada de 

decisão dos profissionais em relação ao cuidado. 

Quanto à construção dos componentes/ recomendações do protocolo, nenhum item 

obteve média ponderada inferior ou equivalente a 0,5. Condição que caracterizaria a revisão 

ou exclusão do mesmo. Entretanto, apesar de ressaltada solicitações referentes à adequação 

de alguns itens, a maior reivindicação dos experts estava relacionada à inclusão de 

ilustrações, a cerca dos sítios de punção e angulação de inserção do dispositivo, para melhor 

apresentação do conteúdo proposto. 

Apresentação do Protocolo após a avaliação pelo painel de experts 

Pelo fato dos experts apresentarem além da formação teórica, atuação direta na 

assistência a saúde do idoso, foi possível uma avaliação completa do protocolo elaborado, 

tanto no que se refere a sua estrutura e conteúdo, quanto à viabilidade de introdução desse 

instrumento na prática clínica. 
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A construção desse instrumento permite o emprego da hipodermóclise no manejo do 

indivíduo idoso desidratado, com base nas particularidades e demandas apresentadas pelo 

processo de envelhecimento. Desta forma, originou-se a versão final do protocolo que será 

apresentada a seguir. 
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Objetivo: Padronizar a utilização da hipodermóclise, pela equipe de enfermagem, na atenção 

à pessoa idosa com desidratação leve/ moderada que necessite de reposição hidroeletrolítica 

parenteral. 

 

Definição: Hipodermóclise ou Terapia Subcutânea é a infusão de fluidos isotônicos e/ou 

medicamentos por via subcutânea com o objetivo de realizar reposição hidroeletrolítica e/ou 

terapia medicamentosa. Tendo como princípio, a administração lenta de soluções que serão 

transferidas para a circulação sanguínea por ação combinada entre difusão e perfusão tecidual. 

 

Indicações: A hipodermóclise pode ser utilizada, tanto no ambiente hospitalar como em 

domicílio, nos casos que necessitem da administração de medicamentos e manutenção da 

hidratação parenteral, como: incapacidade de ingestão de fluidos por via oral; distúrbios de 

deglutição; obstrução do trato gastrointestinal; acidente vascular cerebral; alterações do nível 

de consciência; pacientes em pós-operatório; correção da desidratação leve/ moderada e 

cuidados paliativos. Também apresenta-se como uma alternativa a utilização da via 

intravenosa, principalmente em pacientes com veias colapsadas, finas e frágeis que rompem 

facilmente. 

A via subcutânea é um recurso importante para pacientes idosos, pois proporciona qualidade 

de vida. Nesse grupo, a via de administração deve ser de fácil acesso, de eficácia 

demonstrada, baixa agressividade, confortável ao indivíduo e com mínimos efeitos 

secundários relacionados. 

 

Contraindicações: A hipodermóclise é contraindicada em situações de emergência, tais 

como: insuficiência circulatória, desequilíbrio eletrolítico grave e desidratação severa. Não 

sendo indicada para pacientes com os seguintes valores laboratoriais críticos: sódio sérico 

>150 mEq/ L; osmolaridade sérica > 300 mOsm/ kg; e um nitrato de ureia/ creatinina sérica 

>25 mg/ dL. A hipodermóclise também é contraindicada em pacientes com coagulopatias; 

necessidade hídrica superior a 3000 ml nas 24 horas; ausência de locais disponíveis para 

realização da técnica ou que tenham hipoalbuminemia com edema grave.
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Vantagens: Baixo custo; menor tempo de execução e maior tolerabilidade, êxito, comodidade 

e praticidade na realização e manutenção da técnica, ao ser comparada com a via venosa; 

possibilidade de realização em domicílio; facilidade de autoadministração; permiti a 

realização de atividades de reabilitação, sem restrição de membros e movimentos; menor 

susceptibilidade à extração; risco mínimo de complicações locais e sistêmicas; favorece a 

prevenção da obstipação e hidratação da pele, como complemento na prevenção de úlceras 

por pressão. 

 

Desvantagens: A hipodermóclise possui limitações relacionadas à velocidade de infusão 

rápida e nos casos em que a demanda de administração de fluídos seja superior a 3000 ml nas 

24h. 

 

Efeitos Adversos: Complicações localizadas podem surgir com o uso da terapia subcutânea, 

como: calor, vermelhidão, edema no tecido circundante, dor, hemorragia no local de inserção 

e a formação de abscessos ou celulites. 

 

Recomendações: 

 

Orientação ao paciente e familiar 

 

 Explicar o procedimento de hipodermóclise ao paciente e seu familiar, 

salientando: sua finalidade; técnica de realização; dispositivo a ser inserido; tempo de 

permanência; vantagens; desvantagens e possíveis efeitos adversos relacionados. No caso de 

interrupção temporária ou definitiva da utilização da terapia, esclarecer os motivos da 

descontinuidade. 

 

Seleção do local de punção 

 

 Os locais de punção para utilização da hipodermóclise são: antebraços, região 

deltoidea, subclavicular, interescapular, abdominal e região anterolateral da coxa (figura 1).
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Figura 1 – Locais de utilização da hipodermóclise. 

Fonte: O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos. Rio de Janeiro: SBGG; 

2016. 56 p. 

Observações: 

 A decisão sobre a escolha da região de inserção para infusão de soluções, deve levar 

em consideração: o conforto do paciente, a integridade da pele, posicionamento e mobilidade, 

a quantidade de tecido subcutâneo (prega subcutânea - dobra de aproximadamente 1 ou 2,5 

cm entre o polegar e o indicador) e o volume diário total a ser infundido; 

 A tolerância de cada região para a infusão pode variar conforme as condições do 

paciente e o volume total a ser infundido; 
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 Com o progresso do envelhecimento, o tecido subcutâneo reduz perifericamente, mas 

aumenta em áreas centrais, tornando a escápula, o abdome e a coxa locais ideais para a 

administração de fluidos por esta via; 

 Em pacientes do sexo feminino, deve-se evitar a região mamária, por se tratar de um 

local doloroso, predominantemente glandular e pobre em tecido subcutâneo; 

 A região interescapular ou subescapular podem ser úteis para pacientes com quadro de 

desorientação, pois dificulta a manipulação pelos mesmos, evitando uma possível retirada do 

dispositivo; 

 Ao escolher os quadrantes inferiores abdominais para a inserção do dispositivo, deve-

se ter preferência pela região da fossa ilíaca esquerda, pois nessa região existe uma distância 

máxima entre o cólon e a parede abdominal. Evitando assim, possíveis perfurações intestinais; 

 Deve-se restringir a escolha de regiões edemaciadas; próximas às articulações; 

proeminências ósseas; tecido cicatricial; regiões em tratamento radioterápico e com processo 

inflamatório; 

 A presença de edema local pode ser gerida com massagem e redução da taxa de 

infusão; 

 Dor na região pode indicar uma inserção inadvertida do dispositivo de acesso no 

tecido muscular. Se houver dor ou a presença de outro efeito adverso, como hemorragia no 

local de punção e a formação de abscessos ou celulites, o dispositivo deve ser removido, 

descartado e uma nova inserção realizada em outro sítio. 

 

Antissepsia da região selecionada 

 

 O local de punção deve ser preparado com movimentos circulares, do centro 

para a periferia da região selecionada com uma solução antisséptica de dose única, como o 

álcool a 70% ou clorexidina a 0,5%. 
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Escolha do dispositivo e sua inserção (angulação e distância entre sítios) 

 

 Os dispositivos utilizados para a terapia subcutânea podem ser agulhados 

(scalp) ou não-agulhados (jelco), respeitando o ângulo de inserção de 45° e a distância 

mínima de 5 cm entre dois pontos de punção. Deve-se atentar para a angulação do dispositivo, 

pois uma inserção incorreta pode ocasionar o surgimento de efeitos adversos (figura 2); 

 

 

Figura 2 – Ângulo de inserção do dispositivo. 

Fonte: O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos. Rio de Janeiro: SBGG; 

2016. 56 p. 

 

 No momento de escolha do dispositivo, deve-se optar pelo menor calibre 

possível para efetividade da terapia, independente do seu tipo. Pois, cateteres de menor calibre 

e comprimento de cânula causam menor irritação mecânica, evitando o surgimento de efeitos 

adversos associados. Sendo assim, recomenda-se: 

 

 Dispositivos agulhados (scalp): calibre de 25G a 21G; 

 Dispositivos não-agulhados (jelco): calibre de 24G a 20G. 

 

Troca do dispositivo inserido 

 Recomenda-se a troca do dispositivo a cada 96h (4 dias), podendo esse período 

ser estendido até, no máximo, 7 dias. Caso ocorra o aparecimento de qualquer efeito adverso, 

independente do tempo de inserção, o dispositivo deve ser retirado e descartado. 
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Volume total e velocidade de infusão 

 

 A administração de soluções através da hipodermóclise pode ocorrer em bolus, 

por infusão intermitente e/ou contínua. O volume máximo a ser infundido é de 3000 ml nas 

24h, sendo este fracionado minimamente entre dois sítios de punção, com 1500 ml cada. 

Entretanto, devido à quantidade de tecido subcutâneo e a vascularização da área infundida, 

recomenda-se os seguintes volumes, para cada sítio: 

 

 Regiões deltoidea e subclavicular: até 250 ml/24h; 

 Regiões abdominal e interescapular: até 1000 ml/24h; 

 Região anterolateral da coxa: até 1500 ml/24h. 

 

 Recomenda-se que a velocidade de infusão seja de no máximo 125 ml/h e 

mínima de 60 ml/h. 

 

Observações: 

 

 Para pacientes com tecido subcutâneo menos complacente, a absorção de soluções 

ocorre sem edema significativo quando a infusão respeita a velocidade de 1ml/min. O débito 

da perfusão pode variar de 1 a 8 ml/min, dependendo do volume e das características das 

soluções infundidas, do tempo disponível para a infusão e da tolerabilidade do paciente; 

 Em se tratando de uma infusão noturna, recomenda-se a infusão máxima de 1000 

ml/8h sem desrespeitar a taxa máxima de infusão de 1000 ml em 2 h; 

 Em uma pessoa idosa, a infusão noturna de 500 ml de cloreto de sódio a 0,9% é 

suficiente para satisfazer a linha base de hidratação. 

 O uso da hialuronidase, uma enzima que serve como adjuvante da técnica de 

hipodermóclise, aumentando a capacidade de infusão no tecido subcutâneo, não é 

recomendada para o uso em idosos, devido à falta de evidências que demonstre a necessidade 

do aumento da taxa de infusão nessa clientela e a possibilidade do surgimento de reações 

adversas relacionadas ao uso da enzima.  
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Uso de soluções e medicamentos em hipodermóclise 

 

 Na terapia subcutânea são bem toleradas soluções isotônicas e medicamentos 

hidrossolúveis, com pH próximo à neutralidade, sendo necessário que o fármaco atenda 

minimamente esses quesitos para sua utilização. Apesar da realização de estudos relacionados 

ao uso de medicamentos através da via subcutânea, a administração desses fármacos por 

hipodermóclise no indivíduo idoso, ainda possui baixa evidência científica, acarretando uma 

dificuldade em sua difusão e utilização na prática clínica. Com isso, o protocolo restringe-se a 

orientar, somente, sobre o manejo das soluções de reposição hidroeletrolítica. 

 

Observações: 

 

 As soluções utilizadas para infusão subcutânea, são: o soro fisiológico 0,9%, soluções 

glicofisiológica e o ringer lactato; 

 Os eletrólitos administrados devem ser submetidos, anteriormente, a uma diluição 

mínima de 100%, ou seja, para cada 1 ml de eletrólito, deve-se diluí-lo em 1 ml de soro 

fisiológico 0,9%. 

 

Sinalização da infusão por hipodermóclise 

 

 Recomenda-se sinalizar a infusão por hipodermóclise, identificando através de 

etiquetas: o dispositivo, circuito, solução e bomba de infusão (caso seja utilizada). Pois, essa 

prática diminui o risco de equívoco entre um dispositivo de hipodermóclise com uma infusão 

venosa. 

 

Material necessário para instalação da hipodermóclise: 

 

 Bandeja. 

 Solução a ser infundida. 

 Luva de procedimento. 

 Gaze ou algodão. 

 Solução antisséptica (álcool 70% ou clorexidina 0,5%). 

 Equipo com dosador (ml/hora). 
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 Bomba de infusão (se necessário). 

 Dispositivo de inserção: Cateter agulhado “Scalp” (25G a 21G), ou Cateter 

não-agulhado “Jelco” (24G a 20G). 

 Extensor de 2 vias (em caso de utilização do Jelco). 

 Seringas de 5 ml. 

 Agulha para aspiração 40 x 12 mm  

 Flaconete de soro fisiológico 0,9% de 10 ml. 

 Curativo estéril transparente. 

 Esparadrapo (para identificação). 

 

Procedimentos: 

 

Técnica de inserção da hipodermóclise 

 

1. Oriente o paciente e familiar sobre a hipodermóclise. 

2. Separe o material necessário e a solução a ser infundida. 

3. Lave as mãos e calce luvas de procedimento. 

4. Selecione o sítio de punção e realize a antissepsia do local (com álcool 70% ou 

clorexidina 0,5%). 

5. Faça a prega subcutânea (com o polegar e o indicador, favoreça uma dobra de 

aproximadamente 1 ou 2,5 cm). 

6. Introduza o dispositivo (Scalp: 25G-21G ou Jelco: 24G-20G), previamente 

preenchido com a solução a ser infundida, em um ângulo de 45° e bisel voltado para cima. 

7. Realize movimentos laterais com o dispositivo após sua inserção, para 

certificar-se que o mesmo encontra-se livre no tecido subcutâneo. 

8. Com uma seringa acoplada ao dispositivo, aspire certificando-se que nenhum 

vaso sanguíneo foi lesionado. Caso a presença de sangue seja identificada, retire o dispositivo, 

descarte-o e realize a punção em um novo sítio. 

9. Fixe o dispositivo com curativo estéril transparente.  

10. Identifique o curativo (data, hora, calibre do dispositivo e nome do 

profissional). 

11. Lave as mãos e registre o procedimento realizado. 
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Fluxograma 1: Técnica de inserção da hipodermóclise: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRITO, WAP. Técnica de inserção da hipodermóclise, 2016. 

Oriente o paciente e familiar sobre a hipodermóclise 

 
Separe o material necessário e a solução a ser infundida 

 

 

Lave as mãos e calce luvas de procedimento 

 

 

 

Selecione o sítio de punção e realize a antissepsia do local                         

(com álcool 70% ou clorexidina 0,5%)  

 

 

Faça a prega subcutânea 

(com o polegar e o indicador, favoreça uma dobra de aproximadamente 1 ou 2,5 cm) 

 

 
Introduza o dispositivo (Scalp: 25G-21G ou Jelco: 24G-20G), previamente preenchido 

com a solução a ser infundida, em um ângulo de 45° e bisel voltado para cima 

Com uma seringa acoplada ao 

dispositivo, aspire certificando-se que 

nenhum vaso sanguíneo foi lesionado 

Caso a presença 

de sangue seja 

identificada, 

retire o 

dispositivo, 

descarte-o e 

realize a punção 

em um novo 

sítio 

Fixe o dispositivo com curativo estéril transparente 

 

 

 

Identifique o curativo 

(data, hora, calibre do dispositivo, nome do profissional) 

 

 
Lave as mãos e registre o procedimento realizado 

 

 

 

Realize movimentos laterais com o dispositivo após sua inserção, para certificar-se que 

o mesmo encontra-se livre no tecido subcutâneo 
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Técnica de retirada da hipodermóclise 

 

1. Oriente o paciente e familiar sobre a interrupção da hipodermóclise. 

2. Lave as mãos e calce luvas de procedimento. 

3. Pince o circuito de infusão (quando houver). 

4. Retire o curativo e remova o dispositivo, tracionando-o em um ângulo de 45°. 

5. Aplique uma leve pressão sobre o local, com uma gaze estéril. 

6. Cubra o sítio com um curativo seco, identifique-o (data, hora e nome do 

profissional). 

7. Descarte o dispositivo em local apropriado para material perfuro-cortante. 

8. Lave as mãos e registre o procedimento realizado (condição do paciente, 

volume total infundido e a descontinuidade da hipodermóclise). 

 

Fluxograma 2: Técnica de retirada da hipodermóclise: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BRITO, WAP. Técnica de retirada da hipodermóclise, 2016. 

Oriente o paciente e familiar sobre a interrupção da hipodermóclise 

 

Lave as mãos e calce luvas de procedimento 

 

 
Pince o circuito de infusão (quando houver) 

 

 

 

Retire o curativo e remova o dispositivo,                                      

tracionando-o em um ângulo de 45°  

 

 Aplique uma leve pressão sobre o local, com uma gaze estéril 

Cubra o sítio com um curativo seco,                                                               

identifique-o (data, hora e nome do profissional) 

 

 Descarte o dispositivo em local apropriado para material perfuro-cortante 

Lave as mãos e registre o procedimento realizado                                            

(condição do paciente, volume total infundido e a descontinuidade da hipodermóclise) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo possibilitou uma discussão ampla sobre a hipodermóclise, favorecendo a 

percepção da necessidade em estimular a aplicabilidade dessa terapia. Além disso, quando 

relacionada com o cuidado à pessoa idosa, retratou-se como uma perspectiva terapêutica 

eficaz, não atendendo unicamente as características clínicas de uma via de administração, 

mas contemplando fatores que abrangem a saúde do indivíduo como um todo. 

Dentre esses, a preservação e promoção da autonomia são fundamentais para uma 

assistência de saúde efetiva, por contribuírem no exercício da participação ativa desses idosos 

sobre as decisões que envolvem o seu próprio cuidado.  

Sendo assim, a pesquisa alcançou os objetivos propostos ao caracterizar a produção 

científica a cerca da hipodermóclise, viabilizando a identificação das vantagens e 

desvantagens sobre seu uso. Demonstrando, que apesar das dificuldades relacionadas à 

utilização dessa técnica na prática clínica, suas propriedades salientam a relevância da 

autonomia no processo do cuidar. 

Com base nessas evidências, foi possível observar como vem se construindo a relação 

da terapia subcutânea com a pessoa idosa. De modo, que possibilitou à elaboração de um 

protocolo assistencial que poderá ser utilizado como instrumento facilitador na atenção a 

saúde desses indivíduos. 

Quanto às limitações do estudo, estão relacionadas ao quantitativo de artigos que 

associam a aplicabilidade da hipodermóclise aos idosos. Pois, apesar de serem identificadas 

evidências que embasaram o desenvolvimento de recomendações para o manejo da 

desidratação leve/ moderada, não foram detectadas as boas práticas sobre a utilização de 

medicamentos através da via subcutânea, especificamente, nessa clientela.  

O fato impossibilitou que o presente protocolo atribuísse recomendações sobre o uso 

dessa alternativa nos idosos, restringindo-se exclusivamente a reposição hidroeletrolítica. 

Além disso, a escassez de ensaios clínicos randomizados e controlados dificulta a observação 

dos resultados inerentes à realização da terapia subcutânea na prática clínica. 
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 Assim como, a realização de estudos sobre a utilização da técnica no ambiente 

domiciliar. Onde, apesar de serem identificadas evidências que apontam a possibilidade do 

seu emprego nesse cenário, os artigos selecionados abordam a aplicabilidade da 

hipodermóclise em indivíduos institucionalizados. 

Portanto, a produção desses estudos deve ser estimulada para que se solidifiquem as 

conclusões sobre os achados relacionados à prática clínica. Possibilitando assim, uma maior 

fidedignidade e segurança no aperfeiçoamento/ construção de protocolos, além de facilitar a 

atividade de aderência dos profissionais e instituições de saúde. 

Apesar das limitações destacadas, o desenvolvimento de um protocolo de 

hipodermóclise voltado para a assistência à pessoa idosa, apresenta-se como um método 

positivo que auxilia mutuamente os profissionais de enfermagem, por terem a oportunidade 

de apropriarem-se de uma técnica vantajosa ao cuidado dessa clientela, e ao próprio idoso, 

pela possibilidade de utilização de uma alternativa terapêutica que visa sua autonomia. 

Entretanto, a elaboração de um protocolo pertinente à terapia subcutânea favorece não 

somente aos cuidados de enfermagem e aos idosos. Contribuindo para as ações da equipe 

multidisciplinar, como um material de apoio que auxilia o processo de prescrição do seu uso 

e no manejo e distribuição de soluções pelo serviço de farmácia. 

Com esse pensamento, o estudo visa contribuir para ampliação do conhecimento 

sobre a hipodermóclise e suas especificidades, incentivando a produção de novas pesquisas 

que correlacionem à utilização dessa terapia com o indivíduo idoso, colaborando para o 

desenvolvimento de uma prática assistencial segura e de qualidade nos serviços de saúde. 
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Apêndice A 

Roteiro de Análise do Protocolo para o painel de Experts 

 

 

Questionário de avaliação do conteúdo do protocolo de enfermagem para hipodermóclise em pessoas idosas com desidratação leve/ moderada 

 

 

 

Identificação  

(área de preenchimento do expert) 

 

Nome: ______________________________________________________  

Formação profissional: _________________________________________ 

Doutorado com tese defendida na área de Gerontologia? (  ) sim  (  ) não 

Mestrado com dissertação defendida na área de Gerontologia? (  ) sim  (  ) não 

Pós-graduação lato sensu em Gerontologia? (  ) sim    (  ) não 

Produção cientifica relacionada à área Gerontológica nos últimos 10 anos? (  ) sim    (  ) não  Quantas? ___________ 

Experiência profissional na assistência a saúde da pessoa idosa nos últimos 10 anos? (  ) sim  (  ) não  Quanto tempo? _____________ 

 

 

Pontuação do expert de acordo com os critérios de seleção estabelecidos na pesquisa (     ) 

(área de preenchimento do autor da pesquisa) 
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Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

Informações pertinentes ao preenchimento do questionário: 

 Construção do protocolo: foram utilizadas como base para sua formulação, as boas práticas identificadas na revisão integrativa, além dos 

conhecimentos identificados em outras fontes de conhecimento como: livros, dissertações, teses e manuais. 

 Objetivo do questionário: o presente questionário tem como finalidade favorecer a avaliação de conteúdo do protocolo proposto sobre a 

utilização da hipodermóclise na pessoa idosa com desidratação leve/ moderada, de modo a analisar os componentes e recomendações que 

compõe o mesmo. 

 Preenchimento do instrumento: com base no protocolo elaborado pelo autor, este questionário abrange os componentes e recomendações 

compostas no protocolo, indicando suas respectivas páginas, juntamente com os achados na literatura que os justificam. O expert avaliará cada 

item do protocolo utilizando uma escala do tipo Likert, onde nos casos em que o julgamento da avaliação for contrário à opção “totalmente 

adequado”, o mesmo poderá realizar observações identificando o motivo de sua discordância e sugerir uma nova recomendação. 

 Referências utilizadas na elaboração do protocolo: as referências que embasaram a construção do protocolo e foram identificadas no 

questionário estão listadas ao fim desse instrumento. 

 

Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

Título  

(Página 1 do protocolo) 

 
(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

Objetivo  

(Página 4 do protocolo) 

 (  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

Definição 

(Página 4 do protocolo) 

A hipodermóclise é definida como a infusão de 

fluidos no tecido subcutâneo, tendo como 

mecanismo a administração lenta de soluções, 

sendo transferido para a circulação sanguínea por 

ação combinada entre difusão e perfusão tecidual
1
. 

 

A infusão de fluidos isotônicos e/ou medicamentos 

por via subcutânea com o objetivo de realizar 

reposição hidroeletrolítica e/ou terapia 

medicamentosa, também pode ser denominada de 

terapia subcutânea
2
. 

 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

Indicações  

(Página 4 do protocolo) 

A hipodermóclise é indicada para reposição de 

fluidos, na impossibilidade de utilização da via oral 

e quando a escolha pela via intravenosa não é 

adequada, principalmente em pacientes com veias 

colapsadas, finas e frágeis que se rompem 

facilmente
3
. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

As indicações para o uso da hipodermóclise 

incluem: a manutenção da hidratação parenteral 

para aqueles que são incapazes de tomar fluido por 

via oral, distúrbios na deglutição, obstrução do trato 

gastrointestinal, acidente vascular cerebral, 

pacientes idosos, pós-operatório, correção da 

desidratação e cuidados paliativos
4
. 

 

A via subcutânea é um recurso importante para 

pacientes idosos. Nesse grupo de pacientes, a via de 

utilização deve ser de fácil acesso, de eficácia 

demonstrada, pouco agressiva, com poucos efeitos 

secundários e deve ser confortável para o doente, 

tornando a hipodermóclise uma boa escolha 

terapêutica
5
. 

 

A via oral é considerada a primeira escolha para 

um processo de hidratação e administração de 

fármacos. Entretanto, algumas circunstâncias, 

como distúrbios cognitivos, alterações na 

deglutição e nível de consciência, podem tornar 

impossível à utilização desta via
22

. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

Contraindicações  

(Página 4 do protocolo) 

A terapia subcutânea é contraindicada em situações 

de emergência, tais como: insuficiência 

circulatória, desequilíbrio eletrolítico grave e 

desidratação severa. Não sendo indicada para 

pacientes com os seguintes valores laboratoriais 

críticos: sódio sérico > 150 mEq/ L; osmolaridade 

sérica > 300 mOsm/ kg; e um nitrato de ureia/ 

creatinina sérica > 25 mg/ dL. A hipodermóclise 

também é contraindicada em pacientes com 

coagulopatias; necessidade hídrica superior a 3 L 

nas 24 horas; ausência de locais disponíveis na 

pele ou que tenham hipoalbuminemia com edema 

grave
6
. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

 

Vantagens 

(Página 5 do protocolo) 

Algumas das vantagens apresentadas pela 

hipodermóclise são: o baixo custo; a possibilidade 

de alta precoce; risco mínimo de desconforto ou 

complicação local e o risco mínimo de 

complicações sistêmicas
2
. 

 

Entre outras vantagens, também estão relacionadas: 

a possibilidade dos membros serem poupados da 

inserção de dispositivos, permitindo um conforto na 

mudança de posição, na cama, durante a infusão 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

noturna; maior liberdade para pacientes realizarem 

suas atividades diárias e a possibilidade de uma 

assistência domiciliar
4
. 

 

Essa técnica oferece uma série de vantagens frente 

à perfusão intravenosa. Além da comodidade, tem 

poucos efeitos adversos, é menos dolorosa e de 

fácil manejo tanto na conservação quanto na 

manipulação, favorecendo, assim, o cuidado no 

domicílio e sua implementação aonde quer que o 

paciente se encontre
7
. 

 

O uso dessa técnica é benéfica para o alívio ou 

supressão de confusão e agitação psicomotora, no 

aumento da excreção renal, promotora da 

eliminação de metabolitos, na hidratação da pele 

como complemento de prevenção da formação de 

úlceras de pressão e ainda na prevenção da 

obstipação
8
. 

 

A via subcutânea proporcionou vantagens 

referentes à facilidade de autoadministração
9
. 

 

É um procedimento fácil de ser estabelecido, 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

mantido e estando associado a poucas 

complicações
10

. 

 

A hipodermóclise é menos susceptível a extração e 

permite a realização de atividades de reabilitação 

sem restrição de membros e movimentos
23

. 

 

A via subcutânea teve destaque relacionado ao 

tempo e o êxito na inserção do dispositivo no sítio 

de punção, em consequência de sua realização em 

um tempo menor e o sucesso, relativamente maior, 

quando comparado à inserção venosa
24

. 

 

Desvantagens 

(Página 5 do protocolo) 

A hipodermóclise apresenta limitações nas 

situações em que se deseja uma velocidade de 

infusão rápida e reposição com alto volume de 

fluidos
2
. 

 

Como desvantagem a hipodermóclise apresenta o 

volume e velocidade de infusão limitados, até 1500 

ml/24h por sítio de punção
11

. 

 

Em se tratando do volume de infusão máximo, não 

se deve ultrapassar os 3000 ml nas 24h
12

. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

Efeitos adversos  

(Página 5 do protocolo) 

Complicações localizadas são relatadas em 11% a 

16% dos pacientes submetidos à terapia 

subcutânea. Podendo incluir: calor ou vermelhidão 

no local, edema no tecido circundante e dor. Outras 

complicações possíveis incluem: hemorragia no 

local de inserção e a formação de abscessos ou 

celulites
6
. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

 

Recomendações:  

Orientação ao paciente e familiar 

 

(Página 5 do protocolo) 

Antes de realizar a técnica, inicialmente deve-se 

explicar o procedimento ao paciente e sua família, 

para posteriormente preparar os materiais para sua 

realização
13

.
 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

Recomendações:  

Seleção do local de punção 

 

(Página 5 do protocolo) 

Em relação aos locais de escolha para a punção da 

hipodermóclise, 28 (93,34%) dos procedimentos 

realizados tiveram como prioridade a região 

infraclavicular e 2 (6,66%) a região abdominal
14

. 

 

O sítio de punção deve possibilitar uma dobra de 

tecido subcutâneo adequada de pelo menos 1 ou 2,5 

cm entre o polegar e o indicador, ao realizar-se a 

pinça subcutânea para inserção do dispositivo
6
. 

 

Quanto às regiões utilizadas, destacam-se a peitoral 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

 



116 

 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

 

Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

e deltoidea, restringindo regiões próximas às 

articulações, proeminências ósseas, tecido mamário 

e regiões edemaciadas
15

. 

 

Em complemento a essas regiões, ainda se 

destacaram os seguintes locais de punção: região 

escapular e face lateral da coxa. A utilização dos 

braços e antebraços também é descrita, mas 

ressaltando que nos casos em que o paciente esteja 

recebendo tratamento radioterápico, a área 

escolhida deve ser diferente da irradiada
7
. 

 

A região interescapular ou subescapular podem ser 

úteis para pacientes confusos que tentam retirar o 

dispositivo
6
. 

 

Referente à região abdominal, os quadrantes 

inferiores ao serem escolhidos para a inserção do 

dispositivo, deve-se ter preferência pela região da 

fossa ilíaca esquerda, porque naquela região existe 

uma distância máxima entre o cólon e a parede 

abdominal. Evitando assim, possíveis perfurações 

intestinais que podem ser favorecidas por uma fina 

musculatura da parede abdominal, principalmente 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

relacionada com o processo de envelhecimento
16

. 

 

Com o progresso do envelhecimento, o tecido 

subcutâneo reduz perifericamente, mas aumenta em 

áreas centrais, tornando o abdome, coxas e escápula 

locais ideais para a administração de fluidos por 

esta via. A seleção do local de infusão deve se 

basear no conforto do paciente, a integridade da 

pele, posicionamento e mobilidade
17

. 

 

O edema em si, pode ser gerido por massagem 

local, redução da taxa de infusão. Dor na região 

pode ser um sintoma de colocação inadvertida do 

dispositivo de acesso no tecido muscular, em vez 

do tecido subcutâneo
6
. 

Recomendações:  

Antissepsia da região selecionada 

 

(Página 7 do protocolo) 

A antissepsia do local de punção é realizada com 

movimentos circulares do centro para a periferia da 

região de escolha, tendo como agente antisséptico 

uma solução alcoólica ou iodada
15

. 

 

O local deve ser preparado com uma solução 

antisséptica de dose única, como: a clorexidina 

0,5%; iodopovidona 10%, álcool 70% ou tintura de 

iodo 2%
6
. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

Recomendações:  

Escolha do dispositivo e sua 

inserção (angulação e distância 

entre sítios) 

(Página 7 do protocolo) 

Quanto ao dispositivo de inserção, em todos os 

casos, foi utilizado o cateter agulhado, tendo uma 

predominância dos dispositivos de calibre 21 Gauge 

(G) em 12 (40%) indivíduos e o de 25G utilizado 

em 11 (36,66%) casos
14

. 

 

É preconizado a utilização de dispositivos 

agulhados de calibre 23G ou 25G em uma 

angulação de 45° no momento da inserção
15

. 

 

Deve-se manter uma distância mínima de 5 cm 

entre dois pontos de infusão
12

. 

 

Os calibres de escolha dos dispositivos não-

agulhados estão entre os números 20G a 24G
11

. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

 

Recomendações:  

Troca do dispositivo inserido 

 

(Página 7 do protocolo) 

A troca do dispositivo deve ocorrer a cada 4 dias
12

. 

 

Os cateteres não-agulhados são ideais para punções 

com previsão de uso prolongado, podem 

permanecer instalados, em média, por onze dias
11

. 

 

Foi estabelecido o prazo de 7 dias de permanência, 

sendo retirado anteriormente caso o paciente 

apresentasse algum sinal ou sintoma de 

complicação relacionada ao cateter
14

. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

 

Realizou um rodízio do sítio de punção entre 3 a 6 

dias, podendo chegar a 10 dias de permanência
15

. 

Recomendações:  

Volume total e velocidade de 

infusão 

 

(Página 7 do protocolo) 

A hipodermóclise é utilizada como opção de 

administração de fluidos ou medicamentos de 

forma contínua ou intermitente
14

. 

 

A taxa de absorção por essa via caracteriza-se por 

ser uniforme e lenta, entretanto, essa pode ser 

variada intencionalmente, de acordo com o meio 

utilizado: em bolus ou em infusão contínua
7
. 

 

Em se tratando do volume de infusão máximo, não 

se deve ultrapassar os 3000 ml nas 24h, além de 

atentar para o seu fracionamento entre dois sítios, 

com 1500 ml cada
12

. 

 

Geralmente alguns limites são aceitos, seguros e 

eficazes sobre a taxa de infusão e volume total da 

hipodermóclise, sendo: 1500 ml nas 24h por local 

de inserção, com uma taxa de infusão de 1 ml/min.; 

até 3000 ml  por dia, fracionado minimamente em 2 

locais e 1000 ml/ 8 h durante uma infusão noturno; 

sem desrespeitar a taxa máxima de infusão de 1000 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

ml em 2 h
6
. 

 

No idoso, uma infusão noturna de 500 ml de cloreto 

de sódio a 0,9% é suficiente para satisfazer a linha 

base de hidratação
21

. 

 

Sugerem que a velocidade de infusão seja entre 60 

e 125 ml/h
11

. 

 

É significativo destacar que, apesar da possibilidade 

de infundir 1500 ml em um único sítio, existem 

regiões que podem suportar mais ou menos volume 

nas 24h. Recomenda-se que as regiões deltoidea e 

subclavicular não ultrapassem 250 ml; já a região 

abdominal e interescapular devem ser infundidas 

até 1000 ml e a região anterolateral da coxa pode 

ser utilizado o volume máximo de 1500 ml. Apesar 

dessas recomendações, a tolerância de cada região 

para a infusão pode variar conforme as condições 

do paciente e o volume total a ser infundido
11

. 

 

A hialuronidase como um adjuvante, administrada 

antes ou concomitante a substância a ser infundida. 

Essa enzima tem como característica favorecer o 

aumento da permeabilidade do tecido através da 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

hidrólise do ácido hialurônico presente no 

subcutâneo, diminuindo temporariamente a 

viscosidade do tecido, facilitando a capacidade de 

absorção dos medicamentos
20

. 

 

A hialuronidase não deve ser utilizada para taxas 

de infusão inferiores a 125 ml/ h, devido à 

possibilidade do surgimento de reações adversas 

locais
18

. 

Recomendações:  

Uso de soluções e medicamentos 

em hipodermóclise 

(Página 8 do protocolo) 

Os medicamentos mais bem tolerados, são aqueles 

cujo pH estejam próximos à neutralidade e que 

sejam hidrossolúveis
2, 11

. 

A diluição para administração no tecido subcutâneo 

que deve ser de 100%
12

. 

 

Quanto à infusão de soluções, sabe-se que soluções 

isotônicas são consideradas seguras para uso 

subcutâneo, assim como solução glicofisiológica A 

infusão de ringer lactato é segura, pois trata-se de 

uma solução isotônica com pH próximo à 

neutralidade
11

. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

Recomendações:  

Sinalização da infusão por 

hipodermóclise 

(Página 9 do protocolo) 

É importante rotular claramente a administração 

que está sendo infundida de modo gravitacional ou 

através de bomba infusora como "infusão 

subcutânea"
10

. 

 

É importante um conjunto de infusão específico 

para hipodermóclise, que pode trazer benefícios ao 

uso da técnica, principalmente quando relacionado 

ao equivoco entre o acesso de infusão subcutânea 

com o de infusão intravenosa
18

. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

 

Material necessário para 

instalação da hipodermóclise 

 

(Página 9 do protocolo) 

Material para realizar a hipodermóclise:
 
bandeja; 

luvas de procedimento; solução antisséptica; gaze 

não-estéril ou bola de algodão; cateter agulhado 

(scalp 21G a 25G) ou não agulhado (jelco 20G a 

24G); extensor de via; agulha para aspiração, 40 x 

12 mm; seringa de 1ml; flaconete de 10 ml de soro 

fisiológico 0,9%; cobertura estéril e transparente 

para punção; esparadrapo ou fita micropore para 

fixação e identificação
11

. 

 

Materiais necessários para execução: solução 

preparada para ser instalada; equipo com dosador 

(ml/hora); solução antisséptica; gaze, luva de 

procedimento; scalps 25, 27, 23; seringas de 5 ml; 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

soro fisiológico a 0,9%; filme transparente para 

fixar; esparadrapo para datar
2
. 

Procedimentos: 

Técnica de inserção da 

hipodermóclise 

 

(Página 10 do protocolo) 

Antes de realizar a técnica, inicialmente deve-se 

explicar o procedimento ao paciente e sua família, 

para posteriormente preparar os materiais para sua 

realização
13

. 

 

É importante a realização de cuidados durante o 

processo de execução da hipodermóclise, como: a 

lavagem das mãos, a utilização de luvas de 

procedimento, além da necessidade de antissepsia 

do local de punção
15

. 

 

O sítio de punção deve possibilitar uma dobra de 

tecido subcutâneo adequada de pelo menos 1 ou 2,5 

cm entre o polegar e o indicador
6
. 

 

Se for observado sangue na tubulação do 

dispositivo, a agulha deve ser removida e outra 

inserida num sítio diferente
18

. 

 

O curativo deve utilizar uma membrana 

transparente semipermeável
18

. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

Procedimentos: 

Fluxograma 1: Técnica de inserção 

da hipodermóclise 

 

(Página 11 do protocolo) 

 
(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

 

Procedimentos: 

Técnica de retirada da 

hipodermóclise 

 

(Página 11 do protocolo) 

Após interrupção da infusão de hipodermóclise, o 

enfermeiro deve seguir o seguinte procedimento: 

colocar o paciente em posição confortável e pinçar 

o circuito de infusão; lavar as mãos; usando técnica 

asséptica, retirar o curativo; segurando o 

dispositivo, retire-o do tecido subcutâneo em um 

ângulo de 45°; posteriormente, usando gaze estéril, 

aplique pressão sobre o local; cubra o sítio com um 

curativo seco; descarte o dispositivo em local para 

perfuro-cortantes; descarte o curativo, circuito de 

infusão e luvas; lave as mãos; e por fim, registre a 

condição do cliente, totalidade de infusão e a 

descontinuidade da hipodermóclise
19

. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 
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Componentes/ Recomendações do 

protocolo 

 

 

Achados na literatura 

 

Avaliação de acordo com a 

escala tipo Likert: 

 

 

Observação do expert: 

Procedimentos: 

Fluxograma 2: Técnica de retirada 

da hipodermóclise 

 

(Página 12 do protocolo) 

 
(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

Atenção 

 

(Página 12 do protocolo) 

O local onde está sendo realizado a hipodermóclise 

deve ser avaliado a menos de 2 horas ou quando 

efeitos adversos são notados
18

. 

 

Um edema ligeiramente hiperemiado pode aparecer 

no local de infusão nos primeiros 5 min após seu 

início
13

. 

 

O curativo deve ser trocado juntamente com a 

rotação do sítio, ou no aparecimento de sujidade, 

umidade e danos à cobertura
18

. 

(  ) Totalmente adequado. 

 

(  ) Maior parte adequado. 

 

(  ) Menor parte adequado. 

 

(  ) Inadequado. 

 

 

 

 

Outras observações/ sugestões: 

 

 

 

Referências 

 

1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - COREN-SP. Punção e administração de fluidos na hipodermóclise. 

2014. Disponível em: <http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2014_031.pdf>. Acesso em: 30 out. 2015. 

 



126 

 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

2 - BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Terapia subcutânea no câncer avançado. Rio de Janeiro: INCA; 2009. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Terapia_subcutanea.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2015. 

 

3 - TAKAKI, C. Y. I.; KLEIN, G. F. S. Hipodermóclise: o conhecimento do enfermeiro em unidade de internação. ConScientiae Saúde, São 

Paulo, v. 9, n. 3, p. 486-496, fev. 2010. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/929/92915180020.pdf>. Acesso em: 5 jun. 2014. 

 

4 - BARUA, P.; BHOWMICK, B. K. Hypodermoclysis—a victim of historical prejudice.  Age and Ageing, v. 34, n. 1, p.  215–217, 2005. 

Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15863406>. Acesso em: 16 mar. 2016. 

 

5 - VIDAL, F. K. G. et al. Hipodermóclise: Revisão Sistemática da Literatura. Revista de Atenção à Saúde, v. 13, n. 45, p. 61-69, jul./set. 2015. 

Disponível em:< http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/2953/1784>. Acesso em: 10 out. 2015. 

 

6 - LYBARGER, E. H. Hypodermoclysis in the home and long-term care settings. J Infus Nurs, v. 32, n. 1, p. 40-44, 2009.  Disponível em: 

<http://journals.lww.com/journalofinfusionnursing/pages/articleviewer.aspx?year=2009&issue=01000&article=00007&type=abstract>. Acesso 

em: 10 jul. 2015. 

 

7 - PONTALTI, G. et al. Via subcutânea: segunda opção em cuidados paliativos. Rev. HCPA, Porto Alegre, v. 32, n. 2, p. 199-207, 2012. 

Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/hcpa/article/viewFile/26270/19181>. Acesso em: 7 fev. 2014. 

 

8 - LOPES, A. P.; ESTEVES, R.; SAPETA, P. Vantagens e desvantagens da terapêutica e hidratação subcutânea, 2012, 48f. Dissertação 

(Mestrado em Cuidados Paliativos). Instituto Politécnico de Castelo Branco, Castelo Branco, 2012. Disponível em: 

<http://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/1615>. Acesso em: 5 jul. 2014. 

 

9 - KLEIN, C.G. et al. Compliance and tolerability of subcutaneous hepatitis B immunoglobulin self-administration in liver transplant patients: A 

prospective, observational, multicenter study. Ann Transplant, v. 18, n. 1, p. 677-684, 2013. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24335787>. Acesso em: 7 jun. 2015. 

 

10 - HUMPHREY, P. Hypodermoclysis: An alternative to I.V. infusion therapy. Nursing, v. 41, n. 11, p. 16-17, 2011. Disponível em: 

<http://journals.lww.com/nursing/Citation/2011/11000/Hypodermoclysis__An_alternative_to_I_V__infusion.6.aspx>. Acesso em: 20 out. 2015. 

 

http://www.redalyc.org/pdf/929/92915180020.pdf
http://seer.ufrgs.br/hcpa/article/viewFile/26270/19181
http://repositorio.ipcb.pt/handle/10400.11/1615


127 

 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

11 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. O uso da via subcutânea em geriatria e cuidados paliativos. Rio de 

Janeiro: SBGG; 2016. 56 p. Disponível em: <http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2016/06/uso-da-via-subcutanea-geriatria-cuidados-

paliativos.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2016. 

 

12 - BRUNO, V. G. Hipodermóclise: revisão de literatura para auxiliar a prática clínica. Einstein, v. 13, n. 1, p. 122-128, 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/eins/v13n1/pt_1679-4508-eins-1679-45082015RW2572.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2015. 

 

13 - SPANDORFER, P. R. et al.  Subcutaneous rehydration: updating a traditional technique. Pediatr Emerg Care, v. 27, n. 3, p. 230-236, 2011. 

Disponível em: <http://journals.lww.com/pec-online/pages/articleviewer.aspx?year=2011&issue=03000&article=00019&type=abstract>. Acesso 

em: 6 out. 2015. 

 

14 - JUSTINO, E. T. et al. Hipodermóclise em pacientes oncológicos sob cuidados paliativos. Cogitare Enferm, Paraná, v. 18, n. 1, p. 84-89, 

jan./mar. 2013. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/article/view/31307>. Acesso em: 13 fev. 2015. 

 

15 - PERERA, A. H.; SMITH, C. H.; PERERA, A. H. Hipodermoclisis en pacientes con cáncer terminal. Revista Cubana de Medicina, v. 50, n. 

2, p. 150-156, 2011. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/pdf/med/v50n2/med05211.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2015. 

 

16 - MONGARDON, N. et al. Subcutaneous hydration: a potentially hazardous route. Eur J Anaesthesiol, v. 25, n. 9, p. 771-772, 2008. 

Disponível em: <http://journals.lww.com/ejanaesthesiology/Citation/2008/09000/Subcutaneous_hydration__a_potentially_hazardous.16.aspx>. 

Acesso em: 10 jan. 2015. 

 

17 - SCALES, K. Use of hypodermoclysis to manage dehydration. Nurs Older People, v. 23, n. 5, p. 16-22, 2011. Disponível em: 

<http://journals.rcni.com/doi/abs/10.7748/nop2011.06.23.5.16.c8528?url_ver=Z39.882003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub

%3Dpubmed&>. Acesso em: 4 abr. 2015. 

 

18 - WALSH, G. Hypodermoclysis: An Alternate Method for Rehydration in Long-term Care. J Infus Nurs, v. 28, n. 2, p. 123-129, 2005. 

Disponível em: 

<http://journals.lww.com/journalofinfusionnursing/pages/articleviewer.aspx?year=2005&issue=03000&article=00006&type=abstract>. Acesso 

em: 25 jan. 2015. 

 

19 - SCHOENBECK, S. L; MACBRIDE, K. Hypodermoclysis: easy, safe, cost-effective. Jornal of Pratical Nursing, v. 60, n. 1, p. 7-8, 2010. 

Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20509370>. Acesso em: 10 jan. 2015. 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/article/view/31307


128 

 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

 

20 - BITTNER, B. et al. Development of a Subcutaneous Formulation for Trastuzumab- Nonclinical and Clinical Bridging Approach to the 

Approved Intravenous Dosing Regimen. Arzneimittelforschung, v. 62, n. 1, p. 401–409, 2012. Disponível em: <https://www.thieme-

connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0032-1321831>. Acesso em 2 jul. 2015. 

 

21 - GABRIEL, J. Subcutaneous fluid administration and the hydration of older people. Br J Nurs, v. 23, n. 14, p. 10-14, 2014. Disponível em: 

<http://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjon.2014.23.Sup14.S10?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&>. Acesso em: 12 jan. 2015. 

 

22 - NORIEGA, O. D.; BLASCO, S. A. Eficacia de la vía subcutánea frente a la hidratación intravenosa en el paciente anciano hospitalizado: 

estudio controlado aleatorizado. Rev Esp Geriatr Gerontol, v. 49, n. 3, p. 103-107, 2014. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0211139X13002382>. Acesso em: 4 fev. 2016. 

 

23 - REMINGTON, R.; HULTMAN, T. Hypodermoclysis to treat dehydration: a review of the evidence. J Am Geriatr Soc, v. 55, n. 12, p. 2051-

2055, 2007. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-

5415.2007.01437.x/abstract;jsessionid=D9DDB9E35151B13033B514AC5A4F8484.f01t04>. Acesso em: 4 jun. 2015. 

 

24 - SPANDORFER, P. R. et al. A Randomized Clinical Trial of Recombinant Human Hyaluronidase - Facilitated Subcutaneous Versus 

Intravenous Rehydration in Mild to Moderately Dehydrated Children in the Emergency Department. Clin Ther, v. 34, n. 1, p. 2232-2245, 2012. 

Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23062548>. Acesso em: 5 jun. 2015. 

 



129 

 

Fonte: BRITO, W. A. P, 2016. 

 

Apêndice B 

Termo de consentimento livre e esclarecido – Painel de Experts 

Dados de identificação 

Título do Projeto: HIPODERMÓCLISE NO IDOSO: uma terapia para a autonomia no cuidado 

 

Pesquisador Responsável: Willian de Andrade Pereira de Brito 

Orientadora: Profª Drª Fátima Helena do Espírito Santo 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense - UFF 

Telefones para contato: (21) 982517899 – (21) 27573752 

 

Profissional Expert em Gerontologia: ______________________________________ 

Idade: _____________ anos     R.G. ______________________________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado(a), na qualidade de expert, a participar do projeto de pesquisa 

HIPODERMÓCLISE NO IDOSO: uma terapia para a autonomia no cuidado, de 

responsabilidade do pesquisador Willian de Andrade Pereira de Brito, a fim de avaliar as 

recomendações de um protocolo de hipodermóclise para a pessoa idosa com desidratação 

leve/moderada, construído nesta pesquisa, baseado nas boas práticas identificadas na revisão 

integrativa e conhecimentos adquiridos na revisão de literatura em livros, dissertações, teses, manuais, 

documentos nacionais e internacionais. Os objetivos da pesquisa são: elaborar um protocolo de 

hipodermóclise para a pessoa idosa; caracterizar a produção científica sobre a hipodermóclise; 

identificar as vantagens e desvantagens da hipodermóclise; avaliar o conteúdo do protocolo de 

hipodermóclise com expertises em enfermagem. Este estudo justifica-se pelo envelhecimento 

populacional crescente e a maior suscetibilidade apresentada pelos idosos a eventos adversos, 

decorrentes de uma internação hospitalar. Sendo assim, a hipodermóclise apresenta-se como uma 

técnica que pode trazer benefícios ao idoso, tanto clinicamente, na sua efetividade terapêutica, quanto 

na autonomia e qualidade de vida desse idoso. O proposto protocolo de hipodermóclise para a pessoa 

idosa será avaliado pelo expert através de um questionário. Neste questionário estará descrito as 

recomendações propostas pelo autor, seguido dos achados na literatura. Cada componente/ 

recomendação será avaliada pelo expert através da escala tipo Likert, podendo fazer observações em 

cada item avaliado quando não considerar a recomendação “totalmente adequada”. O cálculo do 

percentual de concordância entre os expert será obtido pela média ponderal. Os resultados da pesquisa 

serão tornados públicos em trabalhos e/ ou revistas científicas. A retirada do consentimento e 

permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga prejuízos. 

Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa pela 

qual sou responsável. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo 

representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro 

ter sido informado e concordo com a participação, como expert de forma voluntária, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________                                     __________________________________ 

                    Participante                                                              Willian de Andrade Pereira de Brito 

                                                                                               (Responsável por obter o consentimento)
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Apêndice C 
Categorização dos artigos selecionados na base de dados da BVS e PUBMED 

Título/ Local/ Ano Autor Objetivos Desenho 

metodológico 

Resultados Conclusão 

Hipodermóclise em 

pacientes 

oncológicos sob 

cuidados paliativos. 

Brasil 

2013 

Justino ET, 

Tuoto FS, 

Kalinke LP, 

Mantovani 

MF 

Descrever a 

experiência da 

utilização da 

hipodermóclise 

em pacientes sob 

cuidados 

paliativos e 

tratamento da 

dor, em hospital 

de referência em 

oncologia do 

Paraná. 

Pesquisa 

descritiva, 

prospectiva 

desenvolvida em 

um hospital 

filantrópico. 

Foram 

acompanhados 16 

participantes. 

A principal 

indicação foi o 

estágio avançado 

da doença 

(56,25%). O 

fármaco mais 

utilizado foi à 

morfina (93,75%). 

A hipodermóclise 

foi usada em 

31,25% como via 

de hidratação. 

A utilização da 

hipodermóclise é 

baixa, a adoção de 

protocolo padrão e 

divulgação podem 

contribuir para seu 

uso. 

Development of a 

Subcutaneous 

Formulation for 

Trastuzumab – 

Nonclinical and 

Clinical Bridging 

Approach to the 

Approved 

Intravenous Dosing 

Regimen. 

Suíça 

2012 

Bittner B, 

Richter     WF, 

Hourcade-

Potelleret  F, 

McIntyre C, 

Herting F, 

Zepeda ML, 

Schmidt J. 

Avaliar o 

desenvolvimento 

e benefícios de 

uma fórmula de 

administração 

subcutânea para 

o medicamento 

Trastuzumab. 

Revisão 

integrativa que 

descreve o 

desenvolvimento 

clínico inicial de 

uma formulação 

subcutânea para o 

Trastuzumab. 

A via subcutânea 

foi aprovada para 

administração do 

Trastuzumab. 

E uma alternativa 

para a 

administração por 

via intravenosa. 

Traz benefícios ao 

paciente, reduz o 

tempo de 

preparação pela 

farmácia e os 

custos de 

administração 

geral. 

Phase 1 Study of 

Aflibercept 

Administered 

Subcutaneously to 

Patients with 

Advanced Solid 

Tumors. 

EUA 

2010 

Tew WP, 

Gordon M, 

Murren J, 

Dupont J, 

Pezzulli S, 

Aghajanian C, 

Sabbatini P, 

Schwartz L, 

Psyrri A, 

Cedarbaum 

JM, Spriggs 

DR 

Determinar a 

dose máxima 

tolerada ou a 

dose máxima 

administrada e 

os perfis 

farmacocinéticos 

e de segurança 

da administração 

por via 

subcutânea do 

Aflibercept. 

Estudo 

multicêntrico, de 

coorte, onde os 

pacientes com 

tumores sólidos 

avançados foram 

tratados com 

doses subcutâneas 

de Aflibercept. 

O medicamento 

pela via subcutânea 

apresentou-se 

como uma 

alternativa 

terapêutica aos 

pacientes com 

câncer. 

Aflibercept 

subcutânea foi bem 

tolerado e tiveram 

efeitos colaterais 

manejáveis. 
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Título/ Local/ Ano Autor Objetivos Desenho 

metodológico 

Resultados Conclusão 

A Randomized 

Clinical Trial of 

Recombinant 

Human 

Hyaluronidase-

Facilitated 

Subcutaneous 

Versus Intravenous 

Rehydration in 

Mild to Moderately 

Dehydrated 

Children in the 

Emergency 

Department. 

EUA 

2012 

 

 

 

Spandorfer 

PR, Mace SE, 

Okada PJ, 

Simon HK, 

Allen CH, 

Spiro DM, 

Friend K, 

Harb G, Lebel 

F 

Avaliar se a 

administração de 

fluidos rHFSC 

pode ser dado 

com segurança e 

eficácia, com 

volumes 

semelhantes aos 

entregue por via 

intravenosa, para 

as crianças que 

têm desidratação 

leve a moderada. 

Estudo 

randomizado, 

onde crianças 

com quadro de 

desidratação leve 

a moderada foram 

randomizadas 

para receber 

fluidos usando 

rHFSC isotônicas 

ou terapia IV. 

A administração de 

fluido foi 

classificada como: 

fácil execução 

em 94,5% do 

grupo rHFSC 

contra 65,3% do 

grupo IV. Os pais / 

cuidadores 

estavam mais 

satisfeitos com a 

via subcutânea. 

A hidratação 

subcutânea foi 

eficaz no 

tratamento da 

desidratação leve a 

moderada. 

Subcutaneously 

Administered 

Ofatumumab in 

Rheumatoid 

Arthritis: A Phase 

I/II Study of Safety, 

Tolerability, 

Pharmacokinetics, 

and 

Pharmacodynamics. 

EUA 

2013 

Kurrasch R, 

Brown JC, 

Chu M, 

Craigen J, 

Overend P, 

Patel B, Wolfe 

S, Chang DJ 

Investigar a 

segurança e 

tolerabilidade de 

uma dose única 

por via 

subcutânea (SC) 

de Ofatumumab, 

em pacientes 

com Artrite 

Reumatoide 

(AR). 

Estudo cego, 

randomizado, 

onde pacientes 

com AR foram 

distribuídos 

aleatoriamente 

para receberem 

uma dose única 

por via SC de 

doses diferentes 

de Ofatumumab. 

Trinta e cinco 

pacientes 

receberam o 

tratamento. As 

doses subcutâneas 

foram bem 

toleradas, onde 

somente as doses 

de 30 mg ou 

superior resultaram 

na depleção de 

células B. 

 

 

 

 

 

A utilização do 

Ofatumumab por 

via subcutânea para 

o tratamento da  

AR mostrou-se 

tolerável, e eficaz 

em doses iguais ou 

superiores a 30 mg. 
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Hipodermóclise: 

redescoberta da via 

subcutânea no 

tratamento de 

indivíduos 

vulneráveis. 

Brasil 

2014 

Zironde ES, 

Marzenini NL, 

Soler VM 

Caracterizar as 

pesquisas 

produzidas sobre 

hipodermóclise 

e identificar as 

vantagens e 

desvantagens do 

seu uso. 

Revisão 

integrativa da 

literatura, sobre o 

uso da 

hipodermóclise 

como via 

terapêutica e de 

hidratação, no 

período de 2000 a 

2012. 

É uma técnica 

segura, propicia a 

infusão de 

fármacos, soros, 

analgésicos e 

antibióticos. Tendo 

como vantagens: 

custo baixo, fácil 

manuseio, 

possibilidade de 

alta precoce, risco 

mínimo de 

desconforto ou 

complicações 

locais e sistêmicas. 

 

 

Apesar das 

vantagens e 

benefícios que essa 

técnica oferece ao 

paciente, ainda é 

pouco utilizada por 

parte da equipe 

médica e de 

enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compliance and 

tolerability of 

subcutaneous 

hepatitis B 

immunoglobulin 

self-administration 

in liver transplant 

patients: A 

prospective, 

observational, 

multicenter study. 

Alemanha 

2013 

Klein CG, 

Cicinnati V, 

Schmidt H, 

Ganten T, 

Scherer MN, 

Braun F, 

Zeuzem S, 

Wartenberg-

Demand A, 

Niemann G, 

Schmeidl R, 

Beckebaum S 

O objetivo do 

estudo consiste 

na avaliação da 

adesão dos 

pacientes com 

seu regime 

atribuído a 

rotina de auto 

tratamento 

subcutâneo de 

HBIg, bem 

como sua 

tolerabilidade. 

Estudo 

prospectivo 

observacional, de 

18 semanas, 

multicêntrico. 

Avaliou a 

conformidade e 

tolerabilidade em 

pacientes 

transplantados de 

fígado na 

manutenção de 

autoadministração 

subcutânea de 

HBIg. 

Foram analisados 

Sessenta e um 

doentes. Dezoito 

pacientes (29,5%) 

foram atribuídos 

uma dose mais 

baixa do que o 

recomendado. A 

adesão do paciente 

foi classificado em 

bom, ou muito 

bom em 91,8% dos 

casos. Quatro 

doentes sofreram ≥ 

1 reações adversas, 

sem gravidade. 

Nenhum paciente 

descontinuou a 

HBIg devido a 

eventos adversos. 

A HBIg subcutânea 

baseada na 

autoadministração 

em casa, sob 

condições rotineiras 

da vida real é bem 

tolerada e associada 

à alta complacência 

em manter a 

concentração sérica 

de anti-HBs 

protetora. 
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Hipodermóclise: o 

conhecimento do 

enfermeiro em 

unidade de 

internação. 

Brasil 

2010 

Takaki CYI, 

Klein GFS 

Verificar o 

conhecimento 

do enfermeiro de 

unidade de 

internação em 

ralação a 

hipodermóclise. 

Estudo descritivo, 

de caráter 

exploratório e 

abordagem 

quantitativa, onde 

foi aplicado um 

questionário a 7 

enfermeiros que 

atuam em 

unidades de 

internação. 

29% dos 

enfermeiros 

conheciam 

superficialmente a 

técnica de 

hipodermóclise, e 

71% a 

desconheciam 

completamente. 

Todos relataram a 

não 

empregabilidade 

da técnica em suas 

unidades. 

 

 

Predomina o 

desconhecimento 

da hipodermóclise 

entre os 

enfermeiros da 

unidade de 

internação, sendo 

necessária a 

abordagem do tema 

no âmbito 

hospitalar e 

acadêmico. 

Patient subgroup 

analyses of the 

treatment effect of 

subcutaneous 

interferon b-1a on 

development of 

multiple sclerosis in 

the randomized 

controlled REFLEX 

study. 

EUA 

2014 

Freedman MS, 

Stefano ND, 

Barkhof F, 

Polman CH, 

Comi G, 

Uitdehaag 

BMJ, Casset-

Semanaz F, 

Hennessy B, 

Lehr L, 

Stubinski B, 

Jack DL, 

Kappos L. 

Avaliar o efeito 

do tratamento 

subcutâneo (SC) 

do interferon 

(IFN) b-1a em 

subgrupos de 

pacientes 

definidos por 

doença de base e 

características 

demográficas. 

Estudo 

randomizado, 

onde pacientes 

com um evento 

clínico 

desmielinizante 

sugestiva de 

Esclerose 

Múltipla foram 

organizados em 

grupos para a 

formulação livre 

de soro de 

interferon (IFN) 

b-1a, 44 lg ou 

placebo. 

 

 

 

Os regimes de sc 

IFN b-1a 

significativamente 

reduziram o risco 

de 29% a 51% 

quando 

comparados com o 

placebo. 

O efeito do IFN sc 

b-1a não foi 

substancialmente 

influenciado por 

características 

demográficas e da 

doença de base do 

paciente. 
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Hipodermóclise: 

revisão de literatura 

para auxiliar a 

prática clínica. 

Brasil 

2015 

Bruno VG Analisar na 

literatura, as 

informações 

disponíveis 

sobre os 

medicamentos 

que podem ser 

administrados 

através da 

hipodermóclise 

e o impacto 

dessas 

informações ao 

farmacêutico. 

 

Revisão de 

literatura sobre a 

hipodermóclise 

em um recorte 

temporal 

abrangendo o 

período entre os 

anos de 1999 a 

2012. 

Foi observado que 

a técnica da 

hipodermóclise é 

uma metodologia 

segura, eficaz, 

barata e de fácil.  

A compilação 

dessas informações 

pode direcionar o 

farmacêutico bem 

como a equipe 

médica e de 

enfermagem na 

avaliação dos 

medicamentos a 

serem 

administrados pela 

hipodermóclise. 

Hipodermoclisis en 

pacientes con 

cáncer terminal. 

Cuba 

2011 

Perera AH, 

Smith CH, 

Perera AH 

Demonstrar a 

viabilidade de 

hidratação 

subcutânea em 

nosso meio, 

atualizar a 

técnica e 

conhecer as suas 

dificuldades e 

complicações 

potenciais. 

Estudo 

prospectivo, no 

período de cinco 

meses, incluídos 

10 pacientes com 

diagnóstico 

histológico de 

câncer terminal 

de acordo com os 

critérios da 

Sociedade 

Espanhola de 

Cuidados 

Paliativos. 

Observou-se a 

presença de alguns 

efeitos adversos 

como, excessiva 

acumulação local 

de líquido e 

desconforto local. 

Foi necessário 

mudar o local de 

infusão a cada 3-6 

dias em média. 

Não foram 

identificados 

maiores 

complicações 

locais. 

 

 

O uso da hidratação 

subcutânea como 

alternativa a 

intravenosa para 

pacientes terminais 

é simples e tem 

uma baixa 

incidência de 

efeitos adversos e 

complicações. 
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Comparison of 

routes for achieving 

parenteral access 

with a 

focus on the 

management of 

patients with Ebola 

virus disease 

(Review). 

Reino Unido 

2015 

Ker K, 

Tansley G, 

BeecherD, 

Perner A, 

Shakur H, 

Harris T, 

Roberts I. 

Comparar a 

confiabilidade, 

facilidade de uso 

e velocidade da 

inserção de 

diferentes 

métodos de 

acesso 

parenteral. 

Revisão 

sistemática, onde 

foram 

pesquisados 

ensaios 

controlados na 

(CENTRAL, The 

Cochrane 

Library), Ovid 

MEDLINE (R), 

Ovid MEDLINE 

(R), Ovid 

MEDLINE (R), 

OLDMEDLINE 

(R), OvidSP, 

CINAHL 

(EBSCOhost). 

Foram incluídos 17 

estudos. Nenhum 

dos estudos 

envolveu pacientes 

com vírus do 

Ebola. Em 

comparação com o 

grupo subcutânea, 

os pacientes do 

grupo intravenosa 

eram mais 

propensos a 

experimentar uma 

falha de inserção e 

deslocamento do 

dispositivo, além 

da sua inserção 

difícil e maior 

agitação dos 

pacientes.  

Existem várias 

maneiras diferentes 

de se alcançar um 

acesso parenteral 

em pacientes que 

não conseguem 

satisfazer as suas 

necessidades de 

fluidos com a 

ingestão oral 

sozinho. A via 

subcutânea pode ser 

adequada para 

pacientes que não 

são gravemente 

desidratados. 

Hypodermoclysis - 

a victim of 

historical 

Prejudice. 

Reino Unido 

2005 

Barua P, 

Bhowmick 

BK 

Desmistificar 

alguns dos mitos 

que rodeiam a 

utilização da 

hipodermóclise. 

Artigo de debate/ 

opinião. 

Algumas 

vantagens da 

hipodermóclise 

incluem redução 

do estresse para os 

pacientes, 

particularmente 

aqueles com 

perturbações 

cognitivas, em 

comparação com a 

administração 

intravenosa; pouca 

dor ou desconforto 

com a inserção e 

manutenção da via 

subcutânea. 

A hipodermóclise é 

uma técnica de 

benefícios 

comprovados, com 

vantagens sobre a 

via intravenosa. 

Evita admissões 

hospitalares e 

possíveis infecções 

nosocomiais 

causando um 

prolongado no 

período de 

internação. 
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A Systematic Data 

Review of the Cost 

of Rehydration 

Therapy. 

EUA 

2010 

Pershad J Avaliar o atual 

estado da 

literatura sobre 

os custos 

associados com 

a terapia de 

desidratação. 

Revisão 

sistemática de 

artigos publicados 

no MEDLINE, no 

período: 2000-

2009. 

Os resultados 

sugerem que a 

terapia oral e 

subcutânea são 

menos 

dispendiosas do 

que terapia venosa 

no tratamento de 

desidratação ligeira 

a moderada; 

Análises futuras 

farmacoeconômicos 

da terapia de 

reidratação devem 

incorporar análises 

tempo-movimento, 

compreendendo um 

conjunto 

consistente de 

variáveis para 

determinar a 

modalidade de 

tratamento mais 

rentável, para 

pacientes com 

ligeira a moderada 

desidratação. 

 

 

 

Comparing 

subcutaneous fluid 

infusion with 

intravenous fluid 

infusion in children. 

EUA 

2013 

Kuensting LL. Comparar a 

diferença do 

início do tempo 

de infusão de 

fluidos 

parenterais entre 

um pedido 

inicial 

subcutânea e um 

pedido inicial 

intravenoso e o 

número de 

tentativas de 

introdução do 

dispositivo nas 

crianças. 

 

Estudo descritivo 

retrospectivo, 

usado para 

revisão de 

prontuários de 36 

crianças a partir 

de novembro de 

2008 a maio de 

2010, que haviam 

recebido apenas 

fluidos SC ou 

fluidos SC 

recebidos após 2 

ou mais tentativas 

falhas de acesso 

IV. 

O grupo IV tinha 

mais tempo para 

perfusão. Quanto 

ao número de 

tentativas de 

punção,  

uma diferença 

significativa foi 

encontrada entre 

os 2 grupos (média 

IV = 4,87; 

significa SC = 1; Z 

= 0,000; P <0,001). 

A infusão SC é uma 

alternativa 

parenteral para 

crianças que podem 

possuir um acesso 

venoso difícil, com 

a vantagem de um 

numero menor de 

tentativas de 

punção. 
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Eficacia de la vía 

subcutánea frente a 

la hidratación 

intravenosa en el 

paciente anciano 

hospitalizado: 

estudio controlado 

aleatorizado. 

Espanha 

2014 

Noriega OD, 

Blasco SA. 

Avaliar a não 

inferioridade da 

eficácia da via 

subcutânea (SC) 

em relação à 

intravenosa (IV) 

na abordagem a 

pacientes idosos 

com 

desidratação. 

Estudo 

prospectivo, 

controlado, 

randomizado em 

pacientes com 65 

anos ou mais, 

internados em 

unidade de 

geriatria com 

desidratação leve 

a moderada e com 

intolerância oral. 

Foi observado uma 

menor quantidade 

de recolocação de 

cateter no grupo 

SC (7 de 34 

pacientes), 

enquanto no grupo 

IV (14 de 33 

pacientes). No 

grupo IV foi 

observado uma 

maior proporção de 

autoextração de 

cateter (3 casos no 

grupo SC vs 11 no 

grupo IV). 

 

 

A eficácia da via 

subcutânea na 

reidratação de 

pacientes idosos 

hospitalizados com 

desidratação ligeira 

a moderada, não é 

menor do que a 

obtida por via 

intravenosa, podem 

ainda apresentar 

vantagens 

adicionais. 

Hypodermoclysis: 

An Alternate 

Method for 

Rehydration in 

Long-term Care. 

EUA 

2005 

Walsh G. Avaliar o uso da 

hipodermóclise 

como uma 

alternativa para 

hidratação de 

pacientes idosos 

em cuidados de 

longa duração. 

Revisão da 

literatura em 

busca de 

evidências 

significativas 

sobre a eficácia 

da 

hipodermóclise. 

Quando 

administrado 

corretamente, 

hipodermóclise é 

mais seguro, mais 

fácil e menos caro 

do que a hidratação 

intravenosa. 

Para os pacientes 

desidratados idosos, 

as vantagens são 

numerosas e as 

desvantagens são 

poucas. Este 

método de 

administração de 

fluidos deve ser 

considerado para o 

paciente idoso em 

cuidados de longa 

duração. Provou-se 

ser uma ferramenta 

valiosa e rentável. 
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Hypodermoclysis: 

An alternative to 

I.V. 

infusion therapy. 

EUA 

2011 

Humphrey P. Explora a 

hipodermóclise 

com uma opção 

para o 

tratamento ou 

prevenção da 

desidratação. 

Relato de caso, de 

uma paciente 

pediátrica com o 

quadro de 

desidratação. 

Depois que a 

paciente recebeu 

menos de 1 L de 

0,9% de solução de 

cloreto de sódio, 

começou a 

saborear fluidos e 

pediu um pouco de 

comida. Sentiu 

melhor, e ambos os 

pais e enfermeiros 

ficaram aliviados. 

 

 

A hipodermóclise é 

uma alternativa 

relativamente 

simples, segura e de 

baixo custo para 

pacientes de 

qualquer idade. 

Hypodermoclysis 

with older adults. 

EUA 

2014 

Smith LS. Expor sua 

posição sobre o 

uso da 

hipodermóclise 

(HDC) como 

uma alternativa 

a terapia I.V. 

 

Artigo de debate/ 

opinião. 

HDC oferece uma 

gama mais ampla 

de locais de 

infusão que a 

terapia I.V. A 

HDC pode ser 

muito menos 

dolorosa, 

especialmente para 

os idosos cujas 

veias são difíceis 

de encontrar 

devido à 

desidratação, e é 

geralmente mais 

confortável. 

HDC é uma forma 

segura, eficaz e um 

método de baixa 

tecnologia de 

administração de 

fluidos em 

pacientes 

cuidadosamente 

selecionados. HDC 

é especialmente útil 

para idosos que têm 

uma sensação de 

sede diminuída e 

desidratação 

relacionada com 

pneumonia ou 

infecção. 
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Severe Hemorrhage 

From a 

Hypodermoclysis 

Site. 

Irlanda 

2009 

O’Hanlon S,  

Sheahan P, 

McEneaney R. 

Descrever um 

caso em que a 

hemorragia, 

como efeito 

colateral local 

significativa 

poder ter a 

morte acelerada 

do paciente. 

Relato de caso, de 

um paciente idoso 

com 

comorbidades em 

uso de 

hipodermóclise. 

Quando heparina 

subcutânea é usada 

concomitantemente 

com 

hipodermóclise, o 

cuidado deve ser 

exercido. A 

complicação como 

hemorragia grave 

pode causar 

desconforto ao 

paciente ou 

familiar, e pode 

também contribuir 

para a morbidade 

ou mesmo morte 

precoce. 

 

 

Sangramentos e 

hematomas são 

reconhecidas 

complicações da 

hipodermóclise, 

mas a nosso 

conhecimento não 

há episódios graves 

ou fatalidades 

relatados na 

literatura. 

Subcutaneous fluid 

administration and 

the hydration of 

older people. 

Reino Unido 

2014 

Gabriel J. Discutir as 

indicações e 

contraindicações 

para infusões 

subcutâneas, 

bem como a 

avaliação do 

paciente, 

colocação, 

fixação e 

complicações 

potenciais. 

Artigo de debate/ 

opinião. 

Indicações: Náusea 

e vômito, a 

obstrução 

intestinal, disfagia, 

inconsciência, 

confusão. 

Contraindicações: 

desidratação grave, 

edema pulmonar, 

insuficiência 

cardíaca 

congestiva, 

trombocitopenia/ 

coagulopatia. 

Um diagnóstico de 

desidratação leve a 

moderada não 

requer 

automaticamente 

que o paciente seja 

internado no 

hospital. Como 

discutido, para 

alguns pacientes, 

especialmente os 

idosos, fluidos por 

via subcutânea 

podem ser 

suficiente para 

hidrata-los. 
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Subcutaneous 

hydration: a 

potentially 

hazardous route. 

França 

2008 

Mongardon N, 

Le Manach Y, 

Tresallet C, 

Lescot T, 

Langeron O. 

Relatar um caso 

de perfuração do 

cólon intestinal, 

no uso de 

hipodermóclise. 

Relato de caso Danos no cólon 

ocorrem 

principalmente de 

dentro para fora 

durante 

procedimentos 

endoscópicos ou 

após ingestão de 

corpo estranho. A 

perfuração pode 

ser favorecida por 

uma musculatura 

da parede 

abdominal fina e 

relacionada com a 

velhice. 

Para concluir, os 

médicos devem 

estar alerta para a 

possibilidade de 

potenciais 

complicações fatais 

relacionadas com a 

via subcutânea. No 

entanto, devido à 

relação benefício/ 

risco, a 

hipodermóclise 

parece uma boa 

alternativa para I.V 

ou reidratação oral 

em idosos, desde 

que as regras 

básicas de 

segurança sejam 

respeitadas. 

The Use of 

Hypodermoclysis 

Without 

Hyaluronidase. 

EUA 

2009 

Dolamore MJ. Discutir sobre a 

utilização de 

hialuronidase na 

realização da 

técnica de 

hipodermóclise 

Artigo de debate/ 

opinião 

Em um estudo de 

revisão de 

prontuários sobre 

hipodermóclise 

sem hialuronidase, 

identificou que em 

36 moradores da 

instalação, com 

idades entre 63 a 

98 anos. 52% não 

tiveram 

complicações de 

qualquer natureza 

de esta técnica 

quando usado por 

uma média de 27 

horas. 

Para o paciente no 

lar de idosos, não 

vejo qualquer 

técnica mais segura 

e mais simples do 

que o uso da 

hipodermóclise 

para a hidratação, 

sem o uso de 

hialuronidase, que 

pode dar origem a 

complicações tais 

como reações 

alérgicas. 
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Use of 

hypodermoclysis to 

manage 

dehydration. How 

can subcutaneous 

fluids be used in the 

care of older people 

who are 

dehydrated? 

Reino Unido 

2013 

Garrett D. Discutir o uso da 

hipodermoclise 

para controlar a 

desidratação em 

pessoas idosas. 

Artigo de debate/ 

opinião. 

A administração de 

fluidos por via 

subcutânea tem o 

potencial para ser 

usado em uma 

ampla gama de 

configurações de 

saúde. 

A hipodermóclise 

permitir que idosos 

desidratados 

possam permanecer 

em seus próprios 

ambientes de 

cuidados e evitar a 

admissão ao 

hospital, evitando 

suas complicações 

associadas. 

Hypodermoclysis to 

Treat Dehydration: 

A Review of the 

Evidence. 

EUA 

2007 

Remington R, 

Hultman T. 

Avaliar a 

segurança e 

eficácia da HDC 

no tratamento da 

desidratação 

leve a moderada.  

Revisão 

Sistemática nas 

bases de dados da 

Medline, 

CINAHL, a 

Biblioteca 

Cochrane, 

Embase, e no 

Joanna Briggs 

Institute. 

No total, 8 artigos 

selecionados: dois 

ensaios 

controlados 

aleatórios; e seis 

estudos de coorte 

foram  avaliados. 

Apenas um estudo 

foi realizado nos 

Estados Unidos; o 

restante foram 

realizados na 

Europa, Ásia e 

Canadá. 

As evidências 

indicam que HDC é 

tão eficaz como a 

reidratação IV dos 

adultos mais velhos 

com ligeira a 

moderada 

desidratação.  

Subcutaneous 

Rehydration 

Updating a 

Traditional 

Technique. 

EUA 

2011 

Spandorfer 

PR. 

Esclarecer o 

papel da 

hialuronidase 

humana 

recombinante 

como 

facilitadora da 

terapia 

subcutânea no 

tratamento da 

desidratação. 

Revisão de 

literatura. 

Terapia de 

reidratação 

subcutânea pode 

ser utilizada em 

qualquer 

configuração de 

tratamento, como o 

serviço de 

emergência, 

hospital e 

ambulatório. 

Os pacientes de 

todas as idades com 

desidratação leve/ 

moderada muitas 

vezes apresentam 

um desafio para o 

estabelecimento de 

acesso venoso 

periférico, podendo 

não ser a única 

alternativa para 

todos os pacientes. 
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Título/ Local/ Ano Autor Objetivos Desenho 

metodológico 

Resultados Conclusão 

Use of 

hypodermoclysis to 

manage 

dehydration. 

Inglaterra 

2011 

Scales K. Analisar as 

mudanças 

fisiológicas 

relacionadas à 

idade que afetam 

a capacidade das 

pessoas mais 

velhas para 

manter um 

equilíbrio de 

fluidos normal. 

Revisão de 

literatura. 

Adultos mais 

velhos, 

particularmente 

aqueles que são 

frágeis, muitas 

vezes, têm 

mobilidade 

reduzida e pobre 

destreza manual. A 

desidratação é 

evitável através da 

educação dos 

adultos mais 

velhos e seus 

familiares. 

Administração de 

fluidos por via 

subcutânea tem o 

potencial de ser 

uma terapia 

conduzido por 

enfermeiros em 

uma variedade de 

configurações de 

cuidados de 

hospitais de agudos 

a própria casa do 

paciente. 

Hypodermoclysis in 

the home and long-

term care settings. 

EUA 

2009 

Lybarger EH. Discutir as 

vantagens e 

desvantagens na 

utilização da 

hipodermóclie 

(HDC) em 

domicílio e em 

cuidados de 

longa 

permanência. 

Revisão de 

literatura. 

Pode ser menos 

caro do que a 

hidratação IV e 

tem o potencial 

para ser ainda mais 

rentável se as 

políticas atuais 

forem revisadas 

para incluir HDC 

como uma 

alternativa 

aceitável para a 

hidratação IV, 

quando apropriado. 

Hipodermóclise é 

mal entendida e 

trata-se de uma 

terapia de 

hidratação 

subutilizada que 

oferece muitas 

vantagens e 

algumas 

desvantagens para o 

paciente que possui 

ligeira a moderada 

desidratação, 

particularmente o 

paciente adulto 

mais velho. 
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Título/ Local/ Ano Autor Objetivos Desenho 

metodológico 

Resultados Conclusão 

Subcutaneous 

administration of 

drugs in the elderly: 

survey of practice 

and systematic 

literature review. 

Suíça 

2005 

Fonzo-Christe 

C, Vukasovic 

C, 

Wasilewski-

Rasca AF, 

Bonnabry P. 

Realizar um 

levantamento do 

uso de drogas 

por via 

subcutânea e 

hipodermóclise 

em um 

departamento de 

geriatria. 

Revisão 

Sistemática da 

literatura. 

A via subcutânea é 

usada com drogas 

e fluidos 

principalmente 

para pacientes em 

cuidados paliativos 

(83%) ou que está 

desidratado (54%) 

quando a 

administração oral 

ou IV é impossível 

(73%, 68%, 

respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

Existe uma falta de 

informação sobre as 

drogas amplamente 

utilizadas por via 

subcutânea nos 

idosos. Nesse 

contexto, os 

médicos carregam a 

responsabilidade 

para a prescrição. 

Hypodermoclysis: 

easy, safe, cost-

effective. 

EUA 

2010 

Schoenbeck 

SL, McBride 

K. 

Discutir as 

vantagens e 

desvantagens da 

hipodermóclise 

e a realização 

desse 

procedimento 

Artigo de debate/ 

opinião. 

Em média, uma 

agulha para 

hipodermóclise 

custa US $ 0,20 e 

uma cânula IV $ 

0,50. Há também 

uma diminuição da 

necessidade de 

recanulação 

quando se utiliza 

hipodermóclise em 

vez de terapia 

intravenosa. 

 

A hipodermóclise é 

uma técnica 

eficiente, segura, de 

baixo custo e fácil 

utilização. 
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